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අර්ථනිරූපණ සහ කෙටි කෙදුම්  
 

පදෙ අර්ථෙ  

ෙලයලත් විදුලි ශිල්පියා  බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියා විසින් පිහිටු වන ලද නිසි ්රි යාවලියක් 
මඟින් ෙලයලත්, සිල්ලර ගනුබදනුකරුවන්බේ විදුලිෙලය 
බෙදාහැරීබේ පද්ධතිය සකස් කිරීමට, ස්ථාපනය කිරීමට සහ පරීක්ෂා 
කිරීමට සුදුසුකේ සහ අත්දැකීේ ඇති තැනැත්බතක්. 
ගනුබදනුකරුවන්බේ ඉල්ලීම මත ඔවුන්බේ දැනගැනීම පිණිස 
ෙලයලත් විදුලි ශිල්පීන්බේ ලැයිස්තුවක් ලො ගත හැකි අතර එම 
ලැයිස්තුව ෙලපත්රාලාභියාබේ බව්අඅ විබේ පෙ කරනු ඇත. 
 

ෙලයලත් වරලත් විදුලි 
ඉංජිබන්රුවා  

බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියා විසින් පිහිටු වන ලද නිසි ්රි යාවලියක් 
මඟින් ෙලයලත්, සිල්ලර සහ බතොග ගනුබදනුකරුවන්බේ විදුලිෙලය 
බෙදාහැරීබේ පද්ධතිය සකස් කිරීමට, ස්ථාපනය කිරීමට සහ පරීක්ෂා 
කිරීමට සුදුසුකේ සහ අත්දැකීේ ඇති තැනැත්බතක්. 
ගනුබදනුකරුවන්බේ ඉල්ලීම මත ඔවුන්බේ දැනගැනීම පිණිස 
ෙලයලත් වරලත් විදුලි ඉංජිබන්රුවන්බේ ලැයිස්තුවක් ලො ගත හැකි 
අතර එම ලැයිස්තුව ෙලපත්රාලාභියාබේ බව්අඅ විබේ පෙ කරනු ඇත. 
 

ගාස්තු ගනුබදනුකරුවන්බේ, අනාගත ගනුබදනුකරුවන්බේ සහ 
මහජනයාබේ ඉල්ලීම මත වැ කටයුතු කර බගන යාම සඳහා 
ඔවුන්බගන් අය කර ගැනීමට ෙලපත්රාලාභියාට අවසර දී ඇති අනුමත 
කෙ ගාස්තු. 

 උපකරණය  විදකත් සන්නායක  ාවිතා කරන, ආධාරක වන බහෝ බකොටසක් විය 
හැකි සියලු උපකරණ.  

ශාඛා කාර්යාලය  අදාල ෙල ප්ර බද්ශය තුල පාරිබ ෝගිකයන්බේ සහ විදුලි ජාලබයහි 
සමස්ත බමබහයවීම සහ න ත්තුව, පරිපාලනය සහ මූලඇ වගකීම 
ආවරණය කරන ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගබේ ක්බෂේත්රා 
කාර්යාලය.  

ශාඛා කෙමනාකරු  ශාඛා කාර්යාලයක ස්ථාන  ාරව සිටින නිලධාරියා 
බිඳවැටීම සැපයුේ පද්ධතියක සාමානඇ ්රි යාකාරීත්වය වෙක්වන එහි 

උපකරණයක් සේෙන්ධ සිදුවීමක්  
බතොග ගනුබදනුකරු   සේමත අයක්ර්ම ගිවිසුමක් යටබත් කිබලෝ බවෝල්ත ඇේපියර 42කට 

වැඩි ගිවිසුේ ඉල්ලුමකට එකඟවී ඇති පාරිබ ෝගිකබයක්. බමම 
පාරිබ ෝගිකයින් අඩු බවෝල්ටීයතා බහෝ මධඇම බවෝල්ටීයතා රැහැන් 
බවත සේෙන්ධ කෙ හැකිය.  

ඇමතුේ මධඇසථ්ානය  දුරකථනය හරහා ලැබෙන කිසියේ පැමිණිලි සහ ඉල්ලීේ හසුරුවන 
මධඇම කකකයක්  

ලංකා විදුලිෙල ම්ඩ ලය  1969 අංක 17 දරන ලංකා විදුලිෙල ම්ඩ ලය පනතින් ස්ථාපිත 
ලංකා විදුලිෙල ම්ඩ ලය  

පාරිබ ෝගිකයා ශ්රීභ ලංකාබව විදුලිෙල පාරිබ ෝගිකබයක් වන අතර විදුලි ෙලය 
අබේක්ෂිතව සිටින පාරිබ ෝගිකබයක් ද ඊට ඇතුෙත් බව.  

ගිවිසුේ ඉල්ලුම  ගනුබදනුකරු විසින් සිදු කෙ ප්ර කාශනබේ දක්වා ඇති පරිදි 
ෙලපත්රාලාභියා/ සැපයුේකරු විසින් සැපයීමට එකඟ වී ඇති උපරිම 
සතඇ (කිබලෝබවොට්) බහෝ ගමඇමාන (කිබලෝබවෝල්ත ඇේපියර) 
ෙලශක්ති ඉල්ලුම   

CT  ධාරා පරිණාමකය (Current Transformer) 

ගනුබදනුකරු  අයක්ර්ම පාරිබ ෝගිකබයක් අදහස් බව  
පාරිබ ෝගික බසේවා 
මධඇස්ථානය (CSC) 

ගනුබදනුකරුවන් සඳහා බසේවාවන්, බිල්පත් බගවීේ, විදුලි ජාල 
බමබහයුේ සහ න ත්තුව සපයනු ලෙන ශාඛා කාර්යාලයට වාර්තා 
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පදෙ අර්ථෙ  

කරන බසේවා කකකය  
පාරිබ ෝගික බසේවා 
කෙමනාකරු (CSM) 

ගනුබදනුකරුවන් සේෙන්ධ බසේවාවන් ෙලා ගැනීම සඳහා ලංකා විදුලි  
(පුද්ගලික) සමාගම මඟින්  ාර දී ඇති නිලධාරියා 

පාරිබ ෝගික බසේවා අධිකාරී 
(CSS) 

පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථානයක ස්ථාන  ාරව සිටින නිලධාරියා  

ඉල්ලුම  බවනත් ආකාරයකට දක්වා  ඇත්බත් නේ මිස සක්රීභය ෙලශක්තිය සහ 
ප්ර තික්රීභයක ෙලශක්තිය සඳහා ඉල්ලීම  

විසන්ධි කිරීම  පරිශීලකයාබේ (බහෝ ගනුබදනුකරුබේ) උපකරණය බෙදාහැරීබේ 
ෙලපත්රාලාභියාබේ පද්ධතිබයන් බ  තික බලස බවන් කිරීබේ ්රි යාව 

විසන්ධි කිරීබේ දැනුේදීම  බගවිය යුතු ගාස්තු බගවීමට ලිඛිතව කරනු ලෙන ඉල්ලීමක් බහෝ 
බවනත් ගනුබදනුකරුබවක්ට සපයා ඇති විදුලි ෙලයට ොධාවන 
උවාරණ  ාවිතා කිරීම නවත්වන බලසට අයක්ර්ම 
පාරිබ ෝගිකයාබගන් ඉල්ලා සිටිමින් බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියා 
නිකුත් කරන දැන්වීමක්  

බෙදාහැරීබේ ෙල ප්ර බද්ශය සාමානඇාධිකාරී විසින් ප්ර ධානත්වය දරන ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) 
සමාගබේ බමබහයුේ සිදු වන භූබගෝලීය ප්ර බද්ශය  

බෙදාහැරීේ පාලන 
මධඇස්ථානය 

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගබේ විදුලිෙලය බෙදාහැරීබේ ජාල 
බමබහයුේ අධීක්ෂණය සහ පාලනය කරනු ලෙන කකකයක්  

බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියා 2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනත යටබත් ශ්රීභ ලංකා මහජන 
උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව මඟින් බෙදා හැරීබේ ෙලපත්රායක් 
ප්ර දානය කරනු ලැෙ ඇති තැනැත්බතක්  

බෙදාහැරීබේ පද්ධතිය  ජාලක උප-බපොෙක සිට තවත් උප-බපොෙක් බවත බහෝ බවනත් 
අන්තර්සේෙන්ධතාවයක සිට බහෝ බවනත් අන්තර්සේෙන්ධතාවක් 
බවත බහෝ ගනුබදනුකරුවන්ට ලො දීම සඳහා විදුලිෙලය 
බෙදාහැරීබේ කාර්යය සඳහා, විදුලිය බෙදාහැරීම සේෙන්ධව  
බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියාට  අයත් සහ/බහෝ ඔහු  ාවිතා කරන යේ 
පිරියතක්, උපකරණයක් සහ මීටර ඇතුුව බෙදාහැරීබේ 
ෙලපත්රාලාභියාට අයිති සහ/බහෝ ඔහු බමබහයවනු ලෙන රැහැන්වලින් 
සැදුේ ලත් පද්ධතිය  

විදුලි මාර්ගය  බපොෙව යටින් වුව ද නැතබහොත් බපොෙව උඩින් වුව ද යේ කාර්යයක් 
සඳහා විදුලි ෙලය බගන යාම සඳහා  ාවිතා කරන රැහැනක් අදහස ්
කරනු ලෙන අතර පද සේෙන්ධව අනුව අනඇාර්ථයක් අවශඇ 
වුවබහොත් මිස -  
 
අ) ක රැහැන තිබෙන්බන්, ඊට ආධාරක වන්බන්, බගන යන්බන් බහෝ 
දරා සිටින්බන් නැතබහොත් තිබිය හැක්බක්, ආධාරක විය හැක්බක්, 
බගන යනු ලැබිය හැක්බක් බහෝ දරා සිටිය හැක්බක් කවර ඉදිකිරීමක්, 
කණුවක්, බවනත් බදයක් ඇතුෙත, මත, බවතින් බහෝ තුළින් ද ක 
ඉදිකිරීම, කණුව බහෝ බවනත් බදය ඇතුුවව, එබහත් කවාට පමණක් 
සීමා බනොවී, එවැනි රැහැනක් සඳහා වන ආධාරකයක් ද; 
 
ආ) විදුලි ෙලය බගන යාබේ කාර්යය සඳහා එවැනි යේ රැහැනකට 
සේෙන්ධ කර ඇති යේ උපකරණයක් ද; 
 
ඇ) ක රැහැන වට කරන්නා වූ බහෝ ඊට ආධාරක වන්නා වූ නැතබහොත් 
ක රැහැන වට කිරීමට බයදුබන් බහෝ ආධාරක වූබේ නැතබහොත් ක 
මාර්ගයට සමීප දුරකින් සවි කරන ලද්බද් නැතබහොත් ක සමඟ 
ආශ්රියතව ආධාරක පිණිස සිටින්බන්, බගන යන්බන් බහෝ දරා 
සිටින්බන් කවර කේබියක්, බක්ෙලයක්, නලයක්, පයිේපයක් බහෝ 
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බවනත් සමාන බදයක් ද (එහි බකොපුව, පරිවාරණය බහෝ වැසම් 
ඇතුුවව) ක කේබිය, බක්ෙලය, නලය, පයිේපය බහෝ බවනත් සමාන 
බදය ද ඇතුලත් බව.   

විදුලි පිරියත විදුලි රැහැනක්; බහෝ පාරිබ ෝගිකයකුබේ පාලනය යටබත් ඇති යේ 
විදුලි උපකරණයක් බනොවන;විදුලි උත්පාදනය, සේබප්ර ේෂණය, බෙදා 
හැරීම බහෝ සැපයීම සඳහා  ාවිතා කරන බහෝ ක හා සේෙන්ධිත 
කාර්ය සඳහා වූ යේ පිරියත, උපකරණයක්, යන්බත්රාෝපකරණ බහෝ 
උවාරණයක්   
 

ෙලශක්තිය කිබලෝ බවොට් පැය (kWh) එකකට සමාන කකකවලින් මනිනු ලෙන 
බහෝ පහත දැක්බවන පරිදි ගුණ කරනු ලෙන විදුලි ෙලශක්ති 
ප්ර මාණය:  
බවොට් පැය1000             =  කිබලෝ බවොට් පැය 1   
කිබලෝබවොට් පැය 1000  =  බමගා බවොට් පැය 1  
බමගා බවොට් පැය 1000  =  ගිගා බවොට් පැය 1  
 

සාමානඇාධිකාරී ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගබේ සාමානඇාධිකාරී  
අධි බවෝල්ටීයතාවය බහෝ 
HV(High Voltage) 

බවෝල්ත 33,000 සහ ඊට වැඩි බවෝල්ටීය ධාරිතාව  

ොහිර අන්තර්සේෙන්ධතාවය ෙලපත්රාලාභිබයක්බේ ජාලබයන් ෙැහැර ජාලයකට සේෙන්ධතාවක්  

kV (kilo Volt)කිබලෝබවෝල්ත බහෝ බවෝල්ත 1000  

kVA (kilo Volt Ampere)කිබලෝබවෝල්ත ඇේපියර  

kWh (kiloWatt hour )කිබලෝබවොට් පැය  

ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම 
(LECO) 

(Lanka Electricty Company Private Ltd.)සීමාසහිත ලංකා විදුලි 
(පුද්ගලික) සමාගම, බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියා බව –EL/D/09-052 

ෙලපත්රාලාභියා  ෙලපත්රාලාභියා බහෝ ෙලපත්රාධාරකයා යනු විදුලි ෙලශක්තිය 
උත්පාදනය, සේබප්ර ේෂණය, බෙදාහැරීම සහ සැපයීම සඳහා 2002 අංක 
35 දරන ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ා ව සහ 2009 
අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනත යටබත් ශ්රීභ ලංකා මහජන 
උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව මඟින් ෙලපත්රායක් බහෝ  අවසරපත්රායක් 
නිකුත් කරනු ලෙන තැනැත්බතක් බහෝ වඇාපාරයකි.  

විෙර සන්දර් ය අනුව අවශඇ වන පරිදි උත්පාදනය කෙ, සේබප්ර ේෂණය කෙ 
බහෝ බෙදා හැරිය හැකි සක්රීභය සහ ප්ර තික්රීභයක ෙලශක්තිය, එබමන්ම 
බමයට සමාන සියලුම පද ක අනුව අර්ථනිරූපණය කරනු ලැබ්අ.  

අඩු බවෝල්ටීයතාවය බහෝ 
LV(Low Voltage) 

බවෝල්ත 50ක් ඉක්මවන සහ බවෝල්ත 1000ක් බනොඉක්මවන 
නාමමාත්රිLක බවෝල්ටීයතාව  

NIC (National Identity Card)ජාතික හැඳුනුේපත  

MCCB  (Moulded Case Circuit Breaker)වාත්තු ආවරණ පරිපථ ක නය 

MCB (Miniature Circuit Breaker  )ක්ෂුද්රඩ පරිපථ ක නය 
මධඇම බවෝල්ටීයතාවය බහෝ 
MV(Medium Voltage) 

බවෝල්ත 1000ක් ඉක්මවන සහ බවෝල්ත 33,000ක් (ඇතුුවව) 
බනොඉක්මවන නාමමාත්රිLක බවෝල්ටීයතාවය  

මීටරය   ගෘහයක්, වඇාපාරයක් බහෝ විදුලිබයන් ්රි යාත්මක වන බමවලේ 
පරිබ ෝජනය කරන විදුලිෙලය මනිනු ලෙන විදුලි මනුව බහෝ 
ෙලශක්ති මනුව 

මානනය  අයක්ර්ම මානනය සහ බමබහයුේ මානනය  

MVA (Mega Volt Ampere)බමගා බවෝල්ත ඇේපියර  = 1000 kVA 

සැලසුේ හා ඉදිකිරීේ ඉංජිබන්රු විදුලිෙලය බෙදාහැරීබේ ජාලය නිර්මාණය කිරීබේ, සැලසුේ කිරීබේ 
සහ ඉදිකිරීබේ කාර්යය පවරා ඇති විදුලි ඉංජිබන්රු 
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PPM (Programmable Polyphase Meter)වැ සටහන් සකස් කෙ හැකි 
ෙහුකලා මීටරය  

ෙලශක්ති සාධකය  සක්රීභය ෙලශක්තිය (kW) සහ ගමඇමාන ෙලශක්තිය (kVA) අතර 
අනුපාතය  

PUCSL (Public Utilities Commission of Sri Lanka )2002 අංක 35 දරන 
පනත යටබත් සංස්ථාපනය කරන ලද ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා 
බකොමිෂන් ස ාව  

R & D  (Research and Development)පර්බේෂණ හා සංවර්ධනය  

ප්ර තික්රීභයක ෙලශක්තිය බහෝ 
MVAr 

බවෝල්ත - ඇේපියර ප්ර තික්රීභයක (Var) සහ එහි ඇති සේමත 
ගුණකවලින් මනිනු ලෙන, බවෝල්ටීයතාවබේ, ධාරාබව සහ කවා අතර 
කලා බකෝණබේ සයිනබේ ගුණිතය. එනේ පහත පරිදි බව:   
1000 VAr = 1kVAr 
1000 kVAr = 1MVAr 

නියමිත කාලසීමාව  පූර්ණ බලස හා ප්ර ධාන බලස ගෘහ කාර්ය සඳහා  ාවිතා කරන පරිශ්ර 
සේෙන්ධබයන් වන විට, අය විය යුතු ගාසත්ු බගවීම සඳහා 
ලියවිල්ලකින් වූ ඉල්ලීමක් බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියා විසින් කිරීම 
බහෝ බවනත් පාරිබ ෝගිකයකුට බදන ලද විදුලි සැපයුේ සමඟ මැදිහත් 
වන බමවලේ  ාවිතය නවත්වන බලස අයක්ර්ම පාරිබ ෝගිකබයකුට 
නියම කරමින් බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියා විසින් දැන්වීමක් කිරීම 
යන බදකින් කවරකට බහෝ පසු දින දහයකට බනොඅඩු කාලසීමාවක් 
සහ බවනත් යේ පරිශ්රයක් සේෙන්ධබයන් වන විට, එවැනි ඉල්ලීමක් 
කිරීබමන් පසු දින දහයක කාලසීමාවක්  

සිල්ලර ගනුබදනුකරු  අඩු බවෝල්ටීයතාවකින් කිබලෝ බවෝල්ටීය ඇේපියර 42කට බනොවැඩි 
ප්ර මාණයක්  ාවිතා කිරීමට, සේමත අයක්ර්ම ගිවිසුමක් යටබත් එකඟවී 
ඇති ගනුබදනුකරුබවක්  

ආදායේ නිලධාරි මීටර් කියවීම, විදුලි බිල්පත්/ විසන්ධි කිරීබේ දැන්වීේ නිකුත් කරන 
සහ විදුලිය සේෙන්ධ බතොරතුරු ගනුබදනුකරුවන්ට බහළිකරන  
ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගබේ නිබයෝජිතයා. 

SLEA (Sri Lanka Electricity Act )සංබශෝධිත පරිදි 2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ 
ලංකා විදුලිෙල පනත  

SEA (Sri Lanka Sustainable Energy Authority) ශ්රීභ ලංකා සුනිතඇ 
ෙලශක්ති අධිකාරිය  

විදුලි බිල්පත  ගනුබදනුකරුබේ විදුලි පරිබ ෝජනය සඳහා ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) 
සමාගම මඟින් නිකුත් කෙ මාසික බිල්පත වන අතර ගිණුේ 
ප්ර කාශනය සහ බවනත් අදාෙ බතොරතුරු කීපයක් ද එයට ඇතුලත් බව.  

උප-බපොෙ  විදුලි ෙලය පරිවර්තනය, පරිණාමනය, ස්විච්චි ලෑම බහෝ පාලනය 
සඳහා අවශඇ ආරක්ෂක ආවරණය ඇතුුව උපකරණ එකතුවක්.  

අයක්ර්ම පාරිබ ෝගිකයා  
 
 

2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනත ප්ර කාර සීමාසහිත ලංකා 
විදුලි (පුද්ගලික) සමාගබමන් විදුලි ෙලය සැපයුමක් අවශඇ කරන සහ 
සීමාසහිත  ලංකා විදුලි  (පුද්ගලික) සමාගබමන් සැපයුම බදන ලද 
තැනැත්බතක්.  

TDT (Time of Day Tariff ) කාල පාදක අය ක්ර්මය 
මාර්ග අවසරය ඉ ම මත, යට බහෝ උඩින් විදුලි රැහැන් සවි කිරීම පිණිස සහ සවි 

බකොට තැබීම පිණිස සහ විදුලි රැහැන පරීක්ෂා කිරීබේ, න ත්තු 
කිරීබේ, ගැලපීබේ, අලුත්වැඩියා කිරීබේ, බවනස් කිරීබේ, ඉවත් 
කිරීබේ බහෝ ප්ර තිබයෝජනය කිරීබේ කාර්ය සඳහා එම ඉ මට ප්ර බවශ 
පිණිස ෙලපත්රාලාභියා සතු අයිතියට ඇතුලත් එවැනි අයිීනන්.  
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පූර්විොව 
 
බමය, සීමාසහිත ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම, 2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් 
18 (ආ) වගන්තිය සහ ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව මඟින් නිකුත් කරන ලද 
අංක EL/D/09-052 දරන විදුලිෙලය බෙදාහැරීම සහ සැපයුේ ෙලපත්රාබේ 33වැනි බකොන්බද්සිය 
ප්ර කාරව සපයනු ලෙන සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය බව. අප විසින් සපයනු ලෙන බසේවාවන් පාලනය 
කරන  ාවිත සංග්රරහය එමඟින් නිරූපණය කරනු ලෙන අතර අපබේ  ්රි යාවලීන්ට සහ 
කාර්යපටිපාටීන්ට මාර්බගෝපබද්ශකයක් බව. විදුලිෙලය සැපයීබේ දී බහෝ සැපයුේ නියම අර්පණය 
කිරීබේ දී අපි අයුතු මනාපයක්, අයුතු බවනස්කමක් බහෝ විබශේෂබයක් සිදු බනොකරනඅතර නියම 
අයුතු බලස  ාරදූර බනොබව.  
 
බමම සංග්රරහය අපබේ  කාර්යය පාලනය කරනු ලෙන නීති සහ බරගුලාසි ප්ර තිස්ථාපනය කරනු 
බනොලැබ්අ. නීති හා බරගුලාසි සහ බමම සංග්රරහය අතර අනනුූලලතාවයක දී බපර සඳහන් නීති හා 
බරගුලාසි අදාෙ කර ගනු ලැබ්අ.  
 
බමම සංග්රරහය, සංබශෝධිත පරිදි 2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් විධිවිධාන සහ ක 
යටබත් සකස් කෙ පවතින බරගුලාසි, රීති, ක්ර්මබවද, මාර්බගෝපබද්ශ සහ බවනත් සංේ රහ මත 
පාදක වන අතර පනතට කෙ බවනස්කේ නිරූපණය කිරීම සඳහා කලින් කලට සංබශෝධනය 
කිරීමට අවශඇ වනු ඇත. එබසේ හඳුන්වා බදන ලද බවනස්කේ සිදු වූ විට අපි ඔෙට කවා පිළිෙඳව 
දැනුේ බදන්බනමු.  
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1. ඔබකේ  කසේවා සැපයුම්ෙරුකේ සංවිධානෙ  

සීමාසහිත ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගබේ බෙදාහැරීබේ පද්ධතිය ශාඛා කාර්යාල හතකට බෙදා 
ඇත. සෑම ශාඛා කාර්යාලයක්ම ශාඛා කෙමනාකරුබවක් විසින් කෙමනාකරණය කරනු ලෙන 
අතර ශාඛා බමබහයුේ සේෙන්ධ ඉංජිබන්රු ශිල්පය, මූලඇ, කාර්ය ම්ඩ ල, නනතික සහ 
පාරිබ ෝගික බසේවා යනාදී කටයුතු  ාරව සිටී.  

ශාඛා ඉංජිබන්රුවා, සැලසුේ හා ඉදිකිරීේ ඉංජිබන්රුවා, ශාඛා ගණකාධිකාරී සහ පරිපාලන 
නිලධාරියා යන නිලධාරීන් ශාඛා කෙමනාකරුට සහාය බව. බමබහයුේ හා න ත්තු කටයුතු සඳහා 
ශාඛා ඉංජිබන්රුවා වගකිය යුතු අතර බෙදාහැරීබේ පද්ධතිය සංවර්ධනය සඳහා සැලසුේ හා 
ඉදිකිරීේ ඉංජිබන්රුවා ද ණය ආපසු අය කර ගැනීම ඇතුුව ගිණුේකරණ හා මූලඇ ්රි යාකාරකේ 
සඳහා ශාඛා ගණකාධිකාරී ද වගකීම දරයි.  

ශාඛා කාර්යාලබේ විෂයපථය යටබත් පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථාන කීපයක් ්රි යාත්මක බව. 
පාරිබ ෝගික බසේවා අධිකාරීවරබයක් සෑම පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇසථ්ානයකම ප්ර ධානියා බව. 
පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථානයක් සාමානඇබයන් ගනුබදනුකරුවන් 20,000කට ආසන්න 
පිරිසකට බසේවා සපයයි. පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථානය දිවා ෑ  ්රි යාත්මක වන අතර 
ගනුබදනුකරුවන්බේ පැමිණිලි, විදුලිෙලය ඇණහිටීේ, නදනික න ත්තු, විදුලිෙල ශක්ති හානි අඩු 
කිරීබේ කාර්යයන්, මානනය සහ බිල්පත් කටයුතු සහ අදාෙ ප්ර බද්ශබේ විදුලිෙලය බෙදාහැරීබේ 
පද්ධතියට සේෙන්ධ සියලු කාර්යයන් ඉටු කරනු ලැබ්අ.  

පහත දැක්කවන සිතිෙම මඟින් සීමාසහිත ලංො විදුලි (පුද්ගලිෙ) සමාගකම් බලෙලත් ප්රිකද්යෙ 
නිරූපණෙ ෙරයි.  
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රූපසටහන 1: LECO කමකහයුම් ප්රිකද්ය   
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ලංො විදුලි (පුද්ගලිෙ) සමාගම කසේවා සපෙන යාඛා 
ොර්ොල සහ පාරික ෝගිෙ මධ0සථථාන 
 
 
මීගමුව ශාඛාව 

මීගමුව පා.බසේ.ම 
සීදුව පා.බසේ.මජා-ඇෙ පා.බසේ.මකැෙණිය ශාඛාව 

කදාන පා.බසේ.මවත්තල- පෑලියබගො  පා.බසේ.ම 
මහර පා.බසේ.ම 
දුවගම පා.බසේ.ම 
 
 

බකෝට්බට් ශාඛාව 
බකොබලොන්නාව පා.බසේ.ම 
පිටබකෝට්බට් පා.බසේ.ම 
බකොටිකාවත්ත පා.බසේ.ම 

නුබේබගො  ශාඛාව 
නුබේබගො  පා.බසේ.ම 
මහරගම පා.බසේ.ම 
බෙොරලැස්ගමුව පා.බසේ.ම 
 

බමොරටුව ශාඛාව 
බමොරටුව උතුර පා.බසේ.ම 
බමොරටුව දකුණ පා.බසේ.ම 
බකබසල්වත්ත පා.බසේ.ම 

පානදුර පා.බසේ.ම 
කුවතර ශාඛාව 

කුවතර පා.බසේ.ම 
පයාගල පා.බසේ.ම 
අුවත්ගම පා.බසේ.ම 
 

ගාල්ල ශාඛාව 
අේෙලන්බගො  පා.බසේ.ම 
හික්කඩුව පා.බසේ.ම 
ගාල්ල පා.බසේ.ම 
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2. ඔබකේ  කසේවා සැපයුම්ෙරු සම්බන්ධ ෙර ගන්කන් කෙකසේද  
 
පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථානවල ලිපින සහ දුරකථන අංක ඇතුුව සියලු ශාඛා කාර්යාලවල 
විස්තර ඇතුලත් ලැයිස්තුවක් ඇමුණුම 1 මඟින් දක්වා ඇත. බමම සේෙන්ධ කර ගත හැකි විස්තර 
LECO බව්අඅ විබයන් (www.leco.lk) සහ ඉල්ලීමක් කිරීම මත ද ලො ගත හැකිය.  

 

විමසීම් සහ පැමිණිලි (බිඳවැටීම් ද ඇතුළුව) සඳහා සම්බන්ධ ෙර ගත හැකි කතොරතුරු  

 

යාඛා ොර්ොල   
 
ගනුබදනුකරුවන්ට විමසීේ බහෝ පැමිණිලි සඳහා සතිබේ වැ කරන දිනවල (සඳුදා සිට සිකුරාදා 
දක්වා) බප.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා අදාෙ බමබහයුේ ප්ර බද්ශය අයත්වන ශාඛා කාර්යාලයකට 
පැමිණීමට බහෝ දුරකථනබයන් සේෙන්ධ වීමට හැකිය.  
 
 
පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථාන 
 
ගනුබදනුකරුවන්ට, පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථානයක දී පැමිණිලි කිරීමට හා බසේවාවන් සඳහා 
ඉල්ලීමට හැකියාව ඇත. සිදු වන කිසියේ බිඳවැටීමක් සේෙන්ධව අදාෙ බවලාවන් ඇතුලත කටයුතු 
කිරීම සඳහා සියලු උපකරණ වලින් සමන්විත වූ න ත්තු කිරීබේ කාර්ය ම්ඩ ලයක් පාරිබ ෝගික 
බසේවා මධඇස්ථාන වල සතිබේ දින හබත්ම දවබසේ පැය විසි හතර තුෙම බසේවබේ බයොදවා ඇත. 
 
 

ඇමතුම් මධ0සථථානෙ (දවකසේ පැෙ 24 පුරා කසේවෙ)  

 
බමම මධඇසථ්ානය මඟින් ගනුබදනුකරුවන්ට දුරකථනය මාර්ගබයන් සිය පැමිණිලි ඉදිරිපත් 
කිරීමටත් බසේවාවන් සඳහා ඉල්ලීමටත් හැකියාව ඇත. ඇමතුේ මධඇසථ්ානබේ ඍජු දුරකථන 

අංකය 1910 කේ.  
 
බෙදාහැරීම් පාලන මධ0සථථානෙ (දවකසේ පැෙ 24 පුරා කසේවෙ)  
 
බෙදාහැරීබේ පද්ධතිබේ යේකිසි බිඳවැටිමක් ඇතුුව හදිසි අවස්ථාවක දී පාරිබ ෝගික බසේවා 
මධඇස්ථානය අමතන බලසට ගනුබදනුකරුවන්ට උපබදස් ලො බදන අතර එබසේ කිරීමට අසමත් 
වන්බන් නේ සතිබේ දින හතම, දවබසේ පැය විසි හතර පුරාවට ්රි යාත්මක වන LECO ප්ර ධාන 
කාර්යාලබේ පිහිටි බෙදාහැරීබේ පාලන මධඇස්ථානය (DCC) ඇමතිය හැකිය.  
 
 

බෙදාහැරීම් පාලන මධ0සථථානක  දුරෙථන අංෙෙන් පහත දැක්කේ:  
 
ඍජු දුරකථන අංක:     +94 (0) 112 371 663 
                            +94 (0) 112 371 664 
                           +94 (0) 112 371 625 (ෆැක්ස්)  
 

පාරික ෝගිෙ කසේවා කදපාර්තකම්න්තුව (ප්රිධාන ොර්ොලෙ)  

 
ප්ර ධාන කාර්යාලබේ පිහිටා ඇති LECO පාරිබ ෝගික බසේවා බදපාර්තබේන්තුව ආයතනය පුරාවට 
මිත්රාශීලී හා කාර්යක්ෂම බසේවාවක් පවත්වා බගන යාම සඳහා වගකීම දරයි. ශාඛා කාර්යාලවල 
පාරිබ ෝගික බසේවාවන් බමම බදපාර්තබේන්තුව මඟින් අධීක්ෂණය කරනු ලෙන අතර පාරිබ ෝගික 
බසේවාවන් වැඩිදියුණු කෙ හැකි ක්බෂේත්රා සේෙන්ධ වැ කටයුතු සමාබලෝනනය හා යාවත්කාල කිරීම 
ද සිදු කරයි. ගනුබදනුකරුවන්ට LECO මඟින් සපයන බසේවාවන් පිළිෙඳ කිසියේ විමසීමක් බහෝ 

http://www.leco.lk/
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පැමිණිල්ලක් කිරීමට සතිබේ වැ කරන දිනවල (සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා) බප.ව. 8.30 සිට ප.ව. 
5.00 දක්වා කාලය ඇතුෙත බමම බදපාර්තබේන්තුව ද සේෙන්ධ කර ගත හැකිය.    
 
 
ගනුබදනුකරුවන්ට දුරකථනය, ෆැක්ස්, ලිපි බහෝ විදකත් තැපෑල ඔස්බසේ පාරිබ ෝගික බසේවා 
බදපාර්තබේන්තුව සේෙන්ධ කර ගත හැකිය.  
 
 
පාරිබ ෝගික බසේවා බදපාර්තබේන්තුව සේෙන්ධ කර ගත හැකි විස්තර පහත පරිදි බව:  
 
 
ලිපිනය:   
පාරිබ ෝගික බසේවා කෙමනාකරු  
සීමාසහිත ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම  
අංක 411, ඊ. එච්. කුබර් බගො නැගිල්ල, 
ගාලු පාර, බකොෙඹ 03. 
 
දුරකථන අංකය:  +94 (0) 112 371 600 
ෆැක්ස් අංකය:  +94 (0) 112 371 677 
 
විදකත් තැපෑල: 
billing@leco.lk 
 
ජංගම දුරෙථන කෙටි පණිවුඩ (SMS) කතොරතුරු සහ අනතුරු ඇඟවීකම් සංඥා කසේවාව (මුදල් අෙ 

කනොෙරන කසේවාව)  
 
බකටි පණිවු  බසේවාව (SMS) හරහා ගනුබදනුකරුවන්ට ගාස්තුවක් රහිතව පහත දැක්බවන 
බතොරතුරු සහ අනතුරු ඇඟවීබේ බසේවා ලො ගත හැකිය.  
 

 ගනුබදනුකරුට ෙලපාන සැලසුේ කෙ විදුලිෙලය ඇණහිටීේ   
 හදිසි විදුලි සැපයුේ බිඳවැටීේ (සැලසුේ බනොකෙ) 
 ගාස්තු බනොබගවීම බවනුබවන් බිල්පත සමඟ දැනටමත් නිකුත් කර ඇති විදුලිය විසන්ධි 

කිරීම පිළිෙඳ සිහිකැඳවීම 
 පාරිබ ෝගික ගිණුම ආශ්රියත බවනත් කරුණු - උදා. අයක්ර්ම බවනස්කේ  

 
බමම පහසුකම ලො ගැනීම සඳහා ගනුබදනුකරුවන් විසින් පහත දක්වා ඇති පරිදි 071 4 643 643 
යන ජංගම දුරකථන අංක බවත බකටි පණිඩුවයක් එවා බමම බසේවාවට ලියාපදිංචි විය යුතුය. 
 
ලියාපදිංචිවීමට   Reg<Space><ගිණුේ අංකය>- උදා. Reg 0906571101 
බසේවාව අක්රීභය කිරීමට   Ina<Space>< ගිණුේ අංකය > 
දුරකථන අංකය බවනස් කිරීමට Chg<Space>< ගිණුේ අංකය > 
 
ඕනෑම ගනුබදනුකරුබවක්ට පහත දැක්බවන පරිදි 0714643643 යන අංකයට බකටි පණිවු යක් 
එවා බමම පද්ධතිය හරහා පහත දැක්බවන බතොරතුරු ලො ගත හැකිය.  

1. ගිණුේ සාරාංශය පිළිෙඳ බතොරතුරු  - Acb<Space>< ගිණුේ අංකය > 

2. පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට   - Cmp<Space><ඔබ්අ පැමිණිල්ල> 

3. ඉල්ලීේ කිරීමට     - Req<Space><ඔබ්අ ඉල්ලීම> 
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ඇමුණුේ 1 දක්වා ඇති සේෙන්ධ කර ගත හැකි විස්තර මඟින් බමම බසේවාව පිළිෙඳ වැඩිදුර 
බතොරතුරු ලො ගත හැකිය.  
 

ගනුකදනුෙරුකේ ගිණුම් කතොරතුරු  
 
LECO ආයතනය විසින් සිය ගනුබදනුකරුවන්බේ සියලු ගිණුේ පිළිෙඳ දත්තසමුදායක් පවත්වා 
බගන යයි. එෙැවින් විදුලිෙල ගිණුමක බහෝ බිල්පතක ගැටුවවක් පිළිෙඳව ගනුබදනුකරුබවක්බගන් 
යේ ඉල්ලීමක් ලැබුනු විට අපට වහාම යාවත්කාල බතොරතුරු ලොදීබේ හැකියාව ඇත.    
 

3. නව සම්බන්ධතා, විසන්ධි කිරීම් සහ නැවත-සම්බන්ධතා ලබාගැනීම් 
 
3.1 විදුලිෙල සැපයුම  
 

විදුලිෙලය සන්ධි කිරීමට සහ සැපයීමට ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් දක්වා ඇති අපබේ  
රාජකාරිය සේෙන්ධව ඇතැේ වඇාතිබර්ඛවලට යටත්ව අපබේ  බෙදාහැරීබේ ප්ර බද්ශය ඇතුෙත 
යේ පරිශ්රයක අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් කරන ලද යේ ඉල්ලීමක් මත, සේමත අයක්ර්ම 
ගිවිසුමක් මත, එකී පරිශ්රවලට විදුලි ෙලය සන්ධි කිරීම, සැපයීම හා පවත්වාබගනයාම අප 
විසින් සිදු කරනු ලැබ්අ. විදුලිෙල සැපයුමක් ලො ගැනීම සඳහා පාරිබ ෝගිකයින් විසින් 
සේපූර්ණ කෙ යුතු සියලු අවශඇතාවන් පිළිෙඳව අපි සියලුම පාරිබ ෝගිකයින්ට දැනුේ 
බදන්බනමු. යේ පරිශ්රයක් සන්ධි කිරීබේ දී යේ අයුතු මනාපයක් බහෝ අයුතු බවනස්කමක් බහෝ 
විබශේෂයක් සිදු කිරීබමන් අපි වෙකින්බනමු. යේ බෙදාහැරීබේ මාර්ගයක සිට මීටර් පණහක් 
ඇතුලත පිහිටියා වූ බහෝ ක පරිශ්රවල අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් සපයන ලද හා ෙහාලන 
ලද විදුලි රැහැනක් මඟින් එවැනි යේ විදුලි මාර්ගයකට සන්ධි කෙ හැක්කා වූ යේ පරිශ්රයක 
අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් විදුලිෙල සැපයීමක් ලො ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් කෙ හැකි 
වන අතර:        

 
(අ) සැපයීම අවශඇ වන්නාවූ පරිශ්රය: 
(ආ) ක පරිශ්රවල විදුලි ෙලය  ාවිතා කෙ යුතු කාර්යය: 
(ඇ) සැපයුම ආරේ  කිරීමට අවශඇ වන (තැනැත්තකුබේ අවශඇතාවක් පිළිෙඳව 

බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියා බවත දැනුේදීබමන් පසු සාධාරණ කාලයකට කලින් 
බනොවන) දිනය: 

(ඈ) යේ බවලාවක දී අවශඇ විය හැකි උපරිම ෙලය සහ 
(ඉ) සැපයුම ලොදීමට අවශඇ අවම කාල පරිච්බේදය 
 

බහෝ සංබශෝධිත පරිදි 2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් 25 (5) වගන්තිය යටබත් 
කලින් කලට පණවනු ලෙන නිබයෝග මඟින් නියම කරනු ලෙන බවනත් අතිබර්ක බතොරතුරු 
අප බවත දැනුේ දිය යුතුය . 
 
ඉල්ලීමක් ලැබූ පසු, ක පරිශ්රයට විදුලිෙල සැපයීමක් දී බනොමැති නේ බහෝ සැපයීම කිරීමට 
විදුලි මාර්ග බහෝ විදුලි පිරියත බහෝ ක බදකම සැපයීම අවශඇ බව නේ, ඉල්ලීබමහි සඳහන් 
බයෝජනා අප විසින් බකොබතක් දුරට පිළිගනු ලෙන්බන් ද යන්න දක්වන සහ ප්ර තිබයෝජනා, 
බගවිය යුතු අයක්ර්ම, විදුලි මාර්ගයක් බහෝ විදුලි පිරියතක් සැපයීමට සහ විදුලිෙලය ලොදීමට 
දැරූ පිරිවැය පියවීමට අවශඇ යේ බගවීමක් (පිරිවැය ඇස්තබේන්තුව), ක තැනැත්තා විසින් 
පිළිගත යුතු යයි නියම කරනු ලැබිය හැකි බවනත් යේ නියම හා බකොන්බද්සි ආදිය 
විබශේෂබයන් සඳහන් කරනු ලෙන දැනුේ දීමක් අප විසින් කරනු ලැබ්අ.  

 
    

අපි ගාස්තුවලට අනුූලලව සේමත ගිවිසුේකර ඉල්ලීේ අනුව නව සේෙන්ධතා අනාගත අයක්ර්ම 
පාරිබ ෝගිකයන් බවත සපයනු ලැබ්අ. සේමත ගිවිසුේකර ඉල්ලීේ පිළිෙඳ විසත්ර ඇමුණුේ 2 
මඟින් ලො දී ඇත.  



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 13 
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3.1.1 විදුලිෙල සැපයුම සඳහා ඉල්ලීම (සිල්ලර ගනුබදනුකරුවන් සහ බතොග ගනුබදනුකරුවන්)  
 

අ.  විදුලි ෙලය සිල්ලර සැපයුම සේෙන්ධව සැලකීබේ දී අපබේ  බෙදාහැරීබේ ප්ර බද්ශය 
ඇතුලත පිහිටි පරිශ්රයක අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් නිසි බලස සේපූර්ණ කරන ලද, 
ගාස්තුවක් රහිතව නිකුත් කරනු ලෙන සේමත අයැදුේපත්රා බපෝරමයක් මඟින් ආසන්නතම 
පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථානයකට බහෝ ශාඛා කාර්යාලයකට ඉල්ලීමක් කෙ හැකිය. 
සේෙන්ධතාවය අවශඇ පරිශ්රබේ අයිතිය බහෝ පදිංචිය තහවුරු කිරීමට බල්ඛණ අනාගත 
සිල්ලර ගනුබදනුකරු විසින් ඉදිරිපත් කෙ යුතුය. වැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔෙබේ  
ශාඛා කෙමනාකරු විමසන්න. “නව සේෙන්ධතා අයැදුේකරුවන්ට උපබදස්” නමැති 
බල්ඛණය සහ සේමත අයැදුේපත්රා බපෝරමය ඇමුණුේ 3 මඟින් සපයා ඇත. බකබසේවුව ද, 
එකී පරිශ්රයට බහෝ බවනත් යේ පරිශ්රයකට සැපූ  විදුලිය සඳහා කල්ඉකුත් වූ ගාසත්ු 
බගවීමට ගනුබදනුකරු වගකිය යුතු වන්බන් නේ එවැනි ගාස්තු පියවන බතක් ඔහුබේ නව 
සේෙන්ධතාවය ප්ර තික්බෂේප කෙ හැකිය.    

ආ.  විදුලි ෙලය බතොග සැපයුම සේෙන්ධව සැලකීබේ දී අපබේ බෙදාහැරීබේ ප්ර බද්ශය ඇතුලත 
පිහිටි පරිශ්රයක අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් අදාෙ ශාඛා කෙමනාකරුබගන් විදුලි 
සැපයුමක් සඳහා අයැදුේ කෙ හැකිය. සැලසුේ හා ඉදිකිරීේ ඉංජිබන්රු බහෝ ඔහුබේ/ ඇබේ 
අධිකාරිය යටබත් සිටින කාර්ය ම්ඩ ලය විසින් ඇස්තබේන්තුගත පිරිවැය සහ ඇප 
තැන්පතුව සකස් කරනු ලැබ්අ. අදාෙ සියලු අබනකුත් අවශඇතාවන් සහ කාර්යපටිපාටීන්. 
විදුලි ෙලය සිල්ලර සැපයුම බලසටම බව.   

ඇ.  කිබලෝබවෝල්ත 132ක් බහෝ ඊට වැඩි විදුලි ෙලය බතොග සැපයුමක් සඳහා වූ අයැදුමක් 
ලංකා විදුලිෙල ම්ඩ ලබේ සේබප්ර ේෂණ ෙලපත්රාලාභියා විසින් සපයනු ලෙන අතර LECO 
මඟින් සපයනු බනොලැබ්අ. අයැදුේකරුට කිබලෝබවෝල්ත 132ක් බහෝ ඊට වැඩි විදුලි ෙලය 
බතොග සැපයුමක් අවශඇ කරන්බන් නේ එම අයැදුේපත්රාය ලංකා විදුලිෙල ම්ඩ ලබේ 
සාමානඇාධිකාරී බවත බයොමු කෙ යුතුය.  

ඈ.  අයැදුේකරුබේ පරිශ්රයට විදුලිය සන්ධි කිරීබේ හා සැපයීබේ කාර්යය සඳහා යේ විදුලි 
මාර්ගයක් බහෝ පිරියතක් සවිකිරීම, න ත්තුව බහෝ ්රි යාකාරීත්වයට ොධා බකබරන බහෝ 
මැදිහත් වන (අයැදුේකරුබේ ඉ බේ ඇති) ගසක් (ගස)් කපාදැමීබේ බහෝ අතු කපා 
දැමීබේ බහෝ ගස්වල මුල් කපා දැමීබේ විකල්පය අයැදුේකරු බවත බදනු ලැබ්අ. එබසේ 
බනොවන්බන් නේ, අයැදුේකරුබේ එකඟතාව මත අපි එම කටයුතු කිරීමට  ාර ගන්නා 
අතර ඊට අදාෙ ගාස්තු අයැදුේකරුබගන් අයකර ගනු ලැබ්අ. 

ඉ.   (විදුලිය සැපයුම අවශඇ කරන පරිශ්රය හැරුණු බකොට) යේ ඉ මක් මත, යට බහෝ උඩින් 
විදුලි රැහැන් සවි කිරීම පිණිස බහෝ සවි බකොට තැබීම පිණිස මාර්ග අවසරය අවශඇ 
වන්බන් නේ අපි එම මාර්ග අවසරය ලො ගන්බනමු. බකබසේවුව ද , මාර්ග අවසරය ලො 
ගැනීමට වැය වන පිරිවැය අයැදුේකරුබගන් ආපසු අය කර ගනු ඇත (මාර්ග අවසරය 
ලො ගැනීම පිළිෙඳ විස්තර සඳහා කරුණාකර 15වැනි බකොටස ෙලන්න).   

ඊ.   පිරිවැය ඇස්තබේන්තු සකස් කිරීම පිණිස මිනුේ ගැනීමට සහ වියහැකි විදුලිෙල  ාවිතය 
තක්බසේරු කිරීමට අපබේ  ෙලයලත් නිලධාරීන් පරිශ්රයට පැමිබණනු ඇත. අයැදුේකරු 
විසින් සේමත අයැදුේපත්රා බපෝරමබේ දක්වා ඇති අවශඇතාවන් සේපූර්ණ බනොකිරීම 
බහේතුබවන් ඉහත කාර්යය සඳහා පරිශ්රයට පැමිණීමට සිදු වන යේ අතිබර්ක වාරයක් (වාර) 
සඳහා බකොමිෂම මඟින් අනුමත කෙ ගාස්තු අනුව පරීක්ෂා කිරීබේ සහ අධීක්ෂණය 
කිරීබේ අතිබර්ක ගාස්තුවක් ගනුබදනුකරුට බගවීමට සිදු වනු ඇත.       

 
උ. ඉල්ලීබමහි සඳහන් බයෝජනා බකොබතක් දුරට පිළිගත හැකි වන්බන්ද යන්න දක්වන සහ 

ප්ර තිබයෝජනා, බගවිය යුතු අයක්ර්ම, විදුලි මාර්ගයක් බහෝ විදුලි පිරියතක් සැපයීමට සහ 
විදුලිෙලය ලොදීමට දැරූ පිරිවැය පියවීමට අවශඇ යේ බගවීමක් (පිරිවැය 
ඇස්තබේන්තුව), ක තැනැත්තා විසින් පිළිගත යුතු යයි නියම කරනු ලැබිය හැකි බවනත් 



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 14 
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යේ නියම හා බකොන්බද්සි ආදිය විබශේෂබයන් සඳහන් කරනු ලෙන දැනුේ දීමක් අප විසින් 
කරනු ලැබ්අ.  

 

ඌ. විදුලිය සිල්ලර සැපයීමක් සඳහා අයැදුේ කෙ දිනබේ සිට වැ  කරන දවස් දහයක (10) 
කාලපරිච්බේදයක් ඇතුලත සහ විදුලිය බතොග සැපයීමක් සඳහා වැ  කරන දවස් විස්සක 

(20) කාලපරිච්බේදයක් ඇතුලත අපි (පිරිවැය ඇස්තබේන්තුව ඇතුුව) දැනුේදීම සිදු කරනු 
ලැබ්අ. විදුලිෙල සැපයුම ලොදීබේ පිරිවැය සහ අවශඇ වන්බන් නේ ඇප තැන්පතුව 
බමන්ම විදුලි සැපයුම ලො දීමට බපර අයැදුේකරු විසින් සේපූර්ණ කෙ යුතු යේකිසි 
බවනත් අවශඇතාවන් ආදිය පිරිවැය ඇස්තබේන්තුව මඟින් දැක්බව. අනාගත 
ගනුබදනුකරු විසින් විදුලිය සැපයුම සඳහා වූ සේමත අයක්ර්ම ගිවිසුමකට ද අත්සන් කෙ 

යුතුය. එකී ගිවිසුබේ ආදර්ශ ආකෘතියක් ඇමුණුම 4 මඟින් සපයා ඇත.  
 
එ. ඉහත 3.1 යටබත් දක්වා ඇති අවශඇ බතොරතුරු සැපයීමට අයැදුේකරුබේ බනොහැකියාව, 

බෙදාහැරීබේ පද්ධතියක් බනොමැතිකම, මාර්ග අවසරය සඳහා අවශඇතාවය බහෝ බවනත් 
යේ කරුණක් බහේතුබවන්, ඉහත හඳුනාගත් කාල පරිච්බේද ඇතුලත පිරිවැය 
ඇස්තබේන්තුවක් සැපයිය බනොහැකි වන්බන් නේ, එවැනි කරුණු පිළිෙඳව අයැදුේකරු 
බවත එවැනි කාල සීමාවක් ඇතුලත දැනුේ බදනු ලැබ්අ.  

 
ක.  බකොමිෂන් ස ාව අනුමත කෙ ගාස්තු පදනේව පිරිවැය ඇස්තබේන්තුව සකස් කරනු ලෙන 

අතර අවම වශබයන් දින තිහක් (30) බහෝ එකී වසබර් බදසැේෙර් 31 වැනි දින බහෝ 
එදිනට බපර බකොමිෂන් ස ාව මඟින් ගාස්තු සංබශෝධනය කරන බතක් බහෝ බකොමිෂන් 
ස ාව මඟින් ඊෙඟ වසර සඳහා ගාස්තු අනුමත කරන බතක් (වැඩිබයන් දීර්ඝ කාල 
පරිච්බේදය වන්බන් කුමක් ද එම කාලපරිච්බේදය) සඳහා පිරිවැය ඇස්තබේන්තුව වලංගු 
බව. බකබසේවුව ද, ගාස්තුවල හඳුනා බගන බනොමැති පිරිවැය සංරනක සඳහා එකී වලංගු 
කාල පරිච්බේදය අදාෙ බනොවන අතර අදාෙ තුන්වන පාර්ශවය විසින් පණවනු ලෙන 
ගාස්තු මත එකී එවැනි අයිතමවල වලංගු කාලපරිච්බේදය පදනේ වනු ඇත. විදුලිෙල 
සැපයුම ලො ගැනීම සඳහා අයැදුේකරු විසින් ඇසත්බේන්තු කෙ පිරිවැය සහ ඉල්ලා 
සිටින්බන් නේ, ඇප තැන්පතු බගවිය යුතුය. බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභියා විසින් දැරූ 
වියදේ පියවීමට ප්ර මාණවත් මුදල් අයැදුේකරු සතුව බනොමැත්බත් නේ, අයක්ර්ම සහ 
අබනකුත් ගාස්තු සමඟ සාධාරණ මාසික වාරිකවලින් පිරිවැය ආපසු අය කර ගන්නා 
බලසට ඔහුට අපබගන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. 

 
ඔ.   බකබසේවුව ද , බගවීම කිරීමට බපර අයැදුේකරු විසින් LECO සෑහීමකට පත් වන බලස 

අ ඇන්තර තත් ඇඳීම සිදු කිරීමට අවශඇ බව; එනේ අ ඇන්තර තත් ඇදීම විදුලි 
ඉංජිබන්රුවන්බේ ආයතනබේ තත් ඇදීබේ බරගුලාසි (IEE තත් ඇදීබේ බරගුලාසි) බහෝ 

2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනත යටබත් දක්වා ඇති ආරක්ෂාව පිළිෙඳ 
බවනත් අබනකුත් අවශඇතාවන්ට අනුූලලවීම බමන්ම බසේවා කරුව (service bracket) 
පිහිටුවීම, බසේවා කටවුටය (service cut-out)/ ක්ෂුද්රඩ පරිපථ ක නය MCB/ වාත්තු 

ආවරණ පරිපථ ක නය MCCB/නිය දඬු (Bus Bars)  බහෝ බවනත් කිසියේ ස්විච්චිපන්න 
(other switchgear) සහ මීටරය (මීටර) සවි කිරීම සඳහා ඉ ක  ලොදීම ආදී පිරිවැය 
ඇස්තබේන්තුබව දක්වා ඇති අබනකුත් සියලු අවශඇතාවන් සේපූර්ණ කිරීම ද සිදු කෙ 
යුතුය.  

 

ඕ.  2016 ජනවාරි මස 1වැනි දින සිට ෙලාත්මක වන පරිදි, විදුලි ෙලය සිල්ලර සැපයුමක් 
සඳහා, අයැදුේකරු විසින් LECO සමඟ ලියාපදිංචි වූ ෙලයලත් විදුලි ශිල්පිබයක් විසින් 
සහතික කරන ලද අ ඇන්තර තත් ඇදීම පිළිෙඳ සවිකිරීබේ පරීක්ෂණ වාර්තාවක් සැපයිය 
යුතුය. විදුලි ෙලය බතොග සැපයුමක් සඳහා අයැදුේකරු විසින් LECO සමඟ ලියාපදිංචි වූ 
ෙලයලත් වරලත් විදුලි ඉංජිබන්රුබවක් විසින් සහතික කරන ලද අ ඇන්තර තත් ඇදීම 
පිළිෙඳ සවිකිරීබේ පරීක්ෂණ වාර්තාවක් සැපයීමට අවශඇ බව. ෙලයලත් විදුලි ශිල්පීන් 
සහ ෙලයලත් වරලත් විදුලි ඉංජිබන්රුවන් LECO සමඟ ලියාපදිංචි වන බතක් වෘත්ීනය 



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 15 
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ආයතනවල ලියාපදිංචි වූ විදුලි ශිල්පීන් සහ ෙලයලත් වරලත් විදුලි ඉංජිබන්රුවන් විසින් 
නිකුත් කෙ සහතික පිළිගනු ලැබ්අ. බකබසේවුව ද, ගනුබදනුකරුබේ විදකත් සවිකිරීම 
පරීක්ෂා කිරීබේ අයිතිය LECO සතුබව.     

 
ක.  අයැදුේකරු විසින් 3.1.1 යටබත් දක්වා ඇති සියලු අවශඇතාවන් සේපූර්ණ කර 

තිබෙන්බන් නේ, ගාස්තු වල හඳුනා බනොගත්, විදුලිෙල සැපයුම සඳහා  අවශඇ ද්රඩවඇ බහෝ 
ශ්රමය ප්ර සේපාදනය සහ/බහෝ ඉදිකිරීේ සඳහා දැන්වීබේ දක්වා ඇති කාලසීමාව අවශඇ 

වන්බන් නේ මිස, අපි, සිල්ලර විදුලිෙල සැපයුමක් වැ  කරන දින දහයක් (10) ඇතුලත ද 
බතොග විදුලිෙල සැපයුමක් වැ  කරන දින හතළිහක් (40) ඇතුලත ද සපයන්බනමු.   

 
කා. විදුලිෙල සැපයුම ලොදීබේ ්රි යාවලිය අතරතුර, දැන්වීබේ ඇති අවශඇතාවන් කිසිවක් 

සේපූර්ණ කිරීමට අයැදුේකරුට බනොහැකි වන්බන් නේ, ඔහුට/ ඇයට අයැදුම ඉල්ලා 
අස්කර ගැනීමට බහෝ අවලංගු කිරීමට ඉල්ලීමක් කෙ හැකි අතර ක අවස්ථාව වන බතක් 
දැරීමට සිදු වූ පිරිවැය අඩු කිරීබමන් පසු අප විසින් වැ  කරන දින දහයක් (10) ඇතුලත 
අයැදුේකරු කෙ බගවීම ආපසු බදනු ලැබ්අ.   

 
කැ. LECO පාලනබයන් ෙැහැර කිසියේ කාරණාවන් බහේතුබවන් විදුලිෙල සැපයුම ලොදිය 

බනොහැකි නේ ක අවස්ථාව වන බතක් දැරීමට සිදු වූ පිරිවැය අඩු කිරීබමන් පසු අයැදුේකරු 
කෙ බගවීම ආපසු බදනු ලැබ්අ. ෙලපත්රාලාභියාබේ බනොහැකියාවක් බහේතුබවන් නියම 
කරන ලද කාල පරිච්බේදය ඇතුලත සන්ධිකිරීම ලො දීමට LECO බවත බනොහැකි 
වන්බන් නේ සහ ඉන් අනතුරුව කිසියේ බවලාවක දී අයැදුේකරු අයැදුේපත්රාය ඉල්ලා 
අස්කර බගන, මුදල් ආපසු බගවන බලසට ඉල්ලා සිටින්බන් නේ, LECO විසින් ක 
අවස්ථාව වන බතක් දැරීමට සිදු වූ පිරිවැය අඩු කිරීබමන් පසු අයැදුේකරු කෙ බගවීම 
ආපසු බදනු ලැබ්අ. බගවීම සිදු කෙ දිනය සහ මුදල් ආපසු දුන් දිනය අතර කාල 
පරිච්බේදය දින 90කට වැඩි වන්බන් නේ, බගවීම සිදු කෙ දිනබේ සිට ආරේ වන එකී 
කාලපරිච්බේදය සඳහා බකොමිෂන් ස ාව අනුමත කෙ බපොළී අනුපාතයක් මත ආපසු 
බගවන මුදල මත බපොළියක් ද ගනුබදනුකරුට බගවනු ලැබ්අ.  

 
කෑ. LECO පාලනබයන් ෙැහැර ඉහත දක්වන ලද කරුණු කිසිවක් බහේතුබවන් විදුලිෙල 

සැපයුමක් ලො දිය බනොහැකි වන්බන් නේ, එවැනි සිදුවීේවලින් පැණ නඟින කිසිදු 
ප්ර තිවිපාකයක් සඳහා LECO කිසිදු ආකාරයකින් වගකියනු බනොලැබ්අ.    

 

 
3.1.2 තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුම  
 

යේ පරිශ්රයක අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු, අවශඇතාවය මත පදනේව බකටි බහෝ දීර්ඝ 
කාලසීමාවක් සඳහා තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් සඳහා ඉල්ලීේ කෙ හැකිය. එවැනි 
තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් සාමාබනඇයන් මුලින් ලොදුන් කාලපරිච්බේදබයන් ඔ්අෙට 
දීර්ඝ කරනු බනොලැබ්අ.    
 

 
3.1.2.1 බකටි කාලපරිච්බේදයක් සඳහා තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුම  

 
යේ පරිශ්රයක අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් විවාහ මංගලඇයක්, අවමංගලඇයක්, ආගමික 
උත්සවයක් ආදී ගෘහ කටයුත්තක් සඳහා සති බදකක් දක්වා වූ කාලසීමාවක් සඳහා තාවකාලික 
විදුලිෙල සැපයුමක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. බකටි කාලසීමාවක් සඳහා ගෘහ කටයුත්තකට 
තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් සඳහා අයැදුේපත්රාය අදාෙ ශාඛා කෙමනාකරු බවත ඉදිරිපත් 
කෙ හැකි අතර තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුම ලොදීම සඳහා ඇස්තබේන්තු කෙ පිරිවැය 
බගවීබමන් පසුව විදුලිෙල සැපයුම ලො බදනු ලැබ්අ.  
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එබසේ බනොමැති නේ, විදුලිෙල සැපයුමක් ඇති ආසන්න පරිශ්රයක අයිතිකරුබේ බහෝ 
පදිංචිකරුබේ (ගනුබදනුකරුබේ) කැමැත්ත මත සහ ඔහු විසින් වියදේ දැරීමට එකඟව දැනට 
ඇති විදුලිෙල සැපයුමකින් දීර්ඝ කිරීමක් මඟින් තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් ලො දිය 
හැකිය. බකබසේවුව ද, එවැනි දීර්ඝ කිරීමක් ලොදීමට බපර අදාෙ විදුලි බිල්පත සේෙන්ධ හිඟව 
ඇති බගවීේ පියවිය යුතුය. සියලුම අවශඇතාවන් සේපූර්ණ කෙ පසුව, දීර්ඝ කිරීම මඟින් 
බයෝජිත පරිශ්රයට ලො බදන තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුම ශාඛා කෙමනාකරු විසින් අනුමත 
කරනු ලැබ්අ.     
   
යේ පරිශ්රයක අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් සංගීත සංදර්ශනයක්, ප්ර දර්ශනයක්, බද්ශපාලන 
රැළියක් ආදී බපොදු කටයුතු සඳහා මාසයක් දක්වා වූ කාලසීමාවක් සඳහා තාවකාලික විදුලිෙල 
සැපයුමක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. බකටි කාලසීමාවක් සඳහා බපොදු කටයුත්තකට තාවකාලික 
විදුලිෙල සැපයුමක් සඳහා අයැදුේපත්රාය අදාෙ ශාඛා කෙමනාකරු බවත ඉදිරිපත් කෙ හැකි 
අතර තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුම ලොදීම සඳහා ඇසත්බේන්තු කෙ පිරිවැය බගවීබමන් පසුව 
විදුලිෙල සැපයුම ලො බදනු ලැබ්අ. එවැනි අවස්ථාවක දී අපබේ  විදුලි මීටරය සහ අබනකුත් 
උපාංග  සඳහා ආරක්ෂාකාරී ස්ථානයක් ලො දිය යුතුය. 
 
 
අ.  දැනටමත් ඇති විදුලිෙල සැපයුමකින් දීර්ඝ කිරීමක් ලො ගැනීම සඳහා හැර, තාවකාලික 

විදුලිෙල සැපයුමක් සඳහා ඇප තැන්පතුවක් බගවීම සහ ගිවිසුමක් ලියා අත්සන් කිරීම 
අවශඇ බව. තවද විදුලිෙල ගිණුමක් විවෘත කරනු ලෙන අතර කාල පරිච්බේදය 
අවසානබේ නිකුත් කරනු ලෙන ප්ර කාශනබේ පරිබ ෝජනය කරන ලද කකක ප්ර මාණය, 
බිල්පත් කෙ මුදල, තැන්පතුව සහ ආපසු අය කර ගත යුතු මුදල බහෝ ආපසු බගවනු ලෙන 
මුදල සටහන් වන අතර බිල් පත“බපොදු කාර්යය අයක්ර්ම” පදනේව නිකුත් කරනු ලැබ්අ. 
විදුලිෙල සැපයුම ලොදීම සඳහා ඇසත්බේන්තු කෙ පිරිවැය බකොමිෂන් ස ාව අනුමත 
කෙ ගාස්තු බනොඉක්මවනු ඇත.  

 
ආ.  විදුලිෙල සැපයුම ඉල්ලා සිටින පරිශ්රබේ  අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් විදකත් සවිකිරීම 

 ාවිතා කිරීම සඳහා ආරක්ෂාකාරී ෙවටත් බරගුලාසිවලට අනුව මහජනයාට කිසිදු 

අනතුරක් සිදු බනොවන ෙවටත් 2016 ජනවාරි 1වැනි දින සිට ්රි යාත්මක වන පරිදි විදකත් 
සවිකිරීම, අවස්ථාබවෝචිත පරිදි, LECO සමඟ ලියාපදිංචි වූ ෙලයලත් විදුලි ශිල්පිබයක් 
බහෝ ෙලයලත් වරලත් විදුලි ඉංජිබන්රුබවක් විසින් සහතික කර ඇති ෙවටත් තහවුරු කෙ 
යුතුය. බකබසේවුව ද, විදකත් සවිකිරීම පරීක්ෂා කිරීබේ අයිතිය LECO සතු බව. ෙලයලත් 
විදුලි ශිල්පීන් සහ ෙලයලත් වරලත් විදුලි ඉංජිබන්රුවන් LECO සමඟ ලියාපදිංචි වන 
බතක් වෘත්ීනය ආයතනවල ලියාපදිංචි වූ විදුලි ශිල්පීන් සහ ෙලයලත් වරලත් විදුලි 
ඉංජිබන්රුවන් විසින් නිකුත් කෙ සහතික පිළිගනු ලැබ්අ.      

 
 

3.1.2.2 දීර්ඝ කාලපරිච්බේදයක් සඳහා තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුම  
 

ඉදිකිරීේ වැ  අවසාන වූ පසුව ස්ථිර විදුලිෙල සැපයුමක් ෙවට පරිවර්තනය කෙ හැකි, නිවසක් 
බහෝ බවනත් කිසියේ බගො නැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා වසර බදකක් දක්වා කාල පරිච්බේදයක් 
සඳහා තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් යේ පරිශ්රයක අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් ඉල්ලා 
සිටිය හැකිය. දීර්ඝ කාලසීමාවක් සඳහා ඉදිකිරීේ කාර්යයන් බවනුබවන් තාවකාලික විදුලිෙල 
සැපයුමක් සඳහා අයැදුේපත්රාය ශාඛා කෙමනාකරුට ඉදිරිපත් කෙ හැකි වන අතර තාවකාලික 
විදුලිෙල සැපයුම ලොදීම සඳහා ඇස්තබේන්තු කෙ පිරිවැය බගවීබමන් පසුව විදුලිෙල සැපයුම 
ලො බදන ඇත. තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් බලස කා්ඩ  කරනු ලැබූව ද අයක්ර්ම 
පාරිබ ෝගික ගිණුම ස්ථිර විදුලිෙල සැපයුමක් හා සමානව පාලනය කරනු ලැබ්අ; එනේ 
විදුලිෙල ගිණුමක් විවෘත කර, ‘බපොදු කාර්යය අයක්ර්ම’ පදනම මත මාසික විදුලි බිල්පතක් 
නිකුත් කරනු ඇත. බමයට ඉහත 3.1.1 වගන්තිබේ විස්තර කර ඇති නව විදුලිෙල සැපයුමක් 



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 17 
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සඳහා අදාෙ වන සියලු අවශඇතාවන් සේපූර්ණ කර ඇති විට තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුම 
අදාෙ වන අයක්ර්ම යටබත් ස්ථිර විදුලිෙල සැපයුමකට පරිවර්තනය කරනු ඇත.   
 
අ.  ඉදිකිරීේ වැ  අවසාන වූ පසුව ස්ථිර විදුලිෙල සැපයුමක් ෙවට පරිවර්තනය බනොකෙ හැකි, 

බවල්ලක්, උමගක් බහෝ පාලමක් ආදිය ඉදිකිරීම සඳහා වසර පහක් දක්වා කාල 
පරිච්බේදයක් සඳහා ද තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් යේ පරිශ්රයක අයිතිකරු බහෝ 
පදිංචිකරු විසින් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. දීර්ඝ කාලසීමාවක් සඳහා ඉදිකිරීේ කාර්යයන් 
බවනුබවන් තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් සඳහා අයැදුේපත්රාය ශාඛා කෙමනාකරුට 
ඉදිරිපත් කෙ හැකි වන අතර තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුම ලොදීම සඳහා ඇස්තබේන්තු 
කෙ පිරිවැය සහ ඇප තැන්පතුව බගවීබමන් පසුව විදුලිෙල සැපයුම ලො බදනු ඇත. 
තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් බලස කා්ඩ  කරනු ලැබූව ද අයක්ර්ම පාරිබ ෝගික ගිණුම 
ස්ථිර විදුලිෙල සැපයුමක් හා සමානව පාලනය කරනු ලැබ්අ; එනේ විදුලිෙල ගිණුමක් 
විවෘත කර, ‘බපොදු කාර්යය අයක්ර්ම’ පදනම මත මාසික විදුලි බිල්පතක් නිකුත් කරනු ඇත. 
ඉදිකිරීේ කාලපරිච්බේදය අවසානබේ දී තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුම අවසන් කරනු ඇත.  

 
ආ.   විදුලිෙල සැපයුම ඉල්ලා සිටින පරිශ්රබේ  අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් විදකත් සවිකිරීම 

 ාවිතා කිරීම පිණිස ආරක්ෂාකාරී වන ෙවටත් බරගුලාසිවලට අනුව මහජනයාට කිසිදු 

අනතුරක් සිදු බනොවන ෙවටත් 2016 ජනවාරි 1වැනි දින සිට ්රි යාත්මක වන පරිදි විදකත් 
සවිකිරීම, අවස්ථාබවෝචිත පරිදි, LECO සමඟ ලියාපදිංචි වූ ෙලයලත් විදුලි ශිල්පිබයක් 
බහෝ ෙලයලත් වරලත් විදුලි ඉංජිබන්රුබවක් විසින් සහතික කර ඇති ෙවටත් තහවුරු කෙ 
යුතුය. බකබසේවුව ද, විදකත් සවිකිරීම පරීක්ෂා කිරීබේ අයිතිය LECO සතු බව. ෙලයලත් 
විදුලි ශිල්පීන් සහ ෙලයලත් වරලත් විදුලි ඉංජිබන්රුවන් LECO සමඟ ලියාපදිංචි වන 
බතක් වෘත්ීනය ආයතනවල ලියාපදිංචි වූ විදුලි ශිල්පීන් සහ ෙලයලත් වරලත් විදුලි 
ඉංජිබන්රුවන් විසින් නිකුත් කෙ සහතික පිළිගනු ලැබ්අ.     

 
ඇ. දීර්ඝ කාලයක් සඳහා තාවකාලික විදුලිෙල සැපයුමක් ලොදීමට අදාෙ වන ගාස්තු, ස්ථිර 

විදුලිෙල සැපයුමක් සඳහා අදාෙ වන ගාස්තුවම බව.   
  

3.1.3 වීදි ලාේපු  
 

වීදි ලාේපු සඳහා විදුලිෙලය සැපයීම පිළිෙඳ උපබදස් සඳහා ඔෙට අදාෙ පොත් පාලන 
ආයතනය බහෝ ශාඛා කෙමනාකරු සේෙන්ධ කර ගත හැකිය. පොත් පාලන ආයතනය 
විසින් අදාෙ අධිකාරිය මඟින් නියම කර ඇති අදාෙ වන කාර්යපටිපාටීන්ට අනුව වීදි ලාේපු 
සඳහා විදුලි ෙලය සැපයීමට පහසුකේ සැලසිය යුතුය.  

 
3.1.4 ගණුබදනුකරු බේ දත්තවලට බවනස්කේ, ගිණුේ මාරු කිරීම බහෝ අයක්ර්ම කා්ඩ  බවනස ්

කිරීම  
 
ගනුබදනුකරුබේ නම (ගිණුම මාරු කිරීම බනොව), පදිංචි ලිපිනය බහෝ තැපැල් ලිපිනය ආදී 
විදුලි බිල්පබත් ගනුබදනුකරු පිළිෙඳ දත්තවල බවනසක්ේ සිදු කිරීේ සඳහා ගනුබදනුකරු විසින් 
ශාඛා කෙමනාකරුබගන් ලිඛිතව ඉල්ලා සිටිය හැකිය.   
 
ගිණුම මාරු කිරීම බහෝ අයක්ර්ම කා්ඩ ය මාරු කිරීම ආදී සේමත අයක්ර්ම ගිවිසුමට කරන 
බවනස්කේ සඳහා ගනුබදනුකරු විසින් බකොමිෂන් ස ාව මඟින් අනුමත කෙ ගාස්තු බගවීම 
සමඟ නිර්දිෂ්ට ආකෘතිබයන් යුත් අයැදුේපත්රායක් (ඇමුණුම -3) ශාඛා කෙමනාකරුට ඉදිරිපත් 
කිරීම මඟින් ඉල්ලා සිටිය යුතුය.    
 

3.2 විදුලිෙල සැපයුම විසන්ධි කිරීම  
 
3.2.1 පහත දැක්බවන සිදුවීේ එකක් බහෝ වැඩි සංඛඇාවක් සිදුවීම මත, අවස්ථාබවෝචිත පරිදි, 

විදුලිෙල සැපයුම විසන්ධි කිරීම, අත්හිටුවීම බහෝ කපා හැරිම සිදු කෙ හැකිය:    



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 18 
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 අ.  ගනුබදනුකරු විසින් සියලු හිඟ මුදල් පියවා, LECO බවත අවම වශබයන් වැ  කරන දින 

බදකක පූර්ව දැනුේදීමක් ලො දී ඇති අවස්ථාවක (සේමත අයක්ර්ම ගිවිසුබේ දක්වා ඇති 
පරිදි) ගනුබදනුකරු විසින් කෙ ඉල්ලීමක් මත, සියලුම ගාස්තු පියවා ඇති විට ගිණුම වසා 
දමා, තැන්පතු මුදල් ආපසු බදනු ලැබ්අ. 

 
 ආ. LECO මඟින් ඇප තැන්පතුවට කෙ යේ සංබශෝධන පිළිෙඳව ගනුබදනුකරු දැනුවත් කෙ 

දැනුේදීබමන් දින හතක් ඇතුලත තැන්පතුව බනොබගවීම 
 
 ඇ. යේ පරිශ්රයකට සපයන ලද විදුලි ෙලය බවනුබවන් LECO බවත අය විය යුතු සියලු ගාසත්ු 

බහෝ  එකී සැපයුබේ කාර්යය සඳහා වූ යේ විදුලි මීටරයක්, විදුලි මාර්ගයක් බහෝ විදුලි 
පිරියතක් සැපයීබේ වියදේ නියමිත කාලසීමාව තුෙ දී බනොබගවනු ලෙන්බන් නේ බහෝ 
ෙලපත්රාලාභියා සහ ගනුබදනුකරු අතර ඇති ගිවිසුම අනුව නියමිත කාලසීමාව සඳහා 
බගවිය යුතු මාසික වාරික බනොබගවනු ලෙන්බන් නේ විදුලි ෙලය කපා හරිනු ලැබ්අ. 
බකබසේවුව ද නිවාඩු දිනවල, සති අන්තබේ බහෝ වැ  කරන පැයවලින් පසුව විදුලිෙල 
සැපයුම කපා හරිනු බනොලැබ්අ.  

 
 ඈ. LECO විසින් බවනත් යේ පාරිබ ෝගිකයකුට දී ඇති සැපයුමට අනිසි බලස බහෝ අනුචිත 

බලස මැදිහත් වන යේ බමවලමක්  ාවිතා කිරීම නවත්වන බලස නියම කරමින් LECO 
විසින් නිකුත් කෙ දැන්වීමක් අනුව ්රි යාකිරීමට අබපොබහොසත් වුවබහොත්. විදුලිෙල සැපයුම 

කපා හැරීමට බපර කටයුත්ත නිවැරදි කිරීමට දින 10කට බනොඅඩු කාලපරිච්බේදයක් ලො 
බදනු ලැබ්අ.   

  
 ඉ. 2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් විධිවිධාන මඟින් නියම කර ඇති 

බරගුලාසිවල දක්වා ඇති පරිදි ගනුබදනුකරුට බහෝ බපොදුබව මහජනතාවට අනතුරුදායක 
බහෝ අනාරක්ෂිත ආකාරබයන් විදුලි ෙලය  ාවිතා කිරීම 

 

 ඊ.  2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් විධිවිධාන අනුව මබහේස්ත්රාාත් අධිකරණයක් 
ඉදිරිබේ දී ලඝු නඩු වි ායකින් පසුව දඬුවේ කෙ හැකි වරදක් බලස හඳුනා ගත්, LECO 
බවත අයිති බහෝ විසින් ්රි යාත්මක කරන යේ විදුලි මාර්ගයකට බහෝ විදුලි පිරියතකට බහෝ 
ගෘහ විදුලිය සේපාදන උපකරණයකට බච්තනාන්විතව බහෝ බනොසැලකිලිමත්කම නිසා 
අලා හානි කිරීම බහෝ අලා හානි කිරීමට සැලැස්වීම. 

 
 උ. මීටරය හරහා සපයනු ලෙන විදුලිෙල ප්ර මාණය නිසි බලස සටහන්වීම බච්තනාන්විතව බහෝ 

බනොසැලකිලිමත්ව වැෙැක්වීම සඳහා අධිකරණයක දී වැරදිකරු ෙවට පත්වීම මත, 2009 
අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් විධිවිධාන අනුව බමය වරදක් බලස හඳුනා බගන 
ඇති අතර මබහේසත්්රාාත් අධිකරණයක් ඉදිරිබේ දී ලඝු නඩු වි ායකින් පසුව දඬුවේ පමුණුවිය 
හැකිය.       
 

3.2.2 ඉහත දක්වන ලද පරිබවෂණ යටබත් විදුලිෙල සැපයුම විසන්ධි කෙ හැකිය. බකබසේවුව ද, 
විසන්ධි කිරීබේ බහේතු සහ විදුලිෙල සැපයුම යළි සේෙන්ධ කිරීම සඳහා සේපූර්ණ කෙ යුතු 
අවශඇතාවන් ඇතුලත් දැන්වීමක් විසන්ධි කිරීමට බපර ගනුබදනුකරුට බහෝ ඔහු බහෝ ඇය 
බනොමැති අවස්ථාවක දී පරිශ්රබේ සිටින බවනත් කිසියේ තැනැත්බතක්ට ලො බදනු ඇත.   
 

3.3 විදුලිෙල සැපයුම යළි සේෙන්ධ කිරීම  
 
විසන්ධි කෙ විදුලිෙල සැපයුමක් පහත දැක්බවන බද් සිදු කිරීබමන් පසුව යළි ලො බදනු ඇත:  
 

අ. ඇප තැන්පතුව බනොබගවීම බහේතුබවන් විසන්ධි කිරීම සිදු කර තිබුනු අවසථ්ාවක දී ඇප 
තැන්පතුව බගවීබමන් පසුව වැ  කරන දින බදකක් ඇතුලත විදුලිෙල සැපයුම නැවත ලො 
බදනු ඇත.  



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 19 
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ආ. LECO බවත අය විය යුතු ගාස්තු බනොබගවීම බහේතුබවන් විදුලි සැපයුම කපා හැරීම සිදු කර 

තිබුනු අවසථ්ාවක දී බකොමිෂන් ස ාව මඟින් අනුමත කෙ යළි සේෙන්ධ කිරීබේ ගාස්තුව 

ඇතුුව බගවිය යුතු ගාස්තු බගවීබමන් පසුව වැ  කරන දින 2ක් ඇතුලත විදුලිෙල සැපයුම 
නැවත ලො බදනු ඇත.    

 
ඇ. බවනත් යේ පාරිබ ෝගිකයකුට දී ඇති සැපයුමට අනිසි බලස බහෝ අනුචිත බලස මැදිහත් 

වන යේ බමවලමක්  ාවිතා කිරීම නවත්වන බලස නියම කරමින් ෙලපත්රාලාභියා විසින් 
නිකුත් කෙ දැන්වීමක් අනුව ්රි යාකිරීමට ගනුබදනුකරුබවක් අබපොබහොසත් වීම බහේතුබවන් 
විදුලි සැපයුම කපා හැරීම සිදු කර තිබුනු අවස්ථාවක දී ගනුබදනුකරු එවැනි බමවලමක් 
 ාවිතා කිරීම නැවැත්වූ පසුව වැ  කරන දින 2ක් ඇතුලත විදුලිෙල සැපයුම නැවත ලො 
බදනු ඇත.  

 
ඈ. 2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් විධිවිධාන යටබත් නියම කර ඇති 

බරගුලාසිවල දක්වා ඇති පරිදි අනතුරුදායක බහෝ අනාරක්ෂිත ආකාරබයන් විදුලි ෙලය 
 ාවිතා කිරීම බහේතුබවන් විසන්ධි කිරීම සිදු කර තිබුනු අවස්ථාවක දී එවැනි අනතුරක් 
බනොමැති ෙවට LECO විසින් සෑහීමකට පත් වූ පසුව ප්ර ාබයෝගිකව හැකි වහාම විදුලිෙල 
සැපයුම නැවත ලො බදනු ඇත.  

 

4. සැපයුම පිළිබඳ ඇප මුදල්  
 

4.1 ඇප තැන්පතුව  
 

මාස 2ක තක්බසේරු කෙ සාමානඇ පරිබ ෝජන ප්ර මාණයට සමාන ඇප තැන්පතුවක්, විදුලි 
සැපයුම ලො දීමට බපර බහෝ විදුලි සැපයුම ලො දීබමන් පසුව ඔෙබේ බගවීබේ රටාව බහෝ 
අයක්ර්ම පාරිබ ෝගික කා්ඩ ය, ගිවිසුේ ඉල්ලුම ආදියට සේෙන්ධ සේමත අයක්ර්ම ගිවිසුබේ 
බවනස්කේ මත පදනේව අප විසින් ගනුබදනුකරුවන්බගන් ලිඛිතව ඉල්ලා සිටිනු ලැබ්අ. 
එබසේම, අපි ඔෙබේ  විදුලිෙල  පරිබ ෝජනය / බගවීේ රටාව අනුව තැන්පතුබව ප්ර මාණය කලින් 
කලට සංබශෝධනය කරන්බනමු.    

 
4.2 ඇප තැන්පතුව මත බපොළිය  

 

2016 ජනවාරි මස 1වැනි දින සිට ගනුබදනුකරුවන්බගන් ලො ගත් ඇප තැන්පතු තිබෙන්බන් 
නේ කවා සඳහා බපොළියක් ගනුබදනුකරුවන්ට බගවනු ලැබ්අ. සිල්ලර විදුලිෙල සැපයුම සඳහා 

සෑම වසරකම බදසැේෙර් 31වැනි දිනට (බහෝ ගිවිසුම අවසන් කිරීම වැනි විබශේෂ අවස්ථාවල දී 
අදාෙවන කිසියේ කලින් එෙබඹන දිනයක දී) බකොමිෂන් ස ාව මඟින් අනුමත කෙ බපොළී 
අනුපාතයකට බපොළිය ගණනය කරනු ලෙන අතර එම මුදල ගනුබදනුකරුබේ ගිණුමට ෙැර 
කරනු ලැබ්අ. බතොග විදුලිෙල සැපයුමක් සඳහා සෑම මසකම අවසන් දිනබේ දී (බහෝ ගිවිසුම 
අවසන් කිරීම වැනි විබශේෂ අවස්ථාවල දී අදාෙවන කිසියේ කලින් එෙබඹන දිනයක දී) 
බකොමිෂන් ස ාව මඟින් අනුමත කෙ බපොළී අනුපාතයකට බපොළිය ගණනය කරනු ලෙන අතර 
එම මුදල ගනුබදනුකරුබේ ගිණුමට ෙැර කරනු ලැබ්අ.   

 
4.3 තැන්පතු මුදල් ආපසු දීම  

 
සේමත අයක්ර්ම ගිවිසුම අවසන් කිරීබේ දී අය විය යුතු මුදල් අඩු කිරීබමන් පසුව අදාෙ වන 
කිසියේ බපොළියක් සමඟ තැන්පතු මුදල ගනුබදනුකරුට ආපසු බදනු ලැබ්අ. ගනුබදනුකරුබේ 
ගිණුම මාරු කරන අවස්ථාවක දී ගිණුේහිමියාබේ කැමැත්ත මත නව ගනුබදනුකරුබේ ගිණුමට 
තැන්පතුව මාරු කරනු ලැබ්අ. කරුණාකර ඔෙ විසින් කෙ ඇප තැන්පතුව පිළිෙඳ සාක්ෂියක් 
බලස LECO විසින් නිකුත් කෙ මුල් ලදුපත ලඟ තොගන්න. 
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5. විදුලි බිල්පත්  
 

5.1 පාරිබ ෝගිකබයක්ට සපයනු ලෙන විදුලිෙල ප්ර මාණය පාරිබ ෝගිකයාබේ පරිශ්රබේ 
සවිකරන ලද බයෝගඇ මීටරයක් මඟින් ගණන් ෙලනු ලෙන අතර එබසේ ගණන් ෙලන ලද 
විදුලිය ප්ර මාණය සේෙන්ධ බයන් පාරිබ ෝගිකයාබගන් ගාස්තු අය කරනු ලැබ්අ.  විදුලි 
මීටරයක සටහන්වීම ගණන් ෙලන විදුලි බිල්පතක් (ගිණුේ ප්ර කාශනය ඇතුලත්)  සෑම දින 
තිහකටම (30) වරක් නිකුත් කරනු ලැබ්අ (ආදර්ශ විදුලි බිල්පතක් ඇමුණුම 5 මඟින් 
දක්වා ඇත). බකබසේවුව ද, ප්ර ාබයෝගික කරුණු බහේතුබවන් විදුලි මීටරබේ සටහන්වීම 

ගණන් ෙැලීම 30වැනි දිනට දින තුනක් (03) බපර බහෝ පසුව (දින විසි හතක (27) සිට 
දින තිස්තුනක් (33) දක්වා වූ කාල පරිච්බේදයක් ඇතුලත) සිදු කෙ හැකිය. එවැනි 
අවස්ථාවල දී (ගෘහ හා ආගමික ගනුබදනුකරුවන් සේෙන්ධව වන විට) මීටරබේ 
සටහන්වීම ගණන් ෙැලීබේ කාලසීමාව ගනුබදනුකරුට අවම ෙලපෑමක් වන පරිදි බිල්පත 
සකස් කරන කාලපරිච්බේදබේ දින සංඛඇාවට සමාන වන බලස අයක්ර්ම බකොටස් 
අනුපාතානුූලල කරමින් ගනුබදනුකරුබේ මාසික ගාස්තුව ගලපනු ලැබ්අ. විදුලි බිල්පබත් 
දක්වා ඇති කාලපරිච්බේදය සඳහා ගාස්තු ගණනය කිරීම අපබේ  බව්අ අ විබයන් 

(www.leco.lk) ලො ගත හැකි අයක්ර්ම ගණකය  ාවිතා කිරීබමන් සනාථ කර ගත 
හැකිය.     
 

5.2 බිල්පත් සකස් කිරීබේ කාලපරිච්බේදය, බපර කාලපරිච්බේදබයන් ඉදිරියට බගන ආ 
බශේෂය, බපර විදුලි බිල්පබත් දිනබේ සිට කරන ලද බගවීේ, කාලපරිච්බේදය තුෙ කෙ 
විදුලිෙල පරිබ ෝජනය (කකක) හා එයට අනුරූප ගාස්තු සහ ගනුබදනුකරුබගන් අය විය 
යුතු බවනත් කිසියේ ගාසත්ු, බගවීම කෙ යුතු දිනය සහ බගවීම සඳහා බගවීේ වවුනරය 
බපන්නුේ කරන ගිණුේ ප්ර කාශයක් විදුලි බිල්පබත් අන්තර්ගත බව.  
 

5.3 විදුලි මීටරබේ සටහන්වීම ගණන් ෙලන ලද කලින් දිනය හා විදුලි මීටරයට අනුරූප 
කිබලෝබවොට් පැය මනු කියවුම, විදුලි මීටරබේ සටහන්වීම ගණන් ෙලනු ලෙන ප්ර වර්තන 
දිනය හා විදුලි මීටරයට අනුරූප කිබලෝබවොට් පැය මනු කියවුම සහ වර්තමාන බිල් සකස ්
කිරීබේ කාලපරිච්බේදය ඇතුලත පරිබ ෝජනය කරන ලද විදුලිය (කිබලෝබවොට් පැය) ආදී 
බතොරතුරු ද විදුලි බිල්පබත් ඇතුලත් බව. අබනක් සියලුම බතොරතුරු බිල්පබත් මුද්රඩණය 
කර ඇති අතර විදුලි මීටරබේ සටහන්වීම ගණන් ෙලනු ලෙන ප්ර වර්තන දිනය හා විදුලි 
මීටරයට අනුරූප කිබලෝබවොට් පැය මනු කියවුම බමන්ම (ප්ර වර්තන බිල් සකස් කිරීබේ 
කාලපරිච්බේදය සඳහා) ගනුබදනුකරුබගන් අය විය යුතු අනුරූප ගාස්තු ආදිය අයපත්කරු 
විසින් බිල්පත නිකුත් කරන විට ඇතුුව කරනු ලැබ්අ. දැනට පවතින විදුලි අයක්ර්ම සහ 
විදුලි බිල්පත ගණනය කරනු ලෙන ක්ර්මබවදය පිළිෙඳ බතොරතුරු අපබේ  ඕනෑම 
පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථානයකින් බහෝ අපබේ  බව්අ අ විබයන් (www.leco.lk) ලො 
ගත හැකිය. දැනට පවතින විදුලි අයක්ර්ම සඳහා කෙ කිසියේ සංබශෝධන පිළිෙඳව ජන 
මාධඇවලින් ප්ර සිද්ධ කරනු ලෙන අතර විදුලි බිල්පබත් මුද්රඩණය කෙ දැන්වීමක් හරහා බහෝ 
බවනම දැන්වීමක් නිකුත් කිරීබමන් පාරිබ ෝගිකයින් දැනුවත් කරනු ලැබ්අ.        

 
5.4 සාමානඇ ්රි යාවලිය තුලදී අපි පාරිබ ෝගිකයා විසින් පරිබ ෝජනය කෙ විදුලි ෙලශක්ති 

ප්ර මාණය ඇස්තබේන්තු කර ක අනුව ගාස්තු අය කර ගනු ලැබ්අ. ක අනුව නිශ්චිත බිල්පත් 
සකස් කිරීබේ කාලපරිච්බේදයක් සඳහා ඇස්තබේන්තු කෙ පරිබ ෝජනය පදනේව විදුලි 
බිල්පතක් නිකුත් කරනු ලැබ්අ. පාරිබ ෝගිකබයක්බේ පරිශ්රබේ සවි කර ඇති විදුලි 
මීටරයට ප්ර බවශවීමට අසමත්වීබමන් මනු කියවුමට බනොහැකිවීම, අහිතකර කාලගුණ 
තත්ත්වයන් බහෝ නිරූපිත කාලපරිච්බේදය ඇතුලත විදුලි මීටරබේ සටහන්වීම ගණන් 
ෙැලීමට අපට බනොහැකිවීම (එනේ පසුගිය මනු කියවුබේ දිනබේ සිට දින 27 සිට 33 
දක්වා) බමයට බහේතු බව. බකබසේවුව ද, සාධාරණ කාලපරිච්බේදයක් ඇතුලත කෙ මනු 
කියවුමක් මඟින් එවැනි යේ ඇස්තබේන්තු කෙ විදුලිෙල පරිබ ෝජනයක් තහවුරු කරනු 
ඇත.  
 

http://www.leco.lk/
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මීටරයක පරිබ ෝජනය වැරදි බලස සටහන් වන ෙව ඔේපු වූ විටක දී, යේ මීටරයක් 
්රි යාවිරහිත වූ විටක දී බහෝ යේ පරිශ්රයකට සපයනු ලෙන විදුලිබේ ප්ර මාණය මැනීම සඳහා 
 ාවිතා කරන යේ මීටරයක සටහන් වන සංඛඇා යේ තැනැත්බතක් විසින් බවනස් කර ඇති 
විටක දී අපි පරිබ ෝජනය තක්බසේරු කර ක අනුව ගාස්තු අය කර ගන්බනමු. එවැනි 
අවස්ථාවක දී අපබේ  ඇස්තබේන්තුවලට අනුූලලව පරිබ ෝජනය කෙ විදුලිය සඳහා බහෝ 
ආරවුල් විසදීමට අදාෙ විධිවිධානවලට අනුූලලව අනඇාකාරබයන් ීනරණය කරනු ලෙන පරිදි 
පාරිබ ෝගිකයා විසින් බගවීේ කරනු ලැබිය යුතුය (කරුණාකර අප සහ පාරිබ ෝගිකයා බහෝ 
බවනත් ෙලපෑමට ලක් වූ පාර්ශ්වයක් අතර පැන නැඟිය හැකි යේ ආරවුලක් විසදීමට 
උත්සාහ කිරීම සඳහා අපි අනුගමනය කරනු ලෙන කාර්යපටිපාටිය සඳහා ‘පාරිබ ෝගික 
පැමිණිලි හසුරුවීබේ කාර්යපටිපාටිය’ පිළිෙඳ බකොටස ෙලන්න.)    

 
5.5 (ඉහත සියලු අවස්ථාවල දී) ඔෙබේ  විදුලිෙල පරිබ ෝජනය ඇස්තබේන්තු කිරීමට අප 

අනුගමනය කරන ක්ර්මබවදය ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව මඟින් 
අනුමත කර ඇති අතර බමම සංග්රරහබේ ඇමුණුම 6 බලස ඉදිරිපත් කර ඇත. එකී 
ක්ර්මබවදය පිළිෙඳ ඕනෑම පැහැදිලි කිරීමක් ඔෙට අපබගන් ලො ගත හැකිය.  
 

5.6 ගිණුේ ප්ර කාශනය සහ විදුලිෙල පරිබ ෝජනය පිළිෙඳ විස්තරවලට අමතරව, අවම 
වශබයන්, පහත දැක්බවන බතොරතුරු ගනුබදනුකරුට නිකුත් කරන විදුලි බිල්පබතන් ලො 
බදනු ඇත:  
 

අ. ගිණුේ අංකය 
ආ. අදාෙ ප්ර බද්ශ කාර්යාලය 
ඇ. අයක්ර්ම කා්ඩ ය 
ඈ. සැපයුේ බිඳවැටීමක දී අප සේෙන්ධ කර ගන්බන් බකබසේද 
ඉ. ගිණුේ ප්ර කාශනය සහ විදුලිෙල පරිබ ෝජනය පිළිෙඳ විස්තර/ පැහැදිලි කිරීේ 

ලො ගැනීමට කවුරුන් බකබසේ සේෙන්ධ කර ගත යුතුද 
ඊ. අයවිය යුතු ගාස්තු පියවීම සඳහා ඇති විධික්ර්ම 
උ. අදාෙ පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථාන/ ශාඛා කාර්යාල සේෙන්ධ කර ගත හැකි 

විස්තර හා කවා විවෘත බවලාවල්  
 

5.7 එබමන්ම අයක්ර්ම සහ කවාට නුදුබර්දී සිදු කෙ හැකි සංබශෝධන පිළිෙඳ විස්තර, විදුලි ෙලය 
කාර්යක්ෂමව  ාවිතා කිරීම පිළිෙඳ මාර්බගෝපබද්ශ ආදිය සේෙන්ධ බතොරතුරු ද විදුලි 
බිල්පතින් බහෝ බවනම දැන්වීමක් නිකුත් කිරීබමන්/ ජන මාධඇවලින් ප්ර සිද්ධ කරනු 
ලැබීබමන් කලින් කලට ඔෙට ලො බදනු ඇත.     
 

5.8 නව විදුලි සේෙන්ධතාවක් ලො දීබමන් පසුව පෙමු විදුලි බිල්පත නිකුත් කිරීමට දින 
හැටක් (60) පමණ ගත වනු ඇත. එබසේ කිරීමට අප අබපොබහොසත් වන අවසථ්ාවක දී 
(විදුලි බිල්පත් නිකුත් බනොකෙ) අදාෙ කාලපරිච්බේද සඳහා කිසිදු බපොළියක් බනොමැතිව 
මාසික වාරිකවලින් ගාස්තු පියවීබේ පහසුකම පාරිබ ෝගිකයාට ලො බදනු ඇත.   
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6. විදුලි බිල්පත් කගවීම  
 

6.1 සිල්ලර ගනුබදනුකරුවන්ට බපොළිය අය කිරීම සහ විදුලි සැපයුම විසන්ධි කිරීම වෙක්වා 
ගැනීමට, මාසික විදුලි බිල්පබත් දක්වා ඇති කාලපරිච්බේදය සඳහා ගාස්තු බගවීමට එම 
බිල්පත නිකුත් කෙ දින සිට දින දාහතරක (14) කාලපරිච්බේදයක් ලො බදනු ලැබ්අ.   
 

අ. විදුලි බිල්පත නිකුත් කෙ දින සිට දින දාහතරක් (14) ඇතුලත හිඟ බශේෂය පියවා 
බනොමැත්බත් නේ බිල්පත නිකුත් කෙ දිනබේ සිට පහබෙොස්වැනි (15) දින සිට 
ආරේ ව විසන්ධි කිරීබේ දිනය බහෝ පියවන දිනය යන දින බදබකන් කලින් 
පැමිබණන දිනය බතක් වූ කාලපරිච්බේදය සඳහා බකොමිෂන් ස ාව මඟින් අනුමත කෙ 
අනුපාතයක බපොළියක් හිඟ මුදල මත අය කරනු ලැබ්අ.  

 

ආ.  විදුලි බිල්පබත් දිනබේ සිට දින දාහතරක් (14) ඇතුලත හිඟ මුදල බනොපියවා ඇත්බත් 
නේ විසන්ධි කිරීබේ දැන්වීමක් නිකුත් කරනු ලැබ්අ. විසන්ධි කිරීබම දැන්වීබේ දක්වා 

ඇති දින දහයකට (10) බනොඅඩු නියමිත කාලසීමාව ඇතුලත ගාස්තු බනොපියවා ඇති 
අවස්ථාවක දී විදුලිෙල සැපයුම කපා හරිනු ලැබ්අ. (වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 3.2 
බකොටස ෙලන්න)   

 
ඇ. විදුලි සැපයුම කපාහැර ඇත්බත් නේ අනුමත කර ඇති ගාස්තුවලට අනුව යළි සේෙන්ධ 

කිරීබේ පිරිසැකසුේ ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබ්අ.  
 
ඈ. හිඟ මුදල,බපොළී මුදල,යළි සේෙන්ධ කිරීබේ වියදේ සහ ඇප තැන්පතුව ඉල්ලා සිටිබේ 

නේ, කවා බගවීබමන් පසුව පමණක් වැ  කරන දින බදකක් ඇතුලත විදුලිෙල සැපයුම 

නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරනු ලැබ්අ. (3.3 බකොටස ෙලන්න)    
 

6.2 බතොග ගනුබදනුකරුවන්ට  බපොළිය අය කිරීම සහ විදුලි සැපයුම විසන්ධි කිරීම වෙක්වා 
ගැනීමට, මාසික විදුලි බිල්පබත් දක්වා ඇති කාලපරිච්බේදය සඳහා ගාස්තු බගවීමට එම 
බිල්පත නිකුත් කෙ දින සිට දින දාහතරක (14) කාලපරිච්බේදයක් ලො බදනු ලැබ්අ.   
 
අ.  විදුලි බිල්පත නිකුත් කෙ දින සිට දින දාහතරක් (14) ඇතුලත හිඟ බශේෂය පියවා 

බනොමැත්බත් නේ බිල්පත නිකුත් කෙ දිනබේ සිට පහබෙොස්වැනි (15) දින සිට 
ආරේ ව විසන්ධි කිරීබේ දිනය බහෝ පියවන දිනය යන දින බදබකන් කලින් 
පැමිබණන දිනය බතක් වූ කාලපරිච්බේදය සඳහා බකොමිෂන් ස ාව මඟින් අනුමත කෙ 
අනුපාතයක බපොළියක් හිඟ මුදල මත අය කරනු ලැබ්අ.  

 

ආ.  විදුලි බිල්පබත් දිනබේ සිට දින දාහතරක් (14) ඇතුලත හිඟ මුදල බනොපියවා ඇත්බත් 
නේ විසන්ධි කිරීබේ දැන්වීමක් නිකුත් කරනු ලැබ්අ. විසන්ධි කිරීබම දැන්වීබේ දක්වා 
ඇති දින දහයකට (10) බනොඅඩු නියමිත කාලසීමාව ඇතුලත ගාස්තු බනොපියවා ඇති 
අවස්ථාවක දී විදුලිෙල සැපයුම කපා හරිනු ලැබ්අ. (වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 3.2 
බකොටස ෙලන්න)   

 
ඇ. විදුලි සැපයුම කපාහැර ඇත්බත් නේ අනුමත කර ඇති ගාස්තුවලට අනුව යළි සේෙන්ධ 

කිරීම පිරිසැකසුේ ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබ්අ.  
 
ඈ. හිඟ මුදල,බපොළී මුදල,යළි සේෙන්ධ කිරීබේ වියදේ සහ ඇප තැන්පතුව ඉල්ලා සිටිබේ 

නේ,  කවා බගවීබමන් පසුව පමණක් වැ  කරන දින බදකක් ඇතුලත විදුලිෙල සැපයුම 
නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරනු ලැබ්අ. (3.3 බකොටස ෙලන්න)    
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6.3 ගනුබදනුකරුවන්ට බෙොබහොමයක් ෙැංකු, කාගීල්ස් සුපිරි බවෙඳසැල්, අනුමත කෙ 
එක්රැස් කිරීබේ මධඇස්ථාන සහ LECO ශාඛා හරහා ඔවුන්බේ විදුලි බිල්පත් බගවිය 
හැකිය. 
   

6.4 බමයට අමතරව, ගනුබදනුකරුවන්ට LECO බව්අ අ විය හරහා සෘජුව බගවීේ සිදු කෙ 
හැකිය. (www.leco.lk) 

 
6.5 ඇතැේ ෙැංකු ද කවාබේ බව්අ අ වි හරහා අන්තර්ජාල බගවීේ පහසුකේ සපයා ඇත. බේ 

පිළිෙඳ බතොරතුරු මාසික ඉන්බවොයිසිබේ දක්වා ඇත.    
 

6.6 මුදල් බහෝ බනක්පත්වලින් බමන්ම බහොංබකොං ඇන්ඩ් ෂන්හයි ෙෑන්කින් බකෝපබර්ෂන් 
(HSBC)බහෝ බන්ෂන්ස් ට්ර්ස්ට් ෙැංකුව මඟින් නිකුත් කර ඇති ණයවර පත් මඟින් LECO 
ශාඛා කාර්යාලවලදී බගවීේ සිදු කෙ හැකිය.  

 
6.7 විදුලිබිල සඳහා ඕනෑම මුදලක් බගවිය හැකිය.  

 
6.8 LECO ශාඛා කාර්යාලයකට බගවීම සිදු කරනු ලෙන්බන් නේ පැය 24ක් ඇතුලතදී ද 

ඉහත සඳහන් කෙ බවනත් කිසියේ ස්ථානයකට බගවීම සිදු කරන්බන් නේ වැ  කරන 
දින බදකක් ඇතුලත ද ගනුබදනුකරුබේ ගිණුම යාවත්කාල කරනු ලැබ්අ.   
 

විදුලි බිල්පබත් දක්වා ඇති ප්ර වර්තන වටිනාකම සමඟ ගනුබදනුකරුබවක් එකඟ බනොවන්බන් නේ 
ඔහුට/ ඇයට බිල්පත නිකුත් කෙ දින සිට දින 14ක් ඇතුලත 2වැනි බකොටබසේ දී ඇති සේෙන්ධ කර 
ගත හැකි බතොරතුරු හරහා පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇස්ථානබේ පාරිබ ෝගික බසේවා අධිකාරීබගන් 
බහෝ ශාඛා ගණකාධිකාරීබගන්, ශාඛා කෙමනාකරුබගන් බහෝ පාරිබ ෝගික බසේවා 
බදපාර්තබේන්තුබවන් විමසිය හැකිය.    
 
 

7. කගවීම් පැහැර හරින ගනුකදනුෙරුවන්  
 

7.1 ගනුබදනුකරුවන්ට විදුලි බිල්පතක් මාර්ගබයන් ඔවුන්බේ විදුලිෙල පරිබ ෝජනය පිළිෙඳව 
දැනුේ බදනු ලැබ්අ. ප්ර කාශන කාලපරිච්බේදය සංස්ථාපනය කරන මනු කියවුේ බදකක් අතර 
කාලසීමාව සාමානඇබයන් දින 30කි. ප්ර කාශන කාලපරිච්බේදබේ  කිසියේ බවනසක් සඳහා 
අවශඇ ගැලපිේ අයපත්කරු විසින් විදුලි බිල්පත නිකුත් කරන විට සිදු කරනු ලැබ්අ. ගිණුේ 
ප්ර කාශනබේ දක්වා ඇති කාලපරිච්බේදය සඳහා ගාස්තු බගවිමට සිල්ලර ගනුබදනුකරුවන්ට 
සහ බතොග ගනුබදනුකරුවන්ට දින දාහතරක (14) කාලපරිච්බේදයක් ලො බදනු ලැබ්අ.  

7.2 විදුලි බිල්පබත් හඳුනා බගන ඇති ගාස්තුව එහි දක්වා ඇති කාලපරිච්බේදය ඇතුලත 
සේපුර්ණබයන්ම බනොබගවන්බන් නේ බකොමිෂන් ස ාව අනුමත කෙ අනුපාතයකින් හා 
කාලපරිච්බේදය සඳහා මුුව හිඟ මුදල මත බපොළියක් මාසිකව අය කරනු ඇත. 

 

7.3 විදුලි බිල්පබත් හඳුනා බගන ඇති ගාස්තුව ඉහත දක්වා ඇති කාලපරිච්බේදය ඇතුලත 
සේපුර්ණබයන්ම බනොබගවන්බන් නේ  දින දහයකට බනොඅඩු කාලපරිච්බේදයක් එනේ යේ 
පරිශ්රයකට විදුලිෙලය සැපයීම බවනුබවන් බහෝ විදුලිෙලය සැපයීබේ කාර්යය සඳහා යේ 
විදුලි මිටරයක්, විදුලි මාර්ගයක් බහෝ විදුලි පිරියතක් ලොදීම සේෙන්ධව LECO බවත අය 
විය යුතු සියලුම ගාස්තු බගවීමට නියමිත කාලසීමාව දක්වමින් විසන්ධි කිරීබේ දැන්වීම 
එනේ විදුලිෙල සැපයුම කපා හැරීබේ බච්තනාව, ලිඛිතව නිකුත් කෙ හැකිය. සිල්ලර 
ගනුබදනුකරුවන් සඳහා සාමානඇබයන් විසන්ධි කිරීබේ දැන්වීම   ඊෙඟ මාසබේ විදුලි බිල 
මත මුද්රඩණය කර එය සමඟ නිකුත් කරනු ලැබ්අ. අවස්ථාව අනුව අවශඇ වන්බන් නේ, 
LECO විසින් සිල්ලර ගනුබදනුකරුට විසන්ධි කිරීබේ බවනම දැනුේදීමක් ලියාපදිංචි 
තැපෑබලන් බහෝ අබත්රැබගන බගොස්  ාර දීමට නිකුත් කෙ හැකිය.  බතොග 
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පාරිබ ෝගිකයින්ට විසන්ධි කිරීබේ බවනම දැනුේදීමක් ලියාපදිංචි තැපෑබලන් ලොදීම බහෝ 
අබත්රැබගන බගොස්  ාර දීම සිදු කරනු ඇත.   
 

7.4 නියමිත කාලපරිච්බේදය ඇතුලත බගවිය යුතු සියලු ගාස්තු බගවා බනොමැති නේ අප විසින් 
විදුලිෙල සැපයුම කපා හරිනු ලැබිය හැකිය. බකබසේවුව ද, සතිබේ දිනවල වැ කරන 
පැයවලින් පසුව බහෝ සති අන්තවල හා නිවාඩු දිනවල විදුලිෙල සැපයුම කපා හරිනු 
බනොලැබ්අ. 
 

7.5  බගවීම පැහැර ඇති මුදල, බපොළී මුදල,විසන්ධි කිරීබේ හා යළි සේෙන්ධ කිරීබේ වියදේ හා 
අවශඇ නේ, ඇප තැන්පතුව බගවීබමන් පසුව වැ  කරන දින බදකක් ඇතුලත විදුලිෙල 
සැපයුම නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරනු ලැබ්අ.  
 

7.6 දින දාහතරකට (14) ව ා වැඩි කාලයක් බගවීේ පැහැර හැර ඇති සිල්ලර බහෝ බතොග 
ගනුබදනුකරුවන් සඳහා වර්තමානය වන විට සහනශීලී බගවිේ ක්ර්මයක් බනොමැත.  
 

8. ආබාධිත, නිදන්ගත කරෝගෙකින් කපකෙන කහෝ විශ්රාාමෙන වෙකසේ සිටින 

ගනුකදනුෙරුවන් සඳහා කසේවා සැපයීම  
 

ආෙධිත, නිදන්ගත බරෝගයකින් බපබෙන බහෝ විශ්රාම යන වසබසේ සිටින ගනුබදනුකරුවන් 
අදාෙ ශාඛා කෙමනාකරුබගන් පහත දැක්බවන යේ ඉල්ලීමක් සිදුකෙ හැකිය:  

 
 අ.  එවැනි පහසුකේ ලො ගැනීමට තිබෙන්බන් නේ, පුර්ව-බගවීේ මීටරයක්; 

ආ. මීටරය නැවත-පිහිටුවීම, අයපත්කරුට ප්ර බවශවීමට ඇති හැකියාවට යටත්ව, පිරිවැය 
ඇස්තබේන්තුව බගවීබමන් පසුව,  ාර ගනු ලැබ්අ;  

ඇ.  විදුලි ෙලය  ාවිතා කිරීම හා ෙලශක්ති සංරක්ෂණය පිළිෙඳ උපබදස් 
ඈ. බසේවාබව ස්ව ාවය මත හා බකොමිෂන් ස ාව මඟින් අනුමත කෙ ගාස්තු මත ඉහත දෑ 

සඳහා ගාස්තු රඳා පවීන.   
  

9. පාරික ෝගිෙ පැමිණිලි හසුරුවීකම් ොර්ෙපටිපාටිෙ  
 

9.1 විදුලිෙල සැපයුම පිළිෙඳ ඕනෑම පැමිණිල්ලක් අදෙ පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇසථ්ානයට 
බහෝ ශාඛා කාර්යාලයට බයොමු කෙ හැකිය. පැමිණිලි වාචිකව (දුරකථනය මඟින් බහෝ 
අපබේ  කාර්යාලවලට පැමිණීබමන්) බහෝ ලිඛිතව (පැමිණීබමන්, තැපෑබලන්, ෆැක්ස ්
මඟින් බහෝ විදකත් තැපෑබලන්) සිදු කෙ හැකිය.  

9.2 සියලුම පැමිණිලි පිළිගනු ලෙන අතර බයොමු අංකයක් ලො බදනු ඇත:  
 

(අ) පැමිණිල්ල ලැබී වැ  කරන දින පහක් (5) ඇතුලත තැපෑබලන් - පැමිණිල්ල තැපෑබලන් 

බහෝ ෆැක්ස් මඟින් සිදු කර තිබෙන්බන් නේ (වැ  කරන දින පහකට (5) පසුව ඔෙට එම 
බයොමු අංකය බනොලැබුබන් නේ, අප බවත දුරකථනබයන් අමතා බයොමු අංකය ලො ගත 
හැකිය); 

(ආ) පැමිණිල්ල සිදු කරන බවලාබව දී දුරකථනය ඔසබ්සේ - පැමිණිල්ල සිදු කබෙේ දුරකථනය 
ඔස්බසේ නේ; 

(ඇ) පැමිණිල්ල සිදුකර වැ  කරන දින බදකක් (2) ඇතුලත විදකත් තැපෑබලන් - පැමිණිල්ල 
සිදු කබෙේ විදකත් තැපෑබලන් නේ; 

(ඈ) පැමිණිල්ල සිදුකරන බවලාබව දී අතින් - පැමිණිල්ල සිදු කරන්බන් අපබේ කාර්යාලයට 
පැමිණ නේ; 

   



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 25 
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අදාෙ කරුණ පිළිෙඳ පසුව කරනු ලෙන කිසියේ ලිපි හුවමාරුවල දී අපබේ  බයොමු අංකය 
 ාවිතා කිරීබමන් අපට ඔෙට (බවගවත්ව, ඉක්මනින් බහෝ වහාම) පිළිතුරු ලො දීමට 
පහසුවක් බවනු ඇත.      

 
9.3 බිඳවැටීේ පිළිෙඳ පැමිණිලි බහෝ බතොරතුරු ඉල්ලා සිටීේ විදුලි බිල්පබත් දක්වා ඇති දුරකථන 

අංකය හරහා බයොමු කෙ හැකිය. බකබසේවුව ද, එවැනි පැමිණිල්ලක් සේෙන්ධව සාධාරණ 
කාලයක් ඇතුලත කිසිදු පියවරක් බගන බනොමැති නේ පාරිබ ෝගිකයාට එම කරුණ අදාෙ 
ශාඛා කෙමනාකරු බවත බයොමු කෙ හැකිය.  

9.4 පාරිබ ෝගික බසේවා මධඇසථ්ානයක් බහෝ ශාඛා කාර්යාලයක් බවත නිසි බලස කෙ සියලු 

පැමිණිලි පැමිණිල්බල් දිනබේ සිට දින දින දාහතරක් (14) ඇතුලත අදාෙ ශාඛා කෙමනාකරු 
විසින් විසඳනු ඇත.  

9.5 කිසියේ පැමිණිල්ලක් දින දාහතරක් (14) ඇතුලත විසඳිය බනොහැකි නේ එවැනි කාලයක් 
ඇතුලත විසඳුමක් ලො දිය බනොහැකි බහේතු සහ පැමිණිල්ල විසඳීමට ගත විය හැකි 
කාලපරිච්බේදය පිළිෙඳව පාරිබ ෝගිකයාට දැනුේ බදනු ලැබ්අ. එබසේ නමුත් පැමිණිල්බල් 

දිනබේ සිට දින විසි අටක් (28) ඇතුලත සියලු පැමිණිලි සඳහා විසඳුමක් ලො බදනු ඇත.  

9.6  බකබසේවුව ද,   
 

අ) දින දාහතරක් (14) ඇතුලත විසඳුමක් බනොලැබී සහ එවැනි කාලයක් ඇතුලත විසඳුමක් 
(බහේතුද සමඟ) ලොදිය බනොහැකි ෙවට ශාඛා කෙමනාකරු විසින් පාරිබ ෝගිකයාට දන්වා 
බනොසිටින අවස්ථාවක දී; බහෝ 

ආ) දින දාහතරක් (14) ඇතුලත පැමිණිල්ල විසඳිය බනොහැකි ෙවට ශාඛා කෙමනාකරු 

විසින් පාරිබ ෝගිකයාට දැන්වූව ද දින විසි අටක් (28) ඇතුලත විසඳුමක් (බහේතුද සමඟ) 
ලො බනොබදන අවස්ථාවක දී; බහෝ 

ඇ) ශාඛා කෙමනාකරු ලො දුන් විසඳුමට පාරිබ ෝගිකයා එකඟ බනොවන අවස්ථාවක දී,   
 
පාරිබ ෝගිකයා විසින් අදාෙ ආරවුල LECO හි බමබහයුේ ප්ර ධානියා බවත බයොමු කෙ හැකිය.  

 
9.7 බමබහයුේ ප්ර ධානියා බවත කිසියේ ආරවුලක් බයොමු කෙ විට ශ්රීභ ලංකා මහජන 

උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව නියම කෙ ආරාවුල් විසඳීබේ කාර්යපටිපාටිය හරහා එය 
විසඳීමට ඔහු බහෝ ඇය සෑම උත්සාහයක්ම ගනු ඇත. බමබහයුේ ප්ර ධානියා විසින් සෑම 
උත්සාහයක්ම ගත්ත ද ආරවුල විසඳීමට බනොහැකි වුව බහොත් ඔහු බහෝ ඇය ශ්රීභ ලංකා 
මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව විසින් නියම කර ඇති ආරාවුල් විසඳීබේ 
කාර්යපටිපාටිය අනුව එම ආරවුල  ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව බවත 
බයොමු කරනු ඇත.  

9.8 අපට ලැබෙන (පැමිණිලි ඇතුුව) සියලු සන්නිබවදන සහ කවා පිළිෙඳව ගනු ලැබූ පියවර 
පිළිෙඳ වාර්තා අනාගත පරිශීලනය සඳහා හා ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් 
ස ාව මඟින් පැමිණිලි හසුරුවීබේ කාර්යපටිපාටිය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අප විසින් 
පවත්වාබගන යනු ලැබ්අ.   
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LECO/BR/DO/05 (S)   Rev:00 

10.   ගනුකදනුෙරුවන්කේ පරිශ්රාවලට ඇතුළුවීම පිළිබඳ ොර්ෙපටිපාටිෙ  
 

10.1 විදුලිෙල සැපයුම සේෙන්ධ විවිධ කරුණු සඳහා අපබේ ෙලයලත් කාර්ය ම්ඩ ලය විසින්,   

අ) දැනටමත් නීතඇානුූලල බලස සවි බකොට පවතින විදුලි මාර්ගයක් බහෝ පිරියතක් 
බවනුවට බහෝ ඊට අමතරව අුවත් විදුලි මාර්ගයක් බහෝ අුවත් විදුලි පිරියතක් සථ්ානගත 
කිරීම 

ආ) දැනට පවත්නා යේ විදුලි මාර්ගයක් බහෝ පිරියතක් අුවත්වැඩියා කිරීම බහෝ බවනස ්
කිරීම 

ඇ) ගනුබදනුකරුබේ ඉල්ලීම මත විදුලිෙල සැපයුේ බිඳවැටීමක් පරීක්ෂා කිරීම 

ඈ) LECOට අයත් බහෝ LECO මඟින් ්රි යාත්මක කරන විදුලි මාර්ගයක් බහෝ විදුලි 
පිරියතක් පරීක්ෂා කිරීම 

ඉ) LECOට අයත් බහෝ LECO මඟින් ්රි යාත්මක කරන කිසියේ විදුලි මීටරයක සටහන් වී 
ඇති සංඛඇාවන් සහතික බලස දැනගැනීම  

ඊ)  යේ විදුලි මීටරයක් ඉවත් කර ගැනීම, පරීක්ෂා කර ෙැලීම බහෝ නැවත සවි කිරීම 
නැතබහොත් යේ ආබද්ශිත මීටරයක් බහෝ ආශ්රියත උපකරණයක් නැවත සවි කිරීම 

උ) ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් IIවන උපබල්ඛණබේ 4(3) බහෝ 4(4) බේදවලින් LECO 
බවත ෙලය දී ඇති අවස්ථාවක විදුලි සැපයුම විසන්ධි කිරීබේ කාර්ය සඳහා බහෝ විදුලිය 
බෙදා හැරීම බහෝ සැපයීම හා සේෙන්ධ කාර්යය සඳහා  ාවිතා කරන ලද මීටරය බහෝ 
යේ ආශ්රියත විදුලි පිරියතක් ඉවත් කර ගැනීබේ කාර්ය සඳහා 

ඌ)  පහත දැක්බවන අවස්ථාවල දී විදුලි සැපයුම විසන්ධි කිරීබේ බහෝ යේ විදුලි පිරියතක්, 
විදුලි මාර්ගයක් බහෝ මීටරයක් ඉවත් කර ගැනීබේ කාර්යය සඳහා 

   
 අය විය යුතු ගාස්තු බනොබගවීම හැරුණු බකොට, යේ පරිශ්රයක විදුලිය සැපයුම 

කපා හැරීම බහෝ විසන්ධි කිරීම පිණිස ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනබත් බවනත් යේ 
විධිවිධානවලින් LECO බවත ෙලය දී ඇති අවස්ථාවක  

 LECO විසින් විදුලිය සපයනු ලැබූ යේ පරිශ්රයක පදිංචිව සිටින තැනැත්බතක්ට 
එවැනි විදුලි සැපයුමක් අවශඇවීම අවසන් වූ අවස්ථාවක 

 LECO විසින් කලින් විදුලි සැපයුමක් දී තිබුනු යේ පරිශ්රයක පදිංචියට 
පැමිබණන තැනැත්තකුට එවැනි සැපයුමක් අවශඇ බනොවන අවස්ථාවක බහෝ 

 LECOට අයත් බහෝ LECO විසින් ්රි යාත්මක කරන ලද මීටරයක් හරහා 
කලින් සිදු කෙ විදුලිය සැපයුමක් යේ පරිශ්රයක පදිංචියට පැමිබණන 
තැනැත්තාට ක මීටරය කුළියට ගැනීමට බහෝ ණයට ගැනීමට අවශඇ බනොවූ 
අවස්ථාවක 
 

එ) පහත දැක්බවන අවස්ථාවල දී විදුලි සැපයුම විසන්ධි කිරීබේ කාර්යය සඳහා  
  බසේවා සැපයුේකරුබේ දැන්වීම ලැබී දින හතක් (7) ඇතුලත (දැනටමත් ලො 

දී ඇති ඇප තැන්පතුව සංබශෝධනය වීම බහේතුබවන්) නව ඇප තැන්පතුවක් 
බහෝ ඉතිරි මුදල ලොදීමට අබපොබහොසත්වීම  

 විදුලිෙල සැපයුම සේෙන්ධව බහෝ එම සැපයුබේ කාර්යයන් සඳහා යේ 
මීටරයක්, විදුලි මාර්ගයක් බහෝ විදුලි පිරියතක් සැපයීම සේෙන්ධව බසේවා 
සැපයුේකරුට බගවිය යුතු සියලු ගාස්තු නියමිත කාලපරිච්බේදය ඇතුලත 
බගවීමට අබපොබහොසත්වීම;  

  බසේවා සැපයුේකරු සමඟ එකඟ වූ බලස නියමිත දිනයට බපර මාසික වාරික 
බගවීමට අබපොබහොසත්වීම;  
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  බවනත් යේ පාරිබ ෝගිකබයක්බේ විදුලිෙල සැපයුමට අනිසි බලස බහෝ 
අනුචිත බලස මැදිහත් වන යේ බමවලමක්  ාවිතා කිරීම නවත්වන බලස 
නියම කරමින් බසේවා සැපයුේකරු නිකුත් කෙ දැන්වීමක් අනුව ්රි යාකිරීමට 
අබපොබහොසත්වීම ;  

 
 විදුලිෙල පනත යටබත් දක්වා ඇති ආරක්ෂාව පිළිෙඳ බරගුලාසිවල දක්වා ඇති 

අන්දමට පාරිබ ෝගිකයාබේ පරිශ්රවල සිටින තැනැත්තන්ට සහ බපොදුබව 
මහජනතාවට හානි සිදු කෙ හැකි අනතුරුදායක බහෝ අනාරක්ෂිත ආකාරබයන් 
විදුලිය  ාවිතා කිරීම; 

 
 යේ විදුලි පිරියතක බහෝ විදුලි මාර්ගයක වරදක් බහේතුබවන් පැන නඟින හදිසි 

අවස්ථාවක්;  

ක) විදුලි මාර්ගවලට බහෝ විදුලි පිරියතවලට සමීප දුරකින් ඇති ගස් කපා බිම බහළීබේ බහෝ 
අතු පෑහීබේ බහෝ මුල් කපා දැමීබේ  කාර්ය සඳහා  

 
ඔ) අයක්ර්ම සතඇායනය , ෙලශක්ති විගණන හා දත්ත එකතු කිරීම ආදී කාර්ය සඳහා    
 
කලින් කලට ගනුබදනුකරුබවක්බේ පරිශ්රවලට ඇතුල් විය හැකිය. 

10.2 LECO මඟින් සිය ෙලතලලත් කාර්ය ම්ඩ ලයට හැඳුනුේපතක් නිකුත් කර ඇති අතර 
එබසේ කිරීමට නියම කර ඇත්බත් නේ එබසේ ඇතුුවවීම සඳහා ඔහුබේ බහෝ ඇයබේ ෙලතල 
පිළිෙඳ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරනු ඇත. බමයට අමතරව අපබේ  කාර්ය ම්ඩ ලබේ ඇතැේ 
අයට LECO ලාංඡනය සහිත කාර්යාල නිල ඇඳුේ ලො දී ඇත. අප විසින් කුලියට/ 
බකොන්ත්රාාත් බගන ඇති (නමුත් බසේවයට බගන බනොමැති) තැනැත්තන් සෑමවිටම LECOහි 
ෙලතල ලත් කාර්ය ම්ඩ ලය සමඟ කැටිව යනු ඇත. 

10.3 අපබේ  ෙලතල ලත් කාර්ය ම්ඩ ලය පුහුණුව ලත්, නිපුණතා සහිත බසේවක ම්ඩ ලයක් 
වන අතර විදුලිෙල සැපයුම පිළිෙඳ කරුණු සේෙන්ධව පාරිබ ෝගිකයින්ට උපබදස් දීමට හා 
සහායවීමට හැකියාව ඇත.  

10.4 (විදුලි මාර්ගයක් බහෝ පිරිවිතක් පරීක්ෂා කිරීමට හා විදුලි මීටරයක මනු කියවීම බහෝ එය 
ඉවත් කිරීම, මනු කියවුම ගණන් ෙැලීම වැනි) නදනික වැ කටයුතු සේෙන්ධව 
සැලකීබේ දී අපබේ  ෙලතල ලත් කාර්ය ම්ඩ ලය බප.ව. 8 සිට ප.ව. 5 වන බතක් ඕනෑම 
පරිශ්රයකට ඇතුුව විය හැකිය. තවද අපට අයත් විදුලි පිරියතකට, මාර්ගයකට බහෝ 
මීටරයකට බච්තනාන්විතව බහෝ බනොසැලකිලිමත්කම නිසා අලා හානි කිරීම වැනි 
වරදක් සිදු කර ඇති අවස්ථාවක දී විදුලි සැපයුම විසන්ධි කිරීමට සහ මීටරය ඉවත් කිරීමට 
අපබේ  ෙලතල ලත් කාර්ය ම්ඩ ලය ඉහත බවලා වලදී පරිශ්රයකට ඇතුුව විය හැකිය.   

   

10.5 දැනටමත් සවි බකොට පවතින විදුලි මාර්ගයක් බහෝ පිරියතක් බවනුවට බහෝ ඊට අමතරව 
අුවත් විදුලි මාර්ගයක් බහෝ අුවත් විදුලි පිරියතක් ස්ථානගත කිරීබේ කාර්යය සඳහා 
පරිශ්රබේ පදිංචි තැනැත්තාට දින තුනක (3) පූර්ව දැන්වීමක් ලො බදනු ලැබ්අ. කිරීමට 
නියමිත කාර්යබේ ස්ව ාවය හා ප්ර මාණය දැන්වීබමන් දක්වනු ලැබ්අ. බකබසේවුව ද, යේ 
විදුලි මාර්ගයක බහෝ විදුලි පිරියතක වරදක් බහේතුවන් පැන නඟින හදිසි අවස්ථාවක දී දින 
තුනක (3) දැන්වීමක් ලො බනොදුන්න ද හැකි බවලාසනින් දැන්වීමක් ලො බදනු ඇත.  
 

10.6 අය විය යුතු මුදල් බනොපියවීම බහේතුබවන් විදුලිෙල සැපයුම විසන්ධි කිරීම වැ  කරන 
දිනවල බප.ව. 8 හා ප.ව. 5 අතරතුර පමණක් සිදු කරනු ඇත. 
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10.7 ආරක්ෂක බහෝ බවනත් කරුණු බහේතුබවන් කිසියේ තැනැත්බතක්බේ පරිශ්රයට ඇතුුවවීමට 
අතිබර්ක ආරක්ෂාවක් අවශඇ කරන තැනැත්බතක්ට ඉල්ලීම මත එවැනි ආරක්ෂාවක් 
සැපයීමට කටයුතු පිළිබයල කෙ හැකිය.  
 

10.8 අපබේ  ෙලතල ලත් නිලධාරීන් ඇතුුවවීම ප්ර කාරව සිදු විය හැකි යේ අවහිරවීමක්, 
අෙලතාවයක් බහෝ අලා  හානියක් සඳහා ඉ බේ බහෝ පරිශ්රබේ අයිතිකරුට සාධාරණ 
වන්දියක් අපි බගවන්බනමු.  
 

10.9 යේ නීතඇානුූලල කාර්යයක් (කාර්යයන්) සඳහා පරිශ්රයට ඇතුුවවීම සඳහා ෙලය පාවිච්චි 
කිරීබමන් හැර අනඇාකාරයකින් ගත් සියලු සාධාරණ උත්සාහ අසාර්ථක වූබේ නේ අපි 
පරිශ්රය පිහිටි සථ්ානය අර යා නිසි අධිකරණ ෙලය ඇති මබහේස්ත්රාාත් අධිකරණය බවත, 
එකී පරිශ්රයට ෙබලන් ඇතුුවවීම පිණිස LECOට බහෝ අප විසින් ෙලය බදන ලද 
නිලධරයකුට ෙලය බදන්නා වූ ආඥාවක් ලො ගැනීම පිණිස කකපාර්ශ්වික ඉල්ලීමක් 
සිදුකරනු ලැබිය හැකිය. තව ද එවැනි ආඥාවක් ලො ගැනීබේ දී දැරූ කිසියේ පිරිවැයක් 
ආඥාව අදාෙ වන පරිශ්රබේ අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරුබගන් සිවිල් ණයක් බලස ආපසු අය 
කර ගත හැකිය. 
 

11. විදුලිෙ ොර්ෙක්ෂමව  ාවිතා කිරීම   
 

11.1 විදුලිය කාර්යක්ෂමව  ාවිතා කිරීම පිළිෙඳ උපබද්ශාත්මක කරුණු LECO විසින් කලින් 
කලට බෙදා හරින අතර විදුලිය කාර්යක්ෂම  ාවිතය පිළිෙඳ  උපබද්ශ විදුලි බිල්පබත් පසු 
පිබට් මුද්රඩණය කර බහෝ බවනම නිකුත් කර බහෝ නිල බව්අ අ විබේ ප්ර කාශයට පත් කර 
ලො බදනු ඇත.  

11.2 පාරිබ ෝගිකයන්ට අදාෙ ශාඛා කෙමණාකරුබගන් විදුලිය කාර්යක්ෂම  ාවිතය පිළිෙඳ 
විමසීේ කෙ හැකිය.  

11.3  බමයට අමතරව, ශ්රීභ ලංකා සුනිතඇ ෙලශක්ති අධිකාරිය බහෝ ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා 
බකොමිෂන් ස ාව මඟින් දැනුේ බදන විදුලිය කාර්යක්ෂම  ාවිතය පිළිෙඳ මාර්බගෝපබද්ශ 
පිළිෙඳව අපි පාරිබ ෝගිකයින් දැනුවත් කරන්බනමු.  

11.4 පාරිබ ෝගිකයින්ට ‘ශ්රීභ ලංකා සුනිතඇ ෙලශක්ති අධිකාරිබයන්’ විදුලිය කාර්යක්ෂම  ාවිතය 
පිළිෙඳ විබශේෂඥ අදහස් දැන ගත හැකිය. (ශ්රීභ ලංකා සුනිතඇ ෙලශක්ති අධිකාරිය සේෙන්ධ 
කර ගත හැකි විස්තර ශාඛා කෙමණාකරුබේ කාර්යාලබයන් ලො ගත හැකිය.)   

 

12.  විදුලිෙ සැපයුමට සැලසුම් ෙෙ සහ සැලසුම් කනොෙෙ ඇනහිටීම්  

 

12.1 විදුලි සැපයුමට වන ඇනහිටීේ බිඳවැටීමක්, බහෝ සැලසුේ බනොකෙ ෙලශක්ති ඇනහිටීමක් 
බහෝ සැලසුේ කෙ ෙලශක්ති ඇනහිටීමක් බහෝ නිසා සිදු විය හැකිය.  

 

12.2 බිඳවැටීමක දී එය සේපූර්ණබයන්ම අහේබෙන් සිදු වූවක් වන ෙැවින් එම සිදුවීම 
සේෙන්ධව LECO බවත කිසිදු පාලනයක් නැත. බමම සංග්රරහබේ 2වන බකොටබසේ විස්තර 
කර ඇති පරිදි පාරිබ ෝගිකයා විසින් යේ බිඳවැටීමක් පිළිෙඳව LECO බවත දැනුේ දීමට 
ඉල්ලා සිටී. බිඳවැටීම විශාල විදුලි පද්ධති ඇනහිටීමක් වන්බන් නේ මිස බිඳවැටීේ හඳුනා 
ගැනීබේ ස්වයංක්රීභය ක්ර්මයක් LECO බවත බනොමැති ෙැවින් බමය ඉතා වැදගත් කරුණකි. 
තව ද, ඕනෑම තැනැත්බතක්ට බිඳවැටීමක බහේතුව ඇතුලු බිඳවැටීමක් පිළිෙඳ බතොරතුරු 
ලො ගැනීමට අප සේෙන්ධ කර ගත හැකිය. 
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12.3 විදුලි පද්ධතියක අසාමානඇතාවක් බහෝ බවනත් කිසියේ තත්ත්වයක් විබශේෂබයන්ම විදුලි 

පද්ධතියට සහ බපොදුබව මහජනතාවට වියහැකි තර්ජනයක් එල්ල කරන විට බහෝ විදුලි 
පද්ධතියට, මහජන බද්පෙවලට බහෝ මනුෂඇ ීවවිතයට හානියක් සිදු කෙ හැකි විට 
පද්ධතිබේ එම බකොටස ස්වයංක්රීභයව  ඇනහිටීම බහෝ   අතින් ්රි යාවිරහිත කරවීම   සිදු බව. 
බමවැනි සිදුවීමක් සැලසුේ බනොකෙ ඇනහිටීමක් බලස හඳුන්වනු ලෙන අතර එවැනි 
සැලසුේ බනොකෙ ඇනහිටීේ පිළිෙඳව පාරිබ ෝගිකයින්ට කලින් දැනුවත් කිරීබේ කිසිදු 
ක්ර්මයක් LECO සතුව නැත. ඕනෑම තැනැත්බතක්ට ඇනහිටීමක බහේතුව ඇතුුව 
ඇනහිටීමක් පිළිෙඳ බතොරතුරු ලො ගැනීමට අප සේෙන්ධ කර ගත හැකිය. 

     

12.4  බමබහයුේ හා න ත්තු වැ කටයුතු බහේතුබවන් විදුලි පද්ධතියට ොධා කිරීමට සිදු වන විට 
LECO විසින් සැලසුේ කෙ ඇනහිටීේ සිදු කරයි. බමම ඇනහිටීේ කලින් සැලසුේ කරනු 
ලෙන අතර මුද්රි ත බහෝ විදකත් මාධඇවල කරන දැන්වීමක්, බපොදු දැනුේදීමක් බහෝ 
ෙලපෑමට ලක් වන ගනුබදනුකරුවන් හට කරන පුද්ගලික දැන්වීමක් මඟින් සිදු විය හැකි 
ඇනහිටීේ පිළිෙඳව පාරිබ ෝගිකයින් දැනුවත් කරනු ලැබ්අ. විදුලිෙල සැපයුම එවැනි 
දැන්වීමක දැක් වූ පරිදි නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරනු ලැබ්අ.  

 

12.5 මුදල් අය බනොකරන LECO බකටි පණිවු  බසේවාවට ලියාපදිචි වී ඇති ගනුබදනුකරුවන්ට 
අදාෙ වන විදුලිෙල සැපයුේ බිඳවැටීේ, සැලසුේ බනොකෙ ඇනහිටීේ හා සැලසුේ කෙ 
ඇනහිටීේ පිළිෙඳ බතොරතුරු ලැබෙනු ඇත.  

 

13. මීටර  
 
13.1 සිල්ලර ගනුබදනුකරුවන්  

 

සිල්ලර ගනුබදනුකරුවන්ට විදකත්-යාන්ත්රාණ වර්ගබේ, 2.0 පන්තිබේ  බහෝ ව ා උසස ්
කිබලෝබවොට් පැය ෙලශක්ති (අවස්ථාබවෝචිත පරිදි, එකලා බහෝ බතකලා) මීටර ලො බදනු 
ඇත. ඇතැේ අවස්ථාවල ගනුබදනුකරුවන්ට, අපබේ  සහ/බහෝ ගනුබදනුකරුබේ 
අවශඇතාවන් පදනේව ඉබලක්බට්ර්ොනික මීටර ලො බදයි. ගනුබදනුකරුබේ පරිශ්රවල 
ආරක්ෂාකාරී ස්ථානයක මීටර සවි කරනු ලැබ්අ.  
 
සිල්ලර ගනුබදනුකරුවන් සඳහා වූ මීටර ගනුබදනුකරුබේ පරිශ්රය ඇතුලත පහසු හා 
ආරක්ෂාකාරී ස්ථානයක ගනුබදනුකරුට ඔහු/ ඇය කැමති ඕනෑම බවලාවක කියවිය හැකි 
ආකාරයට මීටරය සවි කරනු ලැබ්අ.  
 
සහාධිපතඇ බද්පෙවල මීටර බපොදු ස්ථානයක සවි කෙ හැකි වුව ද ගනුබදනුකරුට කැමති 
ඕනෑම බවලාවක විදුලි මීටරය කියවිය හැකි වනු ඇත.     
 
 

13.2  බතොග ගනුබදනුකරුවන්  
 
බතොග ගනුබදනුකරුවන්ට ෙලශක්ති මීටරයක් (කිබලෝබවොට් පැය) සහ උපරිම ඉල්ලුේ 
මීටරයක් (kVA) අතර ලො බදන අතර (උපරිම ඉල්ලුම මීටරය මඟින් විනාඩි 15ක 
අනුකලන කාලපරිච්බේදයක් ඇතුලත බතොග ගනුබදනුකරුබේ උපරිම ෙලශක්ති ඉල්ලුම 
මනිනු ලැබ්අ) අදාෙ අයක්ර්ම කා්ඩ ය යටබත් ගාසත්ු අය කරනු ලැබ්අ. වර්තමානය වන 
විට, බෙොබහොමයක් බතොග ගනුබදනුකරුවන්ට ෙලශක්ති පරිබ ෝජනය හා උපරිම ඉල්ලුම 
යන බදකම මැනිය හැකි ෙහුකලා ක්ර්මබල්ඛණගත මීටර (Polyphase Programmable 

Meters (PPM) ලො බදයි. බමම මීටර 1.0 පන්තිබේ බහෝ ව ා උසස් කවා වන අතර kVA 

මිේම සඳහා අනුකලන කාලපරිච්බේදය විනාඩි 15කි. කවා සාමානඇබයන් බවන්ව ඇති 
කුටියක සවි කරනු ලැබ්අ. විබශේෂ අවශඇතාවයන් අනුව 0.5 පන්තිය බහෝ 0.2 පන්තිය 



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 30 
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ධාරා පරිණාමකයක් මඟින් විෙරයකට සේෙන්ධ කරනු ලැබ්අ. අඩු බවෝල්ටීයතා- මාපක 
බතොග ගනුබදනුකරුවන් සඳහා බතකලා, රැහැන් හතරක මීටර  ාවිතා කරන අතර අධි 
බවෝල්ටීයතා-මාපක බතොග ගනුබදනුකරුවන් සඳහා බතකලා, රැහැන් තුනක මීටර  ාවිතා 
කරයි. බතොග ගනුබදනුකරුවන්බේ පරිශ්රවල සවි කෙ නව ෙහුකලා ක්ර්මබල්ඛණගත මීටර 
(Polyphase Programmable Meters (PPM)  කාල පාදක  අයක්ර්මය (Time of the Day 
Tariff (TDT) metering) මානනය සඳහා සකස් කර ඇති අතර දුරස්ථ කියවුම සඳහා 
හැකියාව තිබිය හැකිය. බතොග ගනුබදනුකරුවන් සඳහා වූ ෙලශක්ති හා ඉල්ලුේ මීටර 
ගනුබදනුකරුට ඔහු/ ඇය කැමති ඕනෑම බවලාවක කියවිය හැකි ආකාරයට ආරක්ෂක 
කුටියක් ඇතුලත සවි කරනු ලැබ්අ. බකබසේවුව ද සවි කරන බවලාබව දී සහ ඉල්ලීමක් මත 
මීටර පහසු ස්ථානයක, ආරක්ෂක කුටියක් ඇතුලත දැකීබේ පහසුකේ ඇතිව සවි කෙ 
හැකිය. සවි කරන අවස්ථාබව දී දැකීබේ පහසුකම සලසා බනොමති විටකදී එය ලොදීමට 
ප්ර ාබයෝගිකව හැකියාවක් ඇත්බත් නේ ගනුබදනුකරුබේ වියදමින් එම පහසුකම ලො දීමට 
ද අපට සලකා ෙැලිය හැකිය.   
 

13.3 අපබේ  මීටර පරීක්ෂා කිරීබේ විදඇාගාර කාර්ය ම්ඩ ලය බහෝ බවනත් ෙලතල ලත් 
නිලධාරීන් කලින් කලට මීටර පරීක්ෂා කරනු ඇත.  
 
 

13.4 ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව අනුමත කෙ මීටර පරීක්ෂා කිරීබේ 
ගාස්තුවක් බගවීබමන් පසුව ගනුබදනුකරුවන්බේ පරිශ්රබේ සවිකර ඇති විදුලිෙල මීටරවල 
නිවැරදි ාවය පරීක්ෂා කිරීමට අපබගන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. සිල්ලර විදුලි සැපයුේ 
මීටරයක් ±2.5%ක නිරවදඇතා සීමාවක ්රි යාත්මක විය යුතුය. එවැනි නිරවදඇතා 
සීමාවකට ෙැහැරව මීටරය ්රි යාත්මක වන ෙවට බසොයා ගත බහොත් අබේ වියදමින් එය 
ප්ර තිස්ථාපනය කරනු ලෙන අතර පරීක්ෂණ ගාසත්ුව ආපසු බදනු ලැබ්අ. තවද ශ්රීභ ලංකා 
මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව අනුමත කෙ ෙලශක්ති ඇසත්බේන්තු කිරීම සඳහා 
වූ ක්ර්මබවදය අනුව (වැඩිපුර සටහන්වීම බහේතුබවන්) වැඩිබයන් අය කෙ යේ මුදලක් ද 
ගනුබදනුකරුට ආපසු බදනු ලැබ්අ. (ඇමුණුම - 6)      

 
13.5 අපබේ  සියලු ආදායේ නිලධාරීන්ට අප විසින් නිකුත් කෙ හැඳුනුේපතක් ලො දී ඇත. 

ගනුබදනුකරුවන්ට අපබේ  අයපත්කරුවන් පරිශ්රවලට ඇතුුවවීමට බපර ඔවුන්බේ 
අනනඇතාවය ඔේපු කරන බලසට ඉල්ලා සිටිය හැකිය. මනු කියවීමට, විදුලි බිල්පත් 
නිකුත් කිරීමට සහ විදුලිෙල බසේවාව පිළිෙඳ බතොරතුරු ලොදීමට ඔවුන් නිසි බලස පුහුණු වී 
සිටී. ගනුබදනුකරුවන් විසින් ද මනු කියවුම, මනු කියවුබේ දිනය තහවුරු කර ගැනීම උචිත 
වන් අතර කිසියේ විෂමතාවක් පිළිෙඳව ආදායේ නිලධාරියාට දැනුේ දීබමන් යහපත් 
පිළිතුරක් ලො ගැනීමට බනොහැකි වූබේ නේ (එවැනි මනු කියවුමකින් දින 14ක් ඇතුලත) 
හැකි වහාම එම විෂමතාවය අපබේ  අවධානයට බයොමු කෙ යුතුය.      
 

13.6 ආදායේ නිලධාරියා පැමිබණන ගනුබදනුකරුබේ පරිශ්රය ඔහුබේ රැඳීසිටීම බහේතුවන් 
අනාරක්ෂිත බනොවන ෙවට අපි තහවුරු කරන්බනමු. බකබසේවුව ද, ආදායේ නිලධාරියාබේ 
පැමිණීබේ ප්ර තිලලයක් බලස ගනුබදනුකරුබේ බද්පෙට යේ හානියක් සිදු වූබේ නේ ක 
සේෙන්ධව ලැබූ පැමිණිල්ලක් මත අප විසින් පරික්ෂණයක් ආරේ  කර, ගනුබදනුකරුට ක 
අනුව වන්දි බගවන්බනමු.  
 
 

13.7 යේ තැනැත්බතක් බච්තනාන්විතව බහෝ බනොසැලකිලිමත්ව (පාරිබ ෝගිකයාබේ බද්පෙ 
තුෙ පිහිටි විදුලි මීටර දක්වා හා ඇතුුව විදුලි මාර්ග සහ පිරියත ඇතුුව) යේ විදුලි පිරියතකට, 
විදුලි මාර්ගයකට බහෝ ගෘහ විදුලිය සේපාදන උපකරණයකට බහෝ ඉන් බකොටසකට 
අලා හානි කරන්බන් නේ බහෝ අලා හානි කිරීමට සලසව්න්බන් නේ, ඔහු බහෝ ඇය ශ්රීභ 
ලංකා විදුලිෙල පනත යටබත් වරදකට වරදකරු බව. එෙැවින්, පාරිබ ෝගිකයන්බේ 
පරිශ්රවල සවි කර ඇති මීටරය සේෙන්ධව නිසි සැලකිල්ලක් බයොමු කිරීමට සහ විදුලි 



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 31 
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මීටරයට යේ හානියක් සිදු වී ඇති (බහෝ හානියක් සිදු වී ඇතැයි සැක කරන) කිසියේ 
අවස්ථාවක් පිළිෙඳව වහාම අප බවත දැනුේ බදන බලසට ඔවුන්ට උපබදස් බදනු ලැබ්අ.   
  

 
14. කසොරෙම් කිරීම්, හානි කිරීම් සහ මීටරෙට බාධා කිරීම් පිළිබඳ කතොරතුරු  
 
විදුලි ෙලය නිස්සාරණය සහ අනිසි බලස  ාවිතා කිරීම, ෙලපත්රාලාභියාට අයත් කිසියේ විදුලි 
මාර්ගයකට, පිරියතකට බහෝ මීටරයකට අලා හානි කිරීම සහ සැපූ  විදුලිෙල ප්ර මාණය මීටරබේ 
නිසි බලස සටහන්වීම වැෙැක්වීම ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනත යටබත් වරදක් වන ෙවටත් එවැනි වැරදි 
කරන ඕනෑම තැනැත්බතක් එම පනත යටබත් දඬුවේ ලැබිය හැකි ෙවත් කරුණාකර සැලකිල්ලට 

ගත යුතුය. එෙැවින් තැනැත්තන් විසින් කරනු ලෙන එවැනි ්රි යාවන් පිළිෙඳව LECO බවත 
බතොරතුරු ලොදීම සඳහා පාරිබ ෝගිකයන් දිරිමත් කරනු ලැබ්අ. එවැනි බතොරතුරු අපබේ  හදිසි 

ඇමතුේ අංකය වන 1910 ඔස්බසේ LECO ඇමතුේ මධඇස්ථානයට බහෝ අදාෙ ශාඛා 
කෙමනාකරුට වාර්තා කෙ හැකිය.   

 
බවනත් තැනැත්බතකුට බහෝ බවනත් බෙදාහැරීබේ ෙලපත්රාලාභිබයකුට අයිති කිසියේ විදුලි 
පිරිවිතක්, විදුලි මාර්ග බහෝ මීටර හා සේෙන්ධ බසොරකමක්, අලා හානියක් බහෝ මීටරයට ොධා 
කිරීමක්  ඇබතොත්, ක පිළිෙඳව අප විසින්  අයිතිකරුවන්ට දැනුේ බදනු ලැබ්අ.  
 

 
15. මාර්ග අවසරෙ ප්රිදානෙ කිරීම අත්ෙර ගැනීම  

 
ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව ප්ර දානය කෙ ෙලපත්රාය මඟින් ෙලතල ලො දී ඇති 
කාර්යයන් කර බගනයාබේ දී ඉ මක් මතින්, යටින් බහෝ උඩින් විදුලි මාර්ගයක් සවි කිරීමට බහෝ 
සවි කර තැබීමට අවශඇ විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක දී අප විසින් ඉ බේ අයිතිකරුබගන් බහෝ 
පදිංචිකරුබගන් මාර්ග අවසරය ලො ගැනීමට අවශඇ බව.  
 
මාර්ග අවසරය ලො ගැනීම පිණිස අපි ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනතට අනුව ඉ බේ අයිතිකරුට බහෝ 
පදිංචිකරුට දැන්වීමක් නිකුත් කරන්බනමු. මාර්ග අවසරය ේ රදානය කිරීම ලො ගැනීබේ දී 

අනුගමනය කරනු ලෙන කාර්යපටිපාටිය පිළිෙඳ වැඩිදුර බතොරතුරු සඳහා කරුණාකර ඇමුණුම 8 
මඟින් ලො දී ඇති ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව නිකුත් කර ඇති මාර්ග අවසර 
මාර්බගෝපබද්ශ ෙලන්න.    
 
 

16. විදුලි රැහැන් කහෝ විදුලි පිරිෙත ආසන්නක  ඇති ගසථ ෙපා බිම කහලීම කහෝ 
අතු පෑහීම කහෝ මුල් ෙපාදැමීම  

  
විදුලි මාර්ගවලට ස්පර්ශ වන ගස් බහෝ ගස්වල අතු විදුලි ෙලය ඇනහිටීේවල ප්ර ධාන 
බහේතුකාරකයක් වන අතර ගිනි හා ෙරපතල අනතුරු ඇති කෙ හැකිය. එෙැවින්, ගස් සහ කවා 
සමීපබේ ඇති විදුලි මාර්ග අතර ආරක්ෂක බරගුලාසි මඟින් (බරගුලාසිවල අදාෙ ඇමුණුේවල 
උද්ධෘත ඇමුණුම් -9 මඟින් දක්වා ඇත) දක්වා ඇති අවම ආරක්ෂක දුර පවත්වා ගැනිමට අවශඇ 
බව.  

 
විදුලි මාර්ගවලට සමීපව වැ  කර අත්දැකීේ ඇති වෘත්ීනය ගස් කපන්බනක් ලවා එවැනි ගස්වල අතු 
පෑහීමට කටයුතු සූදනේ කිරීම බයෝගඇ බව. 

 
(අප සවිකර ඇත්තා වූ බහෝ සවි කරනු ලෙන්නා වූ බහෝ සවි කිරීමට ඇත්තා වූ) විදුලි මාර්ගයකට 
බහෝ විදුලි පිරියතකට ක විදුලි මාර්ගය බහෝ විදුලි පිරියත සවිකිරීමට, න ත්තුව බහෝ 
්රි යාකාරීත්වයට ොධා බකබරන බහෝ මැදිහත්වන පරිදි බහෝ පිළිගත බනොහැකි මහජනයාට 



   

සැපයුේ බසේවා සංග්රරහය                                  සීමාසහිත  ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම පිටුව 32 
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අනතුරක් ඇති කරන ප්ර  වයක් සෑබදන පරිදි යේ ගසක් සමීප ස්ථානවගතව තිබෙන බහෝ මතු තිබිය 
හැකි ෙවට අප නිරීක්ෂණය කරන ඕනෑම අවස්ථාවක දී පදිංචිකරු බහෝ (පදිංචිකරු අයිතිකරු 
බනොවන අවස්ථාවක දී) අයිතිකරු විසින් අදාෙ ගස එවැනි ොධාවක් බහෝ අනතුරක් බලස තිබීම 
වැෙැක්වීමට හැකි වන පරිදි  ගස කපා දැමීමට බහෝ අතු කපා දැමීමට බහෝ එහි මුල් කපා දැමීමට 
නියම කරන දැන්වීමක් අප විසින් නිකුත් කරනු ලැබ්අ. අපබේ  දැන්වීබේ නියමයන් අනුව කටයුතු 
කිරීබේ දී ඉ බේ අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු විසින් සාධාරණව දරන ලද වියදේ අබපන් ආපසු අය 
කර ගත හැකිය. 

 
දැන්වීබේ නියමයන් සේෙන්ධව ඉ බේ අයිතිකරුට බහෝ පදිංචිකරුට කිසියේ විබරෝධතාවන් 
තිබෙන්බන් නේ අපබේ  දැනුවීබේ සිට දින හතක් (7) ඇතුලත ප්ර ති-දැන්විමක් හරහා ඔහු බහෝ ඇය 
ක පිළිෙඳව අපට දැනුේ දිය යුතුය. එවැනි ප්ර ති-දැන්වීමක් අපට ලැබුබනොත් එම කරුණ ප්ර ාබද්ශීය 
බල්කේවරයා බවත බයොමු කරනු ලෙන අතර ඔහු බහෝ ඇය සාධාරණ යැයි සිතන පරිදි 
නිබයෝගයක් කරනු ලැබ්අ. ඉ බේ අයිතිකරු බහෝ පදිංචිකරු අපබේ  දැන්වීබේ නියමයන්ට 
අනුූලල බනොවන්බන් නේ සහ ප්ර ති-දැන්වීමක් ද දී බනොමැත්බත් නේ අපි එකී ගස කපා දැමීමට බහෝ 
අතු කපා දැමීමට බහෝ එහි මුල් ගලවා දැමීමට කටයුතු සලස්වන්බනමු. 
 
ගස කපා දැමීමට බහෝ අතු කපා දැමීමට බහෝ එහි මුල් ගලවා දැමීමට කටයුතු සැලැස්වීබේ දී අපි 
ගස්, වැටවල්, ෙ වැටි හා වගාවන්ට අවම හානියක් වන පරිදි රුක් වගාව පිළිෙඳ නිසි පරිනයන්ට 
අනුූලලව එය සිදු කරනු ලෙන්බනමු. තවද කපාදැමූ ගස්, කපාදැමූ අතු සහ කපා දැමූ මුල් ඉ බේ 
අයිතිකරුබේ බහෝ පදිංචිකරුබේ විධාන අනුව ඉවත් කරනු ලෙන ෙවටත් ඉ මට කෙ යේ 
හානියක්  යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන ෙවටත් අපි තහවුරු කරන්බනමු. 

 
යේ ගසක් විදුලි මාර්ගයකට බහෝ විදුලි පිරියතකට සමීප දුරකින් ඇති ෙවට ඔෙ නිරීක්ෂණය කෙ 
බහොත් අවශඇ වන නිවාරණ පියවර ගැනීම පිණිස කරුණාකර වහාම අපට දැනුේ බදන්න.   
 

 

17. මහජන ආරක්ෂාව  
 
නව බගො නැගිල්ල ඉදිකරන බහෝ දැනටමත් තිබෙන බගො නැගිල්ලක් අුවත්වැඩියා කරන යේ 
තැනැත්බතක් එකී බගො නැගිල්ල ආරක්ෂාව පිළිෙඳ බරගුලාසිවල දක්වා ඇති අවම ආරක්ෂක දුර 
ඇතුලට වැබටන්බන් නේ අපබගන් පැහැයුේ සහතිකයක් ලො ගත යුතුය (බරගුලාසිවල අදාෙ 

ඇමුණුේවල උද්ධෘත ඇමුණුම් 10 දක්වා ඇත). 
 

 

18. ඇමුණුම්  
 

ඇමුණුම 1. අප සේෙන්ධ කර ගන්බන් බකබසේද පිළිෙඳ බතොරතුරු  
ඇමුණුම 2. සේමත ගිවිසුේකර ඉල්ලීේ 

ඇමුණුම 3. නව විදුලිය සේෙන්ධතාවක් සඳහා සේමත අයැදුේපත්රා ආකෘතිය 

ඇමුණුම 4. සේමත අයක්ර්ම ගිවිසුම 
ඇමුණුම 5. ආදර්ශ විදුලි බිල්පත 

ඇමුණුම 6. සැපූ  විදුලි ෙලය ඇස්තබේන්තු කිරීම සඳහා වූ ක් රමබවදය 

ඇමුණුම 7. ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව 

ඇමුණුම 8.විදුලි මාර්ග සඳහා අවශඇ මාර්ග අවසරය සහ ගස් බහෝ අතු කපා බිම බහලීම 
සේෙන්ධබයන් වන මාර්බගෝපබද්ශයන් 

ඇමුණුම 9. ඉහළින් යන විදුලි මාර්ග සඳහා ගස්වල සිට අවම දුර   
ඇමුණුම 10. ඉහළින් යන විදුලි මාර්ග සඳහා බගො නැගිලිවල සිට අවම දුර   
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ඇමුණුම 1. අප සම්බන්ධ ෙර ගන්කන් කෙකසේද පිළිබඳ කතොරතුරු  

 

බකෝට්බට් ශාඛාව  ලිපිනය  සේෙන්ධ කර ගත හැකි 
දුරකථන අංක  

ශාඛා කාර්යාලය 475/6B, බල්ක් ්රි බසන්ට්, බකොටා 
පාර, රාජගිරිය  

දුර: +94 112 877 405 

       +94 112 877 406 

ෆැක්ස්: +94 112 877 400 

පිටබකෝට්බට් පාරිබ ෝගික 
බසේවා මධඇස්ථානය 

363,නාවල පාර, රාජගිරිය  දුර: +94 112 862 456 

බකොබලොන්නාව පාරිබ ෝගික 
බසේවා මධඇස්ථානය 

184, විහාර මාවත, බකොබලොන්නාව  දුර: +94 112 572 052 

බකොටිකාවත්ත පාරිබ ෝගික 
බසේවා මධඇස්ථානය 

215/1, අයිඩීඑච් පාර, බගොතටුව  දුර: +94 112 411 163 

නුබේබගො  ශාඛාව 
ලිපිනය  සේෙන්ධ කර ගත හැකි 

දුරකථන අංක  

ශාඛා කාර්යාලය  204, හයි බලවල් පාර, නුබේබගො   

දුර: +94 112 856 380 

         +94 112 852 184 

 ෆැක්ස්: +94 112 828 323 

බෙොරලැස්ගමුව පාරිබ ෝගික 

බසේවා මධඇස්ථානය 
61, වැව පාර, බෙොරලැස්ගමුව  

දුර:  +94 112 509 454 

        +94 112 518 919 

නුබේබගො  පාරිබ ෝගික 

බසේවා මධඇස්ථානය 
59, මිරිහාන පාර, නුබේබගො   දුර: +94 112 852 866 

මහරගම පාරිබ ෝගික බසේවා 

මධඇස්ථානය 
48/7, නීලේමහර පාර, බගොඩිගමුව, 
මහරගම  

දුර: +94 112 850 931  

       +94 112 844 958 

බමොරටුව ශාඛාව 
ලිපිනය  සේෙන්ධ කර ගත හැකි 

දුරකථන අංක  

ශාඛා කාර්යාලය 
21, එේ. බේ. සී. ප්ර නාන්දු මාවත, 
ඉ ම, බමොරටුව  

දුර:   +94 112 647 862  

         +94 112 649 640  

         +94 112 647 003 

ෆැක්ස්: +94 112 648 883 

බමොරටුව උතුර පාරිබ ෝගික 
බසේවා මධඇස්ථානය 

96, ේඩ ාරනායක මාවත, කටුෙැද්ද  දුර: +94 112 655 580 

බමොරටුව දකුණ පාරිබ ෝගික 
බසේවා මධඇස්ථානය 

3, පෙමු පටුමඟ, රාවතාවත්ත, ගාලු 

පාර, බමොරටුව  
දුර: +94 112 647 094 

පානදුර පාරිබ ෝගික බසේවා 
මධඇස්ථානය 

12, නිමල්කා උදඇානය, පානදුර  දුර: +94 382 233 002 

බකබසල්වත්ත පාරිබ ෝගික 
බසේවා මධඇස්ථානය 

12, බහන්ද්රි ක් පීරිස් මාවත, 
පල්ලිමුල්ල, පානදුර  

දුර: +94 382 234 156 

 

කුවතර ශාඛාව ලිපිනය  සේෙන්ධ කර ගත හැකි 
දුරකථන අංක  
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ශාඛා කාර්යාලය 14/1, ඥාබනෝදය මාවත, කුවතර 
දකුණ  

දුර:  +94 342 222 930, 

         +94 342 221 873, 

        +94 342 223 764 

ෆැක්ස්: +94 342 223 254 

කුවතර පාරිබ ෝගික බසේවා 

මධඇස්ථානය 
31/2, ගාලු පාර, මහවස්කඩුව, 
වස්කඩුව  

දුර: +94 342 222 861 

අුවත්ගම පාරිබ ෝගික බසේවා 

මධඇස්ථානය 
334, ගාලු පාර, අුවත්ගම  දුර:  +94 342 275 273 

පයාගල පාරිබ ෝගික බසේවා 
මධඇස්ථානය 

442, ගාලු පාර, පයාගල දුර: +94 342 226 875 

කැෙණිය ශාඛාව ලිපිනය  සේෙන්ධ කර ගත හැකි 
දුරකථන අංක  

 

ශාඛා කාර්යාලය 
262, නුවර පාර, දුවගම, කැෙණිය  

දුර: +94 112 917 746 

       +94 112 917 747 

       +94 112 910 129 

ෆැක්ස්: +94 112 906 727 

කැෙණිය/ දුවගම 

පාරිබ ෝගික බසේවා 

මධඇස්ථානය 

17, නුවර පාර, දුවගම, කැෙණිය දුර: +94 112 916 898 

මහර පාරිබ ෝගික බසේවා 

මධඇස්ථානය 
340, දුවපිටිය පාර, මහර, ක වත  දුර: +94 112 925 123 

වත්තල පාරිබ ෝගික බසේවා 
මධඇස්ථානය 

05, බහේකිත්ත මාවත, වත්තල දුර:  +94 112 931 890 

කදාන පාරිබ ෝගික බසේවා 

මධඇස්ථානය 
253/2, ලින්ටන් පාර, නාබගො , 
කදාන  

දුර: +94 112 236 111 

මීගමුව ශාඛාව ලිපිනය  සේෙන්ධ කර ගත හැකි 
දුරකථන අංක  

ශාඛා කාර්යාලය 

3, තලාදූව පාර, මීගමුව  

දුර:  +94 312 222 349, 

        +94 312 233 322 

ෆැක්ස්: +94 312 234 636 

මීගමුව පාරිබ ෝගික බසේවා 
මධඇස්ථානය  

521, බකොෙඹ පාර, මීගමුව  දුර: +94 312 222 914 

ජා-ඇෙ පාරිබ ෝගික බසේවා 

මධඇස්ථානය 
39, ්රි ස්තුරාජ මාවත, වැලිගේපිටිය, 
ජා-ඇෙ  

දුර: +94 112 237 291 

 
සීදුව පාරිබ ෝගික බසේවා 
මධඇස්ථානය 

63, බකොටුබගො  පාර, සීදුව  දුර: +94 112 253 429 

ගාලු ශාඛාව  ලිපිනය  සේෙන්ධ කර ගත හැකි 
දුරකථන අංක  
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ශාඛා කාර්යාලය 
182, රිච්මන්ඩ් හිල් පාර, ගාල්ල  

දුර:  +94 912 232 216, 

        +94 912 232 108 

ෆැක්ස්: +94 912 234 727 
අේෙලන්බගො  පාරිබ ෝගික 

බසේවා මධඇස්ථානය 

මහ අේෙලන්බගො  පාර, 

අේෙලන්බගො   දුර: +94 912 258 517 

හික්කඩුව පාරිබ ෝගික බසේවා 
මධඇස්ථානය 

48/9, ෙද්බද්ගම පාර, හික්කඩුව  දුර: +94 912 277 220 

ගාල්ල පාරිබ ෝගික බසේවා 
මධඇස්ථානය 

02, වෑකුනබගො  පාර, ගාල්ල දුර: +94 912 234 261 
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ඇමුණුම 2. සීමාසහිත ලංො විදුලි (පුද්ගලිෙ) සමාගකම් ගනුකදනුෙරුවන් කවත ඇති 

සම්මත ගිවිසුම්ෙර ඉල්ලීම්  
 
 
එකලා ගනුබදනුකරුවන් (සිල්ලර අයක්ර්ම පාරිබ ෝගිකයන්)  

 15 A   

 30 A   

බතකලා ගනුබදනුකරුවන් (සිල්ලර අයක්ර්ම පාරිබ ෝගිකයන්)  

 30 A  

 60 A  

  
 
බතකලා ගනුබදනුකරුවන් (බතොග අයක්ර්ම පාරිබ ෝගිකයන්: 400/230 නාමමාත්රිLක බවෝල්ත අනුව මනින ලද)  

 100 kVA  

 160 kVA  

 250 kVA  

 400 kVA  

 630 kVA  

 1000 kVA 

 1500 kVA 
 

 

බතකලා ගනුබදනුකරුවන් (බතොග අයක්ර්ම පාරිබ ෝගිකයන්: නාමමාත්රිLක බවෝල්ත 11,000ක මනින ලද)  

 ගනුබදනුකරුබේ ඉල්ලුේ අවශඇතාවය අනුව  
 

බමයට අමතරව දැනට සිටින/ අනාගත ගනුබදනුකරුවන්ට පහත දැක්බවන බසේවාවන් සඳහා ඉල්ලා සිටිය 
හැකිය  

 එකලා සිට බතකලා දක්වා මාරු කිරීම  

 එළිමහන්/ගෘහස්ත බතොග සැපයුේ උප-බපොෙවල් වැඩි දියුණු කිරීම (11 kV/ LV)  
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ඇමුණුම 3. නව විදුලිෙ සම්බන්ධතාවක් සඳහා සම්මත අෙැදුම් පත්ර් ආෙතතිෙ 
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 අයදුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය/ tpz;zg;gjhuhpdhy; g+Hj;jpnra;ag;gly; Ntz;Lk;./To be filled by the applicant.                       
සියලු උපදෙස් කියවන්න.අයදුම්පත පිරවීමට උපදෙස් සඳහා C දකොටස බලන්න. / Tpz;zg;gj;ij g+Hj;jp nra;tjw;F Kd;dH 
mwpTWj;jy;fis KOikahf thrpf;fTk;. Tpz;zg;gj;ij ; g+Hj;jpnra;tjw;F jaTnra;J  C gphptpid thrpf;fTk;;/ Read 

all the instructions.Refer section C for the instructions on filling the application. 

 

1 අයදුම්කරුගේ ඉල්ලීම් / tpz;zg;gjhhhpd; Ntz;LNfhs;/ Applicant’s request 

 නව  සම්බන්ධතා / Gjpa ,izg;G /New Connection පවතින දසේවා/ jw;NghJs;s Nrit / Existing service 

1.1 ස්ථිර සම්බන්ධතා / epue;ju ,izg;G /Permanent Connection-(PC) 

 

 ගි. අංකය/ fzf;F ,yf;fk;/ A/C Number  

            

1.2   තාවකාලික සම්බන්ධතා / jw;fhypf ,izg;G / Temporary 

Connection-(TC) 

 1.4   තාවකාලික සම්බන්ධතා ස්ථිර කිරීම/ jw;fhypf ,izg;ig 
epue;ju ,izg;ghf khw;wy;/Temp. to Permanent 
Conversion-(PT ) 

 

 

1.3   ස්ථිර කලහැකි තාවකාලික සම්බන්ධතා / epue;jukhf;f $ba 
jw;fhypf ,izg;G / Temporary Convertible to  Permanent-(TP) 

 1.5   අයක්ර මය ගවසස් කිරීම/jPHit khw;wk;/ tariff change          
(TR) 

 

  1.6   ගිණුගම් සම ගවසස් කිරීම/ ngaH khw;wk;/Name change- 
(NM) 

 

   1.7   ගසේවාව සැවත සන්ධි කිරීම / Nrit kPs; ,izg;G / 
Service reconnection- (RC) 

 

   1.8   ගසේවාව වැඩි දියුණු කිරීම / Nrit Nkk;gLj;jy;/ Service 
Augmentation-(AG) 

  

 2 අයදුම්කරුගේ ගතොරතුරු/ tpz;zg;gjhuhpd; jfty;fs;/ Applicant’s information 

2.1 අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ සම/ tpz;zg;gjhuhpd; KOg; ngaH / Full Name of Applicant ......................................................……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………............................................................................................ .................................…………………………………………. 
………………………………………………………………….......................................................................................................…………………………………………......................…………………………. 

2.2 

විදුලි බිල්පගතහි සඳහන් විය යුතු ආකාරයට සම -මුලකුරු සමඟ වාසගම මුලට (ඉංග්රී.සි ක කැටලටල් අකුන්න් උපන්ම අකුරු 25කි.) /kpd;rhug; gl;baypy; 
mr;rplg;gLk ngaH    –Kjy; ngaH Kjypy; (Mq;fpt fg;gply; vOj;Jfspy;> cr;rsthf 25 vOj;Jfs;) /Name to be printed on Electricity Bill - surname first, 
with initials (in English Block Capital,Max. Digit 25).  

                                
2.3 

ගසේවාව අවශ්යp ගහ  ගිණුගම් සම/අයක්ර මය  ගවසස් කිරීමට ති  ස්ාාසග  ලිටලසය / Nrit Kfthp ( kpd;rhuk; mtrpakhFk; epykidtplj;jpd; 

jghy; Kfthp) / Service address (Mailing address of which service or name / tariff change is required) 
                                 

                                
            2.4 ජාි ක හැඳුනුම් පත් අංකය/ Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; / NIC Number            
 3 සම්බන්ධ කර ගැනීගම් ගතොරතුරු / njhlHGnfhs;sy; jfty;fs;/ Contact Information 

3.1 අයදුම්කරු /  tpz;zg;gjhuH / Applicant ,      අයිි කරු/ chpikahsH/Owner  පදිංචිකරු/ tjpthsH /occupier  

3.2 ඉල්ලුම්කරු පන්ශ්රjග  අයිි කරු ගසොවී පදිංචිකරු සම්/tpz;zg;gjhuH chpikahsH my;yhj tjpthsuhapd;/If the Applicant is occupier not owner 

 අයිි කරුගේ සම හා ලිටලසය/ chpikahshpd; ngaH kw;Wk; Kfthp/Owner’s Name and Address…………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3.3 අයදුම්කරුගේ ස්ථිර ලිටලසය/ tpz;zg;gjhuhpd; epue;ju Kfthp / Permanent address of applicant …………………………………….......................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.4 ලිටල ගනුගෙනු කලයුතු ලිටලසය / tpz;zg;gjhuhpd; jghy; Kfthp / Mailing address of applicant ……………………………………...................…............................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
සී/ස ලංකා විදුලි (දපෞද්ගලික) සමාගම 
,yq;if kpd;rhu (jdpahu;); epWtdk;;;;; 

Lanka Electricity Company (Pvt) Ltd. 

 
 

 ගසො. 411, ඊ.එච්. කුගර් ගගොඩසැගිල්ල, ගාළු පාර,ගකොළඹ 03/,y: 411, <.vr; FNu fl;llk;> fhyp tPjp> nfhOk;G 03 
/No: 411, E. H. Cooray Building, Galle Road Colombo 3 

දුරකාස/ njhiyNgrp / Telephone: 0112371600                                                     ෆැක්ස් /gf;];/Fax: 011 2371671 

 නව දසේවා සම්බන්ධතා / විදුලි ගිණුමක නම, අයක්ර මය දවනස් කිීමම දහ  දසේවාව නැවත සන්ධි කිීමම සඳහා අයදුම්පත 
Gjpa kpd;rhu ,izg;G/ fzf;F ngaH> jPHit khw;wk; / Nritia kPs; ,izj;jy; tpz;zg;gk; 

Application for New Electricity Service Connection/ Account Name, Tariff Change/Reconnection of service 

 කාර්යාලීය ප්රNගය නසය සඳහා පමණි / mYtyfg; ghtidf;F kl;Lk; / Office Use Only 
APPLICATION REF NO  CALL NUMBER 
                            

 

3.5 සම්බන්ධීකරණ ගතොරතුරු/ njhlHGnfhs;sy; tpguq;fs;/ Contact Detail 

 ස්ාාවර දුරකාස අංකය / epiyahd njhiyNgrp ,yf;fk;/ Land Phone number           

 ජංගම දුරකාස අංකය/ ifj;njhiyNgrp ,yf;fk; / Mobile No           

 ෆැක්ස් අංකය/ gf;]; ,yf;fk;/ Fax No           

 ඊ-ගම්ල් ලිටලසය/ kpd;dQ;ry; Kfthp/E-mail Address  
3.6 ගසොමිගල් සැපගයස ගකටි පණිවිඩ ගසේවාවට ලියාපදිංචි වීමට අවශ්යp සම් බබගේ  ජංගම 

දුරකාස අංකය/ Nritf;F gjpTnra;a tpUk;gpd; ifj;njhiyNgrp ,yf;fk;/ If 
you want to get registered free LECO SMS alert, Mobile number 
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4 සම්බන්ධතාවය ටලළිබඳ ගතොරතුරු/ ,izg;G tpguq;fs; / Connection Details 

4.1 දසේවාව අවශ්යපතාවය/ Nritf;fhd Nehf;fk;/Purpose of service                                 

 ගෘහස්ා/ tPl;Lj; Njit/Domestic ආගමික හා පුසpායතස / rka kw;Wk; jHk 
epWtdk; / Religious & charitable Institute  

තාවකාලික /jw;fhypfk; /Temporary  

 සංචාරක ගහ ටල්/ cy;yhr n`hl;ly;/Tourist 
Hotel 

කාර්මික/ ifj;njhopy;/ Industrial ගවසත්/ Vidait/other  

 රාජp ආයතස murhq;f epWtdk;/Gov. Institute 
 

 ගවළඳ / tHj;jfk;/ Commercial 
.................................... 

 

4.2 සම්බන්ධ කිරීම තාවකාලික සම් අවශ්යpතාවය හා කාල සීමාව / jw;fhypf ,izg;Gf;fhd fhuzk; kw;Wk; fhytiuaiu/ Reason of temporary 

connection and time  period ………………………………සි කට/,Ue;J/From                                                     ෙක්වා/tiu/To             
4.3 සම්බන්ධතා ධාන්තාවය / ,izg;G ,aysT/ Connection Capacity 

 

 

 15 A- එකලා /15A jdpj;jWtha;/15A Single phase 
 

 30 A- එකලා /30A jdpj;jWtha;/30A Single phase 

 30 A- ගතකලා /30A jdpj;jWtha;/30A Three phase 
 

 60 A- ගතකලා /60A jdpj;jWtha;/60A Three phase  

 ගතොග ගසේවා සම්බන්ධතා/ nkhj;j Nrit ,izg;G /Bulk Service connection   100kVA/160kVA/250 kVA/400kVA /630kVA/1000kVA 

4.4 ගසේවාව අවශ්යp දිසය/ Nrit vjpHghHf;Fk; jpfjp/Expected date of service             

 

 D D   M M  Y Y Y Y 

 D D   M M  Y Y Y Y 

5 ගවසත් ගතොරතුරු/ Vida jfty;fs; / Other Information  
5.1 ණය අයඳුම් කරසවාෙ?/ fld; Nfhug;gl;Ls;sjh / Loan required       බව්/ Mk; /Yes  සැත/,y;iy/No  

 

5.2 
පරීක්ෂුණ සහි කය අමුණා තත්ෙ?/ ghpNrhjid rhd;wpjo; ,izf;fg;gl;Ls;sJ/ Test certificate attached                                                                               

බව්/Mk;/Yes                         සැත//,y;iy /No 
   

 

 

5.3 තස්තගම්න්තුව ලබා දිය යුතු ආකාරය/ kjpg;gPL tpepNahfpf;fk; Kiw/Estimate delivery method , 
 

 දුරකාසගයන් ෙැනුම් ගෙන්ස/njhiyNgrpapd; Clhf/Via  telephone 
 

තැපැල් කරන්ස/ jghy; %yk;/ To be posted, 

 
මම පැමිණ භාර ගනිමි/ ehd; Nrfhpf;fpd;Nwd;/I will collect 
 

(ලිටල ගනුගෙනු කරස ලිටලසයට / njhlHghly; 
Kfthpf;F/To correspondence address) 

     

 

මම/අපි ඉහත සඳහන් දතොරතුරු සතප හා ිවවැරි  බවට සහතික දවමි/දවමු. ehd; / ehq;fs; NkNy Fwpg;gpl;l jfty;fs; midj;Jk; 

cz;ikahdit kw;Wk; rhpahdit vd cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd; / cWjpg;gLj;Jfpd;Nwhk. I /We certify that the information 

given above is true and correct. 

           …………………………………………………………………  
        අයදුම්කරුගේ අත්සස/ tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk;/Applicant’s signature දිසය/ jpfjp /Date 
 

 D D   M M  Y Y Y Y 

6.පන්ශ්රjයට පැමිගණස මාර්ගග  ෙළ සටහසක්/ epykidtplj;jpw;fhd ghij tiuglk;/ Road map to premises 

 

7.කාර්යාලීය ප්රNගය නසය සෙහා පමණි /mYtyfg; gad;ghl;Lf;F khj;jpuk; / OFFICE USE ONLY 

Scheduled estimation Date           : 

Scheduled service providing Date: 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 
 

D D M M  Y Y Y Y 
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සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම 

411, ඊ. එච්. කුපේ පගොඩනැගිල්ල, ගාලු  ාර, පකොළඹ 03 

  

 

නව පසේවා ලබාගැනීම / ගිණුමක නම/අයක්රගමය පවනස  ිරීම ප ෝ පසේවාව නැවත සන්ධි ිරීම සම්බන්ධපයන් 

අයඳුම්කරුවන් සඳ ා  උ පෙස  

 

අයදුම් ත සම්පූේණ ිරීමට ප ර  සියලු උ පෙස  ිරයවන්න.   

 

 

 

නව පසේවා සම්බන්ධතා සම්බන්ධපයන් අයදුම්කරුවන්ට උ පෙස  
පරිශ්රබයක අයිතිකරු හ ෝ පදිංචිකරු විසින් නව හ ේවා විදුලි  ැපයුම ඉල්ලුම් කළ  ැකිය.  

1) අප  මාගහම් විදුලි බල ප්රයහශයය තුළ පිහිටා ඇති පරිශ්රබයක අයිතිකරු හ ෝ පදිංචි කරුවනට බබහ  ස න්නමම පාරිහගෝිකක  
හ ේවා මධ්යප ථාානය හ ෝ යාාා කාර්යාලය මිකන් නව හ ේවා අයදුම්පත්  ා ිකවිසුම්පත් ( පිටපත් 02 කින් යුක්ම ) හනොමිලහේ ලබා 
ගම  ැක.   

2) නව හ ේවා සිල්ලර  ැපයුම් එකලා ඇම්පියර් 15, එකලා ඇම්පියර් 30,  හමකලා ඇම්පියර් 30, හමකලා ඇම්පියර් 60 ධ්යාරිමාවයන් 
හලසින් ලබා ගම  ැකිය. හමොග  ැපයුම් හ ේවාවන් වල ධ්යාරිමාවයන් පිළිබඳව වි ථමර පාරිහගෝිකක හ ේවා මධ්යප ථාානහයන් හ ෝ 
යාාා කාර්යාලහයන් ලබා ගම  ැකිය.  

3) මතු දනක  ථථිර  ැපයුම අවයප වන මාවකාලික  ැපයුම් ඉල්ලුම්කරුවන් “මතු දනකදී  ථථිර  ැපයුමකට  ැරවිය  ැකි 
මාවකාලික  ැපයුමක් ” ඉල්ලීහමන් වියදම් අවම කරගම  ැක.  

4) එක් පරිශ්රබයක්  ඳ ා ලබා හදුයහේ එක් විදුලි  ැපයුමක් පමි. හ ේවාව ඉල්ලුම් කරුය ලබන පරිශ්රබය හවනත් විදුලිය  පයා ඇති 

පරිශ්රබයන්හගන් විදුලියමය  ා හගෞතිකමය වයහයන් හවන්වී තිබීම අනිවාර්ය අවයපමාවයක් වන අමර බබහ  අමමර  ැපයුහම් 

අවයපමාවය මම අදාළ හමොරතුරු පාරිහගෝිකක හ ේවා මධ්යප ථාානහයන් ලබා ගන්න.  

5) විදුලි රැ ැන් ස න්න හේ ඉදහකොට ඇති පරිශ්රබ හවම විදුලිය ලබාදීම  ඳ ා අදාල පරිශ්රබය විදුලි රැ ැන්  ඳ ා පැවතිය යුතු අවම 

සරක්ෂිිම පරමරය සින න හ ේ  ාදා තිය ය යුතුය. වැඩි වි ථමර  ඳ ා පාරිහගෝිකක හ ේවා මධ්යප ථාානහයන් හ ෝ යාාා කාර්යාලහයන් 

විම න්න.  

6) නවහ ේවා අයදුම් පම  මඟ අයදුම් කරු විසින් ඉදරිපත් කළයුතු ලිපි හල්ාන  ම්බන්ධ්යව B හකොට  බලන්න.  

7) නව හ ේවා අයදුම් පම     ිකවිසුම් පම  ම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳ උපහද ථ  ඳ ා C හකොට  බලන්න.  
8) නිසි අයුරින්  ම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්  ා ිකවිසුම්පත් (පිටපත් 2 ) හවනත් අවයප ලියකියවිලි  මග බබහ  පා.හ ේ.ම. හ ෝ 

යාාා කාර්යාලයට හගනවිත් ගාරදය යුතුය. හමහිදී ිකවිසුම් පහමහි අයදුම් කරුහ  අත් න  මාගහම් නිලධ්යාරිහයකුහ  ඉදරිපිට 
සිදුකළ යුතු බැව්  ලකිය යුතුය.  ිකවිසුම්පහමහි අයඳුම්කරුහ  අත් න  ාක්ෂිිකරුවන් හදහදනකු විසින්   තික කළ යුතුය.   

9) අයදුම්පම ලියාපදිංචි කළ පසු බබට හයොමු අිංකයක් හදුය ලැහේ. අයදුම්පම  ම්බන්ධ්යව කරුය ලබන විමසීම් වලදී එම හයොමු 
අිංකය  ඳ න් කළ යුතුය.  

10) අයදුම්පම ගාරදී  තියක් තුළ  මාගහම් නිළධ්යාරීන් අදාල  ථාානයට පැමිහණුය ඇම. දන 10ක් තුළ හනොපැමිිය හ ොත් 
කරුණාකර යාාා කාර්යාලයට දන්වන්න.  

11) නව හ ේවා ඇ ථම හම්න්තු  ැකසීම  ඳ ා  මාගහම් නිලධ්යාරීන් අදාල  ථාානයට පැමිි විට බබහ  අවයපමාවයන් පැ ැදලි කර 
හදන්න. මුයව  විකළ යුතු  ථාානය  ා හ ේවා වයරය ඇදය යුතු ප්රයහව්ය මාර්ගය ම ුරරු කළ යුතුහව්. බුරන් අවයප වි ථමර  ට න් 
කරගුය ඇම.  

12) අවහිරයකින් හමොරව ඕනෑම අව ථාාවක කියවිය  ැකි  ථාානයක මුයව  විකළ යුතු අමර එය වර්ෂාවකට හනොහමහමන සරක්ෂාා 
 හිම  ථාානයක් විය යුතුය. මුයව  විකරන මැනට බැර මම  (Load Wire)  පයා තිය ය යුතුය.  

13) හවල්ඩින් ට්රාාන් ථහ ෝමර්, ධ්යාරිමාව7.5 kW ට වඩා වැඩි භ්ර මණ යන්හරෝෝපකරණ හ ෝ ා ා  මාන උපකරණ  හිම විදුලි  ැපයුම් 
ඉල්ලුම් කිරීහම්දී අමමර හපෝෂකයක් මඟින් නව  ැපයුම ලබාගම යුතු අමර ා අුයව අදාල ඇ ථමහම්න්තුව පිළිහයල කරුය ලැහේ.  

14) තුන්හවනි පාර්යවයකහ  හශපල උඩින් හ ේවා රැ ැන් ඇදීමට සිදු වන්හන් නම් ඇ ථමහම්න්තුව ලබා හදුයහේ  විදුලිබල පනම 
ප්රයකාර මාර්ග අව රය ලබා ගැීමම  ම්බන්ධ්ය සියු  කටයුතු  අව න් කිරීහමන් පසුවය.  

15) විදුලි  ැපයුම ලබාදීම  ඳ ා අවයප විදුලි මාර්ග උපකරණ, හවනත් පරිශ්රබයන්හි (අයදුම් කරුහ  පරිශ්රබහේ  ැර) ඉ ලින් හ ෝ 
භූගමව  විකිරීමට සිදුවන්හන් නම් ා  ඳ ා අවයප මාර්ග අව රය ලබා ගැීමම විදුලි බල පනහත් විධිවිධ්යාන ප්රයකාරව අප විසින් 
සිදුකරුය ලබන අමර ා  ඳ ා වැයවන යම් මුදලක් හව් නම් එය අයදුම් කරුහගන් අය කර ගුය ලැහේ.  

16) ඉල්ලුම් කරන පරිශ්රබයට විදුලිය  ැපීමම පිි   අවයප කරුය ලබන විදුලි මාර්ග, උපකරණ  ථාාපනය කිරීමට හ ෝ නඩත්තු කිරීමට 
හ ෝ ක්රිුයා කිරීමට අවහිර වන හ ෝ බාධ්යාවන පරිද  අයදුම්කරුහ  පරිශ්රබය තුළ පිහින  ග ථ,අතු හ ෝ මුල් ඉවත් කිරීම අයදුම්කරු 

A. පකොටස– අයදුම්කරුවන්ට ප ොදු උ පෙස   
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විසින් සිදුකළ යුතුයි. එහ ේ හනොමැති නම් අයදුම් කරුහ  එකඟමාවය පරිද එම කාර්යය අප විසින් සිදුකරුය ලබන අමර ා  ඳ ා 
දරන වියදම් අයදුම් කරුහගන් අය කර ගුය ලැහේ.  

17)  ථථිර හ ේවා  ැපීමහම්දී සයමනහේ අවයපමාවය මම සරක්ෂිිම ඇප මැන්පතු මුදලක් ලබා ගැීමමට  ැකියාවක් ඇති අමර, 
මාවකාලික විදුලි  ැපීමහම්දී සරක්ෂිිම ඇප මැන්පතු මුදලක් මැබීම අනිවාර්යය හව්. එය අ ථමහම්න්තු ගම පරිහගෝජනය හමන් 
හදගුණයක  ඇප මැන්පතු මුදලක් වන අමර පසුව හවන ථවන පරිහගෝජනය අුයව  ිංහයෝධ්යනය කිරීමට යටත් හව්. 

18)  හ ේවා රැ ැන ය ත්ති පෘෂථඨය මම  ථාාපනය කරුය ලබන අමර පාරිහගෝිකකයා විසින් ය තිති තුළ 
හ ෝ සීලිම තුළ බට  විකිරීම අවයප හනොවන බව කරුණාහවන්  ලකන්න.  

19) හ ේවා වයරය  විකිරීම  ඳ ා එල් (L) යකඩය, අවයප වන අව ථාාවන්හිදී  ට හන් හපන්වා දී 

ඇති පරිද එය බබ විසින්  ැපයිය යුතුය. එය ඇ ථමහම්න්තුව  ඳ ා පැමිහණන නිළධ්යාරියා විසින් 

හදුය ලබන උපහද ථ පරිද  විකරන්න.   

20) විදුලි  ැපයුම  ඳ ා වන ඇ ථමහම්න්තුව , සිල්ලර විදුලි  ැපීමමක්  ඳ ා අයැදුම් කළ දනහේ සිට 
වැඩ කරන දන ද යක් (10 ක්) ඇතුලම    හමොග විදුලි  ැපීමමක්  ඳ ා වැඩ කරන දන වි ථ ක් 
(20 ක්) ඇතුලම අයඳුම්පහත්  ඳ න් සකාරයට අයඳුම්කරු හවම ලබා හදුය ඇම. අයඳුම්කරු 
නව හ ේවාවක් ලබා ගැීමම  ඳ ා අවයප හමොරතුරු ලබා හනොදීම හ ෝ හ ේවාව ලබා දීමට 
විදුලිබල පශධ්යතිය  ථාාපිමව නැති අව ථාාවක හ ෝ හමවන පාර්යවයකින් මාර්ග අව රය ලබා   
ගැීමමට ඇති විටකදී හ ෝ හවනයම් හනොවැලැක්විය  ැකි කරුණක් නි ා හ ෝ ඇ ථමහම්න්තු ලබා දීම ප්රයමාද වන්හන් නම් එවැනි 
කාල සීමාවක් ඇතුලම  අයදුම්කරුට දැුයම් හදුය ලැහේ.  

21) ඇ ථමහම්න්තුව  ඳ ා මුදල් හගවීමට ප්රයාම අගපන්මර මැමඳුම්  වි කිරීම විදුලි ඉිංජිහන්රු සයමනය මඟින් නිකුත් හකොට ඇති 
හරගුලාසි වලට (IEE Wiring Regulations)  අුයකූලව සරක්ෂාාකාරීව  ම්පූර්ණ හකොට තිය ය යුතුය.  ැපයුම  න්ධි කිරීමට ප්රයාම 
විදුලි ප න්  ඳ ා ඇති  ෑම වයරයක්ම අව ානහේ හ ෝල්ඩර් හයොදා  ම්පූර්ණ කළ යුතුය.  ව රු    හකහවනි  ඳ ා ඇති  ෑම 
වයරයක්ම අදාල උපාිංග හයොදා  ම්පූර්ණ කළ යුතුය. කිසිදු රැ ැන් අග්රපයක් උපාිංගයකට  ම්බන්ධ්ය හනොහකොට නිද හ ේ හනොතිය ය 
යුතුය. ප්රයධ්යාන  ථවිචි ුවවරුහවහි අදාල සියු  සරක්ෂාක උපාිංග    විදුලි පශධ්යතිහේ මිහිගම කිරීම් නිසිහල   විහකොට තිය ය යුතුය.   

මවද අගපන්මර විදුලි  ථාාපනය, මත් ඇඳීම නිසි ප්රයමිීනන්ට අුයව සිදුකර ඇති බවට පරීක්ෂාණ   තිකයක්, සිල්ලර හ ේවාවන්  
(හමකලා ඇම්පියර් 60 හ ෝ ඊට අඩු හ ේවාවන්)  ඳ ා බබහ  විදුලි කාර්මික ශිල්පියාහගන්ද හමොග  ැපයුම්  ඳ ා වරලත් විදුලි 
ඉිංජිහන්රුවරහයකු හගන්ද ලබාදය යුතුයි. විදුලි  ැපයුම  ඳ ා විදුලි බලය කවුය ලබන්හන් ඉ ම පරීක්ෂාණ   තික  ලබා දීහමන් 
පසුව පමණක් බැව්  ැලකිය යුතුයි. අප විසින් සිදුකරුය ලබන්හන් විදුලි පශධ්යතිහේ සරක්ෂාාව ම ුරරු කරන පරීක්ෂාණ පමි.  

2016 - 01- 01 දන සිට ඉ ම පරීක්ෂාණ   තික නිකුත් කිරීම  ඳ ා අප සයමනය විසින් බලයලත් විදුලි කාර්මික ශිල්ීනන්  ා 
බලයලත් වරලත් විදුලි ඉිංජිහන්රුවරුන්හ  හල්ානයක් ප්රයසිශධ්ය කරුය ලබන අමර අදාල පරීක්ෂාණ   තික ලබාදය යුත්හත් එම 
බලයලත් අයවලුන්හගන් පමණක් හව්. 

22) යාාා කාර්යාලයට හ ෝ හගවීම් මධ්යප ථාාන වලට මුදලින් හ ෝ හකක්පත් මඟින් ඇ ථමහම්න්තු හගවීම කළ  ැකිය.  

23) මමැදුම  තුටුදායක නම්  ා තුන්හවනි පාර්යවයක් මඟින් කිසිදු විරුශධ්යමාවයක් පැන හනොනැහ  නම් මුදල් හගවීහමන් හ ෝ හකක් 
පත් නිෂථකායනය වීහමන්  වැඩ කරන දන ද යක් (10 ක්) ඇතුලම සිල්ලර හ ේවාවක්  ඳ ාද, වැඩ කරන දන  මළි ක් (40 ක්) 
ඇතුලම හමොග හ ේවාවක්  ඳ ාද විදුලි  ැපයුම ලබා හදන අමර විදුලිය  ැපයුම  න්ධි කිරීම  ඳ ා බබට ප සු හව්ලාවක් දැුයම් 
දය යුතුය.  

24) නව හ ේවාව ලබා ගැීමම  ම්බන්ධ්යහයන් බබට යම්කිසි ප්රයයථණ, පැමිිලි හ ෝ හයෝජනා තිහේ නම් ා පිළිබඳව යාාා කාර්යාලහයන් 

හ ෝ පාරිහගෝිකක හ ේවා මධ්යප ථාානහයන් විම න්න.  

25) විදුලි හ ේවාව ලබාදීහමන් පසු බබහ  විදුලි ිකණුම පිළිබඳ වි ථමර ලබා ගැීමමට හ ෝ විදුලි ඇණහිටුවීම් හ ෝ ය ඳවැටීම් පිළිබඳ 
වි ථමර ලබා ගැීමමට හ ෝ හවනත් ඕනෑම පැමිිල්ලක් හ ෝ ඉල්ලීමක් අපහවම දැුයම් දීමටද හනොමිහල්  ැපහයන හකන  පිවිඩ 
හ ේවාවක් අප විසින් ක්රිුයාත්මක හකොට ඇම.  ා  ඳ ා ලියාපදිංචි වීමට අවයප නම් අදාල  ථාානහයහි බබහ  දුරකාන අිංකය 
 ඳ න් කරන්න.   හම් පිළිබඳ වැඩි වි ථමර යාාා කාර්යාල/ පාරිහගෝිකක හ ේවා මධ්යප ථාාන මඟින් ලබා ගන්න.  

ගිණුමක නම පවනස  ිරීම/ අයක්රගමය පවනස  ිරීම 

26) ිකණුමක නම හවන ථ කිරීම හ ෝ අයක්රවමය හවන ථ කිරීම  ඳ ා අයඳුම් කිරීහම්දී අදාල විදුලි ිකණුහමහි සියු  හිඟ මුදල් හගවා තිය ය 
යුතු අමර අවයප අව ථාාවක මැන්පතු මුදලක්ද හගවීමට සිදුවිය  ැකිය.  

27) අයක්රවමය හවන ථ කිරීම  ඳ ා ඉල්ලුම් කළ යුත්හත් ිකණුම් හිමිකරු විසින් වන අමර අදාල අයක්රවමය ම ුරරු කිරීම  ඳ ා අයදුම්පම 
 මඟ පරිශ්රබහේ  ම්බන්ධිම  විදුලි උපකරණ වල වි ථමර  ා /හ ෝ පරිහගෝජනය කරුය ලබන කාර්යය ම ුරරු වන ලිපි හල්ාන 
ගාරදය යුතු හව්.  

28) අයදුම්පම ලියා පදිංචි කළ පසු බබට හයොමු අිංකයක් හදුය ලබන අමර ා  ම්බන්ධ්යව කරුය ලබන විමසීම් වලදී එම හයොමු අිංකය 
ගාවිමා කරන්න.  

29) ිකණුමක නම හවන ථ කිරීමට හ ෝ අයක්රවමය හවන ථ කිරීමට අදාල අයදුම්පම  ා ලියකියවිලි ලද පසු අප  මාගහම් නිළධ්යාරිහයකු 
විසින් අදාල ඉල්ලීම පරීක්ෂාා කිරීම  ඳ ා බබ පරිශ්රබයට පැමිීමහමන් අනතුරුව පමණක් ඉල්ලීම  ඳ ා ඉදරි ක්රිුයාමාර්ගය ගුය ලැහේ.  

30) යම් පරිශ්රබයක් හවම විදුලි  ැපයුම ඉල්ලුම් කිරීහම්දී ඉල්ලුම්කරු නමින් එම පරිශ්රබය හවම හ ෝ හවනත් පරිශ්රබයක් හවම කලින්  පයා තිූ  විදුලි 
 ැපයුමක් හවුයහවන් අයවිය යුතු යම් ගා ථතුවක් ඇහමොත්  එම අය වියයුතු ගා ථතුව අය කර ගන්නා හමක් විදුලි  ැපයුම  ම්බන්ධ්යහයන් 
කටයුතු කිරීම ප්රයතිහක්ෂාේප කළ  ැක. 

31) අප  මාගමට පාලනය කළ හනො ැකි  හ ේතූන් මම සිදුවන ප්රයමාද වීම්  ම්බන්ධ්යහයන්  මාගම වග කියුය හනොලැහේ.    

Φ 0.5 inch (සිදුර) 
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අයඳුම්කරු නව විදුලි හ ේවාවක් ලබා ගැීමම  ඳ ා නිවැරදව  ම්ුවර්ණ කරනලද  අයඳුම්පම  මඟ ප ම දැක්හවන 

ඇමුණුම්ද අදාල අව ථාාහව්ද ඉදරිපත් කළ යුතුය.  

i).   ම්ුවර්ණ කරන ලද ිකවිසුම්පත් පිටපත් හදක. (ිකවිසුම්පත් අත් න් කිරීම  මාගහම් නිලධ්යාරිහයකුහ  ඉදරිහේ කළ යුතුය.)  
ii). අයඳුම්කරුහ  ජාතික  ැඳුුයම්පහමහි හ ෝ හවනත් පිළිගම  ැකි අනනපමා   තිකයක පිටපමක් ( රියදුරු බලපරෝය,විහශය ගමන් බලපරෝය  ) 
iii). ලිපිනය  ා පදිංචිය   නා කිරීමට ප ම ලිපි හල්ාන අතුරින් එකක්  

 පරිශ්රබය පිහින  පලාත් පාලන සයමනය විසින් නිකුත් කරන ලද වරිපනම් ගා ථතු හගවීමට අදාල හල්ානයක් (දැන්වීම හ ෝ හගවීම් ලදු 

පම) ප ෝ  

 ග්රපාම නිලධ්යාරි විසින් නිකුත් කළ ගෘ  අිංකය ප ෝ 
  ථාානහයහි ලිපිනය ම ුරරු කළ  ැකි  මාගමට පිළිගම  ැකි හවනත් ලිපි හල්ානයක් උදා : බැිංකුහපොත්, අයදුම්කරුහ  නමට ගම වූ  

මා   යක කාලය ඇතුලම එම  ථාානයට ලැබී ඇති ලිපි , හවනත් හ ේවාවන් වලට අදාල ය ල්පත්, වා න ලියාපදිංචි   තිකය, වා න 
සදායම් බලපරෝය,රක්ෂාණ බ්පුව සදය 

අයඳුම්කරු හපොදු හශපල තුළ නිවා   ාදා පදිංචි වී ඇති අව ථාාවන්හිද ගාරදය යුතු ලිපි හල්ාන  ඳ ා කරුණාකර  (vi )    (vii) 

අයිමමයන් බලන්න. 

iv). ිකවිසුහමහි  ඳ න්  ාක්ෂිිකරුවන්හ  ජාතික  ැඳුුයම්පහමහි/විහශය ගමන් බලපරෝහේ/රියදුරු බලපරෝහේ පිටපමක්.  

v). අගපන්මර විදුලි  ථාාපනය, මත් ඇඳීම පිළිබඳ පරීක්ෂාණ   තිකය  

සිල්ලර හ ේවාවන්  (හමකලා ඇම්පියර් 60 හ ෝ ඊට අඩු හ ේවාවන්)  ඳ ා බබහ  විදුලි කාර්මික ශිල්පියාහගන්ද හමොග  ැපයුම්  ඳ ා 

වරලත් විදුලි ඉිංජිහන්රුවරහයකු හගන්ද ලබාදය යුතුයි.  

2016 - 01- 01 දන සිට ඉ ම පරීක්ෂාණ   තික නිකුත් කිරීම  ඳ ා අප සයමනය විසින් බලයලත් විදුලි කාර්මික ශිල්ීනන්  ා බලයලත් වරලත් 
විදුලි ඉිංජිහන්රුවරුන්හ  හල්ානයක් ප්රයසිශධ්ය කරුය ලබන අමර අදාල පරීක්ෂාණ   තික ලබාදය යුත්හත් එම බලයලත් අයවලුන්හගන් පමණක් 
හව්. 

පාරිහගෝිකක පරිශ්රබහේ විදුලි මුයව  විකළ යුතු  ථාානය පරිශ්රබහයන් පිටම බාහිරව සිදු කළ යුතු අව ථාාවන් වලදී  (උදා. හල  නිවහ ේ මා්පපහේ 
මුයව  වි කිරීම) හපොදු  න්ධිහේදී (at the point of common coupling ) අධි බැර    මිහි කාන්දු සරක්ෂාාව (overload and Earth fault 
protection)  පයා නැත්හත්නම්, අගපන්මර මත් ඇඳීම  ම්බන්ධ්යහයන් සියු  හ ේවා ධ්යාරිමාවයන්  ඳ ා වරලත් විදුලි ඉිංජිහන්රුවරහයකුහ  
  තිකය ලබා ගම යුතු හව්.   

හකහ ේ නමුදු , පශධ්යතිහේ භූගම රැ ැන් ඇදීහම්දී එහි සරක්ෂාාව සුරක්ෂිිම කිරීමට ා  ඳ ා හයෝගප ්රහවප,උපකරණ    ක්රවම හව්ද  ගාවිමා කර 
සුදුසුකම් ලත් ුවශගලහයකු  ලවා සිදු කරවා ගම යුතුය.   

vi). හපොදු හශපල තුළ රජහේ අව රයක් ඇතිව/නැතිව නිවා   ාදා පදිංචි වී ඇති අව ථාාවන්හිද (උදා:- බලපත්ලාභී ඉඩම් තුළ, දුම්රිය රක්ෂිමය තුළ, 
ප්රයසිශධ්ය මාර්ගවල රක්ෂිමය තුළ, වගුරු ය ම් තුළ) ඇ ථමහම්න්තුව නිකුත් කරුය ලබන්හන් ප ම අවයපමාවයන්  ුවරාලන්හන් නම් පමි.     

 

a). එම හශපලවලට අදාල සයමනය මිකන් එහ ේ පදිංචි වීමට අුයමැතිය දුන් ලිඛිම  ාක්ෂි ඉදරිපත් කිරීම.  

ප ෝ  
b). අදාල පරිශ්රබය පිහින  ග්රපාමහ ේවා ව හම් ග්රපාම නිලධ්යාරි විසින් නිකුත් කරුය ලබන අදාල පරිශ්රබහේ වර්ෂයකට වැඩි කළක් පදිංචි වී සින න බවට 

ම ුරරු කරන පදිංචි වීහම්   තිකය    මත්කාලයට වලිංගු මැතිවරණ නාම හල්ානහේ ඡන්ද දායකහයකු වයහයන් ලියාපදිංචි වී තිබීම 
හ ෝ නාගරික බල ප්රයහශයයක් නම් වරිපනම් හල්ානහේ නම  ඳ න්වී තිබීම.  

vii).  අදාල පරිශ්රබය හවරළ  ිංරක්ෂණ සීමාව තුළ පිහිටා ඇත්නම් ඉදකිරීම්  ඳ ා හවරළ  ිංරක්ෂණ හදපාර්මහම්න්තුහව්න් ලබාගත් වලිංගු බලපරෝහේ/ 
ලිඛිම අව රහේ   තික කළ පිටපම. (මුල් පිටපම රැහගන ස යුතුය.)   

viii). වපාපාරික සයමනයකට විදුලිය ඉල්ලීහම්දී අධ්යපක්ෂාක ම්ඩඩලහේ හ ෝ  ුරල්කරුවන්හ  හමොරතුරු දැක්හවන ප ම  ඳ න් හල්ාන 

 වපාපාරය ලියාපදිංචි කිරීහම්   තිකය 

 අධ්යපක්ෂා ම්ඩඩලහේ/  ුරල්කරුවන්හ  හමොරතුරු 

 විදුලිය  ැපීමම හවුයහවන් අයදුම්පත් / ිකවිසුම්පත් අත් න් කිරීහම්දී එම සයමනහේ අධ්යපක්ෂාවරහයක් හ ෝ ීමමපාුයකූලව බලය 
පවරන ලද අහයකු විසින් පමණක් ිකවිසුම් අත් න් කළ යුතු අමර එහ ේ බලය පවරන ලද හල්ානහේ පිටපමක් 

 සයමනය බදු හගවීහමන් නිද  ථ නම් ා පිළිබඳ අදාල ලියකියවිලි  
 

ix). අදාල පරිශ්රබයට පිවිහ න මාර්ගය  ඳ න් දළ  ට නක්  
 
x). ුවනපායමන  ඳ ා සගමික අයක්රවමය ඉල්ලුම් කිරීහම්දී අදාල  ථාානය  ඳ ා  මාජ හ ේවා අධ්යපක්ෂා විසින් ුවනපායමනයක් හල  අුයමම කළ 

  තිකය  හ ෝ රජය විසින් ා  ඳ ා නිකුත් කර ඇති හවනත් හල්ානයන්  පිටපමක්  මග ඉදරිපත් කළ යුතුය.  
xi).  ිංකාරක හ ෝටල්  ඳ ා  ිංකාරක ම්ඩඩලහේ අුයමැතිය ලබාදුන්   තිකය  ා එහි පිටපමක් ඉදරිපත් කළ යුතුය. 

 
 

B-පකොටස -නව විදුලි සැ යුමක් සඳ ා අයඳුම් ිරීපම්දී, අයඳුම් ත සමඟ භාරදිය යුතු ලිපි පල්ඛන 

 

A.  
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1. අයදුම්කරු ඉල්ලුම් කරන හ ේවාවට අදාල හකොටුහව් “√ ”  ලකුණ හයොදන්න. ඉල්ලීම පවතින හ ේවාවක්  ම්බන්ධ්යව නම් එම හ ේවාවට 

අදාල දැනට පවතින ිකණුම් අිංකය ඇතුලත් කරන්න. 
2. අයදුම්කරුහ  හමොරතුරු ප ම පරිද  පයන්න. රිගණකයට ඇතුලත් කළ  ැක්පක් ඉංග්රීමසි භාවාපවන්  මණක් බැවින් 2.2 , 2.3 

පකොටස  ඉංග්රීමසි භාවාපවන් පිරවිය යුතු බැ ස සලකන්න. 
2.1. බබහ   ම්පූර්ණ නම හමහි  ඳ න් කරන්න.  

උදා : කලුහපරුම සරච්චිලාහ  කමල් ප්රය න්න කලුහපරුම   
2.2. විදුලි ය ල්පහමහි  ඳ න් වියයුතු බබහ  නම, වා ගම මුලට සින න පරිද ඉිංග්රීනසි කැපිටල් අකුරින්, එක් හකොටුවක එක් අකුරක් 

බැිකන්, නම් අමර එක් හකොටුවක ඉඩක් මබා ලියන්න. (උපරිම අකුරු ගණන 25කි.) 

උදා : 
 
 

2.3. හ ේවාව අවයප  ථාානහේ මැපැල් ලිපිනය, ඉිංග්රීනසි කැපිටල් අකුරින්, එක් හකොටුවක එක් අකුරක් බැිකන්, වකන අමර එක් 
හකොටුවක ඉඩක් මබා ලියන්න. 

2.4. අයදුම්කරුහ  ජාතික  ැඳුුයම්පත් අිංකය ලියන්න. 
3. අයදුම්කරු  ම්බන්ධ්ය කර ගැීමහම් හමොරතුරු  ප ම පරිද  පයන්න. 

3.1. අයදුම්කරු හ ේවාව ඉල්ලුම් කරන්හන් පරිශ්රබහේ අයිතිකරු හල  /පදිංචිකරු හල  යන වග අුයව අදාල හකොටුහව් “√ ”  ලකුණ 
හයොදන්න. 

3.2. අයදුම්කරු හ ේවාව ඉල්ලුම් කරන්හන් පරිශ්රබහේ පදිංචි කරු හල  නම්, අයිතිකරුහ  නම  ා ලිපිනය ලියන්න. 
3.3. අයදුම්කරුහ   ථථීර ලිපිනය හ ේවාව අවයප  ථාානහේ ලිපිනහයන් හවන ථ හව් නම්,එම  ථථීර ලිපිනය ලියන්න. 
3.4. අයදුම්කරුහ  ලිපි හුවමාරු කරන ලිපිනය හ ේවාව අවයප  ථාානහේ ලිපිනහයන් හවන ථ හව් නම්,එම ලිපි හුවමාරු කරන 

ලිපිනය ලියන්න. 
3.5. සයදුම්කරු  ම්බන්ධ්ය කර ගම  ැකි  ථාාවර  ා ජිංගම දුරකාන අිංක,  ැක් ථ අිංකය    ඊ-හම්ල් ලිපිනය අදාල හකොටු වල 

 ඳ න් කරන්න.  
3.6. LECO හකන  පිවිඩ හ ේවාව  ඳ ා ලියාපදිංචි වීමට ජිංගම දුරකාන අිංකය ඇතුලත් කරන්න. 

4. ඉල්ලුම්කරන  ම්බන්ධ්යමාවය පිළිබඳ හමොරතුරු ප ම පරිද  පයන්න. 
4.1. අයදුම්කරු හ ේවාව ඉල්ලුම් කරන කාර්යය අුයව අදාල හකොටුහව් “√ ”  ලකුණ හයොදන්න. 
4.2. අයදුම්කරු විසින් මාවකාලික විදුලි  ම්බන්ධ්යමාවයක්  ඳ ා ඉල්ලුම් කරයි නම්, එවැනි  ම්බන්ධ්යමාවයක් ඉල්ලුම් කරන 

කාරණය    අවයප කරන කාල සීමාව   ඳ න් කරන්න. 
4.3. බබ විසින් සිල්ලර විදුලි  ැපයුමක්  ඳ ා ඉල්ලුම් කරයි නම්, අවයප කරන  ම්බන්ධ්යමා ධ්යාරිමාවයට අදාල හකොටුහව් “√ ” 

 ලකුණ හයොදන්න. හමොග විදුලි  ැපයුමක්  ඳ ා ඉල්ලුම් කරයි නම්, අවයප කරන  ම්බන්ධ්යමා ධ්යාරිමාව  ැර අහනකුත් 
ධ්යාරිමාවයන් කපා  රින්න. 

4.4. විදුලි  ැපයුම අවයප කරන දනය හමහි  ඳ න් කරන්න.  
5. හවනත් හමොරතුරු 

5.1. හ ේවාව ලබා ගැීමම  ඳ ා  ණය ප සුකම් අවයපද යන වග අදාල හකොටුහව් “√ ”  ලකුණ හයොදන්න. 
5.2. අගපන්මර විදුලි  ථාාපනය, මත් ඇඳීම නිසි ප්රයමිීනන්ට අුයව සිදුකර ඇති බවට ලබාගත්පරීක්ෂාණ   තිකය අමුණා ඇත්ද යන වග 

අදාල හකොටුහව් “√ ”  ලකුණ හයොදන්න. 
5.3. ඇ ථමහම්න්තුව ලබා දය යුතු සකාරය අදාල හකොටුහව් “√ ”  ලකුණ හයොදන්න. 

අයදුම්කරුහ  ප්රයකායය, අත් න    දනය හයොදා  ම්පූර්ණ කරන්න  
6. පරිශ්රබයට පැමිහණන මාර්ගහේ දළ  ට නක් අිනන්න 
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C-පකොටස - නව පසේවා සම්බන්ධතා ලබාගැනීම/ ගිණුමක නම/ අයක්රගමය පවනස  ිරීම ප ෝ පසේවාව නැවත සන්ධි ිරීම සඳ ා 
වූ අයඳුම් ත පිරවීම සඳ ා උ පෙස  
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4 
 

1. හැඳින්වීම 
 

පනසත් 49 සහ 50 වගන්තිවල 3වැනි උපවගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු විදුලිබලය සබයාහැරීසම් සහ 
සැපයීසම් බලපත්රසේ  35වැනි සකොන්සසසිසේ  අිතතම 3 අුවව  විදුලිබලය තක්සසේරු කිරීම සඳහා වූ සමම 
ක්රමසදයය පහත යැක්සවන කරුු  පායකව සකොිෂෂන් ස ාව මිනන් අුවමත කර තත  සමම සල්ණණය 
විදුලිබලය තක්සසේරු කිරීම සඳහා වූ ක්රමසදයය සලස හුනන්වන අතර සමම සල්ණණය නිකුත් කරුව ලබන 
දිනසේ  සිට බලාත්මක බවට පත් වුව තත   
 
)අ( පනසත් III වැනි උපසල්ණණසේ  5 )1( අිතතමයට අුවව විදුලි බලය පරිස ෝජනය කරන 

පාරිස ෝගිකයකුසේ විදුලිය සම්පූර්ණසයන් ම සහෝ අර්ධ වශසයන් සපයන ලය විදුලිය ප්රමාණය 
සම්බන්ධසයන් අය කරුව ලැබීමට තති අවස්ථාවක  සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් හතව සාමානය 
ක්රියාවලිය තුළ දී පාරිස ෝගිකයා විසින් පරිස ෝජනය කර තති විදුලිබල ප්රමාණය තක්සසේරු සකොට  
තක්සසේරු කළ විදුලිබල පරිස ෝජනසේ  ප්රමාණය සාධාරණ කාලීමමාවක් තුළ දී මීටර් කියවීමක් 
මිනන් තහවුරු කරන තාක් කල් ඒ අුවව ගාස්තු අය කර ගුව ලැබිය යුතු ය   

 
)ආ( පනසත් III වැනි උපසල්ණණසේ  5 )2( අිතතමයට අුවව  
 

(i) )යම් පාරිස ෝගිකයකුට සපයන ලය විදුලිසේ  ප්රමාණය ගණන් බලුව ලබන( මීටරයක 
පරිස ෝජනය වැරදි සලස සටහන් වන බව ඔප්පු වූ විටක දී; 

(ii) යම් මීටරයක් ක්රියා විරතවත වූ විටක දී; සහෝ  
(iii) යම් පරිශ්රයකට සපයුව ලබන විදුලිසේ  ප්රමාණය මැනීම සඳහා  ාවිතා කරන යම් මීටරයක 

සටහන් වන සංණයා යම් තැනැත්තකු විසින් සවනස් කරන විටක දී  
 

පරිස ෝජනය තක්සසේරු කර ඒ අුවව ගාස්තු අය කර ගැනීමට සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයාට 
අිතතියක් තිබිය යුතු ය   

 
)ත( පනසත් III වැනි උපසල්ණණසේ  5 )2( අිතතමයට අුවව ඉහත )අ( සහ )ආ( අිතතමවලට අුවකූලව 
සබයා හැරීසම් බලපත්රලාියයකු විසින් විදුලි පරිස ෝජනය තක්සසේරු කර තති අවස්ථාවක  සබයාහැරීසම් 
බලපත්රලාියයා විසින් සකස් කරන ලය තස්තසම්න්තුට අුවකූලව පරිස ෝජනය කරන ලය විදුලිය සඳහා 
සහෝ ආරාවුල් විසඳීමට අයාළ විධිවිධානවලට අුවකූලව අනයාකාරයකින් තීරණය කරුව ලබන පරිදි 
පාරිස ෝගිකයා විසින් සගවීම් කරුව ලැබිය යුතුය   

)ඈ( පනසත් 50වැනි වගන්තිසේ  1 )ත( අිතතමය අුවව, ;තවතාමතා සහෝ සනොසැලකිලිමත්ව 

)i( බලපත්රලාී  සබයාහරින්නනකු විසින් කිසියම් පරිශ්රයකට සපයන ලය විදුලිබල ප්රමාණය මැනීම 
සඳහා  ාවිතා කරන යම් මීටරයක් මත සටහන් වී තති විදුලිබල ප්රමාණය සවනස් කරුව ලබන 
සෑම තැනැත්තකුම; සහෝ  

 )ii( යම් මීටරයක් හරහා සපයන ලය විදුලිබල ප්රමාණය හම මීටරසේ  නිසි සලස සටහන්වීම වලක්වුව 
ලබන සෑම තැනැත්තකුම  පනත යටසත් වරයකට වරයකරු වන අතර  මසහේස්ත්රාත්වරයකු විසින් ල  
නඩු වි ායකින් පසු වරයකරු කරුව ලැබූ විට  රුපියල් යස යහසකට සනොඅඩු සහ රුපියල් පනස් 
යහසක මුයලක් සනොඉක්මවන යඩයකට අමතරව  ඒ වරය සෑදුනා වූ ක්රියාසද සහෝ පැහැර හැරීසම් 
ප්රතිලලයක් වශසයන් බලපත්රලාියයාට සිදු වූ පාඩුසද සහෝ අලා සේ  අගයට සමාන මුයලකින් වූ 
යඩයක් ඒ තැනැත්තා මත පැනවිය යුතු අතර  ඒ අමතර යඩය වශසයන් අය කරගුව ලබන මුයල  
බලපත්රලාියයා විසින් ඒ අධිකරණය සවත ඉල්ීමමක් කරුව ලැබූ විට ඒ බලපත්රලාියයාට සගවිය 
යුතුය   

)ඉ( පනසත් 49 )3( සහ 50 )3( වගන්ති අුවව පිළිසවලින් යම් ගිවිසුමක් සනොමැති විට සහ ; විදුලිබලය 
නිස්සාරණය  කරන්නා වූ සහෝ විදුලිය අනිසි සලස  ාවිතා  කරන්නා වූ අවස්ථාවක දී   යම් 
පාරිස ෝගිකයකුට සපයුව ලබන විදුලි බලය සඳහා බලපත්රසේ  විධිවිධාන සලස්වා තති අය කිරීසම් 
ක්රමයට අුවව බලපත්රලාියයා විසින් අය කිරීම් කරුව ලැබිය හැකිය   

)ඊ(    විදුලිබලය සබයාහැරීසම් සහ සැපයීසම් බලපත්රසේ  35වැනි සකොන්සසසිය අුවව   

 )i( මීටරයක් සනොමැතිව විදුලිබලය සපයන අවස්ථාවක දී; 
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)ii( සපයුව ලබන විදුලිබල ප්රමාණය මීටරයක සටහන්වීම වැරදි සලස සටහන් වන බවට ඔප්පු වූ 
විටක දී; 

)iii( යම් මීටරයක් ක්රියාවිරතවත වූ විටක දී; 
)iv( යම් පරිශ්රයකට සපයුව ලබන විදුලිසේ  ප්රමාණය මැනීම සඳහා  ාවිතා කරන යම් මීටරයක 

සටහන් වන සංණයා  යම් තැනැත්තකු විසින් සවනස් කරන විටක දී; 

සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයකු විසින්  ගිවිසුමක් සනොමැති විට සැපයූ විදුලිබලය තක්සසේරු කළ 
හැකිය  

සවනත් යම් අවස්ථාවක දී  සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයකු විසින් විදුලිබල පරිස ෝජනය තක්සසේරු 
කිරීම සඳහා සාධාරන ක්රමසදයයක් සයොයා ගත හැකි අතර සකොිෂෂන් ස ාව විසින් අුවමත කළ 
අයක්රම සහ ගාස්තු වලට අුවව ගාස්තු අයාළ කර ගත හැකිය    

 

2. අොළවීම  
 

සබයාහැරීසම් බලපත්රලාී න්ට  ගුවසයුවකරුවන්ට සහ පාරිස ෝගිකයන්ට සමම ක්රමසදයය අයාළ සද    
 

3. පරමාර්ථ  
 

සයහන් කරුව ලැබ තති අවස්ථා යටසත් විදුලිබල පරිස ෝජනය තක්සසේරු කිරීසම් දී අුවගමනය කරුව 
ලබන ක්රමය සහ කාර්ය පිපපාිපය නිර්වනනය කිරීම සමම ක්රමසදයසේ  ූලලික පරිමාර්ථය සද  මීටරයක් 
සහෝ මීටරයක් මිනන් පාරිස ෝගිකයන්ට සපයුව ලබන විදුලිබල ප්රමාණය නිර්ණය කිරීමට සබයාහැරීසම් 
බලපත්රලාී න් දිරිමත් කිරීම සහ මීටර සනොමැතිව විදුලිබලය සැපයීම සමන්ම වාර්තා වී තති වැරදි 
සහගතව සටහන්වීම් වන මීටර හරහා සහෝ වාර්තා වී තති ක්රියාවිරතවත )සටහන් කිරීම නැවතී  තති( මීටර 
හරහා විදුලිබලය සැපයීම අධධර්ය කිරීමට හමිනන් අයහස් කරිත  හසසේම විදුලිබල  මීටර සම්බන්ධව නිසි 
සැලකිල්ලක් සයොමු කිරීමට සහ හසසේ කිරීමට අසපොසහොසත්වීම සහෝ අසාමානය මීටර කියවීමක් 
සම්බන්ධව අයාළ සබයාහැරීසම් බලපත්රලාී න් යැුවවත් කිරීම සඳහා පාරිස ෝගිකිතන් යැුවවත් කිරීම ය 
හමිනන් අයහස් කරිත    
 
 

4. විෂයපථය 
 

විදුලිබලය සබයාහැරීසම් සහ සැපයීසම් බලපත්රසේ  35වැනි සකොන්සසසිසේ  i  ii  iii iv අිතතම සහ පනසත් 
49 වගන්තිසේ  අිතතම 1 )අ( සහ )ආ( සහ 50 වගන්තිසේ  අිතතම 1 )අ(, )ආ(  සහ )ත( සම්බන්ධව 
ක්රමසදයය අයාළ වීමට නියිෂතය   
  
 

5. අර්ථනිරූපණය  
 

පෙය අර්ථනිරූපණය  

පනත සංසශෝධිත පරිදි 2009 අංක 20 යරන විදුලිබල පනත 

ගිවිසුම විදුලිබලය සැපයීම සඳහා සබයාහැරීසම් බලපත්රලාී න් සහ ගුවසයුවකරුවන් 
අතර තති කර ගන්නා සම්මත අයක්රම ගිවිසුම  

අුවමත අදීයාසම් 
(Creeping)                      
සකොන්සසසි  

ගුවසයුවකරුසවක්සේ පරිශ්රසේ  විබරයක් සම්බන්ධ කර සනොමැති විට ප්රතිසම 
මීටරයක තති තැිපය හක් භ්රමණයක් වන සතක් සසසමන් භ්රමණය වීම 

බිල්පත් කාලීමමාව  අුවගම මීටර කියවීම් සයකක් අතර කාලපරිච්සේයය  

සතොග 
ගුවසයුවකරුවා  

ගිවිසුම් ඉල්ලුම කිසලෝසවෝල්ටීය තම්පියර 42 ඉක්මවා යන 
ගුවසයුවකරුසවක්  

ගාස්තු 2009 අංක 20 යරන පනසත් 30වැනි වගන්තිය යටසත් සකොිෂෂන් ස ාව 
මිනන් ගාස්තු අුවමත කරුව ලැසේ   

සකොිෂෂන් ස ාව ශ්රී ලංකා මහජන උපසයෝගීතා සකොිෂෂන් ස ාව  

පාරිස ෝගිකයා ශ්රී ලංකාසද විදුලිය පරිස ෝජනය කරන තැනැත්සතක් සහ අනාගත 
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පෙය අර්ථනිරූපණය  

පාරිස ෝගිකසයක් ය තතුලත් සද    

ගිවිසුම් ඉල්ලුම  ගුවසයුවකරුවා විසින් කර තති ප්රකාශසේ  යක්වා තති පරිදි සහෝ සසේවා 
සම්බන්ධතාසද ප්රවර්තන තක්සසේරු කිරීසම් සිට ගණනය කර තති පරිදි 
බලපත්රලාියයා  සැපයුම්කරු විසින් සැපයීමට හකඟ වූ උපරිම සතය 
(කිසලෝසවොට්) සහෝ වියයමාන (කිසලෝසවෝල්ටීය තම්පියර) විදුලිබල ඉල්ලුම    

ගුවසයුවකරුවා අයක්රම ගුවසයුවකරුසවක් අයහස්  සද  

ප්රකාශිත 
සවෝල්ටීයතාව 

ගුවසයුවකරුසවක් සවත විදුලිට සැපයීම සඳහා සබයාහැරීසම් 
බලපත්රලාියසයක් විසින් ප්රකාශයට පත් කර තති සවෝල්ටීයතාවය සහෝ 
සවෝල්ටීයතාවන්  

ඉල්ලුම සවනත් ආකාරයකින් යක්වා සනොමැත්සත් නම් ිෂස සක්රීය බලය සහ ප්රතික්රීයක 
බලය සඳහා අවශයතාව  

සබයාහැරීසම් 
බලපත්රලාියයා 

2009 අංක 20 යරන විදුලිබල පනසත් 13 )1( )ත( )i( )ත( වගන්තිය යටසත් 
සකොම්ෂන් ස ාව මිනන් සබයාහැරීසම් බලපත්රයක් ප්රයානය කර තති 
තැනැත්සතක්;  
 

විදුලිබලය කිසලෝසවොට් (kWh) පැය හකකට සමාන සහෝ හතව ගුණාකාරයන්ට සමාන 
ඒකකවලින් මනිුව ලබන විදුලිබල ප්රමාණය    
සවොට් 1000             =  කිසලෝසවොට් 1  
කිසලෝසවොට් 1000  =  සමගාසවොට් 1  
සමගාසවොට් 1000    =  ගිගාසවොට් 1  

සයෝෂය පහත යැක්සවන සූත්රයට අුවව ප්රතිශත සයෝෂය ගණනය කරුව ලැසේ  

 

 

(වාර්තාවූ වැරදි සලස සටහන්වන මීටරසේ  සටහන් වූ විදුලිබල පරිස ෝජනය −

සශ්රේණිගතගතව සම් න්ධ කර තති පරීක්ෂණ මීටරසේ  සටහන් වූ විදුලිබල පරිස ෝජනය) 

 සශ්රේණිගතගතව සම් න්ධ කර තති පරීක්ෂණ මීටරසේ  සටහන් වූ විදුලිබල පරිස ෝජනය
× 100 

 

විබර සාධකය  සයන ලය කාලපරිච්සේයයක් තතුලත සැපයූ මුළු විදුලිබල ප්රමාණයට හම 
කාලපරිච්සේය පුරාම උපරිම ඉල්ලුම පවත්වාසගන ගිසේ  නම් සැපිතය හැකිව 
තිබූ මුළු විදුලිබල ප්රමාණය අුවපාතිකය  හය සාමානයසයන් ප්රතිශතයක් සලස 
ප්රකාශ කරිත   

උපරිම ඉල්ලුම  නිශ්චිත කාල පරිච්සේයයක් තතුලත තති වී තති  විබර ඉල්ලුම්වලින් වැඩිම 
ඉල්ලුම  

මීටරය ධාරා ට්රාන්ස්ස ෝමර  සවෝල්ටීයතා ට්රාන්ස්ස ෝමර  බල ට්රාන්ස්ස ෝමර  
සම්බන්ධතා රැහැන් සහ මීටරය සවිකිරීම තතුළු යම් නිශ්චිත කාල 
පරිච්සේයයක් තතුලත විදුලිබල පරිස ො ්ජනය හා උපරිම ඉල්ලුම මැනීමට 
 ාවිතා කරන උපකරණය  

මීටරය 
ක්රියාවිරතවතවීම  

විදුලිබල පරිස ෝජනය මීටරසේ  සටහන්වීම නැවතීම  

විදුලිබල 
පරිස ෝජනය 
වැඩිසයන් 
සටහන්වීම 

ගුවසයුවකරුවාසේ බලශකිත් පරිස ෝජනය නිවැරදි අගයට වඩා වැඩිසයන් 
මීටරසේ  සටහන්වීම  

ජව සාධකය  ගමයමාන බලය (කිසලෝසවෝල්ටීය තම්පියර) අුවව සක්රීය බලසේ  අුවපාතිකය 
(කිසලෝසවොට්)  

සිල්ලර 
ගුවසයුවකරුවන්  

කිසලෝසවෝල්ටීය තම්පියර 42කට අඩු ගිවිසුම් ඉල්ලුමක් තති 
ගුවසයුවකරුසවක්  

සසේවා සම්බන්ධතා 
තම්පියරතාව  

සම්මත අයක්රම ගිවිසුසම් යක්වා තති පරිදි සැපයීම සඳහා බලපත්රලාියයා  
සැපයුම්කරු විසින් හකඟවී තති උපරිම ධාරාව (A)   

අයක්රම 2009 අංක 20 පනසත් 30වැනි වගන්තිය යටසත් සකොිෂෂන් ස ාව අුවමත 
කරන ලය අයක්රම   
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පෙය අර්ථනිරූපණය  

පරීක්ෂණ මීටරය  මීටරය උපකරණය හරහා සැපයූ විදුලිය මැනීමට සශ්රේණිගතගතව සම්බන්ධ කළ 
සහ ක්රමාංකිත පරීක්ෂණ මීටරයක් සහෝ උපකරණයක්  

අඩුසවන් සටහන්වීම  පාරිස ෝගිකයාසේ විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි අගයට අඩුසවන් මීටරසේ  
සටහන්වීම  

උපසයෝජන 
සාධකය  

ගුවසයුවකරුවන්සේ ගිවිසුම් ඉල්ලුමට උපරිම ඉල්ලුම් අුවපාතික අුවපාතිකය  

6. දපොදු අර්ථනිරූපණය  

6.1. ‘අර්ථනිරූපණ සහ සකිප සයදුම්වල’ අර්ථ යක්වා තති වනනයක් සහෝ පයයක් සවනත් සබයාහැරීසම් 
සක්ත සංග්රහයක වඩාත් නිශ්චිතව අර්ථ යක්වා තති විට සහ අර්ථ නිරූපණ සයක අතර යම්  
සනොගැලපීමක් තති නම් පසුව සඳහන් කළ අර්ථ නිරූපණය සහෝ හම නිශ්චිත අර්ථනිරූපණය අයාළ 
සද   

6.2. ස්ත්රී පුරුෂ ාවය සම්බන්ධව සිදු කරන යම් සඳහන් කිරීමකට සියලු ලිංගයන් තතුලත් සද   

6.3. යම් තැනැත්දතක් දහෝ ආස්ථිතයයට  ටරන සහහන් ිරීමමට  තනි පුද්ගලදයක්, හවුල් 
ව්යාපාරයක්, සමාගමක්, ස්ස්ථාව්ක්, ස්ගමයක්, ස්විනානයක්, ආයතනයක් දහෝ දව්නත් සමාන 

ටණ්ඩායමක් ඇතුලත් දේ.   

6.4.  සවනත් ආකාරයකට නිශච්ිතව යක්වා සනොමැත්සත් නම් ිෂස  තනි වනනයට බහු වනන සහ හතව 
ප්රතිසලෝමය ය තතුලත් සද   

6.5. තතුලත් වන සහෝ වයාකරණ ප්රසදයයක් යන්සනන් “තතුලත් වන නමුත් ීමමා සනොසද” යන්න 
අයහස් සද    

6.6. සම්මතයකට තති සඳහන් කිරීමකට හම සම්මතයට කරුව ලබන යම් සංසශෝධනයක්  යාවත්කාල 
කිරීමක්  සහෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමක් ය තතුලත් සද   

7. ක්රමදේෙය දයොො ගැීම 
 

සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියසයක් විසින් පාරිස ෝගිකසයකුට සම්පූර්ණසයන්ම සහෝ අර්ධ වශසයන් සපයන 
ලය විදුලිය ප්රමාණය සම්බන්ධසයක් හම පාරිස ෝගිකයාසගන් අය කරුව ලැබීමට තති අවස්ථාවක  
පාරිස ෝගිකයා සහ සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා අතර සවනත් ආකාරයකට හකඟවී සනොමැත්සත් නම් 
ිෂස  අවස්ථාසවෝචිත පරිදි  සයෝගය මීටරය සහෝ මීටර හරහා සැපයුම ලබා දීම සහ විදුලිබල ප්රමාණය 
තීරණය කරුව තත   
  

7.1. මී රයක් දනොමැතිව් විදුලිබලය සැපයීම  
 

7.1.1.  විදුලි බලය පරිද ෝජනය තක්දසේරු ිරීමම 
විදුලිබල සැපයුම  අවස්ථාසවෝචිත පරිදි  මීටරයක් සහෝ මීටර සනොමැතිව සයන බවට පාරිස ෝගිකසයක් 
සහ සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියසයක් හකඟ වී තති විට  සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් හතව සාමානය 
ක්රියාවලිය තුළ දී 1වැනි පරිශිෂ්ටසේ  හුනනාසගන තති පරිදි හකම අයක්රම කා්ඩඩයට අයත් 
ගුවසයුවකරුවන්සේ සාමානය විදුලිබල පරිස ෝජනය සහ ආයාළ අවස්ථාවල දී උපරිම ඉල්ලුම පායකව 
පාරිස ෝගිකයා පරිස ෝජනය කරන විදුලිබලය තක්සසේරු කරුව ලබන අතර සහ අයාළ කාලපරිච්සේයයට 
අයාළ වන අයක්රම සහ ගාස්තුවලට අුවකූලව ගාස්තු අය කර ගුව ලැසේ  කාල පායක අයක්රමය අයාළ වන 
විට  කාල  විරාම අතර විදුලිබල පරිස ෝජනය සබයාහැරීම II පරිශිෂ්ටය පායකව සිදු සද   
  
තක්සසේරු කිරීම් සාධාරණ කාලීමමාවක් තුළ දී මීටර් කියවීමක් මිනන් තහවුරු කරන තාක් කල් ඒ අුවව 
සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් ගාස්තු තීරණය කරිත  සකසසේවුව ය  හී  සාධාරණ කාලීමමාව බිල් 
කාල පරිච්සේය  හයකට )6( සනොවැඩි සනොවිය යුතුය    
 
 



8 
 

7.1.2.  තක්දසේරු ටළ විදුලි බල පරිද ෝජනය නිව්ැරදි ිරීමම  
අවස්ථාසවෝචිත පදිරි මීටරය සහෝ මීටර  සවි කළ විට  පළමු බිල් කාල පරිච්සේය තුන )3( තතුලත මනින 
ලය සහ වාර්තා කළ ගුවසයුවකරුසේ විදුලිබල පරිස ෝජනය තක්සසේරු කළ කාල පරිච්සේයය සඳහා 
සමාුවපාතිකව සයොයා ගැනීම සිදු සද  අයාළ වන අවස්ථාවල දී  උපරිම ඉල්ලුම බිල් කාල පරිච්සේය 
තුසනතව හම අගයයන්සේ සාමනයය සද   
 

 

7.1.3.  ගාස්තු ගැලපීම  
තක්සසේරු කිරීසම් කාල පරිච්සේයය සඳහා නිවැරදි ගාස්තු පහත යක්වා තති පරිදි අයාළ කාලපරිච්සේයයට 
අයාළ වන අයක්රම සහ ගාස්තුවලට අුවකූලව තීරණය කරුව ලැසේ   
 
 

7.1.3.1. තක්දසේරු ිරීමදම් ටාලපරිච්දේෙය, බිල් ටාලපරිච්දේෙ හයට  ව්ඩා අඩු ව්න 

අව්ස්ථාව්ට දී ගාස්තු ගැලපීම  
තක්සසේරු කිරීසම් කාලපරිච්සේයය  බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය හයකට වඩා අඩු වන අවස්ථාවක දී 
අයාළ කාල පරිච්සේයයට අයාළ වන අුවමත අයක්රම සහ ගාස්තුවලට අුවකූලව ගාස්තු තීරණය කරුව ලැසේ   

  
 

7.1.3.2. තක්සසේරු කිරීසම් කාලපරිච්සේයය  බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය හයකට 

වඩා ව්ැඩි වන අවස්ථාවක දී ගාස්තු ගැලපීම  
තක්සසේරු කිරීසම් කාලපරිච්සේයය  බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය හයකට වඩා වැඩි වන 
අවස්ථාවක දී අයාළ කාල පරිච්සේයයට අයාළ වන අුවමත අයක්රම සහ ගාස්තුවලට අුවකූලව පළමු 
බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාල පරිච්සේය හය )6( සම්බන්ධ ගාස්තු තීරණය කරන අතර බිල්පත් සකස් 
කිරීසම් කාලපරිච්සේය හය )6( ඉක්මවා තති කාලපරිච්සේයයට අයාළ වන අුවමත ස්ථාවර ගාස්තුවලට 
අුවකූලව හම කාලපරිච්සේයය සඳහා ගාස්තු තීරණය කරුව ලැසේ  )විදුලිබල පරිස ෝජනය සහ අයාළ 
අවස්ථාවල දී  උපරිම ඉල්ලුම ශූනය සලස සලකා( හනම් පළමු බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය හය 
)6( ඉක්මවා තති කාලපරිච්සේයය අතරතුර පරිස ෝජනය කළ විදුලිබලය සහ උපරිම ඉල්ලුම සම්බන්ධ 
අයක්රම අය කරුව සනොලැසේ   

 
ගුවසයුවකරුසේ ගිු ම හපරිදිම ගලපුව ලබන අතර ගුවසයුවකරුවාසගන් වැඩි පුර අය කර සගන තති 
අවස්ථාවක දී  ගලපන ලය මුයල බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය තුනක් තතුලත ගුවසයුවකරුසේ 
ගිු මට බැර කරුව ලැසේ   
 
ගුවසයුවකරුවාසගන් අඩුසවන් අය කර සගන තති අවස්ථාවක දී  කිසිදු යඩයක් අය කර ගැනීමකින් 
සතොරව  බිල්පසත් සපන්වා තති ගැලපුමට අයාළ නිවැරදි ගාස්තු සගවීම සඳහා පාරිස ෝගිකයාට  අවම 
වශසයන්බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය 6ක් සයුව ලැසේ   
 

 

7.2. මී රයට ව්ැරදි දලස ස හන්ව්න බව් ඔප්පු වූ වි   
 

7.2.1.  දෙෝෂය ගණනය ිරීමම  
මීටරයක වැරදි සලස සටහන් වන බවට සැක කරන අවස්ථාවක දී, සයෝෂයක් තත්නම් හය නිර්ණය කිරීම 
)සමතව පරීක්ෂණ මීටරය සලස හුනන්වුව ලබන( සශ්රේණිගතගත සලස සම්බන්ධ කර තති ක්රමාංකිත 
උපකරණයක් සහෝ මීටරයක් මිනන් කරුව ලැසේ  (e) සයෝෂය පහත යැක්සවන සූත්රයට අුවව ගණනය 
කරුව ලැසේ   
 

සයෝෂය (e) =  

(වාර්තාවූ වැරදි සලස සටහන්වන මීටරසේ  සටහන් වූ විදුලිබල පරිස ෝජනය −

සශ්රේණිගතගතව සම් න්ධ කර තති පරීක්ෂණ මීටරසේ  සටහන් වූ විදුලිබල පරිස ෝජනය) 

 සශ්රේණිගතගතව සම් න්ධ කර තති පරීක්ෂණ මීටරසේ  සටහන් වූ විදුලිබල පරිස ෝජනය
× 100 
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7.2.2.  පාරිද ෝගිටයාදේ පිළිගැීම  
විදුලිබලය නිර්ණය කිරීමට අවශය වන්සන් නම් හසසේ කිරීමට සපර  අුවගමනය කරුව ලබන 
කාර්යපිපපාිපය සහ හසසේ කිරීසම් දී  ාවිතා කරන සූත්රය බලපත්රලාියයා විසින් ගුවසයුවකරුවාට පැහැදිලි 
කරුව ලැබිය යුතුය  හයට අමතරව  සශ්රේණිගතගතව සම් න්ධ කර තති පරීක්ෂණ මීටරය සහ වැරදියට 
සටහන් වන බවට වාර්තා වී තති මීටරය යන සයසක්ම කියවීම් බලපත්රලාියයා විසින් පාරිස ෝගිකයාට 
සපන්වා ඒ සඳහා පාරිස ෝගිකයාසේ පිළිගැනීම ලබා ගත යුතුය   තවය  පාරිස ෝගිකයා විසින් පිළිගත් 
කාර්ය පිපපාිපය බලපත්රලාියයා විසින් අුවගමනය කළ බවට සහ සහෝ කාර්ය පිපපාිපය හරහා තති කර 
ගත් නිගමනය  පිළිබඳව පාරිස ෝගිකයා විසින් සෑහීමකට පත් සනොවන්සන් නම් ඔහුට සහෝ තයට 
පැිෂණිගතල්ලක් කිරීමට අිතතිය තති බව ය බලපත්රලාියයා විසින් පාරිස ෝගිකයාට පැහැදිලි කරුව ලැබිය 
යුතුය      
  
 

 

7.2.3.  පරිද ො ජ්නය ටළ විදුලිබලය තක්දසේරු ිරීමම  
අුවමත අදීයාසම් (Creeping) සකොන්සසසි යටසත් )විබර රතවත සකොන්සසසි යටසත් හනම්  ප්රතිසම 
මීටරයක ධාරා යඟරය ශූනය වුව ය   මීටරසේ  තැිපය නැවතීමට සපර සසසමන් හක් වටයක් යක්වා භ්රමණය 
විය හැකිය( හැර  හසසේ තීරණය කරන ලය සයෝෂසේ  විශාලත්වය 2 5% (|e|> 2.5%)ට වඩා වැඩි වන්සන් 
නම්  මීටරය වැරදි සලස සටහන් වන බවට ඔප්පු සද   පහත යැක්සවන සූත්රයට අුවව අයාළ බිල්පත් සකස් 
කිරීසම් කාලපරිච්සේයය සඳහා ගුවසයුවකරුවාසේ වාර්තා කළ බලශකිත් පරිස ෝජනය නිවැරදි කිරීමට 
ඉන්පසු සයෝෂය(e) සයොයා ගනී   
 
        

අයාළ බිල්පත් සකස ්කිරීසම් කාලපරිච්සේයය සඳහා තක්සසේරු කළ විදුලිබල පරිස ෝජනය 

=
අයාළ බිල්පත් සකස ්කිරීසම් කාලපරිච්සේයය සඳහා වාර්තා කළ විදුලිබල පරිස ෝජනය× 100 

100 + 𝑒
 

 
 

7.2.4. විදුලිබල පරිස ෝජනය අඩුසවන් සටහන්වීම  
 

7.2.4.1. පාරිස ෝගිකයා විසින් සයෝෂය වාර්තා කර තති විට විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි 
කිරීම  

මීටරසේ  වැරදි සලස සටහන් වන බවට පාරිස ෝගිකයා විසින් වාර්තා කර තති විට සහ විදුලිබල 
පරිස ෝජනය මීටරය මත අඩුසවන් සටහන් වන බවට ඔප්පු වූ විට  වර්තමාන බිල්පත් සකස් කිරීසම් 
කාලපරිච්සේයයට සම්බන්ධව පමණක් සටහන් වී තති විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කරුව ලබන 
අතර හයට සපර බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේයවලට සම්බන්ධව සටහන් වී තති විදුලිබල 
පරිස ෝජනය නිවැරදි කරන්සන් නැත        
 

7.2.4.2. සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් සයෝෂය සසොයා සගන තති විට විදුලිබල 
පරිස ෝජනය නිවැරදි කිරීම  

මීටරසේ  වැරදි සලස සටහන් වන බවට සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් සසොයා සගන තති විට 
සහ විදුලිබල පරිස ෝජනය මීටරය මත අඩුසවන් සටහන් වන බවට ඔප්පු වූ විට  බිල්පත් සකස ්
කිරීසම් කාලපරිච්සේය තුනක් )03( සනොඉක්මවනසසේ  සසොයා ගත් දිනසේ  සිට ආරම්  වන 
කාලපරිච්සේයය ට අයාලව සටහන් වී තති විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කරුව ලැසේ      
 
7.2.4.1 සහ 7.2.4.2 වල හුනනාගත් නිවැරදි කිරීසම් කාලපරිච්සේය පිළිබඳ සාරාංශයක් තමුු ම් III 
)අ( මිනන් යැක්සද   

 
7.2.4.3. ගාස්තු ගැලපීම  

මීටරය මත වැරදි සලස සටහන්වීසම් කාලපරිච්සේයය සඳහා නිවැරදි ගාස්තු අයාළ කාලපරිච්සේයය 
සඳහා අයාළ වන අයක්රම සහ ගාස්තුවලට අුවකූලව තීරණය කරුව ලැසේ    
 
ගුවසයුවකරුසගන් අඩුසවන් අය කර සගන තිසබන අවස්ථාවක දී බිල්පසත් අයාළ ගැලපුම යක්වා 
තති දිනසේ  සිට ආරම්  වන සහ ඔහුසේ  තසේ සටහන් කළ විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කළ 
කාලපරිච්සේයයට සමාන කාලපරිච්සේයයක්  කිසිදු යඩයක් අය කිරීමකින් සතොරව  අයාළ ගාස්තු 
සගවීම සඳහා ගුවසයුවකරුට සයුව ලැසේ    
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7.2.5. විදුලිබල පරිස ෝජනය වැඩිසයන් සටහන්වීම  
 

7.2.5.1. පාරිස ෝගිකයා විසින් සයෝෂය වාර්තා කර තති විට සහ කාලපරිච්සේයය නිර්ණය 
කළ හැකි විට විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කිරීම  

මීටරසේ  වැරදි සලස සටහන් වන බවට පාරිස ෝගිකයා විසින් වාර්තා කර තති විට හා විදුලිබල 
පරිස ෝජනය මීටරය මත වැඩිසයන් සටහන් වන බවට ඔප්පු වූ විට  සහ හසසේ මීටරය මත වැරදියට 
සටහන් වන කාලපරිච්සේයය නිර්ණය කළ හැකි විට  අුවරූප බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේයය 
)කාලපරිච්සේය(වලට අයාලව සටහන් වී තති විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කරුව ලැසේ     
 

   

7.2.5.2.  පාරිස ෝගිකයා විසින් සයෝෂය වාර්තා කර තති විට සහ කාලපරිච්සේයය නිර්ණය 
කළ සනොහැකි විට විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කිරීම  

මීටරසේ  වැරදි සලස සටහන් වන බවට පාරිස ෝගිකයා විසින් වාර්තා කර තති විට හා විදුලිබල 
පරිස ෝජනය මීටරය මත වැඩිසයන් සටහන් වන බවට ඔප්පු වූ විට  නමුත් හසසේ මීටරය මත වැරදියට 
සටහන් වන කාලපරිච්සේයය නිර්ණය කළ සනොහැකි විට  වාර්තා කළ දිනසේ  සිට සටහන් වී තති 
ගුවසයුවකරුසේ විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කරුව ලැසේ  වාර්තා කළ දිනය කුමක් වුව ය  
නිවැරදි කිරීම බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය 12කට සනොඅඩු සද       
 

 

7.2.5.3.  සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් සසොයා සගන තති විට විදුලිබල පරිස ෝජනය 
නිවැරදි කිරීම  

මීටරසේ  වැරදි සලස සටහන් වන බවට සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් සසොයා සගන තති විට 
සහ විදුලිබල පරිස ෝජනය මීටරය මත වැඩිසයන් සටහන් වන බවට ඔප්පු වූ විට  බිල්පත් සකස් 
කිරීසම් කාලපරිච්සේය තුනකට )3(කට සනොඅඩු අුවරූප බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේයය 
)කාලපරිච්සේය(වලට අයාලව ගුවසයුවකරුසේ සටහන් වී තති විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කරුව 
ලැසේ       
 
7.2.5.1, 7.2.5.2 සහ 7.2.5.3 වල හුනනාගත් නිවැරදි කිරීසම් කාලපරිච්සේය පිළිබඳ සාරාංශයක් 
තමුු ම් III )ආ( මිනන් යැක්සද   

 

7.2.5.4. ගාස්තු ගැලපීම  
මීටරය මත වැරදි සලස සටහන්වීසම් කාලපරිච්සේයය සඳහා නිවැරදි ගාස්තු අයාළ කාලපරිච්සේයය 
සඳහා අයාළ වන අයක්රම සහ ගාස්තුවලට අුවකූලව තීරණය කරුව ලබන අතර ඒ අුවව බිල්පත් 
සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය තුනකට )3(ක් තතුලත ගුවසයුවකරුසේ ගිු ම පිළිසයල කරුව ලැසේ   
 

7.2.6. උපරිම ඉල්ලුම තක්සසේරු කිරීම  
 
අයාළවන අවස්ථාවල දී  බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ඒ අවස්ථාව පායක කර සගන ගුවසයුවකරුසේ උපරිම 
ඉල්ලුම තක්සසේරු කරුව ලබන අතර අයාළ කාලපරිච්සේයය සඳහා අයාළ වන අයක්රම සහ ගාස්තුවලට 
අුවකූලව ගාස්තු තීරණය කරුව ලැසේ   
 
   

7.2.7. මීටරය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම  
මීටරය )මීටර( බිල්පත් සකස් කිරීසම් හක් කාලපරිච්සේයයක් තතුලත ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය   
 

7.3. යම් මීටරයක් ක්රියාවිරතවතවීම )මීටරය මත සටහන්වීම නැවතීම( 
 

7.3.1. ක්රියාවිරතවතවී තිබූ කාලපරිච්සේයය නිර්ණය කළ හැකි අවස්ථාවක දී විදුලිබල පරිස ෝජනය 
නිවැරදි කිරීම  

 
යම්කිසි මීටරයක් ක්රියාවිරතවත බවට පාරිස ෝගිකසයක් වාර්තා කර සහෝ සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියසයක් 
සසොයා සගන තති අවස්ථාවක දී හනම් මීටරය මත සටහන්වීම සම්පූර්ණසයන්ම නැවතී තති විට සහ 
හසසේ ක්රියාවිරතවතවීසම් කාලපරිච්සේයය පැරණිගත මීටරය කියවීසම් වාර්තාව )වාර්තා( පරීක්ෂා කිරීසමන් 
සහෝ සවනත් ක්රමයකින් නිර්ණය කළ හැකි අවස්ථාවක දී පාරිස ෝගිකයාසේ විදුලිබල පරිස ෝජනය 
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තීරණය කිරීම සඳහා හම කාලපරිච්සේයය  ාවිතා කළ හැකි අතර ආශ්රිත ගාස්තු  හම කාලපරිච්සේයය 
සම්බන්ධව නිවැරදි කරුව ලැසේ   
   
 

7.3.2. කාලපරිච්සේයය නිර්ණය කළ සනොහැකි විට විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කිරීම  
යම්කිසි මීටරයක් ක්රියාවිරතවත බවට පාරිස ෝගිකසයක් වාර්තා කර සහෝ සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියසයක් 
සසොයා සගන තති අවස්ථාවක දී හනම් මීටරය මත සටහන්වීම සම්පූර්ණසයන්ම නැවතී තති නමුත් හසසේ 
ක්රියාවිරතවතවීසම් කාලපරිච්සේයය මීටරය කියවීසම් වාර්තාව )වාර්තා( පරීක්ෂා කිරීසමන් සහෝ සවනත් 
ක්රමයකින් නිර්ණය කළ සනොහැකි අවස්ථාවක දී  අවස්ථාසවෝචිත පරිදි  වාර්තා කිරීම සහෝ සසොයා ගැනීම 
කළ දිනසේ  සිට ආරම්  වන කාලපරිච්සේයය සම්බන්ධව පාරිස ෝගිකයාසේ විදුලිබල පරිස ෝජනය හා 
ආශ්රිත ගාස්තු නිවැරදි කරුව ලැසේ  වාර්තා කිරීසම් දිනය සහ සසොයා ගැනීසම් දිනය කුමක් වුව ය  නිවැරදි 
කිරීසම් කාලපරිච්සේයය බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය 12ක් සනොඉක්මවිය යුතුය   
  

 

7.3.3. අතීත විදුලිබල පරිස ෝජන යත්ත ලය හැකි අවස්ථාවක දී විදුලිබල පරිස ෝජනය තක්සසේරු 
කිරීම  

හවැනි ක්රියාවිරතවත වීසම් කාලපරිච්සේයය සඳහා  ආසන්නතම පූර්වගාමී අුවක්රම බිල්පත් සකස් කිරීසම් 
කාලපරිච්සේය තුනක )03( )සහෝ ගුවසයුවකරු සහ සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා අතර අසනයෝනයව 
හකඟ වූ සවනත් යම් බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය 3ක( සාමානය විදුලිබල පරිස ෝජනසේ  
සමාුවපාතිකය පායක කර සගන විදුලිබල පරිස ෝජනය තක්සසේරු කරුව ලැසේ  අයාළ වන අවස්ථාවල දී  
ආසන්නතම පූර්වගාමී බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය 3ක )සහෝ ගුවසයුවකරු සහ බලපත්රලාියයා 
අතර අසනයෝනයව හකඟ වූ සවනත් යම් බිල්පත් සකස ් කිරීසම් කාලපරිච්සේය 3ක( වාර්තාගත කළ 
උපරිම ඉල්ලුසම් සාමානයය පායක කර සගන උපරිම ඉල්ලුම තක්සසේරු කරුව ලැසේ   
 
 

7.3.4. අතීත විදුලිබල පරිස ෝජන යත්ත ලය සනොහැකි අවස්ථාවක දී විදුලිබල පරිස ෝජනය 
තක්සසේරු කිරීම  

අතීත විදුලිබල පරිස ෝජන යත්ත ලය සනොහැකි අවස්ථාවක දී සහෝ අතීත විදුලිබල පරිස ෝජනය ශූනය වන 
අවස්ථාවක දී  මීටරය සහෝ මීටර  අවස්ථාසවෝචිත පරිදි  ප්රතිස්ථාපනය කිරීසමන් පසු  බිල්පත් සකස ්
කිරීසම් පළමු කාලපරිච්සේය තුනක )03( තතුලත මනින ලය සහ වාර්තාගත කළ  ගුවසයුවකරුසේ 
විදුලිබල පරිස ෝජනය ප්රමාණාුවකූල කරුව ලබන අතර තක්සසේරු කිරීසම් කාලපරිච්සේයය සඳහා සයොයා 
ගුව ලැසේ  අයාළ වන අවස්ථාවල දී  උපරිම ඉල්ලුම  බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය තුසන් 
සාමානය සද    
 

 

7.3.5. ගාස්තු ගැලපීම  
මීටරය ක්රියාවිරතවතවීසම් කාලපරිච්සේයය සඳහා නිවැරදි ගාස්තු  හම කාලපරිච්සේයය සඳහා අයාළ වන 
අයක්රම සහ ගාස්තුවලට අුවකූලව තීරණය කරුව ලබන අතර ගුවසයුවකරුසේ ගිු ම ඒ අුවව පිළිසයල 
කරුව ලැසේ  
 
ගුවසයුවකරුසගන් අඩුසවන් අය කර සගන තිසබන අවස්ථාවක දී බිල්පසත් අයාළ ගැලපුම යක්වා තති 
දිනසේ  සිට ආරම්  වන සහ ඔහුසේ  තසේ සටහන් කළ විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කළ 
කාලපරිච්සේයයට සමාන කාලපරිච්සේයයක්  කිසිදු යඩයක් අය කිරීමකින් සතොරව  අයාළ ගාස්තු සගවීම 
සඳහා ගුවසයුවකරුට සයුව ලැසේ    
 

7.3.6. මීටරය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම  
මීටරය )මීටර( බිල්පත් සකස් කිරීසම් හක් කාලපරිච්සේයයක් තතුලත ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය   

 

 

7.4. යම් පරිශ්රයකට සපයන ලය විදුලිබල ප්රමාණය මැනීම සඳහා  ාවිතා කරන යම් මීටරයක 
සටහන් වන සංණයා යම් තැනැත්සතකු විසින් සවනස් කරන විටක දී 
 

7.4.1. කාලපරිච්සේයය නිර්ණය කළ හැකි විට විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කිරීම 
පනසත් 50 )1( )ත( වගන්තිය යටසත් යම් තැනැත්සතක් වරයකට වරයකරු කර තති විට සහ කිසියම් 
පරිශ්රයකට සපයන ලය විදුලිබල ප්රමාණය මැනිම සඳහා  ාවිතා කරන යම් මීටරයක් මත සටහන් වී තති 
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විදුලිබල ප්රමාණය සවනස් කළ සහෝ මීටරයක් හරහා සපයන ලය විදුලිබල ප්රමාණය හම මීටරසේ  නිසි 
සලස සටහන්වීම වළක්වන ලය කාලපරිච්සේයය  මීටර කියවීසම් වාර්තාව )වාර්තා( පරීක්ෂා කිරීසමන් 
සහෝ සවනත් ක්රමයකින් තීරණය කළ හැක්සක් නම්  හම කාලපරිච්සේයය සම්බන්ධව වාර්තාගත කළ 
විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කරුව ලැසේ  සකසසේවුවය  නිවැරදි කිරීසම් කාලපරිච්සේයය බිල්පත් සකස් 
කිරීසම් කාලපරිච්සේය 12ක් සනොඉක්මවිය යුතුය   

 

  
 

7.4.2. කාලපරිච්සේයය නිර්ණය කළ සනොහැකි අවස්ථාවක දී තක්සසේරු කිරීම සඳහා 
කාලපරිච්සේයය තීරණය කිරීම  

පනසත් 50 )1( )ත( වගන්තිය යටසත් යම් තැනැත්සතක් වරයකට වරයකරු කර තති නමුත් කිසියම් 
පරිශ්රයකට සපයන ලය විදුලිබල ප්රමාණය මැනිම සඳහා  ාවිතා කරන යම් මීටරයක් මත සටහන් වී තති 
විදුලිබල ප්රමාණය සවනස් කළ සහෝ මීටරයක් හරහා සපයන ලය විදුලිබල ප්රමාණය හම මීටරසේ  නිසි 
සලස සටහන්වීම වළක්වන ලය කාලපරිච්සේයය  මීටර කියවීසම් වාර්තාව )වාර්තා( පරීක්ෂා කිරීසමන් 
සහෝ සවනත් ක්රමයකින් තීරණය කළ සනොහැක්සක් නම්  බිල්පත් සකස ් කිරීසම් සපර කාලපරිච්සේය 
තුනක් )03( සම්බන්ධව වාර්තාගත කළ විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කරුව ලැසේ  
 
 

7.4.3. විදුලිබල පරිස ෝජනය තක්සසේරු කිරීම  
සිල්ලර ගුවසයුවකරුවන් සම්බන්ධව ගත් කළ  ප්රකාශිත සවෝල්ටීයතාව  සසේවා සම්බන්ධතා තම්පියරතාව 
සහ කලා සංණයාව පායකව කිසලෝසවෝල්ටීයතා තම්පියරතාව සකසරතව තති ගිවිසුම් ඉල්ලුම තීරණය 
කරුව ලැසේ  සතොග ගුවසයුවකරුවන් සම්බන්ධව ගත් කළ  ගිවිසුම් ඉල්ලුම  සතොග ගුවසයුවකරුසේ 
සම්මත අයක්රම ගිවිසුසම් හුනනාගත් ගිවිසුම් ඉල්ලුමට සමාන වුව තත  ගිවිසුම් ඉල්ලුම දී තත්සත් 
කිසලෝසවොට්වලින් නම්  සමම ක්රමසදයසේ  තමුු ම IV මිනන් යක්වා තති ඒ ඒ අයක්රම කා්ඩඩවල බල 
සාධකය සයොයා සගන කිසලෝසවෝල්ටීයතා තම්පියරතාව සකසරතව තති ගිවිසුම් ඉල්ලුම ගණනය කරුව 
ලැසේ   
  
මීටරය )මීටර( සවනස් කිරීසම් කාලපරිච්සේයසේ  සෑම යවසක් සඳහාම නිවැරදි කරන ලය 
පාරිස ෝගිකයාසේ විදුලිබල පරිස ෝජනය  පහත යැක්සවන සූත්රයට අුවව තක්සසේරු කරුව ලැසේ    
 
තක්සසේරු කළ ධයනික විදුලිබල පරිස ෝජනය )කිසලෝසවොට්පැය( =  
ගිවිසුම් ඉල්ලුම )කිසලෝසවෝල්ටීය තම්පියර( X )උපසයෝජන සාධකය( X )විබර සාධකය( X )බල 
සාධකය( X )පැය 24(  

 
 

හක් හක් අයක්රම කා්ඩඩයට අයාළ උපසයෝජන සාධකය  විබර සාධකය සහ බල සාධකය හී  තමුු ම් 
IV මිනන් යක්වා තත  කිසලෝසවෝල්ටීයතම්පියර 160කට වැඩි ගිවිසුම් ඉල්ලුමක් තති සතොග 
පාරිස ෝගිකයන් සම්බන්ධ උපසයෝජන සාධකය  බලපත්රලාියයා විසින් හක් හක් අවස්ථාව පායක කර 
සගන තීරණය කරුව තත   
  
 
අයාළ වන අවස්ථාවල  උපරිම ඉල්ලුම  පහත යැක්සවන සූත්රයට අුවව තක්සසේරු කරුව ලැසේ   
 
 
උපරිම ඉල්ලුම )කිසලෝසවෝල්ටීයතම්පියර( = )කිසලෝසවෝල්ටීයතම්පියර(වලින් තති ගිවිසුම් ඉල්ලුම X 
)උපසයෝජන සාධකය(  
 
කාල පායක අයක්රමය අයාළ වන අවස්ථාවල දී  කාල විරාම අතරතුර විදුලිබල පරිස ෝජනය සබයාහැරීම 
තමුු ම II මිනන් යක්වා තත   
  
සකසසේවුව ය  ඉහත 7.4.1 සහෝ 7.4.2 අුවව හුනනාගත් යම්කිසි බිල්පත් සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේයයක් 
සඳහා පාරිස ෝගිකසයක්සේ වාර්තාගත කළ විදුලිබල පරිස ෝජනය  හම බිල්පත් සකස් කිරීසම් 
කාලපරිච්සේයය සඳහාම තක්සසේරු කළ විදුලිබල පරිස ෝජනයට වඩා වැඩි නම්  හම කාලපරිච්සේයය 
සඳහා වන විදුලිබල පරිස ෝජනය නිවැරදි කරුව සනොලැසේ   
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7.4.4. ගාස්තු ගැලපීම  
මීටර මත සටහන් වී තති විදුලිබල ප්රමාණය සවනස් කළ සහෝ සපයන ලය විදුලිබල ප්රමාණය නිසි සලස 
සටහන්වීම වළක්වන ලය කාලපරිච්සේයය සඳහා නිවැරදි ගාස්තුව  අයාළ කාලපරිච්සේයය සඳහා අයාළ 
වන අයක්රම සහ ගාස්තුවලට අුවකූලව තීරණය කරුව ලැසේ    
 
 

7.4.5. මීටර බැහැර කිරීම  
පනසත් 50 )1( )ත( වගන්තිය යටසත් යම් තැනැත්සතක් වරයකට වරයකරු කර තති අවස්ථාවක  සහ 
වරය කරුව ලැබූ මීටරය )මීටර( ගලවා ඉවත් කරුව ලැබූ අවස්ථාවක  සකොිෂෂන් ස ාව විසින් හය විනාශ 
කිරීමට සහෝ අනයාකාරයකින් බැහැර කිරීමට බලය සයන තුරු බලපත්රලාියයා විසින් හය ආරක්ෂා සතවතව 
තබා ගත යුතුය   
   

8. ගිවිසුමක්  දනොමැති වි  විදුලිබල පරිද ෝජනය තක්දසේරු ිරීමම  
 

පනසත් 49 )1( සහ 50 )1( වගන්ති යටසත් යම් තැනැත්සතක් වරයකට වරයකරු කර තති අවස්ථාවක  
බලපත්රලාියයා විසින් නිකුත් කරන ලය සහතිකයක්  ඊට පටහැනිව සාක්ෂි සනොමැති විට  හී  ක්රියාව සහෝ 
පැහැර හැරීසම් ප්රතිලලයක් වශසයන් බලපත්රලාියයාට සිදු වූ පාඩුසද සහෝ අලා සේ  අගය පිළිබඳ 
සාක්ෂියක් සලස පිළිගත යුතුය  යම් ගිවිසුමක් සනොමැති විට  බලපත්රලාියයා විසින්   සැපයූ විදුලිබලය සහ 
අයාළවන අවස්ථාවල දී උපරිම ඉල්ලුම හක් හක් අවස්ථාව පායකව තක්සසේරු කර ගාස්තුවක් අය කළ 
හැකිය     
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පරිශිෂ් ය 
 

ඇමුණුම I: මී රයක් දනොමැතිව් ගනුදෙනුටරු  විදුලිබල සැපයුමක් සපයා ඇති අව්ස්ථාව්ට තක්දසේරු 

ටළ දෙනිට විදුලිබල පරිද ෝජනය  

 

                                                           
1
ලංකා විදුලිබල ම්ඩඩලය මිනන් ප්රකාශිත 2011 සංණයාන සංග්රහසේ  තතුලත් මාසික සාමානය විදුලිබල විකුු ම් යත්ත 

පායකව ගණනය කරන ලදී  

පාරිද ෝගිට ටාණ්ඩය 

ගිවිසුම් 

ඉල්ලුම ( 

ඇම්පියර )  

සාමානය පරිද ෝජනය1 

(බිල්පත් සටස් ටරන දින  

ිරදලෝදව්ොට් පැය)  

උපරිම ඉල්ලුම 

(ිරදලෝදව්ෝල්ටී

යතා ඇම්පියර)  
එටලා  දතටලා  

ගෘහස්ත 
(D-1) 

15 1 අයාළ නැත අයාළ නැත 

30  2 6 අයාළ නැත 

60 අයාළ නැත 12 අයාළ නැත 

100  7 21 අයාළ නැත 

ආගිෂක 
(R-1) 

15 3 9 අයාළ නැත 

30  5 15 අයාළ නැත 

60 10 30 අයාළ නැත 

100  17 51 අයාළ නැත 

සපොදු කාර්ය - 1 
(GP-1) 

15 3 9 අයාළ නැත 

30 6 18 අයාළ නැත 

60 12 36 අයාළ නැත 

රජය- 1 
(GV-1) 

15 3 9 අයාළ නැත 

30 6 18 අයාළ නැත 

60 12 36 අයාළ නැත 

සහෝටල්-1 
(H-1) 
 

15 7 21 අයාළ නැත 

30 13 39 අයාළ නැත 

60 26 78 අයාළ නැත 

කර්මාන්ත -1 
(I-1) 

15 9 27 අයාළ නැත 

30 17 51 අයාළ නැත 

60 34 102 අයාළ නැත 

සපොදු කාර්ය - 2 
(GP-2) 

 ≤160 kVA සියල්ල  565 45 

>160kVA සියල්ල 
සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ඒ 
අවස්ථාව අුවව තීරණය කිරීමට නියිෂතය  

රජය- 2 (GV-
2) 

≤160 kVA සියල්ල 565 45 

>160kVA සියල්ල 
සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ඒ 
අවස්ථාව අුවව තීරණය කිරීමට නියිෂතය  

සහෝටල්-2 (H-
2) 

≤160 kVA සියල්ල 1670 120 

>160kVA සියල්ල 
සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ඒ 
අවස්ථාව අුවව තීරණය කිරීමට නියිෂතය  

කර්මාන්ත -2  
(I-2) 

≤160 kVA සියල්ල 1100 90 

>160kVA සියල්ල 
සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ඒ 
අවස්ථාව අුවව තීරණය කිරීමට නියිෂතය  
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ඇමුණුම II:  ාවිත ටාල අයක්රමය ය දත් ගනුදෙනුටරුදගන් අය ටර ගන්නා අව්ස්ථාව්ට ටාල විරාම 

අතරතුර විදුලිබලය දබොහැීමම  
 

විරාමය 

පරිද ෝජන 

ප්රතිතතය  

දිවා කාලය 50% 

උපරිම ඉල්ලුම් කාලය 15% 

ඉල්ලුම අඩු කාලය 35% 

 
ඇමුණුම III (A): අඩුදව්න් ස හන්වීම නිව්ැරදි ිරීමදම් ටාලපරිච්දේෙය තීරණය ිරීමම  
 

ගනුදෙනුටරු ව්ාර්තා ටළ  බලපත්රලාියයා දසොයා ගත්   

පසුඅය කිරීමක් නැත  

සසොයාගැනීසම් දිනය සතක් පසු 
අයකිරීම් තත  නමුත් බිල්පත් 
සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය 
3කට සනොවැඩිව පසු අය 
කිරීමක් සනොමැත    

 
ඇමුණුම III (ආ):  ව්ැඩිදයන් ස හන්වීම නිව්ැරදි ිරීමදම් ටාලපරිච්දේෙය තීරණය ිරීමම  
 

 ගනුදෙනුටරු ව්ාර්තා ටළ බලපත්රලාියයා දසොයා ගත්   

ව්ැරදිය  

ස හන්වීදම් 

නිත්චිත 

ටාලපරිච්දේෙය 

නිර්ණය ටළ 

හැට  

ඔේ 
වැරදියට සටහන්වීසම් 
කාලපරිච්සේයය සඳහා මුයල් 
ආපසු දීම  සසොයා ගන්නා දිනය සතක් 

පසුඅයකිරීම් තත  බිල්පත් 
සකස් කිරීසම් කාලපරිච්සේය 
3කට සනොඅඩුව පසු 
අයකිරීමක් නැත    

 නැත 

වාර්තා කරන දිනය සතක් 
පසු අයකිරීම් තත  නමුත් 
බිල්පත් සකස් කිරීසම් 
කාලපරිච්සේය 12කට 
සනොඅඩුව පසු අයකිරීමක් 
නැත   
 

 
 

පාරිද ෝගිට ටාණ්ඩය 

ගිවිසුම් 

ඉල්ලුම ( 

ඇම්පියර )  

සාමානය පරිද ෝජනය 

(බිල්පත් සටස් ටරන දින  

ිරදලෝදව්ොට් පැය)  

උපරිම 

ඉල්ලුම 

(ිරදලෝදව්ෝල්

ටීය ඇම්පියර) 
A) 

Single 

phase 
 

සපොදු කාර්ය - 3 
(GP-3) 

සියල්ල 
සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ඒ 
අවස්ථාව අුවව තීරණය කිරීමට නියිෂතය  

රජසේ - 3 
(GV-3) 

සියල්ල 
සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ඒ 
අවස්ථාව අුවව තීරණය කිරීමට නියිෂතය  

සහෝටල් -3 
(H-3) 

සියල්ල 
සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ඒ 
අවස්ථාව අුවව තීරණය කිරීමට නියිෂතය  

කර්මාන්ත -3 
(I-3) 

සියල්ල 
සබයාහැරීසම් බලපත්රලාියයා විසින් ඒ ඒ 
අවස්ථාව අුවව තීරණය කිරීමට නියිෂතය  
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ඇමුණුම IV: යම් තැනැත්සතක් කිසියම් පරිශ්රයකට සපයන ලය විදුලිබල ප්රමාණය මැනීම සඳහා  ාවිතා කරන 
යම් මීටරයක් මත සටහන් වී තති විදුලිබල ප්රමාණය සවනස් කිරීමට සහෝ යම් මීටරයක් හරහා සපයන ලය 
විදුලිබල ප්රමාණය හම මීටරසේ  නිසි සලස සටහන්වීම වැලැක්වීමට වරයකරු වී තති අවස්ථාසද දී විදුලිබලය 
තක්සසේරු කිරීම සඳහා අයාළ වන බල සාධකය  උපසයෝජන සාධකය සහ විබර සාධකය 
  
 

ගනුදෙනුටරු ව්ර්ගය 
උපසයෝජන 
සාධකය 

විබර 
සාධකය 
 

බල 
සාධකය 

ගෘහස්ථ (D-1) 
0.3 0.25 0.95 

ආගිෂක (R-1) 

කර්මාන්ත -1 (I-1) 0.5 0.4 0.85 

සහෝටල්-1 (H-1), සපොදු කාර්ය -1(GP-
1), රජය (GV-1) 

0.5 0.4 0.95 

කර්මාන්ත-2(I-2), 
සහෝටල්-2(H-2) 

≤160 kVA 0.5 
0.5 0.85 

>160kVA 
ඒ ඒ අවස්ථාව 
අුවව 

සපොදු කාර්ය -2 
(GP-2), රජය (GV-
2) 

≤160 kVA 0.5 
0.5 0.90 

>160kVA 
ඒ ඒ අවස්ථාව 
අුවව 

කර්මාන්ත - 3(I-3), Hotel- 3(H-3) ඒ ඒ අවස්ථාව 
අුවව 

0.5 0.85 

සපොදු කාර්ය -3 (GP-3), රජය  (GV-3) 0.5 0.9 
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ඇමුණුම 7. ශ්රී: ලංො මහජන යපකෙෝීතා කෙොමිෂන් ස ාව 

 

 
ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව 2002 අංක 35 දරන පනත යටබත් පිහිටුවා ඇත. 
2009 අංක 20 දරන ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනත යටබත් විදුලිෙල කර්මාන්තබේ ආර්ථික, තාක්ෂණික 
හා ආරක්ෂක යන අංශ නියාමනය කිරීබේ ෙලය එම බකොමිෂන් ස ාවට පවරා ඇත.  
 
ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ා පනත, ශ්රීභ ලංකා විදුලිෙල පනත සහ විදුලිෙල හා 
ෙලශක්ති අමාතඇවරයා හරහා අමාතඇ ම්ඩ ලය විසින් නිකුත් කරනු ලෙන බපොදු ප්ර තිපත්ති 
මාර්බගෝපබද්ශවලට අනුව ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව සිය නියාමන කටයුතු 
කර බගන යනු ලෙන අතර විදුලි ෙලය උත්පාදනය කිරීම, සේබප්ර ේෂණය කිරීම, බෙදාහැරීම සහ 
සැපයීම සඳහා ෙලපත්රා නිකුත් කරයි. පාරිබ ෝගික ආරක්ෂාව, අයක්ර්ම හා ගාස්තු සකස් කිරීම, විදුලි 
ෙලය උත්පාදනය කිරීබේ, සේබප්ර ේෂණය කිරීබේ, බෙදාහැරීබේ සහ සැපයීබේ ගුණාත්මක ාවය, 
විශ්වාසනීයත්වය හා කාර්යක්ෂම ාවය ප්ර වර්ධනය, ෙලශක්ති ආරක්ෂාව හා ෙලශක්ති කාර්යක්ෂම 
 ාවිතය ප්ර වර්ධනය කිරීම ඔවුන්බේ නියාමන මැදිහත්වීේවල පුුවල් ක්බෂේත්රා බව. ශ්රීභ ලංකා මහජන 
උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව සිය නියාමන ීනරණ ගැනීබේ ්රි යාවලිබේ දී සුදුසු පරිදි 
පරදුතෙන්නන්බේ අදහස් විමසයි. විදුලිෙල කර්මාන්තය පිළිෙඳ බතොරතුරු එකතු කර කවා සියලු 
පරදුතෙන්නන් අතර බෙදාහරී. ෙලපත්රාලාීනන් සහ බවනත් කිසියේ ෙලපෑමකට ලක් වූ පාර්ශ්වයක් 
අතර ඇති කිසියේ ආරවුලක් සමථකරණය ඔස්බසේ විසදීබේ කාර්යය ද ශ්රීභ ලංකා මහජන 
උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව බවත පැවරී ඇත. කරුණාකර වැඩිදුර විස්තර සඳහා ශ්රීභ ලංකා 
මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව සේෙන්ධ කර ගන්න.  
 
 
ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව සේෙන්ධ කර ගත හැකි බතොරතුරු  
 
ශ්රීභ ලංකා මහජන උපබයෝගීතා බකොමිෂන් ස ාව  
6 වන මහෙ, ලංකා ෙැංකු බවෙඳ කුුවණ 
අංක 28, ශාන්ත මයිකල් පාර, බකොෙඹ 3, 
ශ්රීභ ලංකා  
දුරකථන: (011)2392607/8 
ෆැක්ස්: (011)2392641 
විදකත් ලිපිනය: mailto:info@pucsl.gov.lk 
බව්අ අ විය: www.pucsl.gov.lk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pucsl.gov.lk


   

 

LECO/BR/DO/05 (S)   Rev:00 

ඇමුණුම 8. විදුලි මාර්ග සඳහා අවය0 මාර්ග අවසරෙ සහ ගසථ කහෝ අතු ෙපා බිම 

කහලීම සම්බන්ධකෙන් වන මාර්කගෝපකද්යෙන් 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

විදුලි මාර්ග සඳහා අවශ්ය මාර්ග අවස ය සහ ගස් 

හහෝ අතු කපා බිම හහලීම සම්බන්ධහයන් වන 

මාර්හගෝපහේශ්යන් 
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2013 ලංඔක්යතෝබර් ලං ස ලං17 ලංවන ලංදින ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංවිසින් ලංඅනු ත ලං රනු ලංකැබූ ලංය   ලං ලං

 මර්ය ෝපයේශ න් ලං(2013 ලංඅා  ලං31 ලංදරන ලංපනත ලං ඟින් ලංසායශෝධිත) ලං2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලං
විදුලිබක ලංපනත ලංප්ර මරව ලංස ස් ලං රනු ලංකැබ ලංඇත. ලංබකපත්රකමීනන් ලංස  ලංප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලංවිසින් ලං
උක්ත ලංපනත ලංප්ර මරව ලංඔවුන්ට ලංපැවරී ලංඇති ලංබකතක ලංස  ලං මර්  න් ලංක්රි මයව ය ලංය දමේයවරදී ලංය   ලං
 මර්ය ෝපයේශ න් ලංඅනු  න  ලං රනු ලංඇතැයි ලංඅයේක්ෂම ලංය යර්. ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංවිසින් ලංයවර ලං

සවරබන්ධය න් ලංයවර ලංදක්වම ලංනිකුත් ලංය ොට ලංඇති ලංසි ළු  ලං මර්ය ෝපයේශ න් ලංය  ඟින් ලංඅවකාගු ලංය යර්. 
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අර්ථ නිරූපණයන් 
 
‘වමසස්ථමන ’ ලං  න්යනන්, ලං පුේ ලි  ලං වමසස්ථමන ක් ලං යකස ලං පදිාචි ලං මේ ලං සිටින, ලං (පදිාචි ලං මේ ලං යනො ැතිනවර) ලං

අවසමන ලං  මකයේ ලං පදිාචිව ලං සිටි ලං ය ෝ ලං පදිාචි  ලං පිණිස ලං ය ෝජිත ලං ය ොඩනැගිමකක් ලං ය ෝ ලං

ය ොඩනැගිමක  ලංය ොටසක් ලංඅද ස් ලංයේ. 

‘යබදම ැරී ’ ලං  න්යනන්, ලං (මුළු නින්  ලං ය ෝ ලං ප්රධමන ලං වශය න්) ලං අඩු ලං යවෝමටී තමවය න් ලං යුතු ලං විදුලි ලං

 මර්  ලං  ම ලං විදුලි ලං පිරි ත ලං වලින් ලං ස න්විත ලං වන ලං ස  ලං  වර ලං පරිශ්ර  ට ලං ය ෝ ලං යවනත් ලං  වර ලං

යබදම ැරීයවර ලං පේධති  ට ලං විදුලි ලං බක  ලං ය න ලං  ම  ලං සඳ ම ලං භමවිතම ලං  රනු ලං කබන ලං පේධති ක් ලං

ඇසුයරන් ලංවිදුලි ලංබක  ලංයබදම ැරී  ලංඅද ස් ලංයේ. ලං 

‘විදුලි ලං මර්  ’ ලං න්යනන්, ලංයපොළව ලං ටින් ලංවුව ලංද ලංයපොළව ලංඋඩින් ලංවුව ලංද ලං වර ලං මර්  ක් ලංසඳ ම ලංවිදුලි ලංබක  ලං
ය න ලං ම  ලංසඳ ම ලංභමවිතම ලං රන ලංරැ ැනක් ලං අද ස් ලං රනු ලංකබන ලං අතර, ලං පද ලං සවරබන්ධ  ලංඅනුව ලං
යවනත් ලංඅර්ථ ක් ලංඅවශය ලංවුවය ොත් ලංමිස, ලංඊට ලංප ත ලංසඳ න් ලංදෑ ලංද ලංඇතුළත් ලංයේ ලං– 
(අ) ලං  ලං ඒ ලං රැ ැන ලං තියබන්යන්, ලං ඊට ලං ආධමර  ලං වන්යන්, ලං ය න ලං  න්යන් ලං ය ෝ ලං දරම ලං සිටින්යන් ලං

නැතය ොත් ලංතිබි  ලං ැක්යක්, ලංආධමර ලංවි  ලං ැක්යක්, ලංය න ලං නු ලංකැබි  ලං ැක්යක් ලංය ෝ ලංදරම ලං

සිටි  ලං ැක්යක් ලං වර ලංඉදි ලංකිරී ක්, ලං ණුවක්, ලංයවනත් ලංයද ක් ලංඇතුළත, ලං ත, ලංයවතින් ලංය ෝ ලං

තුළින් ලංද ලංඒ ලංඉදි ලංකිරී , ලං ණුව ලංය ෝ ලංයවනත් ලංයද  ලංඇතුළුව, ලංඑය ත් ලංඒවමට ලංප ණක් ලංසී ම ලං

යනොමේ, ලංඑවැනි ලංරැ ැනක් ලංසඳ ම ලංවන ලංආධමර  ක් ලංද; 

(ආ) විදුලි ලංබක  ලංය න ලං මයවර ලං මර්   ලංසඳ ම ලංඑවැනි ලං වර ලංරැ ැන ට ලංසවරබන්ධ ලං ර ලංඇති ලං වර ලං

උප රණ ක් ලංද; ලංස  

(ඇ) ඒ ලංරැ ැන ලංවට ලං රන්නම ලංවූ ලංය ෝ ලංඊට ලංආධමර  ලංවන්නම ලංවූ ලංනැතය ොත් ලංඒ ලංරැ ැන ලංවට ලංකිරී ට ලං

ය දුයන් ලංය ෝ ලංආධමර  ලංවූයේ ලංනැතය ොත් ලංඒ ලං මර්  ට ලංසමීප ලංදුරකින් ලංසවි ලං රන ලංකේයේ ලං

නැතය ොත් ලං ඒ ලං ස ඟ ලං ආශ්රිතව ලං ආධමර  ලං පිණිස ලං සිටින්යන්, ලං ය න ලං  න්යන් ලං ය ෝ ලං දරම ලං

සිටින්යන් ලං  වර ලං  වරබි ක්, ලං යක්බක ක්, ලං නක ක්, ලං පයිේප ක් ලං ය ෝ ලං යවනත් ලං ස මන ලං

යද ක් ලංද ලං(එ ය ලංය ොපුව, ලංපරිවරණ  ලංය ෝ ලංවැස්  ලංඇතුළුව) ලංඒ ලං වරබි , ලංයක්බක , ලංනක , ලං

පයිේප  ලංය ෝ ලංයවනත් ලංස මන ලංයද . 

‘විදුලි ලංපිරි ත’ ලං න්යනන් ලං– 

(අ) ලං ලංවිදුලි ලංරැ ැනක්; 

(ආ) ලං වර ලංපරිශ්ර  ට ලංසප න ලංකද ලංවිදුලියේ ලංප්ර මණ  ලංස ති  ලංයකස ලං දැන ැනී  ලංසඳ ම ලංභමවිතම ලං

 ලංය යරන ලංමීටර ක්; ලංය ෝ ලං 

(ඇ) ලංපමරියභෝගි  කුයේ ලංපමකන  ලං ටයත් ලංපවතින ලං වර ලංවිදුලි ලංඋප රණ ක්, ලං ැර 

විදුලි  ලංඋත්පමදන , ලංසවරයප්රේෂණ , ලංයබදම ැරී  ලංය ෝ ලංසැපයී  ලංසඳ ම ලංභමවිතම ලං රන ලංය ෝ ලංඒ ලං ම ලං

සවරබන්ධිත ලංවූ ලං වර ලංපිරි තක්, ලංආවරපන්න ක්, ලංඋප රණ ක් ලංය ෝ ලංඋපමා  ක් ලංඅද ස් ලංයේ. ලං ලං 

 

‘විදුලිබක ලංපනත’  න්යනන්, ලං(2013 ලංඅා  ලං31 ලංදරන ලංපනත ලං ඟින් ලංසායශෝධන  ලං රන ලංකද) ලං2009 ලංඅා  ලං

20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලංපනත ලංඅද ස් ලංයේ. ලං 

‘බකපත්රකමිය ම’ ලං  න්යනන්, ලං විදුලි ලං බක  ලං උත්පමදන , ලං සවරයප්රේෂණ  ලං ය ෝ ලං යබදම ලං  ැරී  ලං සඳ ම ලං

බකපත්ර ක් ලංකබමදී ලංඇති ලංපුේ කය ක් ලංඅද ස් ලංයේ. 

‘පරිශ්ර ’ ලං න්යනන්, ලං වර ලංඉඩ ක්, ලංය ොඩනැගිමකක් ලංය ෝ ලංඉදිකිරී ක් ලංඅද ස් ලංයේ. ලං 
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‘සැපයී ’ ලං  න්යනන්, ලං (බකපත්රකමිය කුයේ ලංබකපත්ර  ලං ගින් ලංබක  ලං දී ලංඇති ලං මර්  න් ලං රය න ලං ම  ලං

සඳ ම ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංපදිාචි ට ලංය න ලංඇති ලංපරිශ්ර  ට ලං ැර) ලං වර ලංපරිශ්ර  ට ලංවිදුලි ලංබක  ලං

සැපයී  ලංඅද ස් ලංයේ. ලංනමුත්, ලංවිදුලිබක ලංයතො  ලංවිකිණී  ලංය  ට ලංඅ ත් ලංයනොයේ. 

 ලං‘සවරයප්රේෂණ ’  න්යනන්, ලං (මුළු නින්  ලංය ෝ ලං ප්රධමන ලං වශය න්) ලං අධි ලං යවෝමටී තමවය න් ලංයුතු ලං විදුලි ලං

 මර්  ලං ම ලංවිදුලි ලංපිරි ත ලංවලින් ලංස න්විත ලංවන ලංස  ලංවිදුලි ලංබකම මර   ලංසිට ලංවිදුලි ලංඋපයපොක ට, ලං

එක් ලංවිදුලි ලංබකම මර   ලංසිට ලංතවත් ලංවිදුලි ලංබකම මර  ට ලංය ෝ ලංඑක් ලංවිදුලි ලංඋපයපොක  ලංසිට ලංතවත් ලං

විදුලි ලංඋපයපොක ට ලංවිදුලි  ලංය න ලං ම  ලංසඳ ම ලංභමවිතම ලං රනු ලංකබන ලංපේධති ක් ලංඇසුයරන් ලංවිදුලි ලං

බක  ලංප්රවම න  ලංකිරී  ලංඅද ස් ලංයේ. 

‘ මර්  ලංඅවසර ’ ලං න්යනන්, ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ට ලංය ෝ ලංඋඩින් ලං වර ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී  ලං ම ලංසවි ලං ර ලං

තැබී  ලං පිණිස; ලං ස  ලං එ  ලං විදුලි ලං  මර්   ලං පරීක්ෂම ලං කිරී , ලං නඩත්තු ලං කිරී , ලං යවනස් ලං කිරී , ලං

අළුත්වැඩි ම ලංකිරී , ලංඉවත් ලංකිරී  ලංය ෝ ලංප්රතිස්ථමපන  ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංඒ ලංඉඩ ට ලංප්රයේශ ලංමේ  ලංපිණිස; ලං

බකපත් ලංරකමිය කුට ලංකබම ලංයදන ලංඅයිති  ලංඅද ස් ලංයේ. 

 ලං 
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1 වන හකොටස – හැඳින්වීම 
 
1.1 2002 ලංඅා  ලං35 ලංදරන ලංපනත ලං ටයත් ලංස්ථමපන  ලං රනු ලංකැබූ ලං(ය  ය ලංමින් තු ලං“ය ොමිෂන් ලංසභමව” ලං

 නුයවන් ලං ඳුන්වනු ලංකබන) ලංශ්රී ලංකා ම ලං  ජන ලංඋපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව, ලංශ්රී ලංකා මයව ය ලං
විදුලිබක ලංක්යෂේත්රයේ ලංආර්ික , ලංආරක්ෂ  ලං ම ලංතමක්ෂණි  ලංනි ම න ලංඅධි මරි  ලංයේ. ලං2013 ලංඅා  ලං
31 ලංදරන ලංපනත ලං ගින් ලංසායශෝධන  ලං රනු ලංකැබූ ලං (ය  ය ලංමින් තු ලං“විදුලිබක ලංපනත” ලං නුයවන් ලං
 ඳුන්වනු ලංකබන) ලං2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලංපනත ලංප්ර මරව, ලංසි ළු ලංඅවස්ථමවන් ය ලංදී ලං
  ලං ශ්රී ලං කා මව ලං පුරම ලං  නමව ලං සවරබන්ධී රණ  ලං රන ලං කද, ලං  මර් ක්ෂ  ලං ස  ලං කමභදමයී ලං විදුලිබක ලං
සැපයුවර ලං පේධති ක් ලං පවත්වමය න ලං  නු ලං කබන ලං බවට ලං ය ොමිෂන් ලං සභමව ලං විසින් ලං ස ති  ලං  ළ ලං
යුතු . 
 

1.2 සි  ලං බකපත්රකමීන ලං ක්රි ම මර වර ලං  රය න ලං  ම  ලං  ම ලං සවරබන්ධ ලං  වර ලං  මරණ ක් ලං සඳ ම, ලං  වර ලං
ඉඩ ක් ලං  ත, ලං  ට ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං සවි ලං කිරී ට ලං ය ෝ ලං සවි ලං  ර ලං තබම ැනී ට ලං
බකපත්රකමිය කු ලං  ට ලං අවශයතමව ක් ලංඇති ලං වි  ලං  ැකි . ලං එයසේ ලං සවි ලං රන ලං කද ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං
පරීක්ෂම ලංකිරී , ලංනඩත්තු ලංකිරී , ලංඅළුත්වැඩි ම ලංකිරී , ලංයවනස් ලංකිරී , ලංප්රතිස්ථමපන  ලංකිරී  ලංය ෝ ලං
ඉවත් ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංඑ  ලංබකපත්රකමිය ම ලං ට ලංඅදමක ලංඉඩ ට ලංප්රයේශ ලංමේ ට ලංද ලංඅවශයතමව ක් ලංඇති ලං
යේ. ලං වර ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ට ලංය ෝ ලංඋඩින් ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී ට ලංය ෝ ලංසවි ලං ර ලංතබම ැනී ට ලං
ය න්  ලං ඉ ත ලං කී ලං අවශයතම ලං සඳ ම ලං ඉඩ ට ලං ප්රයේශ ලං මේ ට ලං ද ලං බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං අදමක ලං ඉඩවර ලං
අයිති න්ය න් ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්ය න් ලං අවසර ලං කබම ලං  ත ලං යුතු ලං යේ. ලං එයසේ ලං අදමක ලං ඉඩවර ලං
අයිති න්ය න් ලංය ෝ ලං පදිාචි න්ය න් ලංඅවශය ලං මර්  ලං අවසර  ලංකබම ලං ැනීයවර ලං දී ලංස  ලං (අවසර  ලං
කබම ලං  ැනී ට ලංඅයපොය ොසත් ලං වූ ලං විට  ලං දී) ලං ඒ ලං සඳ ම ලං අවශය ලංබකතක ලංකබම ැනී  ලංසඳ ම ලං අ දුවර ලං
කිරීයවර ලංදී ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඅනු  න  ලං ළ ලංයුතු ලංක්රි මපටිපමටි  ලංවිදුලිබක ලංපනයත් ලං I වන ලං
උපයමඛනයේ ලං3 ලංවන ලංස  ලං5 ලංවන ලංඅයිත  න් ලං ඟින් ලංදැක්යේ. ලං 
 

1.3  මර්  ලං අවසර ක් ලං ප්රදමන  ලං කිරී  ලං යවනුයවන් ලං  වර ලං ඉඩ   ලං අයිති න්වකු ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්වකු ලං
යවත ලංවන්දි ලංය මේ ට ලංස  ලංබකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර කින් ලංපවරන ලංකද ලං වර ලංඅයිති ක් ලං
ක්රි මත්   ලං කිරීයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං  වර ලං තැනැත්තකු ලං  ට ලං  වර ලං ඉඩ ක් ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං
යේපළක් ලං භුක්ති ලං විඳීයවර ලං දී ලං සිදු ලං වි  ලං  ැකි ලං බමධමවන් ලං යවනුයවන් ලං එ  ලං තැනැත්තම ලං  ට ලං වන්දි ලං
ය මේ ට ලං අදමක ලං විධිවිධමන, ලං විදුලිබක ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 4 ලං වන ලං අයිත    ඟින් ලං
දැක්යේ. 

 
1.4 බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලංසවි ලං ර ලංඇති ලංය ෝ ලංසවි ලං රමින් ලංපවතින ලංය ෝ ලංසවි ලංකිරී ට ලංනි මිත, ලං වර ලං ලං

විදුලි ලංරැ ැන ට ලංය ෝ ලංවිදුලි ලංපිරි ත ට ලංඉතම ලංසමීපව: ලං 
 
(අ) ලං එකී ලංරැ ැයන් ලංය ෝ ලංපිරි යත් ලංසවිකිරී , ලංනඩත්තු ලංකිරී  ලංය ෝ ලංක්රි ම මරිත්ව  ලංට ලංඅව යරවන ලං

ය ෝ ලංබමධමවන ලංපරිදි; ලංය ෝ ලං 
(ආ) ලං   ජනතමවට ලංඅනතුන් ලංඇති ලං රන ලංප්රභව ක් ලංසෑයදන ලංපරිදි, ලං 
 
 වර ලං සක් ලංපවතින ලංය ෝ ලං තු ලංපැවති  ලං ැකි ලංඅවස්ථමව  ලංදී, ලංඉ ත ලං(අ) ලංස  ලං(ආ) ලං ටයත් ලංදක්වම ලං
ඇති ලං බකපෑවර ලං  ඟ ැරමේ  ලං සඳ ම ලං එ  ලං  ස ලං  පම ලං දැමී ට, ලං එ ය ලං අතු ලං ය ෝ ලං මුම ලං  පම ලං දැමී ට ලං
අවශයතමව ක් ලං පැන ලංනැඟි  ලං  ැ . ලං විදුලිබක ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 6 ලං වන ලං අයිත   ලං
 ඟින්, ලංඑයසේ ලං වර ලං සක් ලං පම ලංදැමීයවර ලංදී, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමීයවර ලංදී, ලංබකපත්රකමිය කු ලං
විසින් ලංපිළිපැදි  ලංයුතු ලංක්රි මපටිපමටි  ලංදැක්යේ. 
 

1.5 විදුලිබක ලංපනයත් ලං2අ.(1)(ආ) ලංව න්ති  ලංප්ර මරව, ලංඑ  ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3, ලං4, ලං5 ලංස  ලං
6 ලංවන ලංඅයිත  න් ලං ටයත් ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංපැවරී ලංඇති ලංඕනෑ  ලංබකතක ක් ලංප්රමයේය  ලං
යම වරවරය කු ලංයවත ලංපවරනු ලංකැබි  ලං ැකි ලංඅතර, ලංඒ ලංඅනුව ලංඑකී ලංඋපයමඛනයේ ලං4 ලංවන ලංස  ලං6 ලං
වන ලංඅයිත  න් ලං ටයත් ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංපවරම ලංඇති ලංබකතක ලංප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලං
යවත ලංපවරම ලංඇත. ලං 
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1.6 ය   ලංයමඛනයේ ලංඅරමුණු ලංප තින් ලංදැක්යේ: 
 

(අ) ලං ප ත ලං  මරණම ලං සඳ ම ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවන්න් ලං යවතින් ලං අවසර ලං ඉමලුවර  රන ලං
බකපත්රකමීනන් ලංයවත ලං මර්ය ෝපයේශ ලංකබම ලංදී : 
(i)  වර ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ටින් ලංය ෝ ලංඋඩින් ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවිකිරී  ලංය ෝ ලංසවි ලං ර ලංතබම ලං

 ැනී ; ලංස  
(ii)  වර ලං විදුලි ලං  මර්    ලං ය ෝ ලං පිරි ත  ලං සවි ලං කිරී , ලං නඩත්තු ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං

ක්රි ම මරිත්ව  ලං ට ලං අව යර ලං  රන ලං ය ෝ ලං බමධම ලං  රන ලං පරිදි ලං පි යටම ලං ඇති ලං ය ෝ ලං
  ජනතමවට ලංඅනතුන් ලංඇති ලං රන ලංප්රභව ක් ලංසෑයදන ලංපරිදි ලංපි යටම ලංඇති, ලං වර ලං සක් ලං
 පම ලංදැමී  ලංය ෝ ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමී . 

(ආ) ලං ප ත ලං  මරණම ලං සඳ ම ලං විදුලිබක ලං පනත ලං  ඟින් ලං පවරම ලං ඇති ලං බකතක ලං ක්රි මත්   ලං කිරී  ලං
සවරබන්ධය න් ලංප්රමයේය  ලංයම වරවන්න් ලංයවත ලං මර්ය ෝපයේශ ලංකබම ලංදී : 
(i) ඉ ත ලං (අ) ලං (i) ලං  ටයත් ලං විස්තර ලං  රන ලං කද ලං  මර්  න් ලං  රය න  ම  ලං සඳ ම ලං

බකපත්රකමිය මට ලංබක  ලංදී  ලංය ෝ ලංඑ  ලං මර්  න් ලං රය න ලං ෑය න් ලංබකපත්රකමිය ම ලං
වැළැක්මේ ; ලංස  

(ii)  මර්  ලංඅවසර ක් ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංඅවශයතමව ක් ලංබවට ලංඑළඹ ලංඇතැයි ලංසෑහී  ට ලං
පත්වන ලංඅවස්ථමව  ලංදී ලංඑ ට ලංඅදමළ ලංනිර්යේශ න් ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංඉදිරිපත් ලං
කිරී ; 

  
(ඇ) ප ත ලං මරණම ලංස ලං ලං ලංඳ ම ලංවිදුලිබක ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං4 ලංවන ලංඅයිත   ලං ටයත් ලං

ය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංපවරම ලංතිබූ ලංබකතක ලංපවරනු ලංකැබූ ලංප්රමයේය  ලංයම වරවන්න් ලංවිසින් ලං
එ  ලංබකතක ලංක්රි මත්   ලංකිරී  ලංසවරබන්ධය න් ලං මර්ය ෝපයේශ ලංකබම ලංදී : 

 
(i) විදුලි ලං  මර්  ක් ලං සවි ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං සවි ර ලං තබම ලං  ැනී  ලං සඳ ම ලං  මර්  ලං අවසර  ලං

ප්රදමන  ලං කිරී  ලං  ලං  ලං සවරබන්ධය න් ලං ඉඩවර ලං අයිති න් ලංවකු ලං  ට ලං බකපත්රකමියය කු ලං
යවතින් ලංඅ  ර ත ලං ැකි ලංවන්දියේ ලංප්ර මණ  ලංීරණ  ලංකිරී , 

(ii) බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර කින් ලංපවරන ලංකද ලං වර ලංඅයිති ක් ලංක්රි මත්   ලං
කිරීයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං  වර ලං තැනැත්යතකු ලං  ට ලං  වර ලං ඉඩ ක් ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං

යේපළක් ලං භුක්ති ලං විඳීයවර ලං දී ලං බමධම ලං කිරී ක් ලං සිදු ලං වූ ලං අවස්ථමව , ඒ ලං බමධම ලං මේ  ලං
සවරබන්ධය න් ලං එ  ලං තැනැත්තම ලං  ට ලං බකපත්රකමිය ම ලං යවතින් ලං අ  ර ත ලං  ැකි ලං
වන්දියේ ලංප්ර මණ  ලංීරණ  ලංකිරී  

(iii) ඉ ත ලං(අ) ලංස  ලං(ආ) ලංඅයිත  න් ලං ට ලංයත්, බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං වර ලංතැනැත්තකු ලං
 ට ලං වර ලංවන්දි ක් ලංය මේ ට ලං ටත්ව ලංසිටින්යන් ලංදැයි ලංීරණ  ලංකිරී  ලංපිණිස, ස්වකී  ලං
අිය ත  ලංපරිදි ලංය ෝ ලංබකපෑ  ට ලංකක් ලංවූ ලංතැනැත්තකුයේ ලංඉමලී  ලං ත ලංපරීක්ෂණ ලං
පැවැත්මේ  

(ඈ) ලං  වර ලං සක්, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලං දැමී  ලංසඳ ම ලංබකපත්රකමිය කුට ලංඉඩ ලංදී ට ලංස  ලංඒ ලං
සවරබන්ධය න් ලං (අදමක ලං  ස ලං වැ ලංයඩමින් ලං පවත්නම) ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වන් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්වන් ලං විසින් ලං බකපත්රකමිය කු ලං යවත ලං ය වි  ලං යුතු ලං  වර ලං වි ද ක් ලං (ඇත්නවර) ලං
නිශ්ං  ලංකිරී ට, ලං න්ණු ලංවි සම ලං බැලී  ලං පිණිස ලංපමර්ශව න්වන්ට ලං අවස්ථමවක් ලං දීය න් ලං
පසු, ලං නි   න් ලං නිකුත් ලං කිරී  ලං ස ලං ලං ලංඳ ම ලං විදුලිබක ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 6 ලං වන ලං
අයිත   ලං ටයත් ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංපවරම ලංතිබූ ලංබකතක ලංපවරන ලංකැබූ ලංප්රමයේය  ලං
යම වරවන්න් ලං විසින් ලං එ  ලං බකතක ලංක්රි මත්   ලංකිරී  ලං සවරබන්ධය න් ලං  මර්ය ෝපයේශ ලං
කබම ලංදී  

 
 (ඉ) විදුලි ලං  මර්  ලං සවි ලං කිරී  ලං ස ලංඳ ම ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං දී  ලං ය ෝ ලං යනොදී  ලං (අදමක ලං

ක්රි මපටිපමටීන් ලංද ලංඇතුළත්ව) ලංස  ලංබකපත්රකමීනන් ලංවිසින් ලං වර ලං සක්, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං
 පම ලං දැමී  ලං පිළිබඳව ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වන්ට, ලං පදිාචි න්වන්ට ලං ස  ලං   ජනතමවට ලං
යතොරතුන් ලංකබමදී . 
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2 වන හකොටස – මාර්ග අවස ය සම්බන්ධ 

මාර්හගෝපහේශ් 

 මර්  ලං අවසර ක් ලං කබම ලං  ැනී  ලං සුරක්ෂිත ලං  ර ලං  ැනී  ලං ස ලංඳ ම ලං බකපත්රකමිය කුට ලං අවශයතමව ක් ලං පැන ලං
නැඟි  ලං ැකි ලංඅවස්ථමවන් ලංයද  ලං(2) ලංක් ලංපවී: 

1. ලං නව ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී ට ලංඅවශයව ලංඇති ලංවිට ; ය ෝ 
2.  වර ලං ඉඩ ක් ලං  ත, ලං  ටින් ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං දැනට ලං පවතින ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං ඉවත් ලං  ර න්නම ලං

යකස ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංඉමලී ක් ලං ර ලංඇති ලංවිට . 
 

2.1 නව ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී  
 

(අ) බකපත්රකමිය ම ලං විසින්, ලං අවශය ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං යදන ලං යකස ලං ඉමකමින්, ලං ඉඩයවර ලං
පදිාචි න්/ මරි  ලං යවත ලං අව  ලං වශය න් ලං දින ලං විසි ලං එ  ලං (21)   ලං දැන්මේ ක් ලං (I ලං වන ලං
පරිය ෂ්ටය  ය ලංදැක්යවන ලංආ ෘති ට ලංඅනුකූකව) ලංකබම ලංදි  ලංයුතු .  

(ආ) ඉඩයවර ලංපදිාචි න් ලංඑ ය ලංඅයිති න් ලංද ලංයනොවන ලංඅවස්ථමව දී, ලංඉ ත ලං(අ) ලංපරිච්යේද  ලං ටයත් ලං
කබම ලං යදන ලං කද ලං  වර ලං දැන්මේ   ලං පිටපතක් ලං ඉඩයවර ලං අයිති න්ට ලං ද ලං කැයබන ලං බවට ලං
බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං ව බකම ත ලං යුතු . ලං එයසේ ලං කබම ලං යදන ලං දැන්මේ  ලං ඉ ලංඩයවර ලං පදිාචි න් ලං
යවත ලං (ස  ලං පදිාචි න් ලං එ ය ලං අයිති න් ලං ද ලං යනොවන ලං අවස්ථමව  එ ය ලං පිටපතක් ලං ඉඩයවර ලං
අයිති න් ලංයවත) ලංකැබුණු ලංබවට ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංස ති  ලං ර ලං ත ලංයුතු . 

(ඇ) ඉ ත ලං (අ) ලං පරිච්යේද  ලං  ටයත් ලං  වර ලං දැන්මේ ක් ලං කබමදීය න් ලං අනතුන්ව, ලං අවශය ලං  මර්  ලං
අවසර  ලං කබම ැනී  ලං සඳ ම ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං සි ළු  ලං සමධමරණ ලං ප්ර ත්න න් ලං  ත ලං
යුතු . ලං බකපත්රකමිය මට ලං පිළි ත ැකි ලං නි   න් ලං ස  ලං ය ොන්යේසිවකට ලං  ටත්ව ලං අවශය ලං
 මර්  ලං අවසර  ලං කබම ැනී ට ලං  ැකි ලං අවස්ථමව  ලං දී, ලං පමර්ශ්ව න් ලං විසින් ලං (II ලං වන ලං
පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං අනුකූකව) ලං ගිවිසු  ට ලං ඇතුළත් ලං වි  ලං යුතු . ලං
ය යසේයවතත් ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින්, ලං අව  ලං තරමින්, ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං යදන ලං යකස ලං
ඉමකමින් ලංනිකුත් ලං ළ ලං දැන්මේ  ලං සවරබන්ධය න්, ලං ඉ ලංඩයවර ලං පදිාචි න්යේ ලං (ය ෝ ලං පදිාචි න් ලං
එ ය ලං අයිති න් ලං ද ලං යනොවන ලං අවස්ථමව , ලං අයිති න්යේ) ලං ප්රතිංමර  ලංකබම ලං  ැනී  ලංසමධමරණ ලං
යේ. 

(ඈ)  මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ැනී ට ලංදරනු ලංකැබූ ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංඅසමර්ථ  ලංමේ ලංඇති ලං
අවස්ථමව  ලං දී, ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලංඅදමක ලං විදුලි ලං මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලංබක  ලංඉමකමින්, ලං
අදමළ ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවර ම ලං යවත ලං (III ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං
අනුකූකව) ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං ඉදිරිපත් ලං  ළ ලං යුතු . ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ැනී  ලං සඳ ම ලං
බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං දරන ලංකද ලං ප්ර ත්න න්ට ලං අදමක ලං යතොරතුන් ලං එ  ලං අ දුවර ලං පත්ර  ලංස ඟ ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලංයුතු . ලං 

(ඉ) ලං එයසේ ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං ය ොමු ලංකිරීය න් ලං සති ලං    ලං (6) ලං   ලං මක ක් ලං
ඇතුළත, ලංඅදමක ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්ට ලං න්ණු ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලං
කබම ලංදී ට ලංපරීක්ෂණ ක් ලංපැවැත්මේය න් ලංපසුව, ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින්: 

 

අ. ය ොන්යේසි ලං විර යතව ලං ය ෝ ලං ඔහු ලං ය ෝ ලං ඇ  ලං විසින් ලං සුදුසු ලං  ැයි ලං සක නු ලං කබන ලං  වර ලං
පිරිවිතර න්ට, ලංය ොන්යේසිවකට ලංස  ලංනි   න්ට ලං ටත්ව ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලං
බකපත්රකමිය මට ලංබක  ලංදී ; 

ආ. ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවිකිරීය න් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවැළැක්මේ ; ය ෝ 
ඇ. ලං බකපත්රකමිය මට ලං සි  ලං බකපත්රය න් ලං බක  ලං යදන ලං කද ලං  මර්  න් ලං  රය න ලං  මයවර ලං

 මර්   ලං සඳ ම ලං  මර්  ලං අවසර  ලං අත් ර ලං  ැනී  ලං අවශයතමව න් ලං බවට ලං එළඹ ලංඇතැයි ලං
සෑහී  ට ලංපත්වන ලංඅවස්ථමව  ලංදී ලංඑ ට ලංඅදමක ලංඔහුයේ ලංය ෝ ලංඇ යේ ලංනිර්යේශ  ලං (IV ලං
වන ලංපරිය ෂ්ටය  ය ලංදැක්යවන ලංආ ෘති ට ලංඅනුකූකව) ය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංඉදිරිපත් ලං
කිරී ; ලං ළ ලංයුතු . 



6/31 
 

 ලං(ඊ) ය යසේයවතත්, ලං අදමක ලං ඉඩ  ලං වමසස්ථමන කින් ලං ආවරණ  ලං මේ ලං තියබන ලං ය ෝ ලං ඒ ලං ඉඩය  ය ලං
වමසස්ථමන ක් ලංඉදි ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංඅදමළ ලංනීති ලං ටයත් ලංසැකසුවර ලංඅවසර  ලංප්රදමන  ලං ර ලංඇති ලං
අවස්ථමව දී, ලංප්රමයේය   ලංයම වරවර ම ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර ක් ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංසඳ ම ලංවන ලං
නිර්යේශ ක් ලංඉදිරිපත් ලංයනො ළ ලංයුතු . ලං 

(උ)  මර්  ලං අවසර ක් ලං අත් ලං  ර ලං  ැනී  ලං සවරබන්ධය න් ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවර කු ලං යවතින් ලං
නිර්යේශ ක් ලංකැබුණු ලංපසු ලංස  ලංබකපත්ර  ලං  ලංටයත් ලංබකපත්රකමිය මට ලං රය න ලං ම ට ලංබක  ලං
යදන ලං කද ලං  මර්  න් ලං රය න ලං  ම  ලං පිණිස ලං අදමක ලං ඉඩ  ලං  ත, ලං  ටින් ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං විදුලි ලං
 මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලං අවශය ැයි ලංය ෝ ලං ය ො ය ැයි ලංසෑහී ට ලංපත්මේය න් ලංපසු, ලං ය ොමිෂන් ලං
සභමව ලංවිසින් ලංඑ  ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංපිළිබඳව ලංඅ මතයවර ම ලංයවත ලංනිර්යේශ  ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලං
යුතු . ලං ඉන්පසුව, ලං  ැසට් ලං පත්රයේ ලං පළ ලං  රනු ලං කබන ලංනි   ක් ලං  ඟින් ලං ඒ ලං අත් ර ලං  ැනී  ලං
අ මතයවර ම ලං විසින් ලං අනු ත ලං  රනු ලං කැබි  ලං යුතු ලං අතර ලං ඉන් තු ලං  මර්  ලං අවසර  ලං යපොදු ලං
 ටයුත්තක් ලංසඳ ම ලංඅවශය ලංවූවක් ලංයකස ලංසක නු ලංකැබි  ලංයුතු ලංවන ලංඅතර ලංඑ  ලංඉඩවර ලංඅත්පත් ලං
 ර ලං  ැනීයවර ලං පනත ලං  ටයත් ලං අත් රය න ලං බකපත්රකමිය මට ලං පවරනු ලං කැබි  ලං යුතු . ලං එ  ලං
අත් ර ලං  ැනී  ලං යවනුයවන් ලං ය වි  ලං යුතු ලං වූ ලං  වර ලං මුදකක් ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං ය වනු ලං
කැබි  ලංයුතු . 

2.2  වර ලංඉඩ   ලංඅයිති න්වකු ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකු ලංවිසින් ලංඑ  ලංඉඩ  ලං ත, ලං ටින් ලංය ෝ ලංඋඩින් ලංදැනට ලං
සවි ලංය ොට ලංපවත්නම ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංඉවත් ලං ර න්නම ලංයකස ලංඉමලී ක් ලංකිරී  

 
(අ) විදුලිබක ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3 ලංවන ලංඅයිත   ලං ටයත් ලංප්රදමන  ලං රන ලංකද ලංය ෝ ලං

පමර්ශව න් ලංඅතර ලංඑ ඟත්වය න් ලංකබම ලංයදන ලංකද ලං වර ලං මර්  ලංඅවසර ක්: 

(i)  මර්  ලංඅවසරයේ ලංනිශ්චිතව ලංසඳ න් ලං මකසී මව ලංඉක්  ලං මය න් ලංඅවසන් ලංවනු ලංකබන ලං
අවස්ථමව ; 

(ii)  මර්  ලං අවසරයේ ලං අන්තර් ත ලං නි    ට ලං අනුකූකව ලං ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න් ලංවිසින් ලංඅවසන් ලං රනු ලංකබන ලංඅවස්ථමව ; ය ෝ 

(iii)  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං දීය න් ලං පසු ලං ඉඩයවර ලං අයිති  ලං ය ෝ ලං පදිාචි  ලං යවනස්මේ  ලං
ය ේතුයවන්, ලංඑ  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංය යර ය ලංබන්ධන  ලංමේ  ලංඅවසන් ලං
වන ලංඅවස්ථමව  ලංදී, 
ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලං වර ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංඉඩය න් ලංඉවත් රන ලං

යකස ලංබකපත්රකමිය මට ලංදැන්මේ ක් ලංයදනු ලංකැබි  ලං ැකි . 

(ආ) ඉඩවර ලංඅයිති න්වකු ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකු ලංයවතින් ලංඑවැනි ලංදැන්මේ ක් ලංකැබුන ලංවිට  ලංදී, ලංඅදමක ලං
විදුලි ලං රැ ැන ලං ඉඩ  ලං  ත, ලං  ටින් ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං තවදුරටත් ලං සවි ලං  ර ලං තබම ැනී ට ලං
බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං අවශය ලං නවර, ලං ඒ ලං සඳ ම ලං අවශය ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං  ැනී  ලං සඳ ම ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලං ත ලංයුතු . 

 
(ඇ) ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ැනී ට ලංදරනු ලංකැබූ ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංඅසමර්ථ  ලංමේ ලංඇති ලං

අවස්ථමව  ලං දී, ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලංඅදමක ලං විදුලි ලං මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලංබක  ලංඉමකමින්, ලං
අදමක ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවර ම ලං යවත ලං (III ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං
අනුකූකව) ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං ඉදිරිපත් ලං  ළ ලං යුතු . ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ැනී  ලං සඳ ම ලං
බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං දරන ලංකද ලං ප්ර ත්න න්ට ලං අදමක ලං යතොරතුන් ලංඑ  ලං අ දුවර ලං පත්ර  ලංස ඟ ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලංයුතු . 

 
(ඈ) එයසේ ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං ය ොමු ලංකිරීය න් ලං සති ලං    ලං (6) ලං   ලං මක ක් ලං

ඇතුළත, ලංඅදමක ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්ට ලං න්ණු ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලං
කබම ලංදී ට ලංපරීක්ෂණ ක් ලංපැවැත්මේය න් ලංපසුව, ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින්: 
අ. ය ොන්යේසි ලං විර යතව ලං ය ෝ ලං ඔහු ලං ය ෝ ලං ඇ  ලං විසින් ලං සුදුසු ලං  ැයි ලං සක නු ලං කබන ලං  වර ලං

පිරිවිතර න්ට, ලං ය ොන්යේසිවකට ලං ස  ලං නි   න්ට ලං  ටත්ව ලං විදුලි ලං  මර්   ලං සවි ලං  ර ලං
තබම ැනී ට ලංබකපත්රකමිය මට ලංබක  ලංදී ; 

ආ. ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවි ලං ර ලංතබම ලං ැනීය න් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවැළැක්මේ ; ය ෝ 
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ඇ. ලං බකපත්රකමිය මට ලං සි  ලං බකපත්රය න් ලං බක  ලං යදන ලං කද ලං  මර්  න් ලං  රය න ලං  මයවර ලං
 මර්   ලං සඳ ම ලං  මර්  ලං අවසර  ලං අත් ර ලං  ැනී  ලං අවශයතමව ක් ලං බවට ලං එළඹ ලංඇතැයි ලං
සෑහී  ට ලංපත්වන ලංඅවස්ථමව  ලංදී ලංඑ ට ලංඅදමක ලංඔහුයේ ලංය ෝ ලංඇ යේ ලංනිර්යේශ  ලං (IV ලං
වන ලංපරිය ෂ්ටය  ය ලංදැක්යවන ලංආ ෘති ට ලංඅනුකූකව) ය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංඉදිරිපත් ලං
කිරී ; ලං ළ ලංයුතු . 

 ලං(ඉ)  මර්  ලං අවසර ක් ලං අත් ලං  ර ලං  ැනී  ලං සවරබන්ධය න් ලං ප්රමයේය  ලං යම වරවර කු ලං යවතින් ලං
නිර්යේශ ක් ලංකැබුණු ලංපසු ලංස  ලංබකපත්ර  ලං  ලංටයත් ලංබකපත්රකමිය මට ලං රය න ලං ම ට ලංබක  ලං
යදන ලං කද ලං  මර්  න් ලං රය න ලං  ම  ලං පිණිස ලං අදමක ලං ඉඩ  ලං  ත, ලං  ටින් ලං ය ෝ ලං උඩින් ලං විදුලි ලං
 මර්   ලංසවි ලංකිරී ට ලංඅවශය ැයි ලංය ෝ ලංය ෝ ය ලං ැයි ලංසෑහී ට ලංපත්මේය න් ලංපසු, ලංය ොමිෂන් ලං
සභමව ලංවිසින් ලංඑ  ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංපිළිබඳව ලංඅ මතයවර ම ලංයවත ලංනිර්යේශ  ලංඉදිරිපත් ලං ළ ලං
යුතු . ලං ඉන්පසුව, ලං  ැසට් ලං පත්රයේ ලං පළ ලං  රනු ලං කබන ලංනි   ක් ලං  ඟින් ලං ඒ ලං අත් ර ලං  ැනී  ලං
අ මතයවර ම ලං විසින් ලං අනු ත ලං  රනු ලං කැබි  ලං යුතු ලං අතර ලං ඉන් තු ලං  මර්  ලං අවසර  ලං යපොදු ලං
 ටයුත්තක් ලංසඳ ම ලංඅවශය ලංවූවක් ලංයකස ලංසක නු ලංකැබි  ලංයුතු ලංවන ලංඅතර ලංඑ  ලංඉඩවර ලංඅත්පත් ලං
 ර ලං  ැනීයවර ලං පනත ලං  ටයත් ලං අත් රය න ලං බකපත්රකමිය මට ලං පවරනු ලං කැබි  ලං යුතු . ලං එ  ලං
අත් ර ලං  ැනී  ලං යවනුයවන් ලං ය වි  ලං යුතු ලං වූ ලං  වර ලං මුදකක් ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං ය වනු ලං
කැබි  ලංයුතු . 

 
(ඊ) ලං ඉ ත ලං (අ) ලං පරිච්යේද ලංයේ ලං සඳ න් ලං පරිදි ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වකු ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්වකු ලං විසින් ලං

දැන්මේ ක් ලං කබම ලං දීය න් ලං  මස ලං තුන ලං (3) ලං   ලං  මකපරිච්යේද ක් ලං ඇතුළත, ලං බකපත්රකමිය ම ලං
විසින්: 

(i) ඉ ත ලං (ඇ) ලං පරිච්යේදයේ ලං සඳ න් ලං පරිදි ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං යවත ලං අ දුවරපත්ර ක් ලං
ඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅස ත් ලංවන ලංඅවස්ථමව ; 

(ii) ඉ ත ලං (ඇ) ලං පරිච්යේදයේ ලං සඳ න් ලං පරිදි ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං යවත ලං අ දුවරපත්ර ක් ලං
ඉදිරිපත් ලංය ොට ලංතිබුණ ලංද, ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින් ලංඑ  ලංඅ දුවරපත්ර  ලංප්රතික්යෂේප ලං ර ලං
ඇති ලංඅවස්ථමව ; ය ෝ 

(iii) විදුලිබක ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 7 වන ලං අයිත   ලං  ටයත් ලං ඉඩ  ලං
අනිවමර් ය න් ලං මිකදී ලං  ැනී ට ලං බක  ලං කැයබන ලං පරිදි ලං වූ ලං නිය ෝ  ක් ලං කබම ැනී ට ලං
අස ත්වන ලංඅවස්ථමව ; 
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලං මක ලංසී මව ලංඅවසමනයේ ලංදී, ලංනැතය ොත් ලංඉ ත ලං(ii) අනුයේදයේ ලං

පරිදි ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංයේ ලංීරණයේ ලංදිනයේ ලංසිට ලං මස   ලං මක ලංසී මවක් ලංඅවසමනයේ ලංදී ලං
ය ෝ ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං විසින් ලං නිශ්චිතව ලං දක්වනු ලං කබන ලං ඊ ලංට ලං වඩම ලං දීර්ඝ ලං  මක ලං සී මවක් ලං
අවසමනයේ ලංදී, ලංදැන්මේ ට ලංඅනුකූකව ලංවිදුලි ලං මර්   ලංඉවත් ලං ර ලං ත ලංයුතු . 

 
2.3  මර්  ලංඅවසර ක් ලංප්රදමන  ලංකිරී  ලංසවරබන්ධය න් ලංවන ලංවන්දි 

 
(අ) විදුලිබක ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3 ලංවන ලංඅයිත   ලං ටයත් බකපත්රකමිය කුට ලං මර්  ලං

අවසර ක් ලං (ප්රමයේය   ලංයම වරවරය ක් ලංවිසින් ලංයදන ලංකද ලංබක  ලං ත ලංය ෝ ලංඉඩවර ලංඅත් ලං ර ලං
 ැනීයවර ලංපනත ලං ටයත් ලංඅත්පත් ලං ර ැනී  ලං ත) ලංප්රදමන  ලංය යරන ලංඅවස්ථමව  ලංදී, ලංඉඩයවර ලං
අයිති න් ලං ට ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංවිසින් ලංීරණ  ලං රනු ලංකැබි  ලං ැකි ලංසමධමරණ ලංවන්දි ක් ලං
අ  ර ලං  නු ලං කැබි  ලං  ැ . ලං එබැවින්, ලං ඉ ත ලං 2.1 ලං (ඉ) ලං අනුයේද  ලං ස  ලං 2.2 ලං (ඈ) ලං අනුයේද  ලං
 ටයත්, ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංවිසින් ලංපවත්වනු ලංකබන ලංපරීක්ෂණ   ලංදී ලං ලංඉඩවර ලංඅයිති න් ලංවිසින් ලං
(බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං දී  ලං සඳ ම ලං ය ෝජිත ලං ය ොන්යේසි ලං  ටයත්) ලං
ය ෝජනම ලං ය ොට ලං ඇති ලං වන්දි ලං මුදයම ලං ප්ර මණ  ලං සවරබන්ධය න් ලං නිසි ලං සැකකිමක ලං දැක්වි  ලං
යුතු . 

 
(ආ) ලංබකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර කින් ලංපවරන ලංකද ලං වර ලංඅයිති ක් ලංක්රි මත්   ලංකිරීයවර ලං

ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං යේපක ට ලං  වර ලං  මනි ක් ලං සිදුවන ලං
අවස්ථමව , ලංඑ  ලංඉඩ  ලංය ෝ ලංංාංක ලංයේපළ ලංය යර ය ලංසවරබන්ධතමව ලංඇති ලං වර ලංතැනැත්තකු ලං
විසින් ලංඑ  ලංඅකමභ මනි  ලංසවරබන්ධය න් ලංබකපත්රකමිය මය න් ලංසමධමරණ ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංඅ  ලං
 ර ලං නු ලංකැබි  ලං ැකි . ලං 
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(ඇ) බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර කින් ලංපවරන ලංකද ලං වර ලංඅයිති ක් ලංක්රි මත්   ලංකිරීයවර ලං
ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං වර ලං තැනැත්යතකු ලං ට ලං  වර ලං ඉඩ ක් ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං යේපළක් ලංභුක්ති ලං
විඳීයවර ලංදී ලංබමධම ලංකිරී ක් ලංසිදු ලංවූ ලංඅවස්ථමව , ලංඒ ලංබමධම ලංමේ  ලංසවරබන්ධය න් ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලං
විසින් ලං ීරණ  ලං  රනු ලං කැබි  ලං  ැකි ලං  වර ලං වන්දි ලං මුදකක් ලං ඔහු ලංට ලං ය ෝ ලං ඇ ට ලං
බකපත්රකමිය මය න් ලංඅ  ලං ර ලං ත ලං ැකි . 

 
(ඈ) ඉ ත ලං(අ), ලං(ආ) ලංස  ලං(ඇ) ලංපරිච්යේද ලං ට ලංයත්, ලංබකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං වර ලංතැනැත්තකු ලං ට ලං

 වර ලංවන්දි ක් ලංය මේ ට ලං ටත්ව ලංසිටින්යන් ලංදැයි ලංීරණ  ලංකිරී  ලංපිණිස, ලංස්වකී  ලංඅිය ත  ලං
පරිදි ලං ය ෝ ලං බකපෑ  ට ලං කක් ලං වූ ලං තැනැත්තකුයේ ලං ඉමලී  ලං  ත ලං අවශය ලං  ලං පරිදි ලං පරීක්ෂණ ලං
පැවැත්මේ ට ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලං ට ලං ැකි මවක් ලංඇත. 

 
(ඉ) ලං ඉ ත ලං (ඈ) ලං පරිච්යේද  ලං  ටයත් ලං පවත්වනු ලං කබන, ලං  වර ලං පරීක්ෂණ ක් ලං අවසමනයේ ලං දී ලං

බකපත්රකමිය කු ලංවිසින් ලං වර ලංපමර්ශව  ට ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංය වි  ලංයුතු ලංවන්යන් ලංද ලංස , ලංඑ ලංයසේ ලං
ය වි  ලං යුතු ලං නවර, ලං ය වි  ලං යුතු ලං වන්දි ලං මුදයම ලං ප්ර මණ  ලං ීරණ  ලං කිරීය න් ලං අනතුන්ව; ලං
ප්රමයේය  ලංයම වර ලංවිසින් ලංසි  ලංීරණ , ලංවන්දි ලංඉමකම ලංසිටි ලංය ෝ ලංප්රදමන  ලං රනු ලංකැබූ ලං වර ලං
තැතැන්යතකුට ලංස  ලංබකපත්රකමිය ම ලංයවත ලංලිිතතව ලංදන්වම ලං ැවි  ලංයුතු . ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලං
යේ ලං එ  ලං දැන්මේ  ලං  ඟින් ලං ත  ලං ීරණ  ලං සඳ ම ලං පමද  ලං වූ ලං ය ේතු ලං  මරණමවන් ලං ද ලං පැ ැදිලිව ලං
සඳ න් ලං ළ ලංයුතු . 

 
(ඊ) ය   ලංය ොටස ලං ටයත්, ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංය මේ ට ලංයනො ැති ලංබවට ලංවූ ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංයේ ලං

ීරණ කින් ලං පීඩමවට ලං පත් ලං වූ ලං ය ෝ ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං විසින් ලං ීරණ  ලං  රන ලං කද ලං වන්දි ලං
මුදයම ලංප්ර මණ  ලංය යර ය ලංසෑහී  ට ලංපත් ලංයනොවූ ලංතැනැත්තකු ලංවිසින්, ලංඒ ලංතැනැත්තම ලංඉමකම ලං
සිටින ලංවන්දි ලංමුදක ලංය ෝ ලංඒ ලංතැනැත්තම ලංඉමකම ලංසිටින ලංවන්දි ලංමුදක ලංස  ලංඒ ලංතැනැත්තමට ලංය වි  ලං
යුතු ලංබවට ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංවිසින් ලංීරණ  ලං ර ලංඇති ලංවන්දි ලංමුදක ලංඅතර ලංයවනස ලංඅ  ලං ර ලං
 ැනී  ලංසඳ ම ලං(නිසි ලංඅධි රණ ලංබක  ලංඇති ලංඅධි රණ  ), ලංබකපත්රකමිය මට ලංවින්ේධව ලංනඩු ලං
පවරනු ලංකැබි  ලං ැකි . ලං(යවර ලංසවරබන්ධය න් ලංවැඩි ලංදුර ලංවිස්තර ලංසඳ ම ලං න්ණම ර ලංවිදුලිබක ලං
පනයත් ලංI ලංවන ලංඋපයමඛනයේ ලං4 ලංවන ලංඅයිත යේ ලං5, ලං6 ලංස  ලං7 ලංවන ලංඅයිත  ලංබකන්න) 
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3 වන හකොටස – ගස් හහෝ අතු කපා බිම හහලීම 

සම්බන්ධ මාර්හගෝපහේශ් 
(ය   ලං ය ොටස ලංතුළ: ‘ ස’  න්නට, ලං  වර ලං පඳුරක් ලංඇතුළත් ලංවන ලං අතර ලං  ‘ පම ලං බි  ලං ය ලී ’ ස  ‘අතු ලං
පෑහී ’  න්යන ය ලංඅර්ථ ලංඒ ලංඅනුව ලංයත්න්වර ලං ත ලංයුතු ; ‘ඉඩ ’  න්යනන් ලං ස ලංවැයඩමින් ලංපවතින්නම ලංවූ ලං
ඉඩ  ලංඅද ස් ලංයේ.) 
 
3.1 සවි ලං ර ලංඇති ලංය ෝ ලංසවි ලං රමින් ලංපවතින ලංය ෝ ලංසවි ලංකිරී ට ලංනි මිත, ලං වර ලං  ලංවිදුලි ලංරැ ැන  ලංය ෝ ලං

විදුලි ලං පිරි ත : ලං සවිකිරී , ලං නඩත්තු ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං ඒවමයේ ලං ක්රි ම මරිත්ව ට ලං අව යරවන ලං ය ෝ ලං
බමධමවන ලංපරිදි; ලංය ෝ ලං  ජනතමවට ලංඅනතුන් ලංඇති ලං රන ලංප්රභව ක් ලංසෑයදන ලංපරිදි, ලංඉතම ලංසමීපව ලං
 වර ලං සක් ලංපවතින ලංය ෝ ලං තු ලංපැවති  ලං ැකි ලංඅවස්ථමව  ලංදී, ලංඑ  ලං ස ලං පම ලංදැමී ට, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලං
මුම ලං පම ලං දැමී ට ලංනි   ලං රමින් ලංවූ ලං දැන්මේ ක් ලං (V ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලංආ ෘති ට ලං
අනුකූකව) ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඉඩයවර ලංපදිාචි න්ට ලංදි  ලංයුතු . 

3.2 ඉඩයවර ලංපදිාචි න් ලංඑ ය ලංඅයිති න් ලංද ලංයනොවන ලංඅවස්ථමව දී, ලංඉ ත ලං3.1 ලංපරිච්යේද  ලං ටයත් ලංකබම ලං
යදන ලංකද ලං වර ලංදැන්මේ   ලංපිටපතක් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංද ලංකැයබන ලංබවට ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලං
ව බකම ත ලං යුතු . ලං එයසේ ලං කබම ලං යදන ලං දැන්මේ  ලං ඉ ලංඩයවර ලං පදිාචි න් ලං යවත ලං (ස  ලං පදිාචි න් ලං එ ය ලං
අයිති න් ලං ද ලං යනොවන ලං අවස්ථමව  එ ය ලං පිටපතක් ලං ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං යවත) ලං කැබුණු ලං බවට ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංස ති  ලං ර ලං ත ලංයුතු . 

3.3 එයසේ ලංදැන්මේ ක් ලංකබම ලංදුන් ලංදින ලංසිට ලංවැඩ රන ලංදින ලං ත ලං(7) ලංක් ලංඇතුළත: 
(අ) ලං ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං ය ෝ ලං පදිාචි න් ලං විසින් ලං දැන්මේයවර ලං අඩාගු ලං නි   න් ලං පිළිපදින ලං කද ලං

අවස්ථමව  ලංදී, ලංඒ ලංසඳ ම ලංසමධමරණ ලංයකස ලංදරන ලංකද ලංවි දවර ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඉඩයවර ලං
අයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංයවත ලංය වි  ලංයුතු . 

(ආ) ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංදැන්මේයවර ලංඅඩාගු ලංනි   න් ලංපිළිපැද ලංයනො ැති ලං
අවස්ථමව  ලංදී ලංස  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංස  ලංපදිාචි න් ලං න ලංයදයදනම  ලංවිසින් ලං(ඉ ත ලං3.1 ලං
පරිච්යේද  ලං  ටයත්) ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං කබම ලං දී ලං ඇති ලං දැන්මේ ට ලං වියරෝධ  ලං ප්ර මශ ලං
 රමින් ලං ප්රති-දැන්මේ ක් ලං කබම ලං දී ලං යනො ැති ලං අවස්ථමව  ලං දී; ලං ඉ ත ලං 3.1 ලං පරි ලංච්යේදයේ ලං
සඳ න් ලං රන ලංකද ලංබකපෑවර ලංවළක්වමලී  ලංසඳ ම ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඅදමක ලං ස ලං පම ලං
දැමී ට, ලංඑ ය ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඑ ය ලංමුම ලං පම ලංදැමී ට ලංසැකැස්වි  ලංයුතු . 

 ලං(ඇ) ලං ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංදැන්මේයවර ලංඅඩාගු ලංනි   න් ලංපිළිපැද ලංයනො ැති ලං
අවස්ථමව  ලංදී ලංස  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංකබම ලං
දී ලංඇති ලංදැන්මේ ට ලංවියරෝධ  ලංප්ර මශ ලං රමින් ලංප්රති-දැන්මේ ක් ලංකබම ලංදී ලංඇති ලංඅවසථ්මව  ලංදී; ලං
 මරණ  ලං (VI ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං අනුකූකව) ලං බකපත්රකමිය ම ලං
විසින් ලංඅදමක ලංප්රමයේය  ලංයක වර ලංයවත ලංය ොමු ලං ළ ලංයුතු  

3.4 ඉ ත ලං3.3 ලං (ඇ) ලංඅනුයේද  ලං ටයත් ලං වර ලං මරණ ක් ලංප්රමයේය  ලංයම වර ලංයවත ලංය ොමු ලංකිරීය න් ලං
පසු, ලං  න්ණු ලං වි සම ලං බැලී  ලං පිණිස ලං පමර්ශව න්වන්ට ලං සවන් ලං යදනු ලං කැබීයවර ලං අවසථ්මවක් ලං කබම ලං
දීය න් ලං පසුව, ලං ඒ ලං සවරබන්ධය න් ලං අවස්ථමනුකූක ලං න්ණු ලං අනුව ලං යුක්ති ලං ස  ත ලං  යි ලං ප්රමයේය  ලං
යම වර ලංවිසින් ලං මපනම ලං රන ලංනි   ක් ලං රනු ලංකැබි  ලං ැකි . ලංඑ  ලංනි    ලං ඟින්: 
(අ) ප්රති-දැන්මේ ක් ලං කබම ලං දුන් ලං  වර ලං තැනැත්තකු ලං දැනුවත් ලං කිරීය න් ලං පසු, ලං අදමක ලං  ස ලං  පම ලං

දැමී ට, ලංඑ ය ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඑ ය ලංමුම ලං පම ලංදැමී ට ලංබකපත්රකමිය ම ලං ට ලංඉඩ ලංදී ; ලං
ස  

(ආ) ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංබකපත්රකමිය මට ලංය වි  ලංයුතු ලංවි දවර ලං(කිසිවක් ලං
යේ ලංනවර) ලං වයර්ද ලං න්න ලංනිශ්ං  ලංකිරී , ලංසිදු ලං ළ ලං ැකි . 
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3.5 ඉ ත ලං3.3 ලං(ආ) ලංඅනුයේද ට ලංඅනුව ලංය ෝ ලං3.4 ලංපරිච්යේද  ලං ටයත් ලං රනු ලංකැබූ ලංනි    ට ලංඅනුව, ලං
 ටයුතු ලං රන ලංඅවස්ථමව  ලංදී, ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින්: 
(අ) අයනකුත් ලං ස් ලංවකට, ලංවැටවකට, ලංබඩවැටිවකට ලංස  ලංවැයඩන ලංලකදමවට ලංඅව  ලං මනි ක් ලං

සිදු ලංවන ලංපරිදි ලංස  ලං  පත් ලංවෘක්ෂ ලංය ෝ ලංකඳු ලංව ම ලංප්රතිපත්ීන්ට ලංඅනුව ලං ස් ලං පම ලංදැමී ට, ලං
ඒවමයේ ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමී ට ලංසැකැස්වි  ලංයුතු ; 

(ආ) එයසේ ලං  පම ලං ද න ලං කද ලං  ස්, ලං ඒවමයේ ලං අතු ලං ය ෝ ලං මුම ලං ඉඩවර ලං අයිති න්යේ ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්යේ ලංනිර්යේශ න්ට ලංඅනුකූකව ලංඉවත් ලංකිරී ට ලංසැකැස්වි  ලංයුතු ; 

(ඇ) ඉඩ ට ලංසිදු ලංවූ ලං වර ලං මනි ක් ලංසපුරමලි  ලංයුතු . 
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4 වන හකොටස – ඉඩමකට හහෝ පරිශ්රයකට ඇතුුවවීම 
 
4.1 ප ත ලං සඳ න් ලං  මරණම ලං සවරබන්ධය න් ලං බකපත්රකමිය කුයේ ලං බක කත් ලං නිකධමරිය කුට ලං  වර ලං

ඉඩ  ට ලංය ෝ ලංපරිශ්ර  ට ලංඇතුළුවි  ලං ැකි : 
(අ) ලං දැනට ත් ලංනීතයමනුකූක ලංයකස ලංසවි ලං ය ොට ලංඇති ලං විදුලි ලං මර්  ක් ලංය ෝ ලං විදුලි ලං පිරි තක් ලං

යවනුවට ලංය ෝ ලංඊට ලංඅ තරව ලංනව ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංය ෝ ලංනව ලංවිදුලි ලංපිරි තක් ලංසවි ලංකිරී ට; ලං
ය ෝ ලං 

(ආ) එයසේ ලං පවත්නම ලං විදුලි ලං  මර්    ලං ය ෝ ලං විදුලි ලං පිරි ත  ලං  වර ලං අළුත්වැඩි ම ලංකිරී ක් ලං ය ෝ ලං
යවනස් ලංකිරී ක් ලංසඳ ම ලං 

 
4.2 ය යසේයවතත්, ලං ප ත ලං  න්ණු ලං සපුරම ලං ඇති ලං අවස්ථමව දී ලං  ැර, ලං ඉ ත ලං 4.1 ලං  ටයත් ලං සඳ න් ලං

 මරණම ලං සඳ ම ලං බකපත්රකමිය කුයේ ලං බක කත් ලං නිකධමරිය කු ලං විසින් ලං  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං
පරිශ්ර  ට ලංඇතුළු ලංයනොවි  ලංයුතු  ලං: 
(අ) ලං ඉඩ  ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ලං තුළ ලං සිදු ලං කිරී ට ලං අද ස් ලං ය යරන ලං  මර්  න්යේ ලං ස්වභමව  ලං  ම ලං

ප්ර මණ  ලං  ැකිතමක් ලං දුරට ලං සවරපූර්ණය න් ලං ස  ලංනිවැරදිව ලං සඳ න් ලං රමින් ලං අයේක්ෂිත ලං
පිවිසී  ලංපිළිබඳව ලං(VII ලංවන ලංපරිය ෂ්ටය  ය ලංදැක්යවන ලංආ ෘති ට ලංඅනුකූකව) ලංදින ලංතුන ලං(3) ලං
  ලංපූර්ව ලංදැනුවරදී ක් ලංකබම ලංදී ලංතිබී ; 

(ආ) ලං අවශයතමව ක් ලංඇතිවුවය ොත්, ලංඔහුයේ ලංය ෝ ලංඇ යේ ලංබකතක ලංපිළිබඳ ලංසමක්ෂි ලංඉදිරිපත් ලං
ය ොට ලංතිබී ; ලංස  

(ඇ) ත  ලංපිවිසී  ලංප්ර මරව ලංසිදු ලංවි  ලං ැකි ලං වර ලංඅව යරතමව ක්, ලංබමධමවක් ලංය ෝ ලංඅකමභමනි ක් ලං
සඳ ම ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්ට ලංසමධමරණ ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංය මේ . 

 
4.3  ලං ලං ලං ලං ලංඉ ත ලං4.2 ලං(අ) ලංඅනුපරිච්යේදය  ය ලංසඳ න් ලංවන ලංදැන්මේ : 

(අ) ලං ලං ඉඩයවර ලංපදිාචිව ලංඇත්නවර, ලංඑ ය ලංපදිාචි න්ට ලංදි  ලංයුතු ; 
(ආ) ඉඩයවර ලංපදිාචිව ලංනැත්නවර ලංස  ලංඉඩ  ලංඅයිති න්යේ ලංන  ලං ම ලංලිපින  ලංදන්යන් ලංනවර, ලංය ෝ ලං

සමධමරණ ලංඋත්සම  කින් ලංදැන ත ැකි ලංනවර, ලංඔහුට ලංය ෝ ලංඇ ට ලංදි  ලංයුතු ; 
(ඇ) ඉඩයවර ලං පදිාචිව ලං නැත්නවර ලං ස  ලං ඉඩ  ලං අයිති න්යේ ලං න  ලං  ම ලං ලිපින  ලං සමධමරණ ලං

උත්සම  කින් ලං දැන ත ලං යනො ැකි ලං නවර, ලං ඉඩයවර ලං පැ ැදිලිව ලං යපයනන ලං ස්ථමන   ලං
ප්රදර්ශන  ලං ළ ලංයුතු ; 

(ඈ) ඉඩ  ලං වර ලං යපොදු ලං ටයුත්තක් ලංසඳ ම ලං භමවිතම ලං ය යරන ලං ය ෝ ලං ඒ ලං සඳ ම ලං යවන් ර ලංඇති ලං
විට  ලංදී, ලංඑ  ලං මර්   ලංක්රි මත්   ලංකිරී  ලංභමරව ලංසිටින ලංනිකධමරි මට ලංය ෝ ලංපුේ ක මට ලංදි  ලං
යුතු . 

 
4.4 ඉ ත ලං 4.2 ලං (අ) ලං අනුපරිච්යේදය  ය ලං සඳ න් ලං වන ලං දැන්මේ ක් ලං කබමදී  ලං සඳ ම ලං  වර ලං ඉඩ   ලංට ලං

ඇතුළුමේ ට ලංබකපත්රකමිය කුයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරිය කුට ලං යමි   ලංඇත. 
 
4.5 බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං ලිිතතව ලං බක  ලං පවරම ලං ඇත්නවර ලං මිස, ලං ඉ ත ලං 4.1 ලං පරිච්යේද  ලං  ටයත් ලං

සඳ න් ලං මරණම ලංසඳ ම ලං වර ලංඉඩ  ට ලංය ෝ ලංපරිශ්ර  ට ලංපිවිසී ට ලංකිසිදු ලංපුේ ක කුට ලං යමි  ක් ලං
යනො ැත. 

 
4.6  වර ලං පුේ ක කු ලං විසින් ලං  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ට ලං ඇතුළුමේ ට ලං ඇති ලං  යමි   ලං ක්රි මයේ ලං ලං

ය දමේයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං වශය න් ලං ඉඩ ට ලං සිදුවන ලං අකමභමනි ක්, ලං ඔහුට ලං ය ෝ ලං ඇ ට ලං ඒ ලං සඳ ම ලං
ලිිතතව ලංබක  ලංපවරම ලංදුන්, ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංසපුරමලි  ලංයුතු . 

 
4.7  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ට ලං ඇතුළුමේ ට ලං ඇති ලං  යමි  ක් ලං ක්රි මත්   ලං කිරීයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං

වශය න් ලං වර ලංඉඩ  ට ලංය ෝ ලංංාංක ලංයේපක ට ලං වර ලං මනි ක් ලංසිදුවන ලංඅවස්ථමව , ලංඑ  ලංඉඩ  ලං
ය ෝ ලං ංාංක ලං යේපළ ලං ය යර ය ලං සවරබන්ධතමව ලං ඇති ලං  වර ලං තැනැත්තකු ලං විසින් ලං එ  ලං අකමභමනි  ලං
සවරබන්ධය න් ලංබකපත්රකමිය මය න් ලංසමධමරණ ලංවන්දි ලංමුදකක් ලංඅ  ලං ර ලං නු ලංකැබි  ලං ැකි . 
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4.8  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ට ලං ඇතුළුමේ ට ලං ඇති ලං  යමි  ක් ලං ක්රි මත්   ලං කිරීයවර ලං ප්රතිලක ක් ලං
වශය න් ලං  වර ලං තැනැත්යතකු ලං  ට ලං  වර ලං ඉඩ ක් ලං ය ෝ ලං ංාංක ලං යේපළක් ලං භුක්ති ලං විඳීයවර ලං දී ලං බමධම ලං
කිරී ක් ලං සිදු ලං වූ ලං අවස්ථමව , ලං ඒ ලං බමධම ලං මේ  ලං සවරබන්ධය න් ලං ය ොමිෂන් ලං සභමව ලං විසින් ලං ීරණ  ලං
 රනු ලං කැබි  ලං  ැකි ලං  වර ලං වන්දි ලං මුදකක් ලං ඔහු ලංට ලං ය ෝ ලං ඇ ට ලං බකපත්රකමිය මය න් ලං අ  ලං  ර ලං  ත ලං
 ැකි . 

 
4.9  වර ලං ඉඩ  ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර  ට ලංඇතුළුමේ  ලං සඳ ම ලං ඇති ලං  යමි  ක් ලංක්රි මත්   ලංකිරී ට ලං  න්නම ලං

වෑ    ලංදී, ලංබක ත් මර  ලං ැර ලංඅයනකුත් ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංදරම ලංඇති ලංස  ලංඒ ලංසි ළු ලං
ප්ර ත්න න් ලං අසමර්ථ  ලං මේ ලං ඇති ලං විට , ලං ඉ ලංඩ ට ලං ය ෝ ලං පරිශ්ර ට ලං බයකන් ලං ඇතුළුමේ  ලං පිණිස ලං
බකපත්රකමිය මට ලං ය ෝ ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං බක  ලං යදන ලං නිකධමරි කුට ලං බක  ලං යදන්නම ලං වූ ලං
ආඥමවක් ලංකබම ලං ැනී  ලංපිණිස, ලංඅදමක ලංඉඩ  ලංය ෝ ලංපරිශ්ර  ලංපි යටි ලංස්ථමන  ලංඅරභ ම ලංනිසි ලංඅධි රණ ලං
බක  ලංඇති ලං ය ස්ත්රමත් ලංඅධි රණ  ලංයවත, ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඒ පමක්ෂී  ලංඉමලී ක් ලං රනු ලං
කැබි  ලං ැකි . 

 
4.10 ය   ලං ය ොටස ලං  ටයත් ලං  වර ලං  යමි  ක් ලං ය ෝ ලං බක ක් ලං ප්ර මරව, ලං බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං බක  ලං

පවරන ලංකද ලංනිකධමරිය ක් ලංවිසින් ලං වර ලංපරිශ්ර  ට ලංඇතුළුමේයවර ලංදී: 
(අ) ලං එ  ලංඇතුළුමේ  ලංය ේතුයවන් ලංපරිශ්ර  ලංපවතින ලංතත්ව ට ලංවඩම ලංඅඩු ලංආරක්ෂිත ලං ට්ට  ට ලංපත් ලං

යනොවන ලංබවට ලංඅදමක ලංබක කත් ලංනිකධමරි ම ලංවිසින් ලංස ති  ලං ළ ලංයුතු ; ස  
(ආ) ලං පරිශ්ර ට ලංපිවියසන ලංබක කත් ලංනිකධමරි ම ලංය ෝ ලංඔහු ලංය ෝ ලංඇ  ලං ැුවව න ලංයවනත් ලං වර ලං

තැනැත්තකු ලං විසින්, ලං පරිශ්ර  ලංට ලං ඇතුළුමේයවරදී ලං ය ෝ ලං බක කත් ලං  මර්  න් ලං සිදුකිරීයවරදී, ලං
සිදු රන ලංකද ලං වර ලංඅකමභමනි ක්, ලං ථම ලංතත්ව ට ලංපත් ලංකිරී  ලංය ෝ ලංඒ ලංසඳ ම ලංවන්දි ලංය මේ  ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංසිදු ලං ළ ලංයුතු . 
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5 වන හකොටස – මහජනතාව සඳහා හතො තුරු 
 

5.1  මර්  ලංඅවසර  
 
(අ) ලං විදුලිබක ලං පනත ලං ප්ර මරව, ලං අදමක ලං පළමත් ලං පමකන ලං අ තන  ලං ය ෝ ලං යවනත් ලං අදමක ලං

අධි මරි   ලංඑ ඟතමව  ලංඇතිව, ලං වර ලංමේික ක් ලං ටින්, ලංඋඩින්, ලංතුලින්, ලං ත, ලං දියේ ලංය ෝ ලං
 ර ම ලං  වර ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං ය ෝ ලං විදුලි ලං පිරි තක් ලංසවි ලංකිරී  ලං සඳ ම ලං බකපත්රකමිය කුට ලං
බක  ලංපැවරී ලංඇත. ලංඑබැවින්, ලංඑවැනි ලංඅවස්ථමවන් ය ලංදී ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී  ලංසඳ ම ලං
කිසිදු ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වකුය න් ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්වකුය න් ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං
 ැනීයවර ලංඅවශයතමව ක් ලංපැන ලංයනොනී. 

  
 ලං(ආ) ලං නමුත්, ලං වර ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ටින් ලංය ෝ ලංඋඩින් ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී ට ලංය ෝ ලංසවි ලං ර ලං

තබම ලං  ැනී ට ලං බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං  ත ලං යුතු ලං යේ. ලං
බකපත්රකමිය කු ලං ට ලංඅවශය ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලං ත ලං ැකි ලං්ර  ලංප ත ලංපරිදි ලංයේ: 

(i) පමර්ශ්ව න් ලංඅතර ලංගිවිසු ක් ලං ඟින් ලං(එනවර ලංබකපත්රකමිය ම ලංස  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලං
ය ෝ ලංපදිාචි න් ලංඅතර) 

(ii) ප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින් ලංකබමයදන ලංබක ක් ලං ඟින්; ය ෝ 

(iii)  මර්  ලංඅවසර  ලංඅත් ර ලං ැනී  ලං ඟින් ලං 

(ඇ) ලං පළමුයවන් , ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං යදන ලං යකස ලං ඉමකමින් ලං (I ලං වන ලං පරිය ෂ්ටය  ය ලං
දැක්යවන ලං ආ ෘති ට ලං අනුකූකව) ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං  ලං ඉඩයවර ලං අයිති න්ට ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්ට ලංදැන්මේ ක් ලංනිකුත් ලං රනු ලංඇත. ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවිකිරී ට ලංබක  ලංඉමකමින් ලං
ප්රමයේය   ලංයම වර ලංයවත ලංඅ දුවරපත්ර ක් ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංයපර, ලං(පමර්ශ්ව න් ලංඅතර ලංඇති ලං
 ර න්නම ලංගිවිසු ක් ලං ර ම) ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී  ලංසුරක්ෂිත ලං ර ලං ැනී ට ලං ත ලං ැකි ලං
සි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලං නු ලංඇත. ලං 

(ඈ) ලං එයසේ ලංබකපත්රකමිය කු ලංයවතින් ලංනව ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවිකිරී ට ලං මර්  ලංඅවසර  ලංඉමලුවර ලං
 රමින් ලං නියේදන ක් ලං කැබීය න් ලං අනතුන්ව, ලං ඉඩයවර ලං අයිති න්වකුට ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්වකුට: 

(i) කිසිදු ලං නි   ක් ලං ය ෝ ලං ය ොන්යේසි කින් ලං යතොරව ලං බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං  මර්  ලං
අවසර  ලං කබමදි  ලං  ැ  - ඉන් ලං අනතුන්ව ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං විදුලි ලං  මර්   ලං
සවි රනු ලංඇත. 

(ii) කිසිදු ලං ප්රතිංමර ක් ලං යනොදක්වම ලං සිටි  ලං  ැ  ලං - ලං ය  යදී ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න් ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබමදී ට ලං සූදමනවර ලං යනො ැති ලං යකස ලං සක ම, ලං
බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං විදුලි ලං මර්   ලං සවි ලංකිරී  ලං සඳ ම ලං බක  ලං ඉමකමින් ලං ප්රමයේය   ලං
යම වර ලංයවත ලංඅ දුවර ලංපත්ර ක් ලංය ොමු ලං ළ ලං ැකි . 

(iii)  වර ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසිවකට ලං ටත්ව ලංවිදුලි ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබමදි  ලං ැ  ලං
- ලං ය  යදී ලං ඉඩවර ලං අයිති න්යේ ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්යේ ලං නි   න් ලං ස  ලං ය ොන්යේසි ලං
වකට ලං එ ඟ ලං වන්යන් ලං නවර, ලං  මර්  ලං අවසර  ලං පිළි ැනීය න් ලං අනතුන්ව ලං
බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං විදුලි ලං  මර්   ලං සවි රනු ලං ඇත. ලං යනොඑයසේනවර, ලං
බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං විදුලි ලං මර්   ලං සවි ලංකිරී  ලං සඳ ම ලං බක  ලං ඉමකමින් ලං ප්රමයේය   ලං
යම වර ලංයවත ලංඅ දුවර ලංපත්ර ක් ලංය ොමු ලං ළ ලං ැකි . 

(iv)  මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී ට ලංසූදමනවර ලංයනො ැති ලංනවර, ලංය ේතු ලං මරණම ලංස යතව ලංඒ ලංබව ලං
බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං ලිිතතව ලං දැනුවරදි  ලං  ැ  ලං - ය  යදී ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං
යවනත් ලංවි මප න් ලං(ඇත්නවර) ලංසක ම ලංබකනු ලංකැබි  ලං ැකි ලංඅතර ලංයනොඑයසේනවර ලං
විදුලි ලං මර්   ලංසවි ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංබක  ලංඉමකමින් ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංයවත ලංඅ දුවර ලං
පත්ර ක් ලංය ොමු ලං ළ ලං ැකි . 
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 ලං(ඉ) ය යසේයවතත්, ලං  මර්  ලං අවසර  ලං ඉමකමින් ලං බකපත්රකමිය කු ලං යවතින් ලං කැයබන ලං
දැන්මේවරවකට ලං ය ෝ ලං යවනත් ලං (වමචි  ලං ය ෝ ලං ලිිතත) ලං සන්නියේදන න්ට අයිති න් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න් ලං විසින් ලං  ඩිනමින් ලං ස  ලං නිසිපරිදි ලං ප්රතිංමර ලං දැක්මේ  ලං නුවණට ලං හුන් . ලං  මර්  ලං
අවසර  ලංකබම ලං දී ට ලංසූදමනවර ලංවිට  ලංදී, ලංඒ ලංසවරබන්ධය න් ලංබකමයපොයරොත්තු ලංවන ලංවන්දි ලං
මුදම ලං ප්ර මණ  ලං ද ලංඇතුළුව ලංනි   න් ලං ම ලං ය ොන්යේසි ලංබකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං ය ෝජනම ලං
කිරී  ලං වඩම ලං උචිත ලං යේ. ලං එවැනි ලං නි   න් ලං  ම ලං ය ොන්යේසි ලං බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං
පිළි ැනී ට ලං ඉඩ ඩ ලං ඇති ලං අතර ලං එයසේ ලං නැතය ොත් ලං ප්රමයේය   ලං යම වරවර කු ලං  ගින් ලං
පවත්වනු ලංකබන ලංපරීක්ෂණ   ලංදී ලංඒවම ලංසවරබන්ධය න් ලංනිසි ලංසැකකිමකක් ලංදක්වනු ලංඇත. ලං
 මර්  ලං අවසර  ලං ප්රදමන  ලං කිරී  ලං සවරබන්ධය න් ලං වන්දි ලං ය මේ ට ලං අදමක ලං විස්තර ලං සඳ ම ලං
 න්ණම ර ලංඉ ත ලං2.3 ලංපරිච්යේද  ලංබකන්න. 

(ඊ) ලං ඉඩ ක් ලං ත, ලං ටින් ලංය ෝ ලංඋඩින් ලං දැනට ත් ලංසවි ලං ර ලංඇති ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංඉවත් ලං ර ලං
 ැනී ට ලං වර ලංඉඩ   ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්ට ලංඅවශයවන ලංවිට, ලංවිදුලි ලං මර්   ලංඉවත් ලං
 ර ලං  න්නම ලං යකස ලං දන්වමින් ලං බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං දැන්මේ ක් ලං කබම ලං දි  ලං  ැ . ලං යවර ලං
සවරබන්ධය න් ලං වැඩි ලං විස්තර ලං සඳ ම ලං  න්ණම ර ලං 2.2(අ) ලං අයිත   ලං බකන්න. ලං එවැනි ලං
දැන්මේ ක් ලංකැබීය න් ලංඅනතුන්ව ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී  ලංසුරක්ෂිත ලං ර ලං ැනී  ලංසඳ ම ලං
සි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංදැරීය න් ලංඅනතුන්ව, ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවි ලං ර ලංතබම ලං ැනී  ලං
සඳ ම ලං බක  ලං ඉමකමින් ලං බකපත්රකමිය ම ලං  ට ලං ප්රමයේය   ලං යම වර ලං යවත ලං අ දුවර ලං පත්ර ක් ලං
ය ොමු ලං ළ ලං ැකි . 

(උ) ලං විදුලි ලං  මර්  ක් ලං සවි ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං සවි ලං  ර ලං තබම ලං  ැනී  ලං සවරබන්ධය න් ලං  වර ලං ඉඩ   ලං
අයිති න්වකු ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකු ලං ට ලං න්ණු ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලංකබම ලංදී  ලං
සඳ ම ලං ප්රමයේය   ලං යම වරවර කු ලං විසින් ලං පවත්වනු ලං කබන ලං පරීක්ෂණ ක් ලං සඳ ම ලං අදමක ලං
ඉඩවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංස භමී ලංමේ  ලංඔහුයේ ලංය ෝ ලංඇ යේ ලං  පතට ලංය ේතු ලංවනු ලං
ඇත. ලංඑය න්  ලංඑවැනි ලං වර ලංපරීක්ෂණ   ලංදී, ලංඅදමක ලංසි ළු  ලං ලංයතොරතුන් ලංකබම ලංදී  ලං ඟින් ලං
සි ළු ලංපමර්ශව න්ට ලංසමධමරණ ලංවන ලංදැන-උ ත් ලංීරණ ක් ලං ැනී ට ලංප්රමයේය   ලංයම වරට ලං
ස   ලංමේ ට ලංඉඩවර ලංඅයිති න්වකුට ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකුට ලං ැකි . 

5.2  ස් ලංය ෝ ලංඅතු ලං පම ලංබි  ලංය ලී  

(අ) ලං සවි ලං ර ලංඇති ලංය ෝ ලංසවි ලං රමින් ලංපවතින ලංය ෝ ලංසවි ලංකිරී ට ලංනි මිත, ලං වර ලං ලංවිදුලි ලංරැ ැන  ලං
ය ෝ ලං විදුලි ලං පිරි ත : ලං සවිකිරී , ලං නඩත්තු ලං කිරී  ලං ය ෝ ලං ඒවමයේ ලං ක්රි ම මරිත්ව ට ලං
අව යරවන ලං ය ෝ ලං බමධමවන ලං පරිදි; ලං ය ෝ ලං   ජනතමවට ලං අනතුන් ලං ඇති ලං  රන ලං ප්රභව ක් ලං
සෑයදන ලංපරිදි, ලංඉතම ලංසමීපව ලං වර ලං සක් ලංපවතින ලංය ෝ ලං තු ලංපැවති  ලං ැකි ලංඅවසථ්මව  ලංදී, ලං
 ට ලංකී ලංබකපෑවර ලංවළක්වමලී ට ලං ැකි ලංවන ලංපරිදි ලංඑ  ලං ස, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමි  ලං
යුතු . 

 ලං(ආ) විදුලිබක ලංපනත ලංඅනුව, ලංඉ ත ලං(අ) ලං ටයත් ලංද වම ලංඇති ලංපරිදි ලංවූ ලං වර ලං සක්, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලං
මුම ලං පම ලංද න ලංයකස ලංනි   ලං රමින් ලං ස ලංවැයඩමින් ලංපවත්නම ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්ට ලංය ෝ ලං
පදිාචි න්ට ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංදැන්මේ ක් ලංකබම ලංදි  ලංයුතු ලංයේ. 

 ලං(ඇ) ලං ඉඩයවර ලං අයිති න් ලං ය ෝ ලං පදිාචි න් ලං විසින් ලං බකපත්රකමිය කු ලං විසින් ලං එයසේ ලං කබම ලං දුන් ලං
දැන්මේ   ලංඅඩාගු ලංනි   න් ලංපිළිපැද ලංයනො ැති ලංඅවස්ථමව  ලංදී ලංස  ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංස  ලං
පදිාචි න් ලං න ලංයදයදනම  ලංවිසින්, ලංදැන්මේ  ලංකබම ලංදුන් ලංදින ලංසිට ලංවැඩ රන ලංදින ලං තක් ලං(7) ලං
ඇතුළත, ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංකබම ලංදී ලංඇති ලංදැන්මේ ට ලංවියරෝධ  ලංප්ර මශ ලං රමින් ලංප්රති-
දැන්මේ ක් ලංකබම ලංදී ලංයනො ැති ලංඅවස්ථමව  ලංදී; ලංඅදමක ලං ස ලං පම ලංබි  ලංය ලී ට, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලං
මුම ලං පම ලංදැමී ට ලංබකපත්රකමිය මට ලංබක  ලං යමි ලංයේ. 

(ඈ) ලං එබැවින්, ලංබකපත්රකමිය මට ලංඅවශයව ලංඇති ලංපරිදි, ලං වර ලං සක් ලං පම ලංබි  ලංය ලී , ලංඑ ය ලංඅතු ලං
ය ෝ ලං මුම ලං  පම ලං දැමී  ලං සවරබන්ධය න් ලං ඉඩයවර ලං පදිාචි න් ට ලං  වර ලං වියරෝධතමව ක් ලං
ඇත්නවර, ලංඒ ලංබව ලංදන්වමින් ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංකබම ලංදුන් ලංදැන්මේ ට ලංවියරෝධ  ලංප්ර මශ ලං
 රමින්, ලංදැන්මේ  ලංකබම ලංදුන් ලංදින ලංසිට ලංවැඩ රන ලංදින ලං තක් ලං(7) ලංඇතුළත, ලංප්රති-දැන්මේ ක් ලං
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බකපත්රකමිය ම ලං යවත ලං දි  ලං යුතු ලං යේ. එයසේ ලං ප්රතිදැන්මේ ක් ලං කැබුණු ලං පසු, ලං බකපත්රකමිය ම ලං
විසින් ලං මරණ  ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං යවත ලං ය ොමු ලං  ළ ලං  ැකි ලං අතර ලං ප්රමයේය  ලං යම වර ලං
විසින් ලං න්ණු ලංවි සම ලංබැලී  ලංපිණිස ලංපමර්ශව න්වන්ට ලංසවන් ලංයදනු ලංකැබීයවර ලංඅවස්ථමවක් ලං
කබම ලංදීය න් ලංපසුව, ලං මරණ  ලංසවරබන්ධය න් ලංනි   ක් ලංනිකුත් ලං රනු ලංඇත. 

 
(ඉ) ලං ඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංදැන්මේයවර ලංඅඩාගු ලංනි   න් ලංපිළිපදින ලංකේයේ ලං

නවර, ලංඑ යදී ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංසමධමරණ ලංයකස ලංදරන ලංකද ලංවි දවර ලං
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංඔහු ලංය ෝ ලංඇ  ලංයවත ලංය වනු ලංකැයේ. ලංනමුත්, ලංඅදමක ලං ස, ලංඑ ය ලංඅතු ලං
ය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමී  ලංය ේතුයවන් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංයවත ලංසිදු ලංවන ලං වර ලං
ආර්ික  ලං අකමභමනි ක් ලං යවනුයවන් ලං වන්දි ලං ය මේ ට ලං විදුලිබක ලං පනත ලං ප්ර මරව ලං
බකපත්රකමිය ම ලංබැඳී ලංනැත. 

(ඊ) ලං  න්ණු ලංවි සම ලංබැලී  ලංපිණිස ලංපමර්ශව න්වන්ට ලංසවන් ලංයදනු ලංකැබීයවර ලංඅවස්ථමවක් ලංකබම ලං
දීය න් ලංපසුව, ලංඅවස්ථමනුකූක ලං න්ණු ලංඅනුව ලංයුක්ති ලංස  ත ලං යි ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංවිසින් ලං
 මපනම ලං රන ලංපරිදි ලංස  ලංඉ ත ලං(අ) ලං ය ලංසඳ න් ලංබකපෑවර ලංවළක්වමලී ට ලං ැකිවන ලංපරිදි, ලං
බකපත්රකමිය මට ලං අදමක ලං  ස, ලං එ ය ලං අතු ලං ය ෝ ලං මුම ලං  පම ලං දැමී ට ලං ඉඩ ලං යදමින් ලං ප්රමයේය   ලං
යම වර ලංවිසින් ලංනි   ක් ලං රනු ලංකැබි  ලං ැ . 

(උ) ලං  වර ලං සක්, ලංඑ ය ලංඅතු ලංය ෝ ලංමුම ලං පම ලංදැමී ට ලංඉ ත ලං(ඇ) ලංය ෝ ලං(ඊ) ලං ටයත් ලංබක  ලං යමි ලංවන ලං
අවස්ථමව  ලං දී, ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං ඉ ත ලං 3 ලං වන ලං ය ොටයසේ ලං 3.5 ලං වන ලං පරිච්යේද  ලං
 ටයත් ලංදක්වම ලංඇති ලංඅවශයතමව න් ලංසපුරමලි  ලංයුතු ලංයේ. 
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6 වන හකොටස – හපොදු මාර්හගෝපහේශ් 
 
6.1 බකපත්රකමීනන් ලංසඳ ම 

(අ) ලං බකපත්රකමීනන් ලංවිසින් ලංසම මනය ලංරමජ මරී ලංයේකමවන් ලංතුළ ලංත  ලංප්රමයේය   ලං මර් මක, ලංශමඛම ලං
 මර් මක ලංස  ලංපමරියභෝගි  ලංයසේවම ලං ධයස්ථමන න් ලං(අදමක ලංපරිදි) ලං ය ලංසිා ක, ලංයද ළ, ලංස  ලං
ඉාග්රීසි ලං  න ලං භමෂම ලං ත්රිත්වය න්  ලං යපොදු ලං   ජනතමවයේ ලං පරියකන  ලං පිණිස ලං ය   ලං
 මර්ය ෝපයේශ න්යේ ලංපිටපතක් ලංතැබි  ලංයුතු .  

(ආ) ඉ ත ලං 2.1 ලං (අ) ලං ස  ලං 3.1 ලං යේද න් ලං  ය ලං සඳ න් ලං  ර ලං ඇති ලං  වර ලං දැන්මේ ක් ලං අයේක්ෂිත ලං
ග්රම   ම ලං (දැන්මේ  ලංකබන්නම) ලංයවත ලංකැබුණු ලංබවට ලංබකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංස ති  ලං ර ලං
ය න ලං ඇත්නවර ලං මිස, ලං එ  ලං දැන්මේ  ලං කබම ලං දුන් ලං ය ෝ ලං කැබුණු ලං යකස ලං සක නු ලං කැබි  ලං
යනො ැකි . ලං එයසේ ලං කබම ලං යදන ලං කද ලං  වර ලං දැන්මේ   ලං  වර ලං  මකසී මවක් ලං සඳ න්ව ලං ඇති ලං
විට  ලංදී, ලංඑ  ලං මකසී මව ලං ණන  ලං රනු ලංකැබි  ලංයුත්යත් ලංඑ  ලංදැන්මේ  ලංකබන්නම ලංයවත ලං
කැබුණු ලංබවට ලංස ති  ලං ර ත් ලංදිනයේ ලංසිට . 

(ඇ) ලං  වර ලංඉඩ   ලංඅයිති න්වකු ලංය ෝ ලංපදිාචි න්වකුය න් ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලං ැනී  ලංසඳ ම ලං
දරනු ලං කබන ලං ප්ර ත්න න් ය ලං දී, ලං  නම ලං අන්තර්-පුේ ක ලං ස  ලං සන්නියේදන ලං
නිපුණතමව න්ය න් ලං ස න්විත ලං නිකධමරීන් ලං අදමක ලං  මර්  න් ලං සඳ ම ලං ය දමේ  ලං
ඤමණමන්විත ලං යේ. ලං යබොය ො  ක් ලං අවසථ්මවකදී, ලං බකපත්රකමිය ම ලං විසින් ලං උචිත ලං
සන්නියේදන ලං උපම  මර්  න් ලං ය ොදම ැනී  ලං  ඟින් ලං ස  ලං වැරදි ලං අවයබෝධ න් ලං දුරලී  ලං
සඳ ම ලං සවරපූර්ණ ලං යතොරතුන් ලං සැපයී  ලං  ඟින්, ලං අදමක ලං ඉඩවර ලං අයිති න්වන් ලං ය ෝ ලං
පදිාචි න්වන් ලංයවතින්  ලං විදුලි ලං මර්  ලංසවි ලංකිරී  ලංස  ලංසවි ලං ර ලං පවත්වම ලං  ැනී  ලංසඳ ම ලං
අවශය ලංඅවසර  ලංකබම ලං ත ලං ැකිව ලංතිබූ ලංබව ලංය ොමිෂන් ලංසභමයේ ලංඅද සයි. 

(ඈ) විදුලි ලං මර්  ලංස  ලංවිදුලි ලංපිරි ත ලංසවි ලංකිරී  ලංසැකසුවර ලං ළ ලංයුත්යත් ලංභූමි  ලංආර්ික  ලංවශය න් ලං
ප්රශස්ථ ලංයකස ලංභමවිතම ලංවන ලංඅයුරින් ලංස  ලංයපොදු ලං  ජනතමව ලංයවත ලංසිදුවන ලංබමධමවන් ලං ම ලං
අව යරතමව න් ලංඅව  ලංවන ලංඅයුරිනි. ලං වර ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංය යරන ලං ා ලංයපත ලංීරණ  ලං
කිරීයවර ලංදී, ලංවිදුලිබක ලං ලංසවරයප්රේෂණ ලංස  ලංයබදම ැරීයවර ලංපේධීන් ලං ය ලංසැකසුවර ලං ත ලංවයමේති  ලං
ද ලංසැකකිමකට ලං ත ලංයුතු . 

 
6.2 ප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලංසඳ ම 

ප ත ලං දක්වම ලං ඇති ලං යපොදු ලං  මර්ය ෝපයේශ ලං පිළිපැදී  ලං  ඟින් ලං ඉ ත ලං 2 ලං වන ලං ස  ලං 3 ලං වන ලං ය ොටස් ලං
 ටයත් ලං ප්රමයේය   ලං යම වරවන්න් ලං විසින් ලං  නු ලං කබන ලං ීරණ න් ලං  ය ලං නීතයමනුකූකභමව  ලං ස  ලං
විශ්වමස ටයුතුභමව  ලංත වුන් ලංය යර්: 

(අ) ලං පැවරී ලංඇති ලංබකතක ලංප්ර මරව ලංප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලංවිසින් ලංපරීක්ෂණ, ලංවිභම  ලංකිරීවර, ලං
රැස්මේවර ලං ආදි  ලං පැවැත්මේයවර ලං දී ලං ස  ලං ීරණ න්ට ලං එළැඹීයවර ලං දී, ලං නිසි ලං ක්රි මදම  ක් ලං
අනු  න  ලං රනු ලංකබන ලංබවට ලංස  ලංස්වමභමවි  ලංයුක්ති  ලංපිළිබඳ ලංමූකධර්  න් ලංආරක්ෂම ලං
වන ලංබවට ලංව  ලංබකම ලං ැනී . 

 ලං(ආ) වියශේෂය න්  ලංඉඩ ලංවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංඇතුළු ලංඅදමක ලංසි ළු ලංපමර්ශව න් ලංයවත ලං
පැවැත්මේ ට ලං නි මිත ලං  වර ලං විභම  ලං කිරී ක්, ලං රැස්මේ ක් ලං ය ෝ ලං පරීක්ෂණ ක් ලං පිළිබඳව ලං
විධි ත්ව ලංදැනුවර ලංදි  ලංයුතු . ලංඑවැනි ලං වර ලංවිභම  ලංකිරී ක්, ලංරැස්මේ ක් ලංය ෝ ලංපරීක්ෂණ ක් ලං
පිළිබඳව ලං වන ලං  වර ලං දැනුවර ලං දී ක් ලං අයේක්ෂිත ලං දැන්මේ  ලං කබන්නම ලං යවත ලං කැබුණු ලං බවට ලං
ස ති  ලං ර ලං ැනී  ලංවඩම ලංය ෝ ය ලංයේ. 

 ලං(ඇ) වියශේෂය න්  ලංඉඩ ලංවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංඇතුළු ලංඅදමක ලංසි ළු ලංපමර්ශව න් ලංයවත ලං
එයසේ ලං පවත්වනු ලංකබන ලං වර ලංවිභම  ලංකිරී   ලංදී, ලංරැස්මේ   ලංදී ලංය ෝ ලංපරීක්ෂණ   ලංදී ලංත  ලං
අද ස් ලංප්ර මශ ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලංකබම ලංදි  ලංයුතු . 
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 ලං(ඈ) අදමක ලං ඉඩයවර ලං අයිති න්ට ලං ය ෝ ලං පදිාචි න්ට ලං ප්රමයේය   ලං යම වර ලං විසින් ලං ය ය  වනු ලං
කබන ලං වර ලංවිභම  ලංකිරී ක්, ලංරැස්මේ ක් ලංය ෝ ලංපරීක්ෂණ ක් ලංසවරබන්ධය න් ලංවන ලං දැනුවර ලං
දී ක් ලංකැබී ලංයනො ැති ලංබව ලංඅනමවරණ  ලංවූ ලංවිට  ලංදී ලංය ෝ ලංයනොවැළැක්වි  ලං ැකි ලංය ේතුවක් ලං
 ත ලංඒ ලංසඳ ම ලංස භමගි ලංවි  ලංයනො ැකි ලංබව ලංදැනුවර ලංදී ලංඇති ලංවිට  ලංදී, ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්යේ ලං
ය ෝ ලංපදිාචි න්යේ ලංස භමගිත්ව  ලංකබම ලං ත ලං ැකි ලංවන ලංපරිදි ලංඅදමක ලංවිභම  ලංකිරී , ලංරැස්මේ  ලං
ය ෝ ලංපරීක්ෂණ  ලංනැවත ලංපැවැත්මේ  ලංඋචිත ලංයේ. 

 
(ඉ) ලං ඉ ත ලං2.1 ලං(ඉ), ලං2.2 ලං(ඈ), ලං2.3 ලං(ඈ) ලංස  ලං3.4 ලංයේද ලංප්ර මරව ලංප්රමයේය   ලංයම වරවන්න් ලංවිසින් ලං

පවත්වනු ලං කබන ලං සි ළු  ලං පරීක්ෂණ, ලං විභම  ලං කිරීවර, ලං රැස්මේවර ලං ආදිය  ය ලං සට න් ලං ය ෝ ලං
වමර්තම, ලංඉමකම ලංසිටි ලංවිට දී ලංඒවම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංය ොමු ලංකිරී  ලංසඳ ම, ලංපවත්වම ලං
 ත ලංයුතු . ලං 

(ඊ) ලං සීමිත ලං ස්වමභමවි  ලං සවරපතක් ලං වන, ලං භූමි  ලං ප්රශස්ථ ලං යකස ලං උපය ෝී ලං  ර ලං  ැනී  ලං සඳ ම ලං
 ැකි ලංසෑ  ලංඋත්සම  ක්  ලංදැරි  ලංයුතු . 

(උ) ලං  වර ලංප්රමය ෝගි  ලංදුෂ් රතමව ක් ලංය ෝ ලංයනොවැකැක්වි  ලං ැකි ලංය ේතුවක් ලංනිසම, ලංප්රමයේය   ලං
යම වර ලං යනොවන ලං නිකධමරිය ක් ලං විසින් ලං  වර ලං පරීක්ෂණ ක්, ලං විභම කිරී ක් ලං ය ෝ ලං
රැස්මේ ක් ලං  නමදි  ලං පවත්වනු ලං කැබූව ලං ද, ලං ඒ ලං සවරබන්ධය න් ලං වන ලං අවසන් ලං ීරණ  ලං
ප්රමයේය   ලංයම වර ලංවශය න් ලංත ම ලංවිසින්  ලං ත ලංයුතු . ලං 

(ඌ) ප්රමයේය   ලං යම වරවර කු ලං විසින් ලං එයසේ ලං  නු ලං කබන ලං  වර ලං ීරණ ක් ලං පිළිබඳව, ලං එ  ලං
ීරණ ට ලංපමද  ලංවූ ලං න්ණු ලංද ලංස යතව, ලංඅදමක ලංසි ළු ලංපමර්ශ්ව න් ලංයවත ලංනිසි ලංපරිදි ලංදන්වම ලං
 ැවි  ලංයුතු . 
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I වන පරිශිෂ්ටය – මාර්ග අවස ය ඉල්ලුම් ක මින් ලබා හෙන ෙැන්වීම 
(‘W’ ෙැන්වීම) 

 

…………………………………………………………………………………............යවත 
 (ඉඩයවර ලංපදිාචි න්යේ ලංන , පදිාචි න් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංයනොයේනවර, ලංඅයිති න්යේ ලංන ) 
  
2009 ලංඅා  ලං20 ලං දරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං I වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3 වන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලංප ත ලංඉඩ  ලංසවරබන්ධය න් ලං මර්  ලංඅවසර 1 ලංඅවශයව ලංඇති ලංබව ලංය යින් ලංදැනුවර ලංසිටිමි. ලං 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………............ 

(ඉඩයවර ලංලිපින )  
 
අවශය ලං මර්  ලංඅවසර  ලංපිළිබඳ ලංවිස්තර ලංප තින් ලංදැක්යේ: 
 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
අවශය ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබමදී ට ලං ඔබ ලං එ ඟ ලං නවර, ලං  න්ණම ර ලං යවර ලං ස ඟ ලං අමුණම ලං ඇති ලං ආ ෘති ට ලං
අනුකූකව ලංය   ලංදැන්මේයවර ලංදිනයේ ලංසිට ලංදින ලංවිසි ලංඑ ක් ලං(21) ලංඇතුළත ලංඒ ලංබව ලංප ත ලංඅත්සන් ලංතබම ලංඇති ලංඅ  ලං
යවත ලං දැනුවර ලං යදන්න. ලං ය යසේයවතත්, ලං එකී ලං  මකසී මව ලං ඇතුළත ලං අප ලං යවත ලං කිසිදු ලං ප්රතිංමර ක් ලං
යනොකැබුණය ොත්, ලං මර්  ලංඅවසර  ලංකබමදී ට ලංඔබ ලංඅ ැ ැති ලංවන ලංබවට ලංසක නු ලංකැයේ. 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින :  වවවව/ ම ම/දිදි ලං(දැන්මේයවර ලංදින ) 

                                                 
1 ‘ මර්  ලංඅවසර ’ ලං න්යනන්, ලංඉඩ ක් ලං ත, ලං ට ලංය ෝ ලංඋඩින් ලං වර ලංවිදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී  ලං ම ලංසවි ලං ර ලංතැබී  ලංපිණිස; ලංස  ලං
එ  ලංවිදුලි ලං මර්   ලංපරීක්ෂම ලංකිරී , ලංනඩත්තු ලංකිරී , ලංයවනස් ලංකිරී , ලංඅළුත්වැඩි ම ලංකිරී , ලංඉවත් ලංකිරී  ලංය ෝ ලංප්රතිස්ථමපන  ලංකිරී  ලං
සඳ ම ලංඒ ලංඉඩ ට ලංප්රයේශ ලංමේ  ලංපිණිස; ලංබකපත්රකමිය කුට ලංකබම ලංයදන ලංඅයිති  ලංඅද ස් ලංයේ. 
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(1 ලංපරිය ෂ්ට ට ලංඇමුණු  -  මර්  ලංඅවසර  ලංකබමදීයවර ලංදී ලංඉඩවර ලංඅයිති න්වකු ලංවිසින් ලංභමවිතම ලං ළ ලංයුතු ලංආ ෘති ) 

මාර්ග අවස ය ලබාදීම 

 
යවත: (බකපත්රකමිය ම) ලං ලං ලං ලං ලං ලං 
 

......................................................................................................................................................

...............................................………………………………………………..... ලං(ඉඩයවර ලංලිපින ) ලං

 න ලංස්ථමනයේ ලංපි යටි ලංඉඩයවර ලංඅයිතිකරු/පදිංචිකරු* ලංවන ලං…………………....................…………… ලං

……………………...................................................................................... (සවරපූර්ණ ලංන ) ලං  , ලං

බකපත්රකමිය මයේ ලං ලං............................. ලංදිනැති ලංදැන්මේ  ලං ඟින් ලංඉමකම ලංඇති ලං මර්  ලංඅවසර  ලංය යින් ලංකබම ලං

යදමි. 

 
 මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී ට ලංඅදමක ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසි ලංප තින් ලංදැක්යේ: 

 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
 
…………………………… 
 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංඅත්සන 
 
ජමති  ලං ැඳුනුවරපත් ලංඅා  : .................................... 
 
දින : ................................. 
 

(* න්ණම ර ලංඅනවශය ලංවංන ලං පම රින්න) 
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II වන පරිශිෂ්ටය – මාර්ග අවස  ගිවිසුම 
 
පමර්ශ්ව න්වන්: 
 

(1) න :  ...................................................................................... (“අයිතිකරු/පදිංචිකරු*”) 

ලිපින :  ...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

(2) න :  ...................................................................................... (“බලපත්රලාියයා”) 

ලිපින :  ...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

 
ඉඩයවර අයිතිකරු/පදිංචිකරු* ලංයේ ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසි: 
 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
 
 
බලපත්රලාියයා යේ ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසි: 
 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

ඉඩයවර අයිතිකරු / පදිංචිකරු* ස  ලංබලපත්රලාියයා ලංවන ලංඅපි, ලංඉ ත ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසිවකට ලං
එ ඟ ලංවන්යනමු. 
 
 
.......................................................    ..................................................... 

     ඉඩයවර ලංඅයිතිකරු / පදිංචිකරු*      ලං ලං ලං ලං ලං ලංබකපත්රකමිය ම 
 
දින : .........................      දින : ............................. 

(* න්ණම ර ලංඅනවශය ලංවංන ලං පම රින්න) 
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 III වන පරිශිෂ්ටය – විදුලි මාර්ගයක් සවිකිරීමට/සවික  තබාගැනීමට බලය 

ලබා ගැනීම සඳහා වන අයදුම් පත්රය 
 

 …………………………………………………………………………………...............................යවත. 
( මර්  ලංඅවසර  ලංඅවශයව ලංපවතින ලංඉඩ  ලංපි යටි ලංපරිපමකන ලංදිස්ත්රික් යේ ලංප්රමයේය   ලංයම වර) 

 
1. අ දුවරපත්රයේ ලංඅරමුණ ලං: ( න්ණම ර ලංඅදමක ලංතැන්වකදී ‘’කකුණ ලංය ොදන්න) 

 

1.1   

2009 ලං අා  ලං 20 ලං දරන ලං ශ්රී ලං කා ම ලං විදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලං පනයත් ලං I වන ලං උපයමඛනයේ ලං 3 ලං වන ලං
අයිත යේ ලං(1) ලංවන ලංයේද  ලංප්ර මරව, ලං(ප ත ලං2 ලංවන ලංඅයිත   ලං ටයත් ලංවිස්තර ලංදක්වම ලංඇති) ලංවිදුලි ලං මර්   ලං

සවිකිරී  ලං සඳ ම ලං අවශය ලං  මර්  ලං අවසර  ලං ඉමකම ලං සිටිමින් ලං ෙැන්වීමක් / ෙැන්වීම්* අදමක ලං ඉඩහම් 

අයිතිකරුට / ඉඩම්වල අයිතිකරුවන්ට* නිකුත් ලං  රන ලං කදී. ලං ය යසේයවතත්, ලං  අදමක ඉඩම් අයිතිකරු / 

ඉඩම්වල අයිතිකරුවන්* විසින්: ( න්ණම ර ලංඅදමක ලංතැන්වකදී ‘’කකුණ ලංය ොදන්න) ලං 
 

 දැන්මේය  ය ලංසඳ න් ලං මකසී මව ලංඉක් මේ ට ලංයපර ලං මර්  ලංඅවසර  ලං ලංකබමදී ට ලංඅස ත් ලංමේ ලංඇත. 
  

  මර්  ලංඅවසර  ලංකබම ලංදී ලංඇත්යත් ලංඅපට ලංපිළි ත ලංයනො ැකි ලංනි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසිවකට ලං ටත්ව . 
 

1.2   

2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං(සායශෝධිත) ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං5වන ලංඅයිත යේ ලං
2වන ලංපරිච්යේද  ලංප්ර මරව, ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංවිසින් ලංඉඩය න් ලං(ප ත ලං2 ලංවන ලංඅයිත   ලං
 ටයත් ලංවිස්තර ලංදක්වම ලංඇති) ලංවිදුලි ලං මර්   ලංඉවත් ලං ර න්නම ලංයකස ලංදැන්මේ ක් ලංකබම ලංදී ලංඇත. 
 

2. විදුලි ලං මර්   ලංපිළිබඳ ලංවිස්තර: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
  
3. ඉඩහම් අයිතිකරු / ඉඩම්වල අයිතිකරුවන්* ය ෝ ලංඉඩහම් පදිංචිකරු / ඉඩම්වල පදිංචිකරුවන්* පිළිබඳ ලං

විස්තර ලංඅඩාගුවන, ලංඅපි විසින් ලබා දුන් / අප හවත ලැබුණු* ෙැන්වීහම් / ෙැන්වීම්වල* පිටපතක් / පිටපත්* 

යවර ලං ස ඟ ලං අමුණම ලං ඇත. ලං පිළි ත ැකි ලං නි   න් ලං ස  ලං ය ොන්යේසිවකට ලං  ටත්ව ලං  මර්  ලං අවසර  ලං කබම ලං
 ැනී  ලංසඳ ම ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලංප්ර ත්න න් ලංදරන ලංකද ලංඅතර, ලංඑ  ලංප්ර ත්න න් ලංඅසමර්ථ  ලංවි . ( මර්  ලං
අවසර  ලංකබමදී  ලං සුරක්ෂිත ලං ර ැනී ට ලං දරන ලංකද ලං ප්ර ත්න න් ලංපිළිබඳ ලංසමක්ෂි ලං යවර ලංස ඟ ලං අමුණම ලං
ඇත). 
  

4. එබැවින්, ලං2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං(සායශෝධිත) ලංපනයත් ලංI වන ලංඋපයමඛනයේ ලං3 ලංවන ලං
අයිත   ලංප්ර මරව, ලංඉ ත ලංවිදුලි ලං මර්   ලංසවිකිරීම / සවික  තබාගැනීම* ලංසද ම ලංය යින් ලංබක  ලංඉමකම ලං
සිටිමි.  

 
 

…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින : ……………………………(අ දුවරපත්රයේ ලංදින ) 

(* න්ණම ර ලංඅනවශය ලංවංන ලං පම රින්න) ලං 

විදුලි ලං මර්  ක් ලංසවිකිරී ට  

විදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ර ලං ලංතබම ැනී  ලං ලං ලං ලං  
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IV වන පරිශිෂ්ටය – මාර්ග අවස ය අත්ක ගැනීම සඳහා වන නිර්හේශ්ය 
 
දින : ................................. 
 
යවත: ලංසභමපති, ලංශ්රී ලංකා ම ලං  ජන ලංඋපය ෝගිතම ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලං 
 
 
........................... ලංදිනැතිව ලං............................................................................... ලං(බකපත්රකමිය මයේ ලං
බක කත් ලංනිකධමරි ම) ලංවිසින් ලංය ොමු ලං රන ලංකද ලංඅ දුවරපත්ර  ලං ම ලංබැ ලංයඳේ. 

 
බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලංය ොමු ලං රන ලංකද ලංඉ ත ලංඅ දුවරපත්ර  ලංසවරබන්ධය න් ලංපවත්වන ලංකද ලංපරීක්ෂණයේ ලංදී ලං
අනමවරණ  ලං ර ලං න්නම ලංකද ලංයතොරතුන් ලංවක ලංසමරමාශ ක් ලංප තින් ලංදැක්යේ: 
 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
 ම ලංවිසින් ලංපවත්වන ලංකද ලං පරීක්ෂණ  ලංස  ලංඑ ගින් ලංඅනමවරණ  ලං ර ලං න්නම ලංකද ලං ඉ ත ලංයතොරතුන් ලං ත ලං
පදනවරව, ලං බකපත්රකමිය මයේ ලං ඉ ත ලං අ දුවර ලං පත්ර  ලං  ගින් ලං ඉමකම ලං ඇති ලං  මර්  ලං අවසර , ලං ඉඩවර ලං අත් ර ලං
 ැනීයවර ලංපනත ලං ටයත්, ලංඅත් ර ලං ැනී  ලංසඳ ම ලංය යින් ලංනිර්යේශ ලං රමි. 
 
 
අදමක ලංයතොරතුන්/ලිපියමඛන ලං(ය   ලංනිර්යේශයේ ලංI ලංවන ලංපරිය ෂ්ට  ලං ඟින් ලංදක්වම ලංඇති ලංපරිදි)2 ලංයවර ලංස ඟ ලං
අමුණම ලංඇත. 
 
 
 
 
 
 
........................................... 
 අත්සන 
 
ප්රමයේය   ලංයම වර ලං- .............................. ලං(පරිපමකන ලංදිස්ත්රික්  ) 
 
 

 

 

                                                 
2  නමව ලංසවරපූර්ණ ලං රක ලංකද ලංය  ය ලංපසු ලංපියට ය ලංසඳ න් ලංඇමුණු  ලංප්රමයේය   ලංයම වර ලංයේ ලංනිර්යේශ  ලංස ඟ ලංය ොමිෂන් ලංසභමව ලං
යවත ලං ය ොමු ලං ළ ලං යුතු . ලං ය ොමිෂන් ලං සභමව ලං යවත ලං ය ොමු ලං ය යරන ලං සෑ  ලං ලි විමකක් ලං ත ලං ඉ ක ලං දකුණු ලං ය කවයර් ලං ය  ය ලං
ඇමුණුය  ය ලං සඳ න් ලං අදමක ලං අයිත  ලං අා   ලං සඳ න් ලං  ළ ලං යුතු . ලං ප්රමයේය   ලං යම වරවර කු ලං විසින් ලං ය ොමු ලං ය යරන ලං  වර ලං
නිර්යේශ ක් ලංසමර්ථ  ලංනිර්යේශ ක් ලංයකස ලං සක නු ලංකැයබන්යන් ලංය  ය ලංඇමුණුය  ය ලං සඳ න් ලංසි ළු ලං යතොරතුන්/ලි කි විලි ලං
ය ොමිෂන් ලංසභමව ලංයවත ලංය ොමු ලං ර ලංඇති ලංඅවස්ථමව දී ලංප ණි. 
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(IV ලංපරිය ෂ්ට  ලංසඳ ම ලංවන ලංඇමුණු  -  මර්  ලංඅවසර ක් ලංඅත් ර ලං ැනී ට ලංඅදමක ලංනිර්යේශ ක් ලංස ඟ ලංප්රයේය   ලං
යම වර ලංවිසින් ලංඉදිරිපත් ලං ළයුතු ලංයතොරතුන්/ලිපියමඛන ලංපිළිබඳ ලංකැයිස්තුව) 

 
1. විදුලි ලං මර්  ක් ලංසවි ලංකිරී /සවි ර ලංතබම ලං ැනී  ලංසඳ ම ලංවන ලංබකපත්රකමිය මයේ ලංඅ දුවර ලංපත්ර   

   

2.  මර්  ලංඅවසර  ලං ලංඉමකමින් ලංනිකුත් ලං රන ලංකද ලංදැන්මේයවර ලංපිටපතක් ලං(නව ලංවිදුලි ලං මර්  ක්)  

   

3. ඉඩවර ලංඅයිති න් ලංයවත ලංදැන්මේ  ලංකැබුණු ලංබව ලංත වුන් ලං ර ත් ලංබවට ලංසමක්ෂි  ලං(නව ලංවිදුලි ලං මර්  ක්)  

   

4. බකපත්රකමිය මට ලංපිළි ත ලංයනො ැකි ලංඉඩවර ලංඅයිති න් ලංවිසින් ලංවිදුලි ලං මර්  ලංඅවසර  ලං ලංකබම ලංදී ලංඇති  

 නි   න් ලංස  ලංය ොන්යේසි ලං(ඇත්නවර) ලං  

   

5. විදුලි ලං මර්  ක් ලංඉවත් ලං රන ලංයකස ලංඉමකමින් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංය ෝ ලංපදිාචි න් ලංයවතින් ලං  

 බකපත්රකමිය මට ලංකැබුණු ලංදැන්මේයවර ලංපිටපතක් ලං(පවත්නම ලංවිදුලි ලං මර්  ක්)  

   

6. ඉඩ  ලංඅවසරකත් ලංවමසස්ථමන ක් ලං ගින් ලංආවරණ  ලංමේ ලංයනො ැති ලංබවට ලංවන ලංස ති   ලං(ප්රම. ලංයම.)  

   

7. ඉඩය  ය ලංවමසසථ්මන ක් ලංඉදි ලංකිරී  ලංසඳ ම ලංඅදමළ ලංනීති ලං ටයත් ලංසැකසුවර ලංඅවසර  ලංප්රදමන  ලං ර ලං  

 යනො ැති ලංබවට ලංවන ලංස ති   ලං(ප්රම. ලංයම.)  
   

8. බකපත්රකමිය ම ලංවිසින් ලං මර්  ලංඅවසර  කබම ලංදී  ලංසුරක්ෂිත ලං ර ලං ැනී  ලංසඳ ම ලංසි ළු ලංසමධමරණ ලං  

 ප්ර ත්න න් ලංය න ලංඇති ලංබවට ලංවන ලංස ති   
   

9. බකපත්රකමිය මයේ ලංබකපත්ර  ලං ඟින් ලංඅවසර ලංයදන ලංකද ලං මර්  ක් ලං රය න ලං ම  ලංසඳ ම ලං මර්  ලං  

 අවසර  ලංඅත් ලං ර ලං ැනී  ලංඅතයඅවශය ලංබවට ලංවන ලංස ති    

   

10. ඉඩවර ලංඅයිති න්ට ලං න්ණු ලංඉදිරිපත් ලංකිරී ට ලංඅවස්ථමවක් ලංකබමදුන් ලංබවට ලංවන ලංසමක්ෂි  

   
11. ඉඩයවර ලංස  ලංඉඩවර ලංඅයිති න් ලංයේ ලංවිස්තර:  
   

 (අ) ලංඉඩවර ලංඅයිති න්යේ ලංසවරපූර්ණ ලංන  ලංස  ලංජමති  ලං ැඳුනුවර ලංපයත් ලංපිටපතක්  
   

 (ආ) ලංඉඩයවර ලංනනති  ලං යමි   ලංපිළිබඳ ලංසමක්ෂි  
   

 (ඇ) ලංඉඩයවර ලංවරිපනවර ලංඅා    
   

 (ඈ) ලංඉඩයවර ලංලිපින   
   

 (ඉ) ලංඉඩ  ලංපි යටම ලංඇති ලංග්රම  ලංනිකධමරී ලංය ොට්ටමශ   
   

 (ඊ) ලංඉඩයවර ලං යමි මරත්ව  ලංසවරබන්ධය න් ලංආරමවුකක් ලංයනො ැති ලංබවට ලංස  ලංඉඩ  ලංඅත් ලං ර ලං ැනී  ලං  

 සඳ ම ලංනීති   ලංබමධමවක් ලංයනො ැති ලංබවට ලංවන ලංස ති   
 

 

12. අවශය ලං මර්  ලංඅවසර  ලංපිළිබඳ ලංවිස්තර:  
   

 (අ) ලංය ෝජිත ලංසවිකිරී , ලංඅවශය ලං මර්  ලංඅවසරයේ ලංප්ර මණ , ලංඉඩයවර ලංසී ම ලං මයිවර, ලංඉඩ ට   

 ඉ ළින්, ලං ටින්, ලංය ෝ ලංඉඩ  ලං ත ලංදැනට ත් ලංසවි ලං ර ලංඇති ලංවිදුලි ලං මර් /පිරි ත ලංස  ලංඉඩ  ලං ත ලංඉදි ර ලං
ඇති ලංය ෝ ලංඉදි රමින් ලංපවතින ලංය ොඩනැගිලි/වු  න් ලංයපන්නුවර ලංය යරන ලංසිති    

 

   

 (ආ) ලංය ෝජිත ලංවිදුලි ලං මර්   ලංස  ලංඅවට ලංප්රයේශයේ ලංසවි ලං ර ලංඇති ලංයවනත් ලංවිදුලි ලං මර්  ලංයපන්නුවර  

  රන ලංවිදුලි ලංපේධති ලංසිති    
   

 (ඇ) ලංඉඩයවර ලං රය න ලං ම ට ලංනි මිත ලං මර්  න් ලංපිළිබඳ ලංය ටි ලංවිස්තර ක්  



27/31 
 

 V වන පරිශිෂ්ටය – ගස් හහෝ අතු කපා ෙමන හලස නියම ක මින් ලබා 

හෙන ෙැන්වීම 
(‘T’ ෙැන්වීම)  

 
 ………………………………………………………………………………….............යවත 
 (ඉඩයවර ලංපදිාචි න්යේ ලංන , පදිාචි න් ලංඉඩයවර ලංඅයිති න් ලංයනොයේනවර, ලංඅයිති න්යේ ලංන  ) 
 
2009 ලංඅා  ලං20 ලං දරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං I වන ලංඋපයමඛනයේ ලං6 ලංවන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලංප ත ලංඉඩයවර ලංපි යටම ලංඇති ලං ස/ ස් ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඑ ය/ඒවමයේ ලංමුම ලං
 කවම ලංදැමී ට ලංඅවශයව ලංඇති ලංබව ලංය යින් ලංදැනුවර ලංයදමි. ලං  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

(ඉඩයවර ලංලිපින ) 

ඉ ත ලංසඳ න් ලංඉඩයවර ලං වැඩී ලංඇති ලං (ප තින් ලං දක්වම ලංඇති) ලං ස/ ස ්ලංසවික  ඇති / සවික මින් පවතින / 

සවිකිරීමට හයෝජිත* විදුලි මාර්ගයට / විදුලි පිරියතට / විදුලි රැහැන හා පිරියත යන හෙකටම* ඉතම ලං
සමීපව ලංපි යටම ලංඇති ලංඅතර ලංඑ : 
        

 විදුලි ලං මර්   ලංය ෝ ලංපිරි ත ලංසවිකිරී , ලංනඩත්තු ලංකිරී , ලංඑ ය ලංක්රි ම මරිත්ව ට ලංඅව යර ලංමේ  ලංය ෝ ලංබමධම ලංමේ  

  

   ජනතමවට ලංපිළි ත ලංයනො ැකි ලංඅනතුන් ලංඇති රන ලංප්රභව ක් ලංමේ  

 

සිදුවන ලංබැවින් ලං පම ලංබි  ලංය ලී ට ලංය ෝ ලංඅතුපෑහී ට ලංය ෝ ලංඑ ය ලංමුම ලංඅඩු ලංකිරී ට ලංඅවශය ලංමේ ලංඇත. 

( න්ණම ර ලංඅදමක ලං මරණ ට ‘’කකුණ ලංය ොදන්න) ලං(* න්ණම ර ලංඅනවශය ලංවංන ලං පම රින්න) ලං 

 පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං ැපී ට ලංය ෝ ලංමුම ලං කවම ලංදැමී ට ලංනි මිත ලං ස/ ස ්ලංපිළිබඳ ලංවිස්තර ක් ලංප තින් ලං
දැක්යේ: 
 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

ය   ලංදැන්මේ ට ලංඅනුකූක ලංමේයවරදී ලංඔබ ලංවිසින් ලංසමධමරණව ලංදරන ලංකද ලං වර ලංවි ද ක් ලංයේ ලංනවර, ලංඑ  ලංඅපි ලංවිසින් ලං
ය වනු ලං කැයේ. ලං ය   ලං දැන්මේය  ය ලං අඩාඟු ලං අවශයතමව න් ලං පිළිබඳ ලං  වර ලං වියරෝධතමව ක් ලං ඇත්නවර, ලං
 න්ණම ර ලංය   ලං දැන්මේයවර ලං දින ලංසිට ලංවැඩ රන ලං දින ලං ත ලං (7) ලංක් ලංඇතුළත, ලං ප ත ලංඅත්සන් ලං රන ලංඅ  ලං
යවත ලංඒ ලංපිළිබඳව ලංදැනුවර ලංයදන්න. ලංය යසේයවතත්, ලංඑකී ලං මකදී මව ලංඇතුළත ලංඅප ලංයවත ලංකිසිදු ලංප්රතිංමර ක් ලං
යනොකැබුණය ොත්, ලංඉ ත ලංසඳ න් ලං රන ලංකද ලංබකපෑවර ලංඇතිමේ  ලංවළක්වම ැනී  ලංපිණිස ලංඉ ත ලංවිස්තර ලං ළ ලං
 ස/ ස් ලං පම ලංබි  ලංය ලී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංමුම ලං කවම ලංදැමී ටට ලංඅප ලංයවත ලංබක  ලං යමිවන ලං
බව ලංද ලංය යින් ලංදන්වම ලංසිටිමි. 
 
…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින :  වවවව/ ම ම/දිදි ලං(දැන්මේයවර ලංදින ) 
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VI පරිශිෂ්ටය – ගස් හහෝ අතු කපා ෙැමීමට අොළ කා ණයක් ප්රාහේශිය 

හල්කම් හවත හයොමු කිරීම 
 
………………………………………………………………………………….............යවත 

( ස ලංවැමේ ලංතියබන ලංඉඩ  ලංපි යටි ලංපරිපමකන ලංදිස්ත්රික් යේ ලංප්රමයේය   ලංයම වර) 
 

2009 ලංඅා  ලං20 ලං දරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං I වන ලංඋපයමඛනයේ ලං6 ලංවන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලංප ත ලංසඳ න් ලංස්ථමනයේ ලංපි යටි ලංඉඩයවර ලංඅයිති න්/අයිති න්වන් ලංය ෝ ලංපදිාචි න්/පදිාචි න්වන් ලං
යවත ලංප ත ලංවිස්තර ලං රන ලං ස/ ස් ලං පම ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංමුම ලං කවම ලංද න ලං
යකස ලංනි   ලං රමින් ලංදැන්මේ ක්/දැන්මේවර ලංනිකුත් ලං රන ලංකදී: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

ඉඩයවර ලංඅ ති න්/අයිති න්වන් ලංය ෝ ලංපදිාචි න්/පදිාචි න්වන් ලංයේ ලංන /නවර ලංස  ලංලිපින /ලිපින න්: 

(1) .......................................................................................................................................... 

(2) .......................................................................................................................................... 

(3) .......................................................................................................................................... 

(4) .......................................................................................................................................... 

 
ඉ ත ලං සඳ න් ලං ඉඩයවර ලං පදිාචි න්/පදිාචි න්වන් ලං ය ෝ ලං අයිති න්/අයිති න්වන් ලං විසින් ලං අප ලං විසින් ලං
නිකුත් රන ලංකද ලංදැන්මේ ට/දැන්මේවර ලංවකට ලංවියරෝධ  ලංපළ ලං රමින් ලංකබම ලංදී ලංඇති ලංප්රති-දැන්මේ /දැන්මේවර ලංයවර ලං
ස ඟ ලංඅමුණම ලංඇත. 
 
2009 ලංඅා  ලං20 ලං දරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං (සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං I වන ලංඋපයමඛනයේ ලං6 ලංවන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලංඅදමක ලං ස( ස්) ලං පම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංඅතු ලං කම ලංදැමී ට ලංය ෝ ලංමුම ලං කවම ලංදැමී ට ලංඉඩ ලංයදන ලංය න් ලං
ය යින් ලංඉමකම ලංසිටිමු. 
 
 
…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින :  වවවව/ ම ම/දිදි ලං(අ දුවරපයත් ලංදින ) 
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VII පරිශිෂ්ටය – ඉඩමකට හහෝ පරිශ්රයකට අහකක්ිත ඇතුුවවීම පිළිබඳ 

ෙැන්වීම 
(‘E’ ෙැන්වීම) 

 
……………………………………………………………………………………………යවත 
     (පදිාචි න්යේ ලංන ) 
 
2009 ලංඅා  ලං20 ලංදරන ලංශ්රී ලංකා ම ලංවිදුලිබක ලං(සායශෝධිත) ලංපනයත් ලං ලංII ලංවන ලංඋපයමඛනයේ ලං8 ලංවන ලංඅයිත   ලං
ප්ර මරව, ලං ප ත ලං සඳ න් ලං සථ්මනයේ ලං පි යටම ලං ඇති ලං ඉඩ ට/පරිශ්ර ට ලං අපයේ ලං බක කත් ලං නිකධමරීන් ලං විසින් ලං
ඇතුළුමේ ට ලංඅයේක්ෂම ලං රන ලංබව ලංය යින් ලංදන්වම ලංසිටිමි:  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………............. 
(ඉඩයවර/පරිශ්රයේ ලංලිපින ) 
 
ඇතුළත්මේ ට ලංඅයේක්ෂිත ලංදින : වවවව/ ම ම/දිදි      
 
ඇතුළත්මේ ට ලංඅයේක්ෂිත ලංයේකමව:  … : … යප.ව./ප.ව. 
 
ඉඩයවර/පරිශ්රයේ ලංසිදුකිරී ට ලංඅයේක්ෂිත ලං මර්  න්යේ ලංස්වභමව  ලංස  ලංප්ර මණ  ලං: 
 
...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….............. 
(සිදුකිරී ට ලං අයේක්ෂිත ලං  මර්  න්යේ ලං ස්වභමව  ලං ස  ලං ප්ර මණ  ලං  ැකි ලං පරිදි ලං නිවැරදිව ලං සවරපූර්ණය න් ලං සඳ න් ලං
 රන්න) 
 
 ත ලංවන ලං මකසී මව: ………..  ලං(ඉඩයවර ලංය ෝ ලංපරිශ්රයේ ලං ත ලංකිරී ට ලංඅයේක්ෂම රන ලං මක  ලංඇතුළත් ලං රන්න) 

 
ඇතුළුමේ ට ලංඅයේක්ෂිත ලංපුේ කයින් ලංසාඛයමව: ……… 
 
ඉ ත ලංසඳ න් ලංදෑ ලංපිළිබඳ ලං වර ලංපැ ැදිළි ලං ර ැනී ක් ලංඅවශය ලංවන්යන්නවර ලංය ෝ ලංය ෝජිත ලංදින  ලංස /ය ෝ ලං
යේකමව ලං සවරබන්ධය න් ලං  වර ලං අප සුතමව ක් ලං පවීනවර, ලං  න්ණම ර ලං ප ත ලං අත්සන් ලං  රන ලං අ  ලං
අ තන්න.  
 
 
…………………………………………………. 
බකපත්රකමිය මයේ ලංබක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංඅත්සන 
 
බක කත් ලංනිකධමරි මයේ ලංන : …………………………………… 
ඇ තුවර ලංඅා  : ………………………................................ 
ලිපින :…………………………………………………... 
 
දින :  වවවව/ ම ම/දිදි ලං(නියේදනයේ ලංදින ) 
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ඇමුණුම 9. ඉහළින් ෙන විදුලි මාර්ග සඳහා ගසථවල සිට  අවම දුර 

අ) අඩු බවෝල්ටීයතා ඉහළින් යන විදුලි මාර්ග 

 පරිවරණකෙන් වට වී නැති  පරිවරණකෙන් 

වට වී ඇති  

සිරස් දුර  මීටර 2.7  මීටර 0.15  

තිරස් දුර  මීටර 1.5  මීටර 0.15  

ආ) මධඇම බවෝල්ටීයතා ඉහළින් යන විදුලි මාර්ග 

(i). කිකලෝකවෝල්ත 11  

සිරස් දුර  මීටර 2.7  

තිරස් දුර  මීටර 1.5  

 

(ii). කිකලෝකවෝල්ත 33  

 

 

ගස්වල නලනය, ගස් නැවත වර්ධනයවීම, අතු එල්ලා වැටීම, සන්නාහකබේ පැද්දීම හා ගසක්/ 

ගසක බකොටසක් ක ා වැටීම ආදී සාධක සලකා ෙලා, විවිධ භූ-බ  තික තත්ත්වයන් අනුව 

ඉහත හඳුනා ගන ඇති දුර තවදුරටත් වැඩි කෙ යුතුය.   

ඇ) අධිබවෝල්ටීයතාවය  

(i). කිකලෝකවෝල්ත132  

 
ෙලපත්රාලාභියා විසින් ආරක්ෂාවට ෙලපෑමක් බනොවන ෙවට ීනරණය කර ඇත්බත් නේ 
මිස ඉහළින් යන විදුලි මාර්ගබේ මැද සිට බදපැත්තට මීටර 13.5ක ප්ර බද්ශයක් ඇතුලත 

ගස් බනොවැවිය යුතුය. ෙලපත්රාලාභියා විසින් ගස් වැවීමට ඉ  බදන්බන් නේ 45⁰ක 
පැද්දුමක් දක්වා පහත දැක්බවන දුර පවත්වා බගන යා යුතුය.  
   

 ගස්වලට ඉනිමඟකට/ආබරෝහකයකට ආධාර කෙ බනොහැකි නේ ඉහළින් යන විදුලි 

මාර්ගබේ සිට මීටර 1.4ක්, සහ  

 ගසට ඉනිමඟකට/ආබරෝහකයකට ආධාර කෙ හැකි නේ ඉහළින් යන විදුලි 
මාර්ගබේ සිට මීටර 3.6ක් 

ඉහළින් යන විදුලි මාර්ගබේ මැද සිට බදපැත්තට මීටර 13.5ක ප්ර බද්ශබයන් පිටතට, 
ගබසේ උස විදුලිය මාර්ගබේ මැද සිට ගසට ඇති දුරට ව ා අවම වශබයන් මීටර 5කට අඩු 
විය යුතුය.         

සිරස් දුර  මීටර 3.7  

තිරස් දුර  මීටර 2.9  
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(ii). කිකලෝකවෝල්ත 220  

 
ෙලපත්රාලාභියා විසින් ආරක්ෂාවට ෙලපෑමක් බනොවන ෙවට ීනරණය කර ඇත්බත් නේ 
මිස ඉහළින් යන විදුලි මාර්ගබේ මැද සිට බදපැත්තට මීටර 17.5ක ප්ර බද්ශයක් ඇතුලත 

ගස් බනොවැවිය යුතුය. ෙලපත්රාලාභියා විසින් ගස් වැවීමට ඉ  බදන්බන් නේ 45⁰ක 
පැද්දුමක් දක්වා පහත දැක්බවන දුර පවත්වා බගන යා යුතුය.  
   

 ගස්වලට ඉනිමඟකට/ආබරෝහකයකට ආධාර කෙ බනොහැකි නේ ඉහළින් යන විදුලි 
මාර්ගබේ සිට මීටර 2.4ක්, සහ  

 ගසට ඉනිමඟකට/ආබරෝහකයකට ආධාර කෙ හැකි නේ ඉහළින් යන විදුලි 
මාර්ගබේ සිට මීටර 4.6ක් 

 

ඉහළින් යන විදුලි මාර්ගබේ මැද සිට බදපැත්තට මීටර 17.5ක ප්ර බද්ශබයන් පිටතට, 
ගබසේ උස විදුලිය මැද මාර්ගබේ සිට ගසට ඇති දුරට ව ා අවම වශබයන් මීටර 5කට අඩු 
විය යුතුය.     
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ඇමුණුම 10. ඉහළින් ෙන විදුලි මාර්ග සඳහා කගොඩනැගිලිවල සිට අවම දුර  

 
ඕනෑම බගො නැගිල්ලක බහෝ වකහයක සිට සුෙඟ බහේතුබවන් පැද්දිය හැකි ඉහළින් යන විදුලි 
මාර්ගයක ඇති සන්නායකයක ඕනෑම පිහිටීමකට තිබිය යුතු අවම දුර පහත දැක්බවන පරිදි දක්වා 
ඇත.  
 

නාමමාත්ර් කවෝල්ටීෙතාව  සිරස් දුර තිරස් දුර  

කවෝල්ත 1000 කනොඉක්මවන මීටර 2.40  මීටර 1.50  

කවෝල්ත 1000 ඉක්මවන නමුත් කවෝල්ත 11,000 

කනොඉක්මවන  

මීටර 2.70  මීටර 1.50  

කවෝල්ත 11,000 ඉක්මවන නමුත් කවෝල්ත 33,000 

කනොඉක්මවන  

මීටර 3.00  මීටර 2.00  

කවෝල්ත 33,000 ඉක්මවන නමුත් 132,000 

කනොඉක්මවන  

මීටර 4.10  මීටර 4.10  

කවෝල්ත 132,000 ඉක්මවන නමුත් කවෝල්ත 

220,000 කනොඉක්මවන  

මීටර 5.18  මීටර 5.18  
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