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සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම  
තාවකාලික විදුලි සැ යීම සඳහා ගීවිසුම්  ත. 

 
(පිට ත් පෙකකින් සම්පූර්ණ කළයුතුය. මුල් පිට ත සමාගම භාරපේ තබාගන්නා අතර, අනුපිට ත  ාරිපභෝගිකයාට දිය යුතුය. 

අඳාල පනොවන, තෙ අකුරුවලින් යුතු වචන ක ා හරින්න.) 
 

20................................................ මස .............. පවනි දින සිට 20................................................... මස ................ පවනි දින ෙක්වා  හත 

විසත්ර පකපරන  රිශ්ර.යට මම්පියර්/ෙ.පවො.ම. .................වැඩි නැති එකලා
*
/පතකලා

*
/
*
සථ්ීර කලහැකි

*
 තාවකාලික සැ යුමක් 

ස යන පලස ....................................................................................................................................................... වන මම
*
/අපි

*
 ඉල්ලා සිටිමි/

*
සිටිමු. 

*
 

(සම්පූර්ණ නම) 
 
 රිශ්ර.පේ විසත්ර 

වරි නම් අංකය  : ............................................................................................ ( ළාත්  ාලන ආයතනපේ) 

ලිපිනය   : ............................................................................................................. ........................................ 

( ාර) ගම/නගරය : ........................................................................................................................... .......................... 

තැ ැල් කාර්යාලය  ; ...................................................................................................................................................... 

2009 අංක 20 ෙරණ ශ්රී. ලංකා විදුලිබල  නපත් විධිවිධානයන්ට හා එම  නත යටපත් ප්ර.සිද්ධ කරනු ලබන පරුලලාසි වලට 
යටත්ව සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම මගින් ස යනු ලබන පසේවා සඳහා අොල ගාසත්ු  සහ ම  තැන් තු 

මුෙලක් පගවීමට මම
*
/අපි

*
 එකඟ පවමි

*
/පවමු.

* 
 

පමම ගිවිසුපම් සඳහන් කාලසීමාපවන් ඔබ්බට පමම තාවකාලික පසේවාව අවශ්යෙ වන විට එය දීර්ඝ කරවා ගැනීමට
*
/සථ්ීර 

පසේවාව ලබා ගැනීමට
*
 එකඟ වන අතර, එපසේ පනොකරනලෙ අවසථ්ා වලදී පසේවාව අත්හිටුවා උ කරණ ගලවා පගනයාපම් 

බලය සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම සතුබව පිලිගනිමි.  

පවෝල්ට් 230/400ක සම්මත පවෝල්ටීයතාවයකින් හා චක්රග 50ක ප්ර.තොවර්ත ධාරිතාවකින් යුතු   එකලා
*
/පතකලා

*
 විදුලි 

සැ යුමක් ලබාදීමට, විදුලිය පබොහැරීමට බල ත්ර ය ෙරණ සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම පමයින් එකඟ පවයි. 
පමම  රිශ්ර.යට සැ පයන උ රිම විදුලි ධාරිතාව මම්පියර්/ෙ.පවො.ම. .......................................... කට සීමා වනු මත. 2009 අංක 20 
ෙරන විදුලිබල  නපත් අවශ්යෙතාවයන්ට හා එම  නත යටපත් පකපරන සංපශ්යෝධන හා පරුලලාසිවලට අනුකූලව ක්රි.යාකිරීමටෙ 
සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම පමයින් එකඟ පවමු. 
 
එනමුත් සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගපම්  ාලනයට බාහිර පහේතූන් නිසා සිදුවන විදුලිය මනහිටීම් සහ  රි ථපේ 
පවෝල්ටීයතාවපේ පවනසව්ීම් වලට සමාගම වග පනොකියන්පනමු. 

සාක්ෂි 

1. අත්සන   : ............................................... 
නම  ; ............................................... 
ලිපිනය  : ............................................... 
ජා.හැ. . අංකය : ...............................................   .........................................................................................  
       අයිතිකරු/ඉල්ලුම්කරු/ ාරිපභෝගිකයාපේ අත්සන 

2. අත්සන   : ...............................................   දිනය   : ....................................  
නම  ; ...............................................   ජාතික හැදුනුම් ත් අංකය : ....................................  
ලිපිනය  : ...............................................     ාරිපභෝගික අංකය : ..................................... 
ජා.හැ. . අංකය : ............................................... 
 
 
   ...............................................................................     
සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගපම්                දිනය : ........................................................... 
ශ්යාඛා කළමණාකරුපේ/බලයලත් නිලධාරීයාපේ අත්සන 
 (ලිපිනය සහිත රබර් මුද්රාාව) 

         (
*
අනවශ්යෙ වචන ක ා හරින්න) 
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(ඉල්ලුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය) 
 
තාවකාලික සැ යුම ලබාගන්නා පුවරුපේ සවිපකොට මති විදුලි උ ාංගවල විසත්්ර 
 

1. ලාම්පු ගණන       .............................................. 

2. විදුලි පකවුන් පිටමං මම්පියර් : 5 ගණන (socket Outlets)  .............................................. 

3.    - එම -           මම්පියර් : 15/13 ගණන (socket Outlets) .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාර්යාලයීය ප්ර.පයෝජනය සඳහා .................................................................................... 

ස යන ලෙ විදුලි ප්ර.මාණය  .................................................................................... 

සැ යුමට අොල උ ප ොල  .................................................................................... 

ගාසත්ු අය ක්රගමය   .................................................................................... 

මනු අංකය   .................................................................................... කියැවීම ......................................... 

සම්බන්ධ කළ දිනය  ....................................................................................   

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

          කාර්මික නිලධාරී අත්සන 

 

විසන්ධ් කිරීමට නියමිත දිනය  ........................... ...............................  ..............................     

ආරක්ෂිත ම  තැන් තුපේ ප්ර.මාණය ........................... ...............................  .............................. 
(සංපශ්යෝධනය කිරීමට අවශ්යෙනම්) 

පසේවාව දීර්ඝ කිරීම   ........................... ...............................  .............................. 

අනුමත කළා    ........................... ...............................  .............................. 

 

 


