
                                                                                                                                       
Lanka Electricity Company (Private) Limited  
Application for Enrollment for e-Electricity Billing Facility 

15 දෙසැම්බර් 2020 / 15 டிசம்பர் ; 2020 /15th December 2020 

හිතවත් පාරිද ෝගිකයනි/ ngWkjpkpf;f thbf;ifahsu;fNs /Dear Valued Consumer, 

ඊ-විදුලි බිල්පත් පහසුකම /,yj;jpudpay; kpd;gl;baiyg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd trjp  / e-Electricity Billing Facility 
 
අප විසින් වඩාත් ඉක්මනින් සහ පහසුදවන් විදුලි බිල්පත් ඔබ දවත විෙ;ත් තැප   (ඊ-දම්ල්) හරහා  බා දීමට පහසුකම් සපයා ඇත. ද ොමිදල් 
සැපදය  දමම දසේවාව නිසා විදුලි මීටරය කියවීමට සහ බිල්පත ඔබට  බා දීමට ඔබදේ පරිශ්රයය ුල ට පැමිීමමට ඇි  අව්  යතාව 
සම්පුර්ණදයන්ම ඉවත් දේ. 
පහත දපෝරමය පුරවා ළඟම ්ාඛා කාර්යා ය දහෝ පාරිද ෝගික දසේවා මධස ථා ය දවත  බා දීදමන් දමම පහසුකම අත්විඳිය හැක.  
ehq;fs; cq;fSf;fhf kpd;dQ;ry; Kiwapd; Clhf tpiuthdJk; trjpahdJkhd ,yj;jpudpay; kpd;gl;baiy 
,ytrkhfg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd trjpia mwpKfg;gLj;Jtjpy; kfpo;r;rpailfpd;Nwhk;. ,e;j trjp cq;fs; tPL> 
gzpaplk; kw;Wk; epWtdq;fSf;fhd ifKiw khdp thrpg;G kw;Wk; ifahy; toq;fg;gLk; kpd;gl;bay;fs; vd;gtw;Wf;fhd 
mtrpaj;ij ePf;Fk;.  
,e;j trjpia mDgtpg;gjw;F> jaTnra;J ,jDld; ,izf;fg;gl;Ls;s gbtj;ijg; g+u;j;jpnra;J mUfpy; cs;s 
,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) epWtdf; fpisf;Nfh my;yJ thbf;ifahsu; epiyaj;jpw;Nfh rku;g;gpAq;fs;.   
We are pleased to introduce you, a free e-Electricity Billing facility which will provide fast and convenient statement delivery via e-
mail. This facility will eliminate the necessity of obtaining manual meter reading and delivering hand issued electricity bills to your 
home, workplace, and institution.  
Please fill the form given below and deliver it to the nearest LECO Branch Office or Customer Service Center to enjoy this facility.    
 
Branch Manager / ්ාඛා ක මණාකරු / fpis Kfhikahsu;>  
Lanka Electricity Company (Private) Limited / සී/ස  ංකා විදුලි (දපෞද්ගලික) සමාගම / ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

්ාඛා ක මණාකරු / fpis Kfhikahsu/ Branch Manager;>  
සී/ස  ංකා විදුලි (දපෞද්ගලික) සමාගම /,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; /Lanka Electricity Company (Private) Limited 
ඊ-විදුලි බිල්පත් පහසුකම ලබා ගැනීම /,yj;jpudpay; kpd;gl;baYf;F ,ize;Jnfhs;sy; gbtk; /e-Electricity Billing Enrollment 
Form 
මාදේ පරිශ්රයයට පැමිණ විදුලි මණුව කියවීම හා විදුලි බිල්පත  බා දීම අත්හිටුවා, ඊ-විදුලි බිල් දසේවාව මාදේ  ම යටදත් ඇි  විදුලි ගිණුම සඳහා 
පහත ඊ-දම්ල් ගිණුමට සක්රී ය කරන් .   
ehd;> vdJ ngaupd; fPo; toq;fg;gl;Ls;s kpd;rhuf; fzf;fpw;F toq;fg;gLk; ifKiw khdp thrpj;J toq;fg;gLk; 
kpd;gl;by; Kiwapid ,y;yhJnra;J ,yj;jpudpay; kpdgl;bay; trjpia toq;fp toq;fg;gl;Ls;s kpd;dQ;ry; Kftupf;F 
mDg;GkhW ,jDhlhf Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;.  
I hereby request to terminate manual meter reading, hand delivered bill facility and enabling e-Electricity billing feature for the 
following electricity account under my name to the email address given. 
 
1.   ම/ ngau/ Name: …….……………………………………….…………………………………….……………………………………………………………………. 
 

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

2. විදුලි ගිණුදම් අංකය / kpd;rhuf; fzf;F ,yf;fk/ Electricity Account Number 

          

3. පාරිද ෝගිකයාදේ ඊ-දම්ල් ලිපි ය/,Wg;gdT thbf;ifahsupd; kpd;dQ;ry  /Tariff Customer’s email 
 
 
4.  ජංගම දුරකථ  අංකය / ifNgrp ,yf;fk njhiyNgrp ,y Mobile Telephone No 
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5. දව ත් පුද්ග දයකු ඊ දම්ල් හරහා ඊ-විදුලි බිල් දසේවාව සඳහා  ම් කිරීම    :   කරමි / ද ොකරමි 

,yj;jpudpay; kpd;gl;baiyg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F xU egu; gupe;Jiuf;fg;gLfpd;whu; : Mk;Æ,y;iy  
Nominate a person to receive e-Electricity Bill via email    :   Yes/No 

 
මාදේ ඊ-විදුලි බි   බා ගැනීම සඳහා මා දවනුදවන් පහත සඳහන් පුද්ග යා  ම් කරමි. එදසේ වුවත්, බිල්පත  බා ගැනීම හා දගවීම පිළිබඳ 
සියළු වගකීම් මා සුල බව ෙන්වා සිටිමි.  ම් ක  පුද්ග යා දව ස  වන්දන්  ම් ඒ බැේ යාවත්කාලී  කිරීමටෙ එකඟ දවමි. 
 
ehd; ,jDhlhf> vd;rhu;ghf ,yj;jpudpay; kpd;gl;baiyg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf fPo;tUk; egiu gupe;Jiuf;fpd;Nwd;. ehd; 
kpd;gl;baiyg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhdJk; kw;Wk; Nkw;Fwpg;gpl;l kpd;rhuf; fzf;fpw;fhd epYitj; njhiffisj; 
jPu;g;gjw;fhd midj;Jg; nghWg;GfisAk; Vw;Wf;nfhs;Sfpd;Nwd;. mj;Jld;> gupe;Jiuj;jtupy; Vw;gLk; khw;wq;fs; 
njhlu;ghf cupa Kiwapy; ,w;iwg;gLj;JNtd; vd cWjp toq;Ffpd;Nwd;.  
 
I hereby nominate following person to receive e-Electricity bill on behalf of me. I take all the responsibilities as of receiving the 
electricity bill to me and the settlement of due charges with respect to the electricity account given above. I also assure promptly 
updating the change of nominee.  
 

 



 
5.1  ම් කර   ෙ තැ ැත්තාදේ  ම /  gupe;Jiuj;jtupd; ngau  / Nominee’s Name:  
 

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

5.2   ම් කර   ෙ තැ ැත්තාදේ ඊ-දම්ල් ලිපි ය / gupe;Jiuj;jtupd; kpd;dQ;ry; Nominee’s Email Address : 
 
 

 
5.3  ම් කර   ෙ තැ ැත්තාදේ ජංගම දුරකථ ය / gupe;Jiuj;jtupd; ifNgrp ,yf;fk /Nominee’s Mobile 
No: 
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පහත සඳහන් ද දකෝ ඊ-විදුලි බිල්පත් දසේවාව සම්බන්ධ නියමයන් හා දකොන්දද්සි ව ට එකඟ දවමි / ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp 
(jdpahu;) ypkpll; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; ,yj;jpudpay; kpd;gl;bay; trjpf;fhd epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F 
,jDhlhf cld;gLfpd;Nwd I hereby agree the following terms and conditions of the e-billing facility provided by LECO 
 
 
සී/ස ලංකා විදුලි (පපෞද්ගලික) සමාගම මගින් ලබාපෙනු ලබන ඊ-විදුලි බිල්පත සඳහා වූ නියමයන් හා පකොන්පද්සි / ,yq;if kpd;rhuf; 
fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; ,yj;jpudpay; kpd;gl;baYf;fhd epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;/ 
Terms and Conditions of E-Billing Facility Provided by LECO 
මාදේ ඉල්ලීම මත සී/ස  ංක විදුලි (දපෞද්ගලික) සමාගම ( දමතැන් සිට ද දකෝ සමාගම  මින් හඳුන්ව ) මගින් මා දවත  ැබිය යුුල මාසික 
බිල්පත මා විසින් පවත්වාදග  යනු  බ  දහෝ මා විසින්  ම් කරනු  බ  අය විසින් පවත්වාදග  යනු  බ  ඊ-දම්ල් ලිපි යට දයොමු කිරීමට 
එකඟ වී ඇත. ද දකෝ සමාගම විසින් මාදේ ඊ-දම්ල් ලිපි ය දවත දයොමු කර  විදුලි බිල්පත් නීතයානුකු ව සහ නිවැරව ව සකසනු  ැ ව විදුලි 
බිල්පත් බවට මා විසින් පිළිගනිමි. . එදසේම මදේ විදුලි බිල්පදත් මුද්රබණය කර ඇි  විසන්ි  කිරීදම් ෙැන්වීමක් අඩංු  විය හැකි බවට මම දමිනන් 
තවදුරටත් එකඟ ව  අතර විදුලි බි   ැබීමට දව ත් අදයකු  ම් කරනු  ැ වවෙ හිඟ මුෙල් පියවීදම් සියලු වගකීම් මම ෙරමි. ද දකෝ සමාගම 
විසින් මා දවත දයොමු කරනු  බ  විදුලි බිල්පත්ව  සඳහන් දතොරුලරු සම්බන්ධදයන් මා විසින් කිසිඳු විදරෝධතාවයක් ද ොෙක්ව  අතර එදසේ 
ඊ-දම්ල් පණිවුඩ මගින් මා දවත එවනු බ   විදුලි බිල්පත් සම්බන්ධදයන් ව  සම්පුර්ණ අවධා ම සහ වගකීම ග නීමට මා බැඳී සිටිමි.  
ද දකෝ සමාගම මගින් මා දවත දයොමු කරණු  බ  විදුලි බිල්පත ඊ-දම්ල් මගින් දයොමු කිරීදම්දී කිසිඳු දපෞද්ගලිකත්වය දහෝ ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධදයන් ව  කරුණකදී ද දකෝ සමාගම වග ද ොකිය  බවට මා ෙන් ා බවටත් එයට විරුද්ධත්වයක් ද ොමැි  බවටත් එකඟ දවමි. 
මාදේ ඉල්ලීම මත ද දකෝ සමාගම මගින් මා දවත ඊ-දම්ල් පණිවුඩයක් ද ස දයොමු කර  විදුලි බිල්පදතහි සඳහන්ව ඇි  කිසිඳු කරුණක් 

දවනුදවන් ද දකෝ ආයත යට එදරහිව යම් අිනි වාසිකමක් ඉල්ලීම, නීි මය ක්රි්යාමාර්ගයකට එ මම, වගකීම් ෙැරීම,  ඩු මාර්ගයට එ මම, 
පාඩු දහෝ වන්ව  ඉල් ා ද ොසිටි  අතර ද දකෝ සමාගම එම වගකීදමන් නිෙහස  කරනු  බ  බවට එකඟ දවමි. දමකී දසේවාව  බා දීම 
සම්බන්ධදයන් ද දකෝ සමාගම විසින් කලින් ක ට මා දවත දයොමු කරණු  බ  දසේවා ගාස ුල දගවීම සඳහා මා දමිනන් එකඟ දවමි. ඉහත 

එකඟතාවය අනුව ද දකෝ සමාගම මගින් මා දවත සපයනු  බ  දසේවාදේ, මා දවත ද ොෙන්වා කරනු  බ  ඕ  ම දසේවා දව ස  කිරීමක් 
කරණු  ැබීම සඳහා ද දකෝ සමාගම දවත මා දමිනන් බ ය පවරමි. එදසේම ද දකෝ සමාගම මගින් මා දවත සපයනු  බ  දසේවාදේදී මාදේ 

ඊ-දම්ල් ලිපි දේ කුම  දහෝ දව ස වීමක් දහෝ දමම දසේවාව තවදුරටත් අව්ය ද ොව  විටදී සාමා යාි කාරී, සී/ස  ංකා විදුලි (දපෞද්ගලික) 
සමාගම, 411, E. H. කුදර් බිල්ඩිම, ගාලු පාර, දකොළඹ 03 ය  ලිපි යට ලිඛිතව ෙැන්වීමට එකඟ දවමි. ද දකෝ සමාගම විසින් මා දවත 
සපයනු  බ  දසේවාදේදී ෙත්ත දව ස වීම්, ක්රි්යාකාරිත්වය ඇ හිමම්, ෙත්ත  ැබීම ප්ර මාෙ වීම් සම්බන්ධදයන් ද දකෝ සමාගම වගකීමට යටත් 
ද ොව  බව මා ෙන් ා අතර එකී ෙත්ත අව්ය අවස ථාවකදී යාවත්කාලී  කිරීමට සමාගමට බ ය ඇි  බවට පිලිගනිමි. ද දකෝ සමාගම විසින් 
මා දවත සපයනු  බ  දසේවාදේදී අව්ය අවස ථාව  සමාගම මගින් කරනු  බ  පාරිද ෝගික ෙැනුවත්කිරීදම් වැඩසටහන් (නිවැරව  විදුලි 
 ාවිතය, බ ්ක්ි ය කාර්යයක්ෂම ද ස  ාවිතා කිරීම) දසේවාවන් උසස  තත්වදයන් පවත්වාදග  යාමට කරනු  බ  වැඩසටහන් මා දවත ඊ-
දම්ල් මගින් එවීදම් අිනි ය සමාගම සුල බවට පිලිගනිමි. එදසේම ද දකෝ සමාගම මගින් මා දවත සපයනු  බ  ඊ-දම්ල් මගින් විදුලි බිල්පත් 
දයොමු කිරීදම් දසේවාව සමාගමට අව්ය ඕ  ම දමොදහොතක දී පැරණි ්රිමය ව  ස ථා යට පැමිණ විදුලි මනුව කියවීදමන් පසු බිල්පත් දබො 
හැරීමටත් බ ය ඇි  බව පිළිගනිමි. දමම ගිවිසුම මා විසින් ද දකෝ සමාගම සමඟ බ පැවැත්දව  විදුලිබ  සැපයුම් ගිවිසුදම් අනිවාර්ය 

අංගයක් ද ස ස කනු  බ  බව දහෝ ස කනු  බ  බවත්, දමිනන් දව ස  කර දහෝ සංද්ෝධ ය කර ද ොමැි   ම් එකී මුල් විදුලි සැපයුම් 
ගිවිසුදම් අද කුත් සියලුම නියමයන් සහ දකොන්දද්සි පූර්ණ බ දයන් හා බ පැවැත්දවනු ඇි  බවත් ප්ර කා් කර තහවුරු කරමි. 
 
,yj;jpudpay; kpd;gl;bay; trjpiag; ngw;Wf;nfhs;s tpUk;Gk; thbf;ifahsu;fSf;fhd epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;.  
,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; epWtdk;> vdJ khjhe;j ,yj;jpudpay; kpd; gl;baiy vdJ kpd;dQ;ry; 
Kftupf;F my;yJ ,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd gbtj;jpd;  5Mk; ge;jpf;F mikthf vd;dhy; gupe;Jiuf;fg;gl;ltupd; 
kpd;dQ;ry; Kftupf;F mDg;Gtjw;fhd vdJ Ntz;LNfhis Vw;Wf;nfhz;lijf; fUj;jpy; nfhz;L> vdJ kpd;rhuf; 
fzf;F njhlu;ghf ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; ,yj;jpudpay; kpd;gl;bay; Nrita+lhf my;yJ Vida 
gupkhw;w Kiwfspd; Clhf mDg;gg;gLk; midj;J kpd;gl;bay;fisAk; rupahdit kw;Wk; mjpfhug+u;tkhdit vd 
Vw;wf;nfhz;L cWjpg;gLj;JNtd; vd ehd; ,jDhlhf cld;gLfpd;Nwd;. NkYk;> vdJ kpd;gl;bay; ,izg;igj; 
Jz;bg;gjw;fhd mwptpj;jiy mjd; Nky; nfhz;bUe;jhy; ehd; jdpg;gl;l Kiwapy; my;yJ kpd;gl;baiyg; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf NtnwhU egu; gupe;Jiuf;fg;gl;lhy;> me;j egu; epYitfisj; jPu;g;gjw;fhd midj;J 
nghWg;GfisAk; Vw;Wf;nfhs;Ntd; vd cld;gLfpd;Nwd;. ehd;> ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; 
epWtdj;jpdhy; ,yj;jpudpay; kpd;dQ;fy; Clhf mDg;gg;gLk; kpd;gl;bay;fs; njhlu;ghd ,lu;fisAk; nghWg;GfisAk; 
cld;gl;lthW Vw;Wf;nfhs;tJld;> ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; epWtdj;jpw;F vjpuhf ve;jnthU 
Ml;NrgiziaAk; njuptpf;;fkhl;Nld; vd gpufldg;gLj;Jfpd;Nwd;. ,yj;jpudpay; gupkhw;wj;jpd; NghJ kpd;dQ;ry;fspd; 
ghJfhg;G kw;Wk;Æ my;yJ jdpAupik VNjDk; ntspf; fhuzpfspdhy; ghjpf;fg;gl;lhy;> ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp 
(jdpahu;) ypkpll; epWtdj;jpw;F vjpuhf ve;jnthU vOj;jhiziaAk; toq;fkhl;Nld; vd cld;gl;L xg;Gf;nfhs;fpd;Nwd;. 
NkYk; ehd;> ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; epWtdj;jpdhy; vdJ Ntz;LNfhs; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;L> 
,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; epWtdj;jpdhy; kpd;dQ;ry; Clhf ,yj;jpudpay; kpd;gl;bay; kw;Wk; 
jfty;fis gupkhw;wk; nra;Ak; NghJ Vw;gLk; my;yJ vOk; nray;fs;> eltbf;iffs;> nghWg;Gfs; kw;Wk; Nfhupf;iffs;> 
tof;Ffs;> Nrjq;fs;> MFnryTfs; kw;Wk; nryTfSf;F vjpuhd el;Nlhj;juthjq;fspy; ,Ue;J ,yq;if kpd;rhuf; 
fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; epWtdj;ij tpLtpg;Ngd; vd cld;gLfpd;Nwd;.  mj;Jld; ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) 
ypkpll; epWtdj;jpdhy; fhyj;jpw;F fhyk; toq;fg;gLk; NritfSld; njhlu;Gilajhf tpjpf;fg;gLk; midj;Jf; 
fl;lzq;fs; kw;Wk; tpjpg;gdTfis nfhLg;gdT nra;tjw;F cld;gLfpd;Nwd;. mj;Jld;> vdf;F ve;jnthU mwptpj;jYk; 
toq;fhJ fhyj;jpw;F fhyk; ve;jnthU NritiaAk; Nru;f;f> epWj;j kw;Wk; khw;Wtjw;F ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp 
(jdpahu;) ypkpll; epWtdj;jpw;F mjpfhukspf;fpd;Nwd;. mj;Jld;>  vdJ kpd;dQ;ry; Kftupapy; Vw;gLk; khw;wq;fs; my;yJ 

 



                                                                                                                                       
,e;j trjpia epWj;Jtjw;fhd ve;jnthU Ntz;LNfhisAk; nghJ Kfhikahsu;> ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) 
ypkpll;> <.vr;.FNu fl;llk;> 411> fhyp tPjp> nfhOk;G 03> ,yq;if vDk; Kftupf;F vOj;J %yk; mwptpg;Ngd; vd 
cWjpaspf;fpd;Nwd;. NkYk;> fhyj;jpw;F fhyk; kw;Wk; ve;jnthU Neuj;jpYk; fpilf;Fk; me;jj; jfty;fis 
,w;iwg;gLj;Jtjw;F kw;Wk; khw;Wtjw;fhd cupikia ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; epWtdk; 
nfhz;Ls;sJld;> mt;tifahd juTfSf;F gjpyspf;ifapy; jlq;fy;fs;> jhkjq;fs; kw;Wk;Æ my;yJ ,ilkwpj;jy;fs; 
Vw;gLkhapd;> mtw;wpw;F  ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; nghWg;G my;yJ flg;ghL cilajy;y vd 
cld;gl;L cWjpaspf;fpd;Nwd;. ehd;> vdJ kpd;dQ;rYf;F kpd;dQ;ry;> Cf;Ftpg;G [d;dy; Nritapd; Clhf tpopg;Gzu;T 
(kpd;rhug; ghJfhg;G> tYr;rf;fjp Nrkpg;G> gf;f Kfhikj;Jtj;jpw;fhd Nfs; Nghd;wd)> tpsk;guq;fs; kw;Wk; Cf;Ftpg;G 
rhjdq;fis mDg;Gtjw;F mjpfhukspf;fpd;Nwd;. ehd;> ve;jnthU Neuj;jpYk; ,e;j ,yj;jpudpay; kpd;gl;bay; Nrit 
trjpia ,ilepWj;jp> kPz;Lk; ifKiw kpd;rhu khdp thrpg;G kw;Wk; gl;bayply; Kiwia mwpKfg;gLj;jtjw;fhd 
cupik  ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; epWtdj;jpw;F cs;snjd cld;gLfpd;Nwd;. ehd; ,e;j 
cld;gbf;if ,yq;if kpd;rhuf; fk;gdp (jdpahu;) ypkpll; epWtdj;Jld; Nkw;nfhs;sg;gl;l kpd;rhu tpepNahf xg;ge;j 
cld;gbf;ifapd; xUq;fpize;j gFjp vd fUjg;gl my;yJ vLj;Jf;nfhs;sg;gl Ntz;Lk; kpd;rhu tpepNahf 
cld;gbf;if jpUj;jg;glkhl;lhJ my;yJ khw;wg;glkhl;lhJ KO tYTld; njhlu;e;Jk; ,Uf;Fk; vdg; gpufldg;gLj;jp 
cld;gLfpd;Nwd;. 
 
In consideration of Lanka Electricity Company (Private) Limited (hereinafter referred to as LECO) agreeing to accept my request for 
sending my monthly electricity bill to my email address or my nominee’s email address, I hereby agree that all electricity bills 
whether through e-Bill service or other means of transmission sent by LECO for my Electricity Account shall be accepted and upheld 
by me as correct and authenticate. I hereby further agree that my electricity bill may contain Disconnection Notice printed on it 
and I take all responsibilities of settling the dues even if other person is nominated to receive the electricity bill. I declare that I shall 
not raise any objection against LECO on its agreeing the same and fully accept the risk and responsibility of electricity bills 
transmitted by LECO via electronic mail. I agree and acknowledge that LECO does not warrant against any external factors affecting 
the privacy and /or security of emails during electronic transmission. I also agree to keep LECO indemnified against all actions, 
proceedings, liabilities and claims, cases, damages, costs and expenses in relation to or arising out of so accepting my request by 
LECO and LECO transmitting electricity bill and information through email. I further agree to pay all fees and charges, which LECO 
may impose from time to time in connection with the service in the manner stipulated by LECO. I also authorize LECO to add, 
discontinue or vary any of the service from time to time without any notice to me. I assure LECO that I shall inform in writing of any 
change in my email address or any request for discontinuation of this facility to The General Manager, Lanka Electricity Company 
(Private) Limited, E.H. Cooray Building, 411, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka. I further expressly agree and acknowledge that 
LECO shall not be liable or responsible for data corruption, delay and/or interception of the information so given and that LECO 
reserves the right to update and vary such information from time to time and at any time. I also authorize LECO to send awareness 
(Electrical Safety, Energy Saving, Demand Side Management etc.), advertising and Promotional Materials to my email address 
through email, the promotional window of the service. I agree that LECO has the right to terminate this e-Electricity bill service at 
any time and restore manual electricity meter reading and billing service. I declare and confirm that this agreement shall be treated 
as or deemed to be an integral part of the Electricity Supply Agreement that I have executed with LECO and that all other terms and 
conditions of the Electricity Supply Agreement that have not been changed or modified by this agreement shall remain in full force 
and effect. 
 

අත්ස /Signature : ……………………………………………  
 
ව  ය/Date  : ………………………………………………….. 
 
ජා.හැ.අංකය/NIC No : ………………………………………………. 
 
 
Office Use Only 
 

1 Application validity checking   

YYYY/MM/DD 

 

tariff customer  

Other  

2 Energy Meter replaced with Smart Meter 
with remote reading 

 
YYYY/MM/DD  

3 Customer Registration- email, & SMS  
YYYY/MM/DD  

4 Acknowledgement by Customer  
YYYY/MM/DD  

 

 


