LECO ඊ-විදුලි බිල්පත් ස ේවාව
හිතවත් පාරිභ ෝගිකයනි,
භෙභකෝ ඊ-විදුලි බිල්පත් භසේවාව ෙබා ගැනීමට අයදුම් කිරීම පිලිබඳව අපභේ ස්තුතිය පෙ කරන
අතර එම භසේවාව ෙබා දීමට අප විසින් සිදු කරන ෙබන ඉදිරි ක්රිැයාමාගදගඑ එම භසේවාව ා අඑාෙ
විභ ේෂිත කරුණු එ ප ත පරිදි භේ.
1. ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ෙඑ අයදුම්පත සනාථ වීභමන් පසුව ඔබභේ පරිශ්රදභේ  එැනට තති විදුලි මණුව
භවනුවට දුගදස්ථව මණුකියවුම් ෙබාගත ැකි සුහුරු විදුලි මණුවක් ( ස්මාගදට් විදුලි මණුවක්) සවිකිරීමට අප
විසින් කටයුතු භයොඑනු ෙැභේ.
2. අනතුරුව ඔබභේ ඉල්ලුම් පත්රහය අපභේ ඊ-විදුලි බිල්පත් භසේවාවට ලියාපදිිංචි  කෙ බවට ඔබ විසින් ෙබාදුන්
විඑු ත් ලිපිනයට ( ඊ-භම්ල් ලිපිනයට) අප විසින් එැනුම් දීමක් කරනු ෙබන අතර ඔබ විසින් එහි තතුෙත්
වන ලින්ක් එක මගින් ඔබභේ ඊ-භම්ල් ලිපිනය සනාථ කිරීභමන් පසුව පමණක් ලියාපදිිංචි ය සම්පූගදණ භේ.
භමම ලියාපදිිංචි ය පිලිබඳ එැනුම් දීමක් අප විසින් ඔබ ෙබා දී තති ජිංගම දුරකථන අිංකයටඑ SMS මගින්
එැනුම් දීමට කටයුතු භයොඑනු ෙැභේ.
3. ඊ-විදුලි බිල්පත් ෙබා ගැනීමට ඔබ විසින් භවනත් පුද්ගෙභයකු නම් කර තත්භත් නම් ඉ ත ලියාපදිිංචි ය
එකී පුද්ගෙයාභේ ඊ-භම්ල් ලිපිනයට සිදු කරනු ෙැභේ. ඊ-විදුලි බිල්පත් ෙැබීමට පුද්ගෙභයකු නම් කෙඑ
ඔබභේ නමින් තති විදුලි ගිණුභම් බිල්පත් පියවීභම් වගකීම තවදුරටත් ඔබ සතු බැේ සැෙකිය යුතුභේ.
4. වඩාත් ඵෙඑායි ස කාර්යටක්මම භසේවාවක් ෙබා ගැනීම සඳ ා අපභේ ජිංගම දුරකථන භයඑවුම වන MyLECO
Mobile App හි ලියාපදිිංචි  වන භෙස ඉල්ො සිටිනු ෙැභේ. භමම භයඑවුම ගූගල් ප්භල් ස්භටොගද ( Play
Sotre) භ ෝ තපල් තප් ස්භටෝගද (App Store) ර ා බාගත කර ගත ැක.
තවඑ MyLECO ජිංගම දුරකථන භයඑවුභම් පරිශීෙක නාමය ා ර ස් පඑය ාවිතා කරමින් ඔබට භෙභකෝ
අන්තගදජාෙ පිටුව ( www.leco.lk) ර ා My Login පාරිභ ෝගික පිටුවට පිවිසීමටඑ ැකියාව තත.
5. ඊ-විදුලි බිල්පත් සඳ ා ලියාපදිිංචි  පාරිභ ෝගිකයන්භේ දුරස්ථ මණු කියවීම් සෑම මසකම 1 වන දිනට භයොඑා
තති බැවින් ඔබභේ ඊ-විදුලි බිල්පත් දිනය අනතුරුව සෑම මසකම 1 වන දිනය වනු තත. ඊ-විදුලි බිල්පත
නිකුත් කිරීභම් භතොරතුරු ඔබභේ භ ෝ නම් කෙ තැනැත්තාභේ ජිංගම දුරකථනයට SMS මගින් එැනුම්
භඑනු ෙැභේ.
6. ඊ-විදුලි බිල්පත සමග ඔබ භවත පාරිභ ෝගිකයන් සඳ ා උපභඑස් පත්රි කාවක් එ භයො ක කිරීමට කටයුතු
භයොඑා තත.
7. හිඟ විදුලි බිල්පත්  කඑල් භගවීමට තභතොත් ඒ සඳ ා වන විසන්ධි කිරීභම් නිභේඑනයන් එ ඔබභේ ඊ-විදුලි
බිල්පභත්  කද්රිණය වන බැවින් ඒ පිලිබඳව විභ ේමභයන් සැෙකිලිමත් විය යුතු භේ.
8. ඔබභේ විදුලි මණුභේ අප විසින් “ LECO ඊ-විදුලි බිල්පත් පාරිභ ෝගිකභයකි, යම් ස යක් සඳ ා භ ෝ
බිල්පත් පැමිණිලි සඳ ා 1910 අමතන්න” භෙස ස්ටිකරයක් අෙවනු ෙබන අතර එහි අමතර ස්ටිකරයක් එ
ඔබ භවත ෙබා භඑනු ෙැභේ. එම අමතර ස්ටිකරය මින් පසු ඔබභේ විදුලි බිල්පත් විඑු ත් තැපෑභෙන්
ෙැභබන බවට සිහිපත් කිරීමක් භෙසඑ, අව ප නම් එම ඊ-භම්ල් ලිපිනයඑ සට න් කරභගන ඔබට සුදුසු
ස්ථානයක අෙවා තබා ගන්නා භෙස කාරුණිකව එැනුම් භඑනු ෙැභේ.
9. ඔබට වඩාත් භ ොඳ භසේවාවක් ෙබා දීමටඑ විදුලි මණුව ා උපකරණ පරීක්මා කිරීම ා නඩත්තු කිරීමට එ
තවදුරටත් අප ආයතනභේ  භසේවකයන් ඔබභේ පරිශ්රදයට පැමිණීමට ඉඩතති බැේ සැෙකිය යුතුභේ.
10. ඔබ විසින් ලියාපදිිංචි ය සඳ ා ෙබා දුන් ඊ-භම්ල් ලිපිනය භවනස් වන්භන් නම් භ ෝ නම් කෙ තැනැත්තා
භවනස් වන්භන් නම් භ ෝ ඔබ විසින් භනොපමවාව අපභවත ලිඛිතව එැනුම් දිය යුතුභේ. භම් සඳ ා ඔබට නව
අයදුම්පත ාවිතා කෙ ැක.
11. අපභවත ලිඛිතව එැනුම් දීම මගින් ඔබට භමම ඊ-විදුලි බිල්පත් භසේවාභවන් ඉවත් වීමට ැකියාව තත..
තවඑ භෙභකෝ ආයතනයටඑ ඔබභේ ලියාපදිිංචි  ඊ-භම්ල් ලිපිනයට එැනුම් දීභමන් අනතුරුව භමම භසේවාව
අත් හිටුවීභම් අයිතිය තති බැේ සැෙකිය යුතුභේ.
ඉ ත කවරාකාරභයන් භමම භසේවාව අත් හිටුවුවඑ පැරණි ක්රදමයට බිල්පත් ෙබාදීමට කටයුතු භයොඑනු
ෙැභේ
12. භමම භසේවාව පිලිබඳව භවනත් භතොරතුරු ෙබාගැනීමට 1910 ර ා අපභේ තමතුම් මධ්යපස්ථානය ා
සම්බන්ධ්ය වන්න.

