ඇමුණුම 2

නව විදුලි සසේවා සැපයුමක් ලබා ගැනීම සඳහා උපසෙසේ
1.

යම් පරිශ්රයක අයිතිකරුට, පදිංචිකරුට හ ෝ ව්යාපාරයක්/කර්මාන්තයක් සිදුකරහෙන යන
අයව්ලුන් ට එම පරිශ්රය සඳ ා නව් විදුලි හසේව්ා සැපයුමක් ලබාෙැනීමට ඉල්ලලුම් කල ැක.

2.

විදුලි අයදුම්කරුහේ අනනයතාව්ය ත වුරු කර ෙැනීම සඳ ා ජාතික ැඳුනුම්පත ස එහි පිටපතක්
ඉදරිපත් කල යුතුය.
එහසේ ජාතික ැඳුනුම්පත ඉදරිපත් කල හනා ැකි නම් ෙමන් බලපත්රය/රියදුරු බලපත්රය ඡායා
පිටපතක් සමෙ ඉදරිපත් කළ යුතුය.

3.

අයිතිය, පදිංචිය හ ෝ ව්යාපාරයක් / කර්මාන්තයක් සිදුකරහෙන යන බව්ටත වුරු කිරීම සඳ ා ප ත
සඳ න් ඕනෑම ලියවිල්ලලකින් එකක් සහෝ ඉදරිපත් කිරීම ප්රමාණව්ත් බව් සැලකිය යුතුයි .
3.1 ඉල්ලලුම්කරු නීතයානුකූල හිමිකරු නම් හිමිකම් ඔප්පුව්.
3.2 අදාල සේථානය සද ා බදු/කුලී ඔප්පුව්/ගිවිසුම.
3.3 අයදුම්කරුහේ නමට ලබා දී ඇති අනුකූලතා ස තිකය.
3.4 අදාල සේථානහේ ව්රිපනම් නිහේදනය.
3.5 විදුලි හසේව්ා සැපයුම ඉල්ලලුම් කරන පරිශ්රහේ ලිපිනය සඳ න් ජාතික ැඳුනුම්පත.
3.6 අයදුම්කරුහේ නම

ා ලිපිනය සඳ න් අදාල සේථානහේ හව්නත් උපහයෝගීතා හසේව්ාව්ක්

සඳ ා ලැබුණු මාස 03 හනාඉක්මවූ බිල්ලපතක් (දුරකථන, ජල බිල්ලපත් යනාදය).
3.7 ඉ ත සේථානහේ නීතයාණුකූල පදිංචිකරු හ ෝ අයිතිකරු හ ෝ ඡන්දහිමි නාමහල්ලඛනහේ නම
සඳ න් බව්ට ග්රාම නිලධාරි ස තිකය.
3.8 අදාල සේථානහේ අයිතිය, පදිංචිය හ ෝ ව්යාපාරයක් / කර්මාන්තයක් සිදුකරන බව්ට ත වුරු ව්න
හව්නත් ඕනෑම ලියවිල්ලලක්.
4.

විදුලිය ලබාදීමට හපර අභ්යන්තර තතැඳුම් සම්මත ඉිංජිහන්රු ප්රමිතීන්ට අනුව් නිම කළ යුතුය. ලිංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් අභ්යන්තර විදුලි තතැඳුම් ප්රමිතීන්ට අනුකුල නම් පමණක් විදුලි සැපයුම
ලබාහදනු ඇත.

5.

අන්සතු අයහේ ඉඩම් උඩින් ඔබට විදුලිය සපයන හසේව්ා රැ ැන් ඇදීමට ඇත්නම්, ඒ සඳ ා එම ඉඩම්
හිමිකරුව්න්හේ කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීමට හම් සමඟ අමුණා ඇති මාර්ෙ අව්සර පත්රය (ඇමුණුම 3) එම
එක් එක් ඉඩම් හිමිකරුව්න් විසින් හව්න හව්නම සම්ූර්ණ කර අයදුම්පත් සමඟ ඉදරිපත් කළ යුතුය.
(එම හපෝරමහයහි අමතර පිටපත් අව්ශය නම් ඡායා පිටපත් ලබා හෙන සම්ූර්ණ කර ඉදරිපත් කළ
යුතුය.)

6.

හතකලා තතැඳුම් සඳ ා ස ආරක්ෂිත හ ේතුන් මත ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් දැනුව්ත් කරනු
ලබන එකලා සැපයුම් සඳ ාද ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලහේ අදාල ව්ර්ෂය සඳ ා ලියාපදිංචි වී ඇති
ව්රලත් විදුලි ඉිංජිහන්රුව්රහයකු විසින් පරීක්ෂා කර නිකුත් කරනු ලබන පරීක්ෂණ ව්ාර්තාව්ක්
අයදුම්පත සමෙ ඉදරිපත් කළ යුතුය. ලියාපදිංචි ව්රලත් විදුලි ඉිංජිහන්රුව්රුන්හේ නාම හල්ලඛනය
1
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අදාල පාරිහභ්ෝගික හසේව්ා මධයසේථානහයන් හ ෝ ප්රධාන/ ප්රාහේශීය විදුලි ඉිංජිහන්රු කාර්යාලහයන්
ලබාෙත ැක.
7.

මාසිකව් මණු කියවීහම්දී ඔබහේත් විදුලිබල මණ්ඩල හසේව්කයන්හේත් ප සුව් සඳ ා, මණුව්
තාප්පපහේ හ ෝ හේට්ටුව් අසල සවිකිරීම දරිමත් කරන අතර ඒ සඳ ා අදාළ දල සට නක් ඇමුණුම 4
හි දක්ව්ා ඇත.

8.

විදුලි මනු කියවීම සඳ ා ප සුහව්න් ලඟාවිය ැකි ජලය කාන්දුවීහමන් හ ෝ ව්ැසේහසන් හනාහතහමන
හලස හපාලව් මට්ටටහම් සිට මීටර් 1 1/2 ක් ඉ ළින් විදුලි මනුව් සවිකිරීහම් සේථානය සකසේ කර
බැරතත මීටර් 1 ක පමණ ප්රමාණයක් මනුව්ට ඇමුණුම් කටයුතු සඳ ා ඉතිරි කර තැබිය යුතුය.

9.

හසේව්ා රැ ැන් හපාළව් මට්ටටහම් සිට මීටර් 3.7 කට ව්ඩා උසින් සිටිනහසේ සවිකිරීම සඳ ා “L”
යකඩයක් සවිකර තිබීමට කටයුතු කළ යුතුය (ඇමුණුම් 5.). එහසේ කිරීමට හනා ැකි සේථානයක් සඳ ා
ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් නිර්හේශිත හව්නත් ආරක්ෂිත ක්රමයක් හසේව්ා ව්යරය සවිකිරීම සඳ ා
අව්ශය ආකාරයට සවිකර තිබිය යුතුය (ඇමුණුම 6.).

10.

විදුලි හසේව්ා රැ ැන් ඇදීමට හයෝජිත මාර්ෙහයහි ඇති ඉඩම්ව්ල ෙසේ අතු කපා හ ළිහපහ ළි කිරීම
විදුලිය ඉල්ලලුම්කරු සතු කාර්යයක් ව්න අතර, ඉදරි කාලහේදීද එහසේ අදනු ලබන හසේව්ා රැ ැන් ව්ලට
ෙසේ, අතු අව්හිර හනාව්න හසේ පව්ත්ව්ා ෙැනීම ගිවිසුම් ෙත පාරිහභ්ෝගිකයාහේ ව්ෙකීමක් ව්නු ඇත. යම්
හ යකින් එහසේ අව්හිර ව්න ෙසේ, අතු ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉව්ත් කරනු ලැබුව්හ ාත්, ඒ
සඳ ා ව්න පිරිව්ැය පාරිහභ්ෝගිකයා විසින් දැරිය යුතුය.

11.

ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් දන්ව්න පරිද විදුලි සැපයුම හව්නුහව්න් ආරක්ෂිත ඇපතැන්පතු මුදලක්
තැන්පත් කළ යුතුය. මුදල්ල හෙවීහමන් අනතුරුව් ඔබ හව්ත ලබාහදන සගවීම් වවුචරසේ මුල් පිටපත
සුරක්ිතව තබා ෙන්නා හලස ඔබ හව්ත අව්ධාරණය කරනු ලැහේ. හමම ඇපතැන්පත් මුදල හසේව්ා
සැපයුම අව්සන් කිරීහම්දී හ ෝ හව්නත් අහයකුට පැව්රීහම්දී, ලිංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හව්ත අයවිය
යුතු යම්කිසි මුදලක් ඇහතාත් එම මුදල අදාල ඇපතැන්පත් මුදලින් අඩුකර ඉතිරි මුදල ආපසු හෙව්නු
ලැහේ.

12.

හසේව්ා සැපයුම සඳ ා ඇසේතහම්න්තු මුදල ස ආරක්ෂිත ඇප තැන්පතුව් හෙවීම් කිරීහමන් පසුව් කිසිදු
හව්නත් හෙවීමක් පාරිහභ්ෝගිකහයකු විසින් හෙවිය යුතු හනාහේ.හමම හසේව්ාව් ලබා දීම සඳ ා අව්ශය
ව්න සියළුම අමුද්රව්ය ස ශ්රමය ලිංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් දරණු ලබන බව්ට ඔබහේ අව්ධානය
හයාමු කරනු ලැහේ.

13.

ඇසේතහම්න්තු මුදල ස ආරක්ෂිත ඇප තැන්පතු මුදල හෙවීහමන් පසු සිංහශෝධිත හෙවීමක් හේ නම් ඒ
සම්බන්ධහයන් ලිඛිත දැනුම් දීමක් අදාල ප්රධාන හ ෝ ප්රාහේශීය විදුලි ඉිංජිහන්රු විසින් පමණක්
සිදුකරනු ඇත.
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