විදුලි
පාරිභ ෝගිකයන්භේ
අයිතිවාසිකම් සහ
වගකීම්
2009 අංක 20 දරන ශ්රී කංක
විදුලිබක පනතෙහි 3 (1) (ඉ)
වගන්තියට අනුකූකව පළ කරනු
කබන ප්රක යයකි.
1 වන නිකුත් කිරීම (2014 ජූලි )

ශ්රී කංක මන න යපතයිතාෙ තකිෂන්න් ාව ව

පසුබිම
2009 ශ්රී කංක විදුලිබක පනතෙහි 3(1)(ඉ) වගන්තිය අනුව, ාම්තප්රේ්ණ ාන තබද නැරීතම් බකපත්රක භීන්
විමසීතමන් පසුව, එම පනතත් 23 වැනි වගන්තිතේ සිට 29 වැනි වගන්තිය දක්ව ාන I න II වැනි
යපතේඛන වලින් යද්ගෙවන ප රිතවිතාකයන්තේ අයිතිව සිකම් ාන වගකීම් දක්ව කන ප්රක යයක් ශ්රී
කංක මන න යපතයිතාෙ තකිෂන්න් ාව ව විසින් පළ කළ යුතුය. තමම ප්රක යය විදුලිබක පනතත් ඉනෙ
කී ප්රතිප දනවකට අනුකූකව පළ කරනු කබන අෙර එමතාන් පනෙ ාඳනන් කරුණු ාම්බන්ධතයන් දැනුවත්
කිරීමට අදනා් තකතේ:



ප රිතවිතාකයන්තේ අයිතිව සිකම් ාන තාේව ාපයන්නන් තවතින් යුක්ති ානගෙ තකා අතේක්්
කළ නැකි තාේව ගුණත්වය - තමය ප රිතවිතාක ආරක්්ණය තකතරහි තබතනවින් වැදගත් තේ; ාන
ප රිතවිතාකයන්තේ වගකීම් - තාේව ාපයන්න විසින් ක ේයක්්ම විදුලි ාැපයුමක් කබ දීම
ානතික කිරීම ාඳන තමය අවයය තේ.

තමම ප්රක යය, විදුලි ක්ත්ේත්රතේ ප්රධ න ප ේයවකරුවන් තිතදන වන ප රිතවිතාකයන්, තාේව ාපයන්නන්
ාන තකිෂන්න් ාව ව අෙර කැපවීම ාන විය්ව ාය ෙනවුරු කරනු කබන ප්රතිඥ වක් තකා ක්රිය ත්මක වනු
ඇති බවට අතේක්් තකතේ. ප රිතවිතාකයන් නට කබ දිය නැකි තනිඳම තාේව ව කබ තදනු කැබීම ෙනවුරු
කිරීමට තාේව ාපයන්නන්ට ාන තකිෂන්න් ාව වට නැකිය ව කබ තදන යක්තිමත් අඩිෙ කමක් තමම
ප්රක යය මතාන් ඇති කරනු ඇෙ.
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I වැනි භකොටස - සාමාන්ය ්රතිපානන්
අ.

මූලික අයිතිවාසිකම්
විදුලි ාැපයුම ාන ව විෙය ාම්බන්ධතයන් ප රිතවිතාකයන්නට පනෙ ාඳනන් මූලික අයිතිව සිකම් හිෂන
තේ:
 තෙිරතුරු දැන ගැනීම ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ1)
 ාම නව ාකකනු කැබීම ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ2)
 මූලික අවයයෙ ාුරර ගැනීතම් අයිතිව සිකම (අ3)
 ප රිතවිතාක අධය පනය ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ4)
 තෙිර ගැනීම ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ5)
 ග ා්තු අය කර ගැනීතම් ා ධ රණත්වය ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ6)
 ගැටුවවකදී ානන කබ ගැනීම ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ7)
 අනුමෙ අවම ප්රෂනතිතයන් යුතු තාේව වක් කබ ගැනීම ාඳන වන අයිතිව සිකම (අ8)
 අත්ෙතනිමතික ත ිදන වන්ට කක් තනිවීම ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ9)
 ප්රසිද්ධ විව ගයකදී නීතියට අනුකූකව වැරදිකරුවකු බවට ඔේුර වන තෙක්, නිවැරදිකරුවකු බවට
පූේව නුම න කිරීතම් අයිතිව සිකම (අ10)
 තපෞද්ගලිකත්වයට, පවුකට තනි පරිශ්රයන්ට අත්ෙතනිමතිකව බ ධ පැෂනණවීතමන් තෙිර වීතම්
අයිතිව සිකම (අ11)
 ආරක්ෂිෙ ාන තාෞඛයාම්පන්න පරිාරයක ජීවත්වීම ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ12)
 යම් අක ව නියකට තනි බ ධ කිරීමකට වන්දි කබ ගැනීම ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ13)
 රනායව වය ාඳන ඇති අයිතිව සිකම (අ14)
තමම ප්රක යතේ II වැනි තකිටා යටතත් ාඳනන් කර ඇති එක් එක් ප රිතවිතාක අයිතිව සිකම
ඉදිරිතයන්, ඊට අද ක මූලික අයිතිව සිකමට අද ළවන තක්ෙය (යද : අ1) දක්ව ඇෙ.

ආ.

මූලික වගකීම්
විදුලි ාැපයුම ාන ව විෙය ාම්බන්ධතයන් ප රිතවිතාකයන්නට පනෙ ාඳනන් මූලික වගකීම් ඇෙ:
 නිය මන ර මුවට අනුකූකවීම ාඳන ඇති වගකීම (ව1)
 තාේව ාපයන්න විසින් නීෙය නුකූක තකා අය කරනු කබන සියලුම ග ා්තු තගවීම ාඳන ඇති
වගකීම (ව2)
 ක ේයක්්ම තාේව වක් ාැපයීම ෙනවුරු කිරීම ාඳන , තාේව ාපයන්න නට ානතයිගය කබ දීම
ාඳන ඇති වගකීම (ව3)
 අතනකුත් විදුලි ප රිතවිතාකයන්තේ ාන මන නෙ වතේ ආරක්් ව පිළිබඳව ඇති වගකීම (ව4)
 ක ේයක්්ම තාේව වක් ාැපයීම ෙනවුරු කිරීම ාඳන , තාේව ාපයන්න නට අවයය තෙිරතුරු
ාැපයීම ාඳන ඇති වගකීම (ව5)
 තාේව ාපයන්න තේ තද්පළ ආරක්් කිරීම ාඳන ඇති වගකීම (ව6)
 පරිතවි නය නිවැරදිව ාටනන්වීමට ඉඩදීම ාඳන වන වගකීම (ව7)
තමම ප්රක යතේ III වැනි තකිටා යටතත් ාඳනන් කර ඇති එක් එක් ප රිතවිතාක වගකීම ඉදිරිතයන්,
ඊට අද ළ මූලික වගකීමට අද ළවන තක්ෙය (යද : ව1) දක්ව ඇෙ.
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II වැනි භකොටස - පාරිභ ෝගික අයිතිවාසිකම්
අ.

න්ව සැපයුමක් ලබා ගැනීම
1. නව විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීම ාඳන ාුරර ලිය යුතු අවයයෙ ාන ඒ ාඳන දළ වයතයන් ගෙ
විය නැකි ක කය තකිපමණද යන්න දැනගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
2. පක්්ප තිව වයකින් තනි තවනා් තකා ාැළකීමකින් තෙිරව, විදුලිය ාන්ධි කරගැනීමට ාන
ාැපයුම කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)
3. යම් විදුලි තබද නැරීම් ම ේගයක සිට මීටේ පනනක් (50) ඇතුළෙ පිහිට ඇති තනි ඔහු/ඇය විසින්
ාපයනු න ාවිකරනු කබන විදුලි ම ේගයන් මඟින් එවැනි විදුලි තබද නැරීතම් ම ේගයකට
ාම්බන්ධ කිරීමට නැකිය ව ඇති: පරිශ්රයක් අයිති තනි පදිංචිව සිටින ඕනෑම ප රිතවිතාකයකු නට
නව විදුලි ාැපයුමක් ාඳන ඉේලුම් කිරීමට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)
4. නව විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීම ාඳන වන අයදුම්පෙක් තනිෂනතේ කබ ගැනීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ3)
5. අයදුම්පෙ පිරවීම ාන අවයය තේඛන ඉදිරිපත් කිරීම ද ඇතුුවව, නව විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීම
ාඳන ාුරර ලිය යුතු තවෞතික ාන ක්රිය පටිප ටිමය අවයයෙ ාුරර ීමට අද ක යපතදා් කබ
ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ4)
6. අයදුම් කරනු කබන විදුලි ාැපයුතමහි ධ රිෙ වය, අයක්රමය, යන දී කරුණු අනුව, නිසි පරිදි
ාම්පූේණ කරන කද අයදුම්පෙක් ව ර දිය යුතු ා්ථ නය පිළිබඳ දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ4)
7. විදුලි ාැපයුමක් ාඳන ඉේලුම් කිරීතමන් (එනම්, අයදුම්පෙ ව රදීතමන්) වැඩ කරන දින දනයක්
(10) ක් ඇතුළෙ, පනෙ ාඳනන් තද් ඇතුළත් දැන්වීමක් කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ:
(අ) විදුලි ාැපයුමක් ාඳන ඔහු තනි ඇය විසින් කරන කද ඉේීතමහි ාඳනන් කර ඇති තයි න
තකිපමණ දුරකට තාේව ාපයන්න නට පිළිගෙ නැකිද යන්න;
(ආ) තාේව ාපයන්න විසින් ඒ ාම්බන්ධතයන් ඉදිරිපත් කරනු කබන ප්රති-තයි න (ඇත්නම්);
(ඇ) අද ළඅයක්රමය;
(ඈ) තාේව ාපයන්න විසින් ාපයනු කබන යම් විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක් තවනුතවන්
ප රිතවිතාකය විසින් තගවියයුතු ග ා්තුව (එනම්, ඇා්ෙතම්න්තුගෙ වියදම)1;
(ඉ) ප රිතවිතාකය විසින් යම් ඇප ෙැන්පතුවක් ෙැබීමට අවයය නම් ඒ පිළිබඳ විා්ෙර; ාන
(ඊ) ප රිතවිතාකය විසින් විදුලි ාැපයුම කබ ගැනීම ාඳන පිළිගෙ යුතු විය නැකි තවනයම්
නියමයන් න තකින්තද්සි ඇත්නම් ඒව (අ1)
8. නව විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීම ාඳන ප රිතවිතාකය විසින් තාේව ාපයන්න නට කළ යුතු
තගවීම් ාන ඇප ෙැන්පතු (ඇත්නම්) ගණනය තකිට ඇති ආක රය ාන පදනම පිළිබඳව
දැනගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිව සිකමක් ඇෙ. (අ1)
9. පනෙ ාඳනන් තෙිරතුරු දැනගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ:
(අ) නව විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීම ාඳන තාේව ාපයන්න තවෙ ඉදිරිපත් කරන කද
අයදුම්පෙක වත්මන් ෙත්වය;
(ආ) එවන් අයදුම්පෙක් පිළිබඳව ඉදිරි කටයුතු තනිකිරීමට, එය ප්රතික්ත්ේප කිරීමට තනි ඒ
ාම්බන්ධතයන් කටයුතු කිරීමට ප්රම ද වීමට තනේතු; ාන
(ඇ) එවන් අයදුම්පෙක ඇති අඩුප ඩු ඉවත් කර ගැනීම ාඳන ප රිතවිතාකයන් විසින් ගෙ යුතු
පියවර (අ1)
10. නව විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීතම්දී, අය කර ගෙ නැකි ග ා්තු තකා තකිෂන්න් ාව ව විසින්
අනුමෙ කර ඇති ග ා්තු පමණක්, අය කරගනු කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ.

(අ2)
1

වයතිතේකය – තෙිග ප රිතවිතාකයන් ාම්බන්ධතයන් - තමම තෙිරතුරු වැඩ කරන දින විා්ාක් (20) ඇතුළෙ කබ
තදනු ඇෙ
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11. තාේව ාපයන්න විසින් ාැපයුම් තාේව ාංග්රනය මතාන් ප්රක යයට පත් කරනු කැබ ඇති
ධ රිෙ වලින් ෙමන්ට අවයය කරන ාබඳෙ වතයහි ධ රිෙ ව තෙිර ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ5)
12. විදුලි ාැපයුම කබ ගැනීම ාඳන නියෂනෙ මුුව මුදක තගවීතමන් වැඩකරන දින දනයක් (10)
ඇතුළෙ, විදුලි ාැපයුම ාන්ධි කර ගැනීමට ාන ාැපයුම කබ ගැනීමට ා ම නය
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)
13. විදුලි ාැපයුම කබ ගැනීම ාඳන නියෂනෙ මුුව මුදක තගවීතමන් වැඩකරන දින නෙලිනක් (40)
ඇතුළෙ2, විදුලි ාැපයුම ාන්ධි කර ගැනීමට ාන ාැපයුම කබ ගැනීමට තෙිග ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)
14. විදුලි ාැපයුම කබ ගැනීම ාම්බන්ධතයන් තාේව ාපයන්න ාමඟ එළතෙන කද තාවිසුතමහි
පිටපෙක් කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
15. ඉනෙ 13 ාන 14 තේද යටතත් ාඳනන් කර ඇති ක ක සීම ව තුළදී, තාේව ාපයන්න තේ ප කනය
යටතත් ඇති කරුණු තනේතුතවන් යම් විදුලි ාැපයුමක් කබ දී තනිමැති නම්, ප රිතවිතාකයන්නට
පනෙ ාඳනන් අයිතිවාසිකම් ඇෙ:
(අ) ාැපයුම කබ ගැනීම ාඳන වු අයදුම්පත්රය ඉේක අා්කර ගැනීමට න තාේව ාපයන්න තවෙ
තගවන කද මුදේ (ඒ අවා්ථ ව වන තෙක් තාේව ාපයන්න විසින් දරණ කද වියදම් අඩු
කිරීතමන් පසුව) නැවෙ කබ ගැනීමට; ාන
(ආ) මුදේ තගවීම් කක දිනතේ සිට නැවෙ එය ප රිතවිතාකය තවෙ කබ දුන් දිනය දක්ව ක ක
සීම ව දින අනූවකට (90) වඩ වැඩි නම්, එම මුදක තාේව ාපයන්න ාන්ෙකතේ පැවති
ක ක සීම ව ාඳන තකිෂන්න් ාව ව විසින් අනුමෙ කරන කද (ාැපයුම් තාේව ාංග්රනතේ
ාඳනන්) අනුප ෙයක් මෙ එතාේ නැවෙ තගවනු කබන මුදක ාඳන තපිලියක් කබ ගැනීමට

(අ5)
16. (අ) විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීතමන් දින නැටක් (60) ඇතුළෙ පළමු විදුලි බික කැබීමට; තනි
(ආ) එම ක ක සීම ව තුළ පළමු බික නිකුත් කිරීමට තාේව ාපයන්න අතපිතනිාත් වන
අවා්ථ වකදී, අද ළ ක ක සීම ව (එනම්, විදුලි බික නිකුත් තනිකරන කද) ාඳන තගවීමට
නියෂනෙ මුදක ා ධ රණ ම සික ව රිකවලින්, තපිලි අයකිරීමකින් තෙිරව තගවීතම් පනසුකම
කැබීමට, (අ6) ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිව සිකමක් ඇෙ.
17. විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීම ාඳන තාේව ාපයන්න ාමඟ තාවිසුමට එළතෙන අවා්ථ තේ දී තමම
ප්රක යය පිළිබඳව දැනුවත්කරනු කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ3)
18. දක්ව ඇති තකින්තද්සි ාන ක කසීම වන්ට යටත්ව, පනෙ ාඳනන් කටයුතු ාඳන , ෙ වක ලික
විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ:
(අ) මංගක යත්ාවයක්, අවමංගක යත්ාවයක් තනි ආගෂනක යත්ාවයක් වැනි ගෘනා්ථ
කටයුත්ෙක් ාඳන (දැනටමත් කබ දී ඇති ාැපයුමක් දීේඝ කිරීමක් තකා ෙ වක ලික
ාැපයුම ඉේක ඇති අවා්ථ වක ෙ වක ලික විදුලි ාැපයුම ඉේලුම් කළ දිනය දක්ව තාේව
ාපයන්න තවෙ තගවිය යුතු සියලුම මුදේ තගවීමට යටත්ව)
(ආ) ාංගීෙ ාංදේයනයක්, ප්රදේයනයක් තනි තද්යප කන රැා්වීමක් වැනි තපිදු කටයුත්ෙක් ාඳන
(ඇ) නිවාක්, තගිඩනැතාේකක් තනි යම් වුනයක් තගිඩනැංවීම කිරීම ාඳන
(ඈ) තේේකක්, යමගක් තනි ප කමක් වැනි යටිෙක පනසුකමක් තගිඩනැංවීම ාඳන (අ3)
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වයතිතේකය - ාැපයුම කබ දීම ාඳන , තකිෂන්න් ාව ව මතාන් අනුමෙ තකිට ඇති ග ා්තු වක අන්ෙේගෙ තනිවන
අමුදුවය තනි ශ්රමය ාම්ප දනය කර ගැනීමට තනි ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට අවයයව ඇති අවා්ථ වන් හි දී අද ක තනිතේ.
තකතාේ තවෙත් තම් ාම්බන්ධතයන්, ාැපයුම කබ දීම ාදන ගෙවන ක කය ද ඇතුුවව, ඉනෙ අ7 අයිෙමය යටතත් ාඳනන්
නිතේදනය මතාන් ප රිතවිතාකය තවෙ දැනුම් තදනු ඇෙ
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ආ.

සැපයුම විසන්ධි කිරීම සහ න්ැවත සම්බන්ධතාවය ලබා දීම
සැපයුම විසන්ධි කිරීම
1. පනෙ ාඳනන් අවා්ථ වකදී3 නැර, සිය විදුලි ාැපයුම විාන්ධි තනිකරනු කැබීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ:
(අ) ප රිතවිතාකය විසින් ඒ ාඳන ඉේීමක් කරනු කැබ ඇති අවා්ථ වක;
(ආ) තාේව ාපයන්න තවතින් දැන්වීමක්4 කැබීතමන් දින නෙක් (7) ඇතුළෙ, නව ඇප
ෙැන්පතුවක් තනි ඉතිරි ඇප ෙැන්පතුවක්5 (ා ම නය පරිතවි නය ඉනකය ම තනේතුතවන්
අවයය වන) ෙැන්පත් කිරීමට අතපිතනිාත් වූ අවා්ථ වක;
(ඇ) විදුලි ාැපයුම ාඳන තනි යම් විදුලි ාැපයුමක් කබ දීමට අද ළව ාපයන කද යම් මනුවක්,
විදුලි ම ේග තනි විදුලි පිරියෙ ාම්බන්ධතයන් තාේව ාපයන්න තවෙ තගවිය යුතු සියලු
ග ා්තු නියෂනෙ ක කසීම ව තුළදී තගවීමට අතපිතනිාත් වූ අවා්ථ වක;
(ඈ) තාේව ාපයන්න න එළෙ ඇති තාවිසුමකට අනුව නියෂනෙ දිනට තපර ම සික ව රික තගවීමට
(තාේව ාපයන්න විසින් එවන් පනසුකමක් ාපය ඇති අවා්ථ වක) අතපිතනිාත් වූ
අවා්ථ වක;
(ඉ) තවනත් ප රිතවිතාකතයකුතේ විදුලි ාැපයුමට අනිසි තකා තනි අනුචිෙ තකා බ ධ
ඇතිකරන යම් විදුලි යපකරණයක් ව විෙ කිරීම නවත්වන තකා නියම කරෂනන් තාේව
ාපයන්න විසින් නිකුත් කරන කද දැනුම්දීමකට අනුකූක වීමට යම් ප රිතවිතාකයකු
අතපිතනිාත් වූ අවා්ථ වක;
(ඊ) විදුලිබක පනෙ යටතත් නියම තකිට ඇති ආරක්් ව ාම්බන්ධ තරගුක සීන්හි දක්ව ඇති
පරිදි, ප රිතවිතාකය තේ පරිශ්රතේ සිටින ුරද්ගකයන්නට තනි මන නය නට න නි විය නැකි
අයුරින් අනතුරුද යක තනි අන රක්ෂිෙ තකා විදුලිය ව විෙ කරන අවා්ථ වක;
(ය) යම් විදුලි ම ේගයක තනි විදුලි පිරියෙයක තදි්යක් තනේතුතවන් ඇතිවන නදිසි අවා්ථ වක;
(ඌ) ප රිතවිතාකය විසින් විදුලිබක පනෙ යටතත් යම් වරදකට වරදකරු කරනු කැබ ඇති
අවා්ථ වක; (අ2)
2. ඉනෙ 1 වැනි තේදතේ (අ) අනු තේදතේ දක්ව ඇති අවා්ථ තේදී, තාේව ාපයන්න ාමඟ කලින්
එකඟ වනු කබන තේක වකදී විදුලි ාැපයුම විාන්ධි කර ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ5)
3. ඉනෙ 1 වැනි තේදතේ (ඇ), (ඈ) ාන (ඉ) අනු තේදවක දක්ව ඇති අවා්ථ වකදී, පනෙ ාඳනන්
තෙිරතුරු ඇතුළත්, අවම වයතයන් දින දනයක (10) පූේව දැනුම්දීමක් කැබීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිව සිකමක් ඇෙ:
(අ) ාැපයුම විාන්ධි කිරීමට තනේතුව;
(ආ) ාැපයුම නැවෙ ාම්බන්ධ කිරීමට ාුරර ලිය යුතු අවයයෙ ; ාන
(ඇ) විදුලි ාැපයුම විාන්ධි කිරීම වළක්ව ගැනීම ාඳන ප රිතවිතාකය විසින් ගෙ නැකි පියවර
(ඇත්නම් පමණක්). (අ1)
4. ඉනෙ 1 වැනි තේදතේ (ආ), (ඇ) ාන (ඈ) අනු තේදවක දක්ව ඇති අවා්ථ වකදී, තගවීමට නියෂනෙ
මුදක (තාේව ාපයන්න විසින් කබ දී ඇති අද ළ නිතේදනයන්හි ාඳනන් කර ඇති පරිදි) තාේව
ාපයන්න ාමග අවය ආරවුකක් පැන නැගී ඇත්නම් විදුලි ාැපයුම විාන්ධි තනිකරනු කැබීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ9)
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(ඇ), (ඈ) ාන (ඉ) යටතත් ාඳනන් කර ඇති අවා්ථ වකදී, ප රිතවිතාකය රැඳී සිටින ඕනෑම පරිශ්රයක විදුලි ාැපයුම
විාන්ධි කිරීම සිදු විය නැක
4
වැඩිදුර විා්ෙර ාඳන ‘ඇ’ තකිටා බකන්න
5
ඉතිරි ඇප ෙැන්පතුව = ම ා තදකක (2) ක ක සීම වක් ාඳන වත්මන් ා ම නය පරිතවි නය - (ෙබ ඇති ඇප
ෙැන්පතුව + ෙබ ඇති ඇප ෙැන්පතුව ාඳන එකතු වී ඇති තපිලිය)
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5. ඉනෙ 1 වැනි තේදතේ (ආ), (ඇ) ාන (ඈ) අනු තේදවක දක්ව ඇති අවා්ථ වකදී, ර තේ නිව ඩු
දිනයන්හිදී, තානසුර ද ාන ඉරිද දිනයන්හිදී ාන තවනත් ඕනෑම දිනයක තප.ව. 8.00 ට තපර ාන
ප.ව. 5.00 න් පසු, සිය විදුලි ාැපයුම විාන්ධි තනිකරනු කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ3)
සැපයුම න්ැවත සන්ධි කිරීම
6. ඉනෙ 1 වැනි තේදතේ (ආ) අනු තේදතේ දක්ව ඇති අවා්ථ වකදී, තාේව ාපයන්න විසින් යම්
පරිශ්රයක විදුලි ාැපයුම විාන්ධි කර ඇති විට, ඔහු තනි ඇය විසින් අවයය කරන ඇප ෙැන්පතුව
ෙැන්පත් කිරීතමන් වැඩ කරන දින තදකක් (2) ඇතුළෙ සිය විදුලි ාැපයුම නැවෙ ාන්ධි කරව
ගනු කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිව සිකමක් ඇෙ. (අ2)
7. ඉනෙ 1 වැනි තේදතේ (ඇ) ාන (ඈ) අනු තේදවක දක්ව ඇති අවා්ථ වක දී තාේව ාපයන්න විසින්
යම් පරිශ්රයක විදුලි ාැපයුම විාන්ධි කර ඇති විට, පනෙ ාඳනන් තද් ාුරර ීතමන් වැඩ කරන දින
තදකක් (2) ඇතුළෙ සිය විදුලි ාැපයුම නැවෙ ාන්ධි කරව ගනු කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිව සිකමක් ඇෙ:
(අ) ඇප ෙැන්පතුවක් (අවයය නම්) ාපය දීම;
(ආ) පැනැර නැරීම යථ ෙත්වයට පත් කිරීම;
(ඇ) තකිෂන්න් ාව ව විසින් අනුමෙ කර ඇති විදුලි ාැපයුම විාන්ධි කිරීතම් ාන නැවෙ ාන්ධි
කිරීතම් ග ා්තු තගවීම (අ2)
8. ඉනෙ 7 වැනි තේදය යටතත් ාඳනන් කර ඇති අයිතිව සිකම ක්රිය ත්මක කිරීමට තාේව ාපයන්න
අතපිතනිාත් වන අවා්ථ වක ඒ තනේතුතවන්, ඇති වන යම් ප ඩුවක් තනි අක ව නියක් ාඳන
තාේව ාපයන්න තවතින් වන්දි ඉේක සිටීමට ඕනෑම ුරද්ගකතයකුනට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ7)
9. ඉනෙ 1 වැනි තේදතේ (ඉ) අනු තේදතේ දක්ව ඇති අවා්ථ වකදී තාේව ාපයන්න විසින් යම්
පරිශ්රයක විදුලි ාැපයුම විාන්ධි කර ඇති විට, එතාේ තවනත් ප රිතවිතාකතයකුතේ විදුලි ාැපයුමට
අනිසි තකා තනි අනුචිෙ තකා බ ධ ඇතිකරන කද විදුලි යපකරණය ව විෙ කිරීම
නැවැත්වීතමන් වැඩ කරන දින තදකක් (2) ඇතුළෙ, සිය විදුලි ාැපයුම නැවෙ ාන්ධි කරව ගනු
කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)
10. ඉනෙ 1 වැනි තේදතේ (ඊ) ාන (ය) අනු තේදවක දක්ව ඇති අවා්ථ වක දී තාේව ාපයන්න විසින්
යම් පරිශ්රයක විදුලි ාැපයුම විාන්ධි කර ඇති විට, ප රිතවිතාකයන්තේ විදුලි ව විෙය තනේතුතවන්
අද ක පරිශ්රතේ සිටින ුරද්ගකයන්නට තනි මන නය නට න නි ඇති විය නැකි ෙත්වයක් තනිමැති
බවට තාේව ාපයන්න නට ෙෘේතියට පත්වීමට නැකි වූ වන ම, නැකි ඉක්මනින් සිය විදුලි ාැපයුම
නැවෙ ාන්ධි කරව ගනු කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)

ඇ.

ඇප තැන්පතුව
1. නව ඇප ෙැන්පතුවක් තනි ඉතිරි ඇප ෙැන්පතුවක් (ා ම නය පරිතවි නය ඉනකය ම තනේතුතවන්
අවයය වන) ාැපයීතම් අවයයෙ වය පිළිබඳව, අවම වයතයන් දින නෙක (7) නිතේදනයක් කැබීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
2. සිය ම ා තදක (2) ක ා ම නය විදුලි පරිතවි නයට ාම න අගයට වඩ වැඩි මුදකක් ඇප
ෙැන්පතුව කබ තනිදී සිටීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ6)
3. තාේව ාපයන්න තවෙ ඇප ෙැන්පතුවක් තකසින් ෙබ ඇති යම් මුදකකට, එම මුදක තාේව
ාපයන්න ාන්ෙකතේ පවතින ක ක සීම ව ාඳන , (ාැපයුම් තාේව ාංග්රනතේ ාඳනන් කර ඇති
පරිදි) තකිෂන්න් ාව ව විසින් අනුමෙ කර ඇති අනුප ෙයකට අනුව තපිලියක්6, පරිතවි නය
ාඳන තගවිය යුතු ග ා්තු ාඳන හිකේ කිරීමක් තකා, පනෙ පරිදි තගවනු කැබීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ:
(අ) ා ම නය ප රිතවිතාකයන් - ව ේෂිකව (ාෑම තදාැම්බේ මාකදීම)
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(ආ) තෙිග ප රිතවිතාකයන් - ම සිකව (ාෑම බිේපත් ක කපරිච්තේදයක් අවා නතේදීම) (අ6)
4. තාේව ාපයන්න ාමග ඇති තාවිසුම අවාන් තකතරන අවා්ථ වකදී, ඇප ෙැන්පතු මුදක ාන ඒ
ාඳන එකතු වී ඇති තපිී මුදක (ඇත්නම්), නැවෙ කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ6)
5. යම් විදුලි ාැපයුම් තාණුමක් තවනත් ුරද්ගකයකු තවෙ පවර තදන හුවම රු කරන අවා්ථ වකදී,
ඇප ෙැන්පතු මුදක ාන ඒ ාඳන එකතු වී ඇති තපිී මුදක (ඇත්නම්) ඒ ාමග පැවරීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ6)

ඈ.

මනුව සහ මනුකරණය
1. අවයය ඕනෑම තමිතනිෙක කියවීමට නැකි වන පරිදි ෙම පරිශ්රතේ ආරක්ෂිෙ ා්ථ නයක මනුව ාවි
කරව ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
2. (අ) තාේව ාපයන්න විසින් ාපයනු කබන; ාන
(ආ) (ාපයනු කබන විදුලිබක ප්රම ණය නිවැරදිව ාටනන් වන පරිදි) තාේව ාපයන්න තේ
වියදෂනන් නියම ක රතයන් පවත්ව තගන යනු කබන,
මනුවක් මතාන් ානතික තකා දැනගන්න විදුලි පරිතවි නය ාඳන පමණක් තගවිය යුතු
ග ා්තු නියම කරනු කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ9)
3. තාේව ාපයන්න තවෙ අද ළ ග ා්තු (තකිෂන්න් ාව ව විසින් අනුමෙ කර ඇති) තගව ඉේීමක්
කිරීතමන් වැඩ කරන දින දනයක් (10) ඇතුළෙ මනුතේ නිරවදයෙ වය පරීක්් කරව ගැනීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. තකතාේතවෙත්, පනෙ ාඳනන් ක කසීම වන්ට අනුකූකව
අද ළ මනුව නිරවදයෙ වය ාඳන පරීක්් කර ඇති බව (ප රිතවිතාකය තවෙ) ෙනවුරු කිරීමට
තාේව ාපයන්න අතපිතනිාත් වන විටකදී , ප රිතවිතාකය විසින් මනුව පරීක්් කිරීම ාඳන
ග ා්තුවක් තගවීමට අවයය තනිතේ:
(අ) අඩු තවිේටීයෙ එකක ා ම නය ප රිතවිතාකයන් - පරීක්් කිරීම ාඳන ඉේීම් කිරීතමන්
පසුතාය වාර දනයක (10) ක ක සීම ව තුළදී
(ආ) අඩු තවිේටීයෙ තෙකක ා ම නය ප රිතවිතාකයන්නට - පරීක්් කිරීම ාඳන ඉේීම
කිරීතමන් පසුතාය වාර පනක (5) ක ක සීම ව තුළදී
(ඇ) අඩු තවිේටීයෙ තෙිග ප රිතවිතාකයන්නට - පරීක්් කිරීම ාඳන ඉේීම් කිරීතමන්
පසුතාය වාරක (1) ක ක සීම ව තුළදී
(ඈ) මධය තවිේටීයෙ ප රිතවිතාකයන්නට - පරීක්් කිරීම ාඳන ඉේීම් කිරීතමන් පසුතාය
වාරක (1) ක ක සීම ව තුළදී
(ඉ) ාම්බන්ධිෙ යත්ප දකයන් (embedded generators) - යපරිම වයතයන් වාර එකක (1)
ක කසීම වකට යටත්ව, පරීක්් කිරීම ාඳන ඉේීම් කිරීතමන් (අද ක යත්ප දක යන්ත්රවක
ක අන්ෙේ ාබදෙ ාඳන වන කං.වි.ම ම ේතගිපතද්යයන්හි දක්ව ඇති) පසු ක ක සීම ව
තුළදී (අ9)
4. ප රිතවිතාකය විසින් කරන කද ඉේීමකට අනුව තනි තාේව ාපයන්න තේ ද අවයයෙ වයකට
අනුව යම් මනුවක් නිරවදයෙ වය ාඳන පරීක්් කළ විට, අද ක මනු පරීක්්ණ ව ේෙ තවහි
පිටපෙක් කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිව සිකමක් ඇෙ. (අ1)
5. නිරවදයෙ වය ාඳන යම් මනුවක් පරික්් කිරීතම්දී අනුගමනය තකතරන ක්රිය පටිප ටිය; ාන විදුලි
පරිතවි නය ඇා්ෙතම්න්තු කිරීමට ව විෙ කරනු කබන ක්රමතේදය පිළිබඳව තාේව ාපයන්න
තවතින් අවයය පැනැදිලි කිරීම් කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
6. (අ) තාේව ාපයන්න විසින් ප රිතවිතාකය තේ පරිශ්රය තවෙ ාපයනු කබන විදුලිබක ප්රම ණය
මැනීම ාඳන ව විෙ තකතරන මනුතේ ාටනන්වීම තවනා් කිරීම;
(ආ) එවැනි යම් මනුවක් නරන ාපයනු කබන විදුලිබක ප්රම ණය නිසි තකා ාටනන් වීම
වැළැක්වීම: තනි
(ඇ) ප රිතවිතාකය තේ තද්පතළහි පිහිටුව ඇති, මනුව දක්ව (මනුව ද ඇතුළත්ව) වන යම් විදුලි
ම ේගයක ාන විදුලි පිරියෙක යම් තකිටාක් ද ඇතුුවව තාේව ාපයන්න නට අයත් තනි
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තාේව ාපයන්න විසින් ක්රිය කරවනු කබන යම් විදුලි ම ේගයකට තනි විදුලි පිරියෙයකට
අක ව න නි සිදු කිරීම තනි අක ව න නි කිරීමට ාැකැා්වීම,
ප රිතවිතාකය විසින් සිදු කරන කදැයි තාේව ාපයන්න විසින් ාැක තකතරන විටක දී,
මතනේා්ත්ර ත්වරයකු ඉදිරිතේ ක න නඩු විව ගයකින් අනතුරුව විදුලිබක පනෙ යටතත් ඒ ාඳන
වරදකරුවකු බවට පත් තකතරන තෙක්, ඒ ාම්බන්ධතයන් තාේව ාපයන්න තවෙ සිදු වී ඇෙැයි
පැවතාන කිසිදු ප ඩුවක් තනි අක වන නියක් ාඳන ග ා්තු තනිතගව සිටීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ10)
7. (ප රිතවිතාකය විසින් කරන කද ඉේීමක් මෙ සිදු කරන කද පරීක්්ණයකින් අනතුරුව) යම්
මනුවක් +/- 2.5% යන නිරවදයෙ සීම තවන් පිටෙ ඇති බවට ෙනවුරු වී ඇති විටක දී
ප රිතවිතාකයන්නට පනෙ ාඳනන් අයිතිවාසිකම් හිෂන තේ:
(අ) මනුව තනිෂනතේ ප්රතිා්ථ පනය කරව ගැනීමට
(ආ) මනු පරීක්්ණය ාඳන තගවන කද ග ා්තු නැවෙ කබ ගැනීමට
(ඇ) තාේව ාපයන්න නට අහිෂන වු යම් ආද යමක් ඇත්නම්, (මනුව අඩුතවන් ාටනන් වී ඇති
අවා්ථ වක, එනම් ාෘණ තදි්ය > 2.5%) එතාේ අහිෂන වු ආද යම් තගවනු තනිකැබීමට
(ඈ) ප රිතවිතාකය තවතින් වැඩිුරර අය කරතගන ඇති මුදේ (මනුව වැඩිතයන් ාටනන් වී ඇති
අවා්ථ වක එනම් ධන තදි්ය > 2.5%) පනෙ පරිදි නැවෙ කබ ගැනීමට:
 මනුව තදි් ාහිෙව ාටනන් වු ක කසීම ව නිේණය කළ නැකි විටක - එතාේ මනුව තදි්
ාහිෙව ාටනන් වු ක ක සීම ව ාඳන
 මනුව තදි් ාහිෙව ාටනන් වු ක කසීම ව නිේණය කළ තනිනැකි විටක - මනු
පරීක්්ණය ාඳන ඉේීම කළ දිනය දක්ව වු ක ක සීම ව තනි පසුතාය බිේපත්
ක කසීම වන් තදිළනක (12) ක ක කය (යන තදතකන් වඩ වැඩි ක කය) ාඳන (අ8)
8. (තාේව ාපයන්න තේ අවයයෙ වය මෙ සිදු කරන කද පරීක්්ණයකින් අනතුරුව) යම් මනුවක් +/2.5% යන නිරවදයෙ සීම තවන් පිටෙ ඇති බවට ෙනවුරු වී ඇති විටක දී ප රිතවිතාකයන්නට
පනෙ ාඳනන් අයිතිවාසිකම් හිෂන තේ:
(අ) මනුව තනිෂනතේ ප්රතිා්ථ පනය කරව ගැනීමට
(ආ) තාේව ාපයන්න තවෙ අහිෂන වු ආද යමක් ඇත්නම් (මනුව අඩුතවන් ාටනන් වී ඇති
අවා්ථ වක, එනම් ාෘණ තදි්ය > 2.5%) යපරිම බිේපත් ක ක සීම වන් තුනකට (3)
යටත්ව, මනුව තදි් ාහිෙ බව ෙනවුරු කර ගත් දිනය දක්ව වු ක කය ාදන පමණක් එතාේ
අහිෂන වු ආද යම තගවනු කැබීමට
(ඇ) ප රිතවිතාකය තවතින් වැඩිුරර අය කරතගන ඇති මුදේ (මනුව වැඩිතයන් ාටනන් වී ඇති
අවා්ථ වක, එනම් ධන තදි්ය > 2.5%) අවම බිේපත් ක ක සීම වන් තුනකට (3) යටත්ව,
මනුව තදි් ාහිෙ බව ෙනවුරු කරගත් දිනය දක්ව වු ක කය ාදන නැවෙ කබ ගැනීමට
(අ8)

ඉ.

විදුලි පරිභ ෝජන්ය සඳහා ගාස්තු අය කර ගැනීම
විදුලි බිල
1. සුදුසු මනුවක් මතාන් ානතික තකා දැනගන්න විදුලි පරිතවි නය ාදන පමණක් ග ා්තු අය
කරනු කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (ප රිතවිතාකය ාන තාේව ාපයන්න
අෙතේ එකඟෙ වයක් ඇත්නම් ෂනා) (අ6)
2. ාෑම දින තිනකට (30) +/- දින තුනක් (3) ටම වරක් (එනම් දින 27 සිට දින 33 දක්ව ක ක සීම ව
තුළ දී) මනු ාටනන් කියවනු කැබීමට න බිේපෙක් කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ8)
3. විදුලි බික මතාන් පනෙ ාඳනන් තෙිරතුරු දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ:
(අ) තාණුම් අංකය
(ආ) අද ළ ප්ර තද්යය/ය ඛ ක ේය කය

7

(ඇ) අද ක අය ක්රමය
(ඈ) බිේපත් ක ක සීම ව
(ඉ) තගවීමට නියෂනෙ මුුව ග ා්තුව ගණනය වු ආක රය, එනම්:
 තපර බිේපත් ක කසීම වන් ාදන තගවීමට නියෂනෙ, කේ ඉකුත් වු ග ා්තු
 වත්මන් බිේපත් ක කසීම ව ාඳන තගවීමට නියෂනෙ ග ා්තු
 අතනකුත් ග ා්තු
(ඊ) අවාන් බිේපත් දිනතේ සිට කරන කද තගවීම්
(ය) ග ා්තු තගවීමට නියෂනෙ දිනය
(ඌ) බිේපෙ පියවීම ාඳන පවතින ක්රම
(එ) විදුලි බික ාම්බන්ධව පැනැදිලි කර ගැනීම් කබ ගන්න ආක රය ාන ඒ ාදන ඇමතිය
යුත්තත් ක නටද යන වග
(ඒ) විදුලි ාැපයුතම් බිඳවැටීමක් දැනුම් දීම ාදන ඇමතිය යුතු දුරකෙන අංකය
(ඔ) තාේව ාපයන්න තේ අද ළ ප්ර තද්යය/ය ඛ ක ේය කතේ ලිපිනය ාන එය විවෘෙව පවතින
තේක වන්
(ඕ) විදුලිය පරිතවි නය (kWh) පිළිබඳ විා්ෙර:
 තපර මනු ාටනන් කියවන කද දිනය ාන මනු කියවීම (kWh)
 වත්මන් මනු ාටනන් කියවන කද දිනය ාන මනු කියවීම (kWh)
 වත්මන් බිේපත් ක කසීම ව තුළ විදුලි පරිතවි නය (kWh) (අ1)
4. වත්මන් බිේපත් ක කසීම ව ාඳන තගවිය යුතු ග ා්තු ගණනය කර ඇති ආක රය පිළිබඳව
තෙිරතුරු දැනගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ4)
5. පවත්න විදුලි අයක්රමය ාන ඒ ාඳන ඉදිරිතේදී සිදු තකතරන ාංතයිධනයන් පිළිබඳව තෙිරතුරු
දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
6. විදුලි බිතකහි අඩංගු ඕනෑම තෙිරතුරක් අවතබිධ කර ගැනීම ාඳන තාේව ාපයන්න තේ ාන ය
කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ4)
පරිභ ෝජන්ය ඇස්තභම්න්තු කිරීම
7. තාේව ාපයන්න විසින් සිය ා ම නය වය ප රික කටයුතු වකදී (යද : මනුකියවන්න ට පරිශ්රය
තවෙ ළඟ විය තනිනැකි අවා්ථ වක) විදුලි පරිතවි නය ාම්බන්ධතයන් කරන කද
ඇා්ෙතම්න්තුවක්, ඉන් පසුව සිදු තකතරන මනු කියවීම පදනම් තකිටතගන ෙනවුරු කිරීම තනි
ාංතයිධනය කර ගැනීම ාදන ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ6)
8. පනෙ අවා්ථ වන්හිදී, තකිෂන්න් ාව ව විසින් අනුමෙ කරන කද ක්රමතේදයට (ාැපයුම් තාේව
ාංග්රනතේ දැක්තවන) අනුකූකව පමණක් සිය විදුලි පරිතවි නය ඇා්ෙතම්න්තු කරනු කැබීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිව සිකමක් ඇෙ:
(අ) යම් මනුවක විදුලි පරිතවි නය වැරදි තකා ාටනන් වන බව ඔේුර වී ඇති විට;
(ආ) යම් මනුවක් ක්රිය විරහිෙ වූ විට; තනි
(ඇ) යම් මනුවක ාටනන් වන අගයන් යම් ෙැනැත්ෙකු විසින් තවනා් කර ඇති විට (අ6)
9. විදුලි පරිතවි නය ඇා්ෙතම්න්තු කිරීම ාදන තාේව ාපයන්න විසින් ව විෙ කරන ක්රමතේදයන්
පිළිබඳ විා්ෙර ාන පැනැදිලි කරගැනීම් කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ.
(අ4)
භගවීම්
10. කිසිදු තපිී මුදකක් අය කිරීතමන් තනි ාැපයුම විාන්ධි කිරීතම් දැනුම්දීමක් නිකුත් කිරීමකින්
තෙිරව, යම් බිේපත් ක කසීම වක් ාඳන , තගවීමට නියෂනෙ ග ා්තු තගවීම ාඳන විදුලි බික නිකුත්
කරන දිනතේ සිට දින දන නෙර (14) ක ක ක සීම වක් හිෂන වීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ6)
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11. නියෂනෙ දිනට තපර තගවීමට තනිනැකි වු යම් මුදේ ප්රම ණයක් මෙ තකිෂන්න් ාව ව විසින්
අනුමෙ කරන කද අනුප ෙයක් මෙ නැතරන්නට තපිී අයකරනු තනිකැබීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ6)
12. තාේව ාපයන්න තවෙ කරන කද සියලුම තගවීම් ාඳන (අවම වයතයන්) පනෙ ාඳනන් විා්ෙර
ඇතුළත් රිසිට්පෙක් කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ:
(අ) තගවීම කරන දිනය
(ආ) විදුලිබක ාැපයුතම් තාණුම් අංකය
(ඇ) තගවීම් කරන ම ධයය (යද : මුදලින්, ණයපත් මතාන් යන දී වයතයන්)
(ඈ) තගවන කද මුදක (අ1)
13. විදුලි බිේපත් තගවිය නැකි සියලුම ආක ර ාන එම එක් එක් ආක රයන් තගවීම් කිරීතම්දී තගවීම
ය වත්ක ීන වීම ාදන ගෙ වන ක කය පිළිබඳව දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)

ඊ.

පාරිභ ෝගික පැමිණිලි
1. ාැපයුම් තාේව ාංග්රනතයහි දක්ව ඇති පැෂනණිලි නිර කරණය කිරීතම් ක්රිය පටිප ටිය නරන (විදුලි
ාැපයුම ාන ව විෙය ාම්බන්ධතයන් වන) සිය පැෂනණිලි නිර කරණය කර ගැනීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ7)
2. සිය විදුලි ාැපයුම ාම්බන්ධතයන් වන පැෂනණිේකක් පනෙ ා්ථ න තවෙ ලිඛිෙව (ෙැපෑතකන්,
ෆැක්ා් මතාන් තනි ඊතම්ේ මතාන්) තනි ව චිකව7 (පැෂනණීතමන් තනි දුරකථනය නරන ) තයිමු
කිරීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිව සිකමක් ඇෙ:
(අ) කංක විදුලි බක මණ්ඩකය - අද ක ප්ර තද්යය ඉංජිතන්රුවරය තේ ක ේය කය, ප රිතවිතාක
තාේව මධයා්ථ නය තනි (ඊ - සිටි) තවෙ
(ආ) කංක විදුලි ුරද්ගලික ාම ගම - අද ක ය ඛ කළමන කරුතේ ක ේය කය, ප රිතවිතාක
තාේව මධයා්ථ නය තවෙ (අ7)
3. පනෙ ාඳනන් පරිදි තාේව ාපයන්න තවෙ ඉදිරිපත් කරන කද පැෂනණිේකක් (ලිඛිෙව තනි
ව චිකව) කැබුණු බවට වන දැන්වීමක් ාන තයිමු අංකයක් කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ:
(අ) ෙැපැේ තනි ෆැක්ා් මතාන් තයිමු කරන කද පැෂනණිේකක් ාදන - පැෂනණිේක තයිමු
කිරීතමන් වැඩ කරන දින පනක් (5) ඇතුළෙ ෙැපැේ මතාන්
(ආ) දුරකෙනය මතාන් තයිමු කරන කද පැෂනණිේකක් ාදන තනි ෙැපැේ, ෆැක්ා් තනි ඊතම්ේ
මතාන් තයිමු කරන කද මුත් කැබුණු බවට දැන්වීමක් තනිකද පැෂනණිේකක් ාදන දුරකෙනය මතාන්
(ඇ) ඊතම්ේ මතාන් තයිමු කරන කද පැෂනණිේකක් ාදන - පැෂනණිේක තයිමු කිරීතමන් වැඩ කරන
දින තදකක් (2) ඇතුළෙ ඊතම්ේ මතාන්
(ඈ) තාේව ාපයන්න තවෙ පැෂනණ තගිනු කරන කද පැෂනණිේකක් ාදන - පැෂනණිේක තයිමු
කරන අවා්ථ තේදී (අ1)
4. තාේව ාපයන්න තවෙ තයිමු කර ඇති ඕනෑම පැෂනණිේකක වත්මන් ෙත්වය පිළිබඳව දැන
ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
5. තාේව ාපයන්න තවෙ තයිමු කරන කද ඕනෑම පැෂනණිේකක් ාඳන පැෂනණිේක තයිමු කිරීතමන්
දින දනනෙරක් (14) ඇතුළෙ අද ක නිකධ රිය තවතින් විාදුමක් කබ ගැනීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ7)
6. තකතාේතවෙත්, විාදුමක් කබ දීම ාඳන අද ළ නිකධ රිය විසින් ඉනක අධික රියක් තවෙ
ක රණය තයිමු කිරීමට අවයය අවා්ථ වකදී (යද : කංක විදුලි බක මණ්ඩකය - ක රණය
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ාැපයුම බිඳවැටීම ාම්බන්ධ පැෂනණිලි විදුලි බිේපතෙහි මුද්රණය කර ඇති දුරකථන අංකය නරන තයිමු කළ යුතු අෙර,
ා ධ රණ ක කසීම වක් තුළදී ඒ ාමබන්ධතයන් පියවරක් තනිගනු කැබුවතනිත්, අද ක ප්ර තද්යය ඉංජිතන්රුවරය ට තනි
ය ඛ කළමන ක රවරය ට ක රණය තයිමු කරනු කැබිය නැකිය.
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නිතයි ය ා ම නය ධික රී තවෙ තයිමු කිරීමට ප්ර තද්යය ඉංජිතන්රුවරය නට අවයය අවා්ථ වක
දී), ප රිතවිතාකයන්නට පනෙ ාඳනන් අයිතිවාසිකම් හිෂන තේ:
(අ) පැෂනණිේක තයිමු කිරීතමන් දින දනනෙරක් (14) ඇතුළෙ, ඒ පිළිබඳව දැනුම්දීමක් කැබීමට;
ාන
(ආ) පැෂනණිේක තයිමු කිරීතමන් දින විසි අටක් (28) ඇතුළෙ විාදුමක්8 කබ ගැනීමට (අ7)
7. තාේව ාපයන්න තවතින් කැතබන විාඳුම ාම්බන්ධතයන් එකඟ විය තනිනැකි අවා්ථ වකදී, ඒ
ාම්බන්ධතයන් ගෙ නැකි ඉදිරි පියවර පිළිබඳ දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයන් නට අයිතිවාසිකමක්
ඇෙ. (අ1)
8. විදුලි ාැපයුම තනි ව විෙය ාම්බන්ධතයන් තාේව ාපයන්න ාමඟ පැන නතාන ආරවුකක්9
තකිෂන්න් ාව ව විසින් නියම කර ඇති ගැටලු විාඳ ගැනිතම් ක්රිය පටිප ටිය නරන විාඳ
ගැනිමට ප ේයවයන් නට තනිනැකි විට තකිෂන්න් ාව ව තවෙ තයිමු කිරීමට ප රිතවිතාකයන්
නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ7)

උ.

පරිශ්රයන් භවත ඇතුළුවීම
1. විදුලිබක පනෙ මතාන් බකය කබ දී ඇති පනෙ ාඳනන් ක ේයයන් ාඳන නැතරන්නට, ෙම පරිශ්රය
තවෙ ඇතුුව වීමට තාේව ාපයන්න නට ඉඩ තනිදීමට ඕනෑම පරිශ්රයක පදිංචිකරුවකු නට
(පරිශ්රතේ කිසිවකු පදිංචිව තනිමැතිනම්, එහි අයිතිකරු නට) අයිතිවාසිකමක් ඇෙ:
(අ) පනෙ ක ේයයන් ාඳන :
i. දැනටමත් නීෙය නුකූක තකා ාවිතකිට ඇති විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක්
තවනුවට තනි ඊට අමෙරව නව විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක් ා්ථ පනය කිරීම;
තනි
ii. දැනට පවතින යම් විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක් අලුත්වැඩිය කිරීම තනි තවනා්
කිරීම
(ආ) පනතින් ාඳනන් දදනික ක ේයයන් ාඳන :
i. තාේව ාපයන්න නට අයත් තනි තාේව ාපයන්න විසින් ක්රිය ත්මක කරන යම් විදුලි
ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක් පරීක්් කිරීමට;
ii. තාේව ාපයන්න නට අයත් තනි තාේව ාපයන්න විසින් ක්රිය ත්මක කරන යම් මනුවක
ාටනන් වී ඇති ාංඛය ෙ නිය්චිෙ තකා දැන ගැනීමට; තනි
iii. යම් මනුවක් ඉවත් කිරීමට, පරීක්් කිරීමට තනි නැවෙ ාවි කිරීමට තනි නැෙතනිත්
යම් ආතද්ශිෙ මනුවක් තනි ආශ්රිෙ යපකරණයක් ාවි කිරීමට
(ඇ) ාැපයුම විාන්ධි කිරීතම් ක ේය ාඳන තනි විදුලිබකය තබද නැරීතම් තනි ාැපයීතම් ක ේයය
ාඳන ව විෙ තකතරන යම් මනුවක් තනි ආශ්රිෙ විදුලි පිරියෙක් ඉවත් කිරීතම් ක ේයය
ාඳන ; විදුලිබක පනතත් II වැනි යපතේඛනතේ 4(3) තනි 4(4) තේද මතාන් තාේව
ාපයන්න නට පනෙ ාඳනන් කටයුතු ාඳන බකය කැබී ඇති අවා්ථ වක:
i. යම් පරිශ්රයක විදුලි ාැපයුම විාන්ධි කිරීමට; තනි
ii. මනුව ඉවත් කිරීමට
(ඈ) පනෙ ාඳනන් අවා්ථ වකදී, ාැපයුම විාන්ධි කිරීතම් තනි යම් විදුලි පිරියෙක්, විදුලි
ම ේගයක් තනි මනුවක් ඉවත් කිරීතම් ක ේයය ාඳන :
i. පනෙ (ඊ) යටතත් ාඳනන් කර ඇති ක ේයයන් ාඳන නැතරන්නට යම් පරිශ්රයක් තවෙ
කබ දී ඇති විදුලි ාැපයුම කප නැරීමට තනි විාන්ධි කිරීමට, විදුලිබක පනතත්
ප්රතිප දන තනි එම පනෙ යටතත් පනව ඇති තරගුක සි මතාන් තාේව ාපයන්න නට
බකය හිෂනව ඇති අවා්ථ වක;
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වයතිතේකය - ක රණය ාඳන විාඳුමක් කබ දීමට පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමට අවයයනම්, ඒ බව ාන ඒ ාඳන (විාඳුමක්
කබ දීම ාඳන ) ගෙවන ක කය ප රිතවිතාකය තවෙ දැනුම් දිය යුතුය.
9
ප රිතවිතාකය විසින් තාේව ාපයන්න තවෙ පැෂනණිේකක් තයිමුකර ඇති ාන ප රිතවිතාකය තවෙ තාේව ාපයන්න
විසින් කබ දුන් විාඳුම න එකඟ තනිවන තනි තාේව ාපයන්න විසින් නියෂනෙ ක කසීම ව තුළදී ඒ ාඳන විාඳුමක් කබ දී
තනිමැති අවා්ථ වකදී පමණක් තාේව ාපයන්න න ප රිතවිතාකය අෙර ආරවුකක් නටතගන ඇති බවට ාකකනු කැතේ.
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2.

3.

4.

5.

ii. තාේව ාපයන්න විසින් විදුලිය ාපයනු කැබූ යම් පරිශ්රයක පදිංචිව සිටින ෙැනැත්ෙකු
නට එම ාැපයුම ෙවදුරටත් අවයය තනිවන අවා්ථ වක; තනි
iii. තාේව ාපයන්න විසින් කලින් විදුලිය ාැපයුමක් දී තිබුණු යම් පරිශ්රයක පදිංචියට
පැෂනතණන ෙැනැත්ෙකු නට එම විදුලි ාැපයුම අවයය තනිවන අවා්ථ වක
(ඉ) තවනත් ප රිතවිතාකයකුතේ විදුලි ාැපයුමට අනිසි තනි අනුචිෙ තකා බ ධ ඇති කරන යම්
විදුලි යපකරණයක් ව විෙ කිරීම නවත්වන තකා නියම කරෂනන් තාේව ාපයන්න විසින්
නිකුත් කරන කද දැන්වීමකට අනුකූක වීමට ප රිතවිතාකයකු අතපිතනිාත් වූ අවා්ථ වක
විදුලි ාැපයුම කප නැරීතම් ක ේයය ාඳන ;
(ඊ) ප රිතවිතාකය විසින් පනෙ ාඳනන් දෑ සිදුකිරීමට අතපිතනිාත් වන අවා්ථ වක දී, විදුලි
ාැපයුම කප නැරීම ාඳන :
i.
විදුලි ාැපයුම ාඳන තනි විදුලි ාැපයුම කබ දීමට ව විෙ කරන කද යම් මනුවක්, විදුලි
ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙයක් ාඳන වන තාේව ාපයන්න තවෙ තගවිය යුතු සියලු
හිඟ මුදේ නියෂනෙ ක කසීම ව තුළදී තගවීම;
ii. තාේව ාපයන්න ාමතාන් එළැෙ ඇති යම් එකඟෙ වයක් යටතත් තගවීමට ඇති ම සික
ව රික තගවීම; තනි
iii. නව ඇප ෙැන්පතුවක් තනි ඉතිරි මුදක ාැපයීම (ා ම නය පරිතවි නය වැඩි වීම
තනේතුතවන් අවයය වන)
(ය) පරිශ්රය තුළ විදුලි ව විෙය තනේතුතවන් පරිශ්රතේ සිටින ුරද්ගකයන් නට තනි මන නය නට
න නි විය නැකි අයුරින් අනතුරුද යක තනි අන රක්ෂිෙ ආක රතේ නදිසි අවා්ථ වක් පැන
නැගුනු විට (අ11)
පනෙ ාඳනන් අවා්ථ වකදී නැතරන්නට, ෙම පරිශ්රය තවෙ ඇතුුව වීමට තාේව ාපයන්න නට ඉඩ
තනිදීමට ඕනෑම පරිශ්රයක පදිංචිකරුවකු නට (පරිශ්රතේ කිසිවකු පදිංචිව තනිමැතිනම්, එහි
අයිතිකරු නට) අයිතිව සිකමක් ඇෙ:
(අ) ඉනෙ 1වැනි තේදතේ අයිෙම අංක (අ) යටතත් දක්ව ඇති ක ේයයන් ාඳන , අතේක්ෂිෙ
ඇතුේවීම ාම්බන්ධතයන් දින තුනක (3) තපර දැනුම්දීමක් කබ දී නැති අවා්ථ වක10;
(ආ) ඉනෙ 1වැනි තේදතේ අයිෙම අංක (ආ), (ඇ), (ඈ) ාන (ඉ) යටතත් ාඳනන් කර ඇති
ක ේයයන් ාඳන ; ඕනෑම දිනක තප.ව. 8.00 ට තපර තනි ප.ව. 5.00 න් පසුව, ාන
(ඇ) ඉනෙ 1වැනි තේදතේ අයිෙම අංක (ඊ) යටතත් දක්ව ඇති ක ේයයන් ාඳන , ර තේ නිව ඩු
දිනවක, තානසුර ද ාන ඉරිද දිනවක; ාන අතනකුත් ඕනෑම දිනක තප.ව. 8.00 ට තපර තනි
ප.ව. 5.00 න් පසුව (අ3 ාන අ11)
ඉනෙ 2 වැනි තේදතේ අයිෙම අංක (අ) හි ාඳනන් කර ඇති දැනුම්දීමක්:
(අ) කිරීමට බක තපිතරිත්තු වන ක්රිය වක ා්වව වය ාන ප්රම ණය නැකිෙ ක් දුරට
ාම්පූේණතයන් ාන නිවැරදි තකා ාඳනන් කර තිබිය යුතුය; ාන
(ආ) ඉඩතමහි පදිංචිව සිටින අවා්ථ වක, පදිංචිකරුට කබ දිය යුතුය;
(ඇ) ඉඩතමහි පදිංචිව නැති අවා්ථ වක, අයිතිකරුට කබ දිය යුතුය;
(ඈ) ඉඩතමහි පදිංචිව නැති විට ාන අයිතිකරුතේ නම ාන ලිපිනය ා ධ රණ යනන්දුවකින් දැන
ගෙ තනිනැකි අවා්ථ වක, ඉඩතම් තනිඳින් තපතනන ා්ථ නයක ප්රදේයනය කළ යුතුය; තනි
(ඉ) යම් තපිදු කටයුත්ෙක් ාඳන ඉඩම ව විෙ කරන අවා්ථ වක තනි ඒ ාඳන තවන්කර ඇති
අවා්ථ වක ඒ ක ේයය ව රව සිටින නිකධ රිය තනි ෙැනැත්ෙ නට කබ දිය යුතුය. (අ1)
තාේව ාපයන්න තේ යම් නිතයිජිෙයකු නට ෙම පරිශ්රයට ඇතුේ වීමට ඉඩදීමට තපර,
ඔහුතේ/ඇයතේ අනනයෙ වය ෙනවුරු කරන තකාට ාන පරිශ්රයට ඇතුුව වීම ාඳන බකය ඇති
බවට ා ක්ෂි ඉදිරිපත් කරන තකා ඉේක සිටීමට ඕනෑම පරිශ්රයක පදිංචිකරුවකු නට (පරිශ්රතේ
කිසිවකු පදිංචිව තනිමැති නම්, එහි අයිතිකරු නට) අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ12)
බකයකත් නිකධ රියකු විසින් යම් පරිශ්රයකට ඇතුුව වීම තනේතුතවන් සිදුවන යම් අවහිරයක්,
බ ධ වක් තනි න නියක් ාඳන ා ධ රණ වන්දියක් (ඇතුේ වීම ාඳන ලිඛිෙව බකය කබ තදන කද
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වයතිතේකය - යම් විදුලි ම ේගයක තනි විදුලි පිරියෙක ඇති තදි්යක් තනේතුතවන් ඇතිවන නදිසි අවා්ථ වකදී
දැනුම්දීමක් කලින් කබ දීමකින් තෙිරව ඇතුුවවිය නැකි නමුත් එම දැනුම්දීම නැකි ඉක්මනින් කබ දිය යුතු තේ.
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යත්ප දන බකපත්රක ියය , ාම්තප්රේ්ණ බකපත්රක ියය තනි තාේව ාපයන්න තවතින්) කබ
ගැනීමට ඕනෑම පරිශ්රයක අයිතිකරු නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ13)
6. විදුලිබක පනෙ යටතත් යම් ඉඩමකට තනි පරිශ්රයකට ඇතුුව වීතම් බකෙක ක්රිය ත්මක කිරීතම්දී,
යම් ඉඩමකට තනි ං ක තද්පළකට සිදුවන යම් න නියක් ාඳන ඇතුුව වීම ාඳන ලිඛිෙව බකය
කබ තදන කද යත්ප දන බකපත්රක ියය , ාම්තප්රේ්ණ බකපත්රක ියය තනි තාේව ාපයන්න තවතින්
වන්දි අය කර ගනු කැබීමට එම ඉඩම තනි ං ක තද්පක තකතරහි ාම්බන්ධෙ වයක් දක්වන
ඕනෑම ුරද්ගකයකු නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ13)
7. ආරක්් ව තනි තවනත් කරුණු මෙ පරිශ්රයට ඇතුුව වීතම්දී අමෙර ආරක්්ක පියවර අනුගමනය
කරන තකා ඉේක සිටීමට ඕනෑම ුරද්ගකයකු නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ12)

ඌ.

භවන්ත්
ගිණුභම් භවන්ස්කම් සිදුකිරීම
1. ෙම විදුලිබක ාැපයුම් තාණුමට අද ක විා්ෙරවක (යද : ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ාම්බන්ධ කර
ගැනීතම් ක්රමය ාන ව ් ම ධය යන දිය) තවනා්කම් සිදු කිරීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)
2. තාේව ාපයන්න විසින් දක්ව ඇති අවයයෙ ාුරර ීතමන් අනතුරුව, දැනට පවත්න විදුලි
ාැපයුමක් තවනත් ප රිතවිතාකයකු තවෙ ම රු කිරීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ.

(අ2)
3. ෙම වත්මන් අයක්රමය තවනා් කිරීම ාඳන ාුරර ලිය යුතු අවයයෙ ාන අනුගමනය කළ යුතු ක්රිය
පටිප ටිය පිළිබඳව දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
4. තාේව ාපයන්න විසින් ාඳනන් කර ඇති අවයයෙ (ාැපයුම් තාේව ාංග්රනතයහි දක්ව ඇති පරිදි)
ාුරර ීතමන් අනතුරුව ෙම වත්මන් අයක්රමය තවනා් කර ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)
5. නිවාක්, තගිඩනැතාේකක් තනි යම් වුනයක් තගිඩ නැගීම ාඳන ෙ වක ලික විදුලි ාැපයුමක්
දැනටමත් කබ තගන ඇති යම් ප රිතවිතාකයකුනට (තගිඩනැගීම ාම්පූේණ කිරීතමන් ාන
අතනකුත් අවයයෙ ාුරර ීතමන් අනතුරුව) එම විදුලි ාැපයුම අද ළ අයක්රමය යටතත් ා්ිරර
ාැපයුමක් බවට පත් කර ගැනීමට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)
භසේවා සපයන්න්ා සමග සන්නිභේනන්ය
6. තාේව ාපයන්න ාම්බන්ධ කර ගැනීතම් තෙිරතුරු (ලිපිනය, දුරකථන අංකය, ආදිය) තමන්ම එම
තෙිරතුරු සිදුවන තවනා්කම් පිළිබඳව දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ.

(අ1)
7. විදුලි ාැපයුම බිඳ වැටීමකදී තනි නදිසි අවා්ථ වකදී ඒ ාම්බන්ධතයන් තාේව ාපයන්න නට
දැනුම්දීතම් පනසුකමක් හිෂනවීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
8. තමම තකිටතාේ අ7, ආ1(ආ), ආ1(ඉ), ආ3, ඇ1 ාන ය2(අ) පරිතච්තේද වක දක්ව ඇති දැන්වීම්
පනෙ ාඳනන් අක රවලින් එක් ආක රයකට කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක්
ඇෙ:
(අ) අතින්:
i. දැන්වීම කැබුණු බව පරිශ්රතේ තවතාන ළමතයකු (එනම් අවු. 18ට අඩු) තනිවන
පදිංචිකරුවකු විසින් ානතික කළ යුතුය; ාන
ii. දැන්වීම කැබුණු බව ානතික කළ දිනය, දැනුම්දීම කැබුණු දිනය තකා ාැකකිය යුතු තේ.
(ආ) ලිය පදිංචි ෙැපෑතකන්:
i. ෙැපැේ ක ේය කය මතාන් නිකුත් තකතරන තයිමු අංකය ාන රිසිට්පෙ කබන්න තවෙ
දැන්වීම කැබුණු බවට ානතිකයක් තකා ාැකතක්; ාන
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ii. දැන්වීම ෙැපැේ කිරීතමන් පසුව එළතෙන තදවැනි (2 වැනි) වැඩ කරන දිනය දැනුම් දීම
කැබුණු දිනය තකා ාැළකිය යුතු තේ. (අ1)
9. ෙම විදුලි ාැපයුම ාම්බන්ධ යම් කරුණක් ා කච්ඡ කිරීමට තනි පැනැදිලි කර ගැනීමට තාේව
ාපයන්න තේ අද ළ නිකධ රීන් නමුවීමට අවා්ථ වක් කබ ගැනීම ාඳන ප රිතවිතාකයින් නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1 ාන අ4)
විදුලිබලභේ ගුණාත්මක ාවය
10. තවනත් ප රිතවිතාකයකු විසින් අනිසි තකා තනි අනුචිෙ තකා යම් විදුලි යපකරණයක් ව විෙ
කිරීම තනේතුතවන් ඇතිවන බ ධ කිරීම් වලින් තෙිරව විදුලි ාැපයුම කබ ගැනීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ8)
11. විදුලි ාැපයුමට සිදු තකතරන ාැකසුම්ානගෙ අත්හිටුවීම් ාම්බන්ධතයන්, අවම වයතයන් පැය විසි
නෙරකට (24) තපර දැනුම්දීමක් කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
12. ඉනෙ 11 වැනි තේදතේ ාඳනන් දැනුම්දීතම් ඇතුළත් තෙිරතුරු වක (එනම්, බ ධ කිරීම සිදුවන ාන
නැවෙ ාැපයුම කබ තදන දිනය ාන තේක ව) සිදුවන යම් තවනා්කමක් ාම්බන්ධතයන් නැකිෙ ක්
ඉක්මනින් දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
13. ාැපයුම බිඳ වැටීමකදී නැවෙ ාැපයුම යථ ෙත්වයට පත් කිරීම ාඳන තකිපමණ තේක වක් ගෙ
වන්තන්ද යන්න දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
14. ාම්මෙ තවිේටීයෙ වතයන් ාන ාංඛය ෙතයන් යුතු විදුලි ාැපයුමක් කැබීමට ප රිතවිතාකයන්නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ8)
ආරක්ෂාව
15. විදුලිබකය යත්ප දනය, ාම්තප්රේ්ණය, තබද නැරීම ාන ාැපයුම තනේතුතවන් පැන නැතාය නැකි
අනතුරුද යක ෙත්වයන්තගන් ආරක්් වීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ12)
16. තවන යම් ප රිතවිතාකයකු විසින් විදුලිය අන රක්ෂිෙ ආක රතයන් ව විෙ කිරීම තනේතුතවන්
ඇතිවිය නැකි අනතුරුද යක ෙත්වයන්තගන් ආරක්් වීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක්
ඇෙ. (අ12)
17. විදුලිබකතයන් සිදු විය නැකි අනතුරු වළක්ව ගන්තන් තකතාේද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් වීමට
ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ4 ාන අ12)
18. විදුලි ාැපයුම ාම්බන්ධ යම් අන රක්ෂිෙ ෙත්වයක් පිළිබඳව දැනුම් දුන් පසු තාේව ාපයන්න
තවතින් ඒ ාම්බන්ධතයන් කඩිනම් පියවර ගනු කැබීමට ප රිතවිතාකයින් නට අයිතිවාසිකමක්
ඇෙ. (අ12)
අභන්කුත් ගාස්තු අය කිරීම
19. ාපයනු කැබූ තනි ාැපයීමට නියෂනෙ තාේව වන්ට අද ක තගවිය යුතු ග ා්තු ාම්බන්ධතයන් තාේව
ාපයන්න තවතින් කැතබන සියලු ඇා්ෙතම්න්තු පිළිබඳ විා්ෙර න ඒව ාකා් වී ඇති ආක රය
දැන ගැනීමට ප රිතවිතාකයින්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ1)
20. ෙම පරිශ්රතේ කලින් ව ාය කළ තනි හිෂනක රිත්වය දැූ  ප රිතවිතාකයන් විසින් තගවිය යුතු වූ හිඟ
මුදේ තගවීම ාම්බන්ධතයන් වගකීමක් තනිදැරීමට ප රිතවිතාකයන්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ.

(අ9)
21. යම් ප රිතවිතාකතයකුට විදුලිය ාැපයීම ාඳන තයිද තගන ඇති විදුලි ම ේග තනි විදුලි පිරියෙ
(ප රිතවිතාකය විසින් ග ා්තු තගවන කද) තයිද ගනිෂනන්, ෙවත් ප රිතවිතාකතයකුට විදුලිය
ාැපතයන අවා්ථ වක දී, එම විදුලි ම ේග තනි විදුලි පිරියෙ ාැපයීම ාඳන තාේව ාපයන්න තවෙ
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තගවන කද මුදලින් දනතයන් එක (1/10) ක තකිටාක් නැවෙ කබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයින් නට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ.11 (අ6)
සමාන්ව සැලකීම
22. ප රිතවිතාකයින් නට ෙම වේගීකරණතේ තනි ා්ව ව වතේ අතනකුත් ප රිතවිතාකයින් න ාම න
අයුරින් ාන පක්්ප තීත්වයකින් තනි අඩු වරප්රා ද කබ දීතමන් තෙිරව ාළකනු කැබීමට
අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. (අ2)
රහසය ාවය
23. ුරද්ගලිකත්වය ාන රනායව වය ාඳන ප රිතවිතාකයින්නට අයිතිවාසිකමක් ඇෙ. ඒ අනුව;
අධිකරණය, තකිෂන්න් ාව ව තනි තවනත් ර ය ආයෙනයක් තවෙ නැතරන්නට තවනත්
ප ේයවයකට ප රිතවිතාකයකුතේ කිසිදු තෙිරතුරක් (ප රිතවිතාක තාණුම, විදුලි පරිතවි නය,
තගවීම් ආදියද ඇතුළත්ව) ඔහුතේ තනි ඇයතේ අවාරයකින් තෙිරව කබ තනිදිය යුතුය; (අ14)
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වයතිතේකය - නැවෙ තගවීම් සිදු තනිතකතරන අවා්ථ : 1. විදුලි ම ේග තනි විදුලි පිරියෙ ාවි කිරීතමන් වාර පනක (5)
ක කයක් ඉකුත්ව තගිා් ඇත්නම්; 2. එම විදුලි ම ේග තනි විදුලි පිරියෙම ව විෙ කරෂනන් තවනත් ප රිතවිතාකයන් නව (9)
තදතනකුට විදුලි ාැපයුම කබ දී ඇත්නම්; ාන 3. තවනත් ප රිතවිතාකයකු නට විදුලිය ාැපයීම ාඳන විදුලි ම ේග තනි
විදුලි පිරියෙ (තගවීම් සිදු කරන කද) වැඩිදියුණු කිරීමට අවයය නම්.
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III වැනි භකොටස - පාරිභ ෝගික වගකීම්
අ.

න්ව විදුලි සැපයුමක් ලබා ගැනීම
1. විදුලි ාැපයුමක් කබ ගැනීතම්දී පනෙ ාඳනන් දෑ ද ඇතුුවව ාැපයුම් තාේව ාංග්රනතේ දක්ව ඇති
අවයයෙ ාුරර ීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ:
(අ) නියෂනෙ පරිදි ුරරවන කද ාම්මෙ අයදුම් පත්රයක් ඉදිරිපත් කිරීම;
(ආ) විදුලි ාැපයුම ඉේක ඇති පරිශ්රය ාඳන ඇති අයිතිය තනි පදිංචිය ෙනවුරු කිරීම ාඳන වන
ා්ථ පනය කිරීමට නීෙය නුකූක ාන ාෙය තෙිරතුරු (ාන ඊට අද ළ තේඛන) කබ දීම;
(ඇ) කලින් කබ ගත් විදුලි ාැපයුමක් ාම්බන්ධතයන් තගවිය යුතු ග ා්තු තනි එම විදුලි ාැපයුම
කබ දීමට අද ක යම් මනුවක්, විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක් ාඳන තගවීමට නියෂනෙ
සියලුම හිඟ මුදේ තගව අවාන් කිරීම;
(ඈ) තාේව ාපයන්න විසින් ාඳනන් කර ඇති ප්රෂනතීන්ට අනුකූකව පරිශ්රතේ අවයන්ෙර ෙෙැදුම්
කටයුතු ාම්පූේණ කිරීම; ාන
(ඉ) සියලුම ග ා්තු තගවීම (ව1)
2. අයදුම්කරු විසින් ාම්මෙ අයදුම්පත්රතයහි ාඳනන් කර ඇති අවයයෙ ාුරර තනිමැති වීම
තනේතුතවන්, තාේව ාපයන්න නට ප රිතවිතාකය තේ පරිශ්රය තවෙ අමෙර ව ර ගණනක්
පැෂනණීමට සිදුවීම ාම්බන්ධතයන් තාේව ාපයන්න විසින් අය කරනු කබන අමෙර ග ා්තු
තගවීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව2)
3. විදුලි ාැපයුම කබ දීතම්දී ාපයන කද යම් මනුවක්, විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙයක් ාඳන
අද ළ වන ග ා්තු සියේකම තාේව ාපයන්න තවෙ තගවීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ.

(ව2)
4. විදුලි ාැපයුමක් කබ දීම ාඳන ාපයන කද විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක් ාැපයීම ාඳන
තාේව ාපයන්න විසින් දරන කද වියදම ව රික වයතයන් තගවීමට තාේව ාපයන්න විසින්
පනසුකමක් ාපය ඇති අවා්ථ වකදී, තාේව ාපයන්න ාමතාන් එකඟ වූ පරිදි නියෂනෙ දිනට තපර
ම සික ව රික තගවීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව2)
5. යම් ුරද්ගකයකු විසින් සිෙ මෙ ම තනි තනිාැකකිලිමත්කෂනන් සිදු කළ නැකි ක්රිය වක් තනේතුතවන්
සිදුවිය නැකි න නි වලින් ආරක්් වන පරිදි මනුව ාවි කිරීම ාඳන සුදුසු ා්ථ නයක් තයිද
ගැනීමට තාේව ාපයන්න නට ඉඩ කබ දීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව3)
6. ෙම පරිශ්රය තවෙ විදුලිය ාැපයීම ාඳන අවයය වන විදුලි ම ේගයක් ාන /තනි විදුලි පිරියෙක්
අද ක පරිශ්රතේ යඩින්, යටින් තනි මෙ ාවි කිරීමට ාන ාවි කර ෙැබීමට තාේව ාපයන්න නට ඉඩ
කබ දීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව3)
7. විදුලි පිහිටුවීම ආරක්ෂිෙ ාන තාේව ාපයන්න විසින් නියම කර ඇති ප්රෂනතීන්වකට අනුකූක බව
ෙනවුරු කිරීමට, ෙ වක ලික ාැපයුම කබ ගන්න ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව4)

ආ.

සැපයුම විසන්ධි කිරීම සහ න්ැවත සම්බන්ධතාවය ලබාදීම
පරිශ්රයකින් ඉවත්ව යාම
1. තාේව ාපයන්න විසින් විදුලිය ාපයන කද පරිශ්රයකින් ඔහු තනි ඇය ඉවත්ව ය මට අදනා්
කරන්තන් නම්, අවම වයතයන් එතාේ කිරීමට වැඩ කරන දින තදකකට (2) තපර තාේව ාපයන්න
තවෙ දැනුම්දීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව5)
2. තාේව ාපයන්න විසින් විදුලිය ාපයන කද පරිශ්රයකින් ඉවත්ව ය මට තපර විදුලි පරිතවි නය
ාම්බන්ධතයන් තනි විදුලි ාැපයුම කබ දීතම්දී ව විෙ කළ මනුවක්, විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි
පිරියෙක් ාම්බන්ධතයන් තගවිය යුතු සියලුම ග ා්තු තගව නිම කිරීමට ප රිතවිතාකයන්නට
වගකීමක් ඇෙ. (ව2)
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3. ඉනෙ 1 වැනි තේදය යටතත් දක්ව ඇති ආක රතේ දැනුම්දීමකින් තෙිරව විදුලිය ාපය ඇති
පරිශ්රයකින් ප රිතවිතාකයකු ඉවත්ව තායතනිත්, පනෙ ාඳනන් දිනයන්තගන් මුලින්ම එළතෙන
දිනය දක්ව එකතු වී ඇති සියලුම හිඟ ග ා්තු තගවීමට ඔහුට තනි ඇයට වගකීමක් ඇෙ:
(අ) පරිශ්රතයන් ඉවත්ව යන බවට දැනුම් දීමක් කබ දීතමන් පසුව එළැතෙන තදවැනි (2වැනි)
වැඩකරන දිනය;
(ආ) මනුතේ ාටනන් වී ඇති ාංඛය ව ා්ිරර තකා ානතික කරගත් දිනයට පසු දිනය;
(ඇ) පරිශ්රයට ඉන් අනතුරුව පදිංචියට පැෂනතණන ෙැනැත්ෙකු විසින් විදුලි ාැපයුමක් ඉේක
සිටින දිනය (ව2)
සැපයුම න්ැවත සන්ධි කිරීම
4. ප රිතවිතාකය තේ යම් තගවීම් පැනැර නැරීමක ප්රතිලකයක් වයතයන් තාේව ාපයන්න විසින් යම්
පරිශ්රයක් තවෙ ාැපතයන විදුලි ාැපයුම කප නරිනු කැබ ඇති අවා්ථ වක, ාැපයුම නැවෙ යථ
ෙත්වයට පත් කිරීම පිණිා පනෙ ාඳනන් අවයයෙ ාුරර ීමට ඔහු තනි ඇයට වගකීමක් ඇෙ:
(අ) (අවයය නම්) ඇප ෙැන්පතුවක් කබ දීම
(ආ) පැනැර නැරීම යථ ෙත්වයට පත් කිරීම
(ඇ) ාැපයුම විාන්ධි කිරීතම් ාන නැවෙ ාන්ධි කිරීතම් (තකිෂන්න් ාව ව මතාන් අනුමෙ තකිට
ඇති) ග ා්තු තගවීම (ව1)

ඇ.

ඇප තැන්පතුව
1. තාේව ාපයන්න තවතින් දැන්වීමක් කැබීතමන් දින නෙක් (7) ඇතුළෙ නව ඇප ෙැන්පතුවක් තනි
(ා ම නය පරිතවි නතේ ඉනකය මක් තනේතුතවන් අවයය වන) ඉතිරි ඇප ෙැන්පතුවක් කබ දීමට
ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව1)

ඈ.

මනුව සහ මනුකරණය
1. මනුව ා්ථ පනය කිරීම ාඳන , ෙම පරිශ්රතේ මනු කියවන්න ට පනසුතවන් ළඟ විය නැකි ආරක්ෂිෙ
ා්ථ නයක් ාැපයීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව3)
2. මනු කියවීම ාන මනු කියවූ දිනය පරීක්් තකිට බක ෙනවුරු කිරීමටත් යම් තනිගැකපීමක්
ඇත්නම් නැකි ඉක්මනින් ඒ බව තාේව ාපයන්න තවෙ දැනුම්දීමටත් ප රිතවිතාකයින්නට
වගකීමක් ඇෙ. (ව3)
3. තාේව ාපයන්න නට අයිති තනි තාේව ාපයන්න විසින් ක්රිය ත්මක කරනු කබන යම් මනුවකට,
විදුලි ම ේගයකට තනි විදුලි පිරියෙකට යම් න නියක් සිදු වූ තනි සිදු වූ බවට ාැක තකතරන
සිදුවීමක් වූ වන ම ඒ පිළිබඳව තාේව ාපයන්න තවෙ දැනුම්දීමට ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක්
ඇෙ. (ව6)
4. සිෙ මෙ ම තනි තනිාැකකිේතකන් පනෙ ාඳනන් තද් සිදු කිරීතමන් වැළකීමට
ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ:
(අ) තාේව ාපයන්න විසින් ප රිතවිතාකය තේ පරිශ්රය තවෙ ාපයනු කබන විදුලිබක ප්රම ණය
මැනීම ාඳන ව විෙ තකතරන මනුතේ ාටනන්වීම තවනා් කිරීම;
(ආ) එවැනි යම් මනුවක් නරන ාපයනු කබන විදුලිබක ප්රම ණය නිසි තකා ාටනන් වීම
වැළැක්වීම: තනි
(ඇ) ප රිතවිතාකය තේ තද්පතළහි පිහිටුව ඇති, මනුව දක්ව (මනුව ද ඇතුළත්ව) වන යම් විදුලි
ම ේගයක ාන විදුලි පිරියෙක යම් තකිටාක් ද ඇතුුවව තාේව ාපයන්න නට අයත් තනි
තාේව ාපයන්න විසින් ක්රිය කරවනු කබන යම් විදුලි ම ේගයකට තනි විදුලි පිරියෙයකට
අක ව න නි සිදු කිරීම තනි අක ව න නි කිරීමට ාැකැා්වීම (ව6 ාන ව7)
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ඉ.

විදුලි පරිභ ෝජන්ය සඳහා ගාස්තු අය කර ගැනීම
1. තපිී මුදකක් අය කිරීම තනි ාැපයුම විාන්ධි කිරීතම් දැනුම්දීමක් නිකුත් වීම වළක්ව ගැනීම
ාඳන විදුලි බිේපෙ නිකුත් කිරීතමන් දින පනතළිවක් (15) ඇතුළෙ තගවීමට නියෂනෙ ග ා්තු
තගව නිම කිරීමට ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව2)
2. ඉනෙ 1 වැනි තේදය යටතත් ාඳනන් කර ඇති ක කසීම ව තුළදී තගවීමට නියෂනෙ ග ා්තුව තගවීමට
අතපිතනිාත් වුවතනිත්, තකිෂන්න් ාව ව මතාන් අනුමෙ කර ඇති අනුප ෙය මෙ හිඟ මුදක ාඳන
තපිලියක් තගවීමට ප රිතවිතාකයන් හට වගකීමක් ඇත. (ව2)
3. තාේව ාපයන්න ාමඟ තගවීමට නියෂනෙ ග ා්තු ාම්බන්ධතයන් අවය ආරවුකක් පැන නැගී ඇති
අවා්ථ වක, ආරවුකට බදුන් වී ඇති වටින කම නැතරන්නට තාේව ාපයන්න තවෙ විදුලිය
පරිතවි නය තවනුතවන් තගවීමට ඇති ඉතිරි සියුව ග ා්තු තගවීමට ප රිතවිතාකයින්නට
වගකීමක් ඇෙ. (ව2)
4. විදුලි ාැපයුම ාම්බන්ධතයන් තාේව ාපයන්න තවෙ තගවීමට නියෂනෙ අතනකුත් සියුව ග ා්තු
නියෂනෙ ක කසීම ව තුළදී තගවීමට ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව2)

ඊ.

පාරිභ ෝගික පැමිණිලි
1. අවයය වූ විටකදී තාේව ාපයන්න තවෙ තනි තකිෂන්න් ාව ව තවෙ ඉදිරිපත් කිරීම ාඳන තාේව
ාපයන්න තවෙ තයිමු කරන කද යම් පැෂනණිේකක් ාම්බන්ධතයන් තාේව ාපයන්න ාමඟ සිදු
කරන කද ාන්නිතේදනයන් හි ා ක්ෂි ෙමන් ාතුව ෙබ ගැනීමට ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක්
ඇෙ. (ව3)

උ.

පරිශ්රයන් භවත ඇතුළු වීම
1. පනෙ ාඳනන් අවා්ථ වකදී තාේව ාපයන්න නට ෙම පරිශ්රය තවෙ ඇතුුවවීමට ඉඩ කබ දීමට යම්
පරිශ්රයක පදිංචිකරු (පරිශ්රතේ කිසිවකු පදිංචිව නැතිනම්, එහි අයිතිකරු) නට වගකීමක් ඇෙ:
(අ) පනෙ ාඳනන් ක ේයයන් ාඳන ; අතේක්ෂිෙ ඇතුුවවීම ාම්බන්ධතයන් දින තුනක (3) පූේව
දැනුම්දීමක් කබ දී ඇති විට:
i. දැනටමත් නීෙය නුකූක තකා ාවිතකිට ඇති විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක්
තවනුවට තනි ඊට අමෙරව නව විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක් ා්ථ පනය කිරීම;
තනි
ii. දැනට පවතින යම් විදුලි ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක් අලුත්වැඩිය කිරීම තනි තවනා්
කිරීම (ව3)
(ආ) පනෙ ාඳනන් දදනික ක ේයයන් ාඳන ඕනෑම දිනක තප.ව. 8න් පසුව තනි ප.ව. 5ට තපර:
i. තාේව ාපයන්න නට අයත් තනි තාේව ාපයන්න විසින් ක්රිය ත්මක කරන යම් විදුලි
ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙක් පරීක්් කිරීමට;
ii. තාේව ාපයන්න නට අයත් තනි තාේව ාපයන්න විසින් ක්රිය ත්මක කරන යම් මනුවක
ාටනන් වී ඇති ාංඛය ෙ නිය්චිෙ තකා දැන ගැනීමට ; තනි
iii. යම් මනුවක් ඉවත් කිරීමට, පරීක්් කිරීමට තනි නැවෙ ාවි කිරීමට තනි නැෙතනිත්
යම් ආතද්ශිෙ මනුවක් තනි ආශ්රිෙ යපකරණයක් ාවි කිරීමට (ව3)
(ඇ) ාැපයුම විාන්ධි කිරීතම් ක ේය ාඳන තනි විදුලිබකය තබද නැරීතම් තනි ාැපයීතම් ක ේයය
ාඳන ව විෙ තකතරන යම් මනුවක් තනි ආශ්රිෙ විදුලි පිරියෙක් ඉවත් කිරීතම් ක ේයය
ාඳන ; විදුලිබක පනතත් II වැනි යපතේඛනතේ 4(3) තනි 4(4) තේද මතාන් තාේව
ාපයන්න නට පනෙ ාඳනන් කටයුතු ාඳන බකය කැබී ඇති අවා්ථ වක: ඕනෑම දිනක
තප.ව. 8න් පසුව තනි ප.ව. 5ට තපර;
i. යම් පරිශ්රයක විදුලි ාැපයුම විාන්ධි කිරීමට; තනි
ii. මනුව ඉවත් කිරීමට (ව3)
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(ඈ) පනෙ ාඳනන් අවා්ථ වකදී, ාැපයුම විාන්ධි කිරීතම් තනි යම් විදුලි පිරියෙක්, විදුලි
ම ේගයක් තනි මනුවක් ඉවත් කිරීතම් ක ේයය ාඳන : ඕනෑම දිනක තප.ව. 8න් පසුව තනි
ප.ව. 5ට තපර;
i. පනෙ (ඊ) යටතත් ාඳනන් කර ඇති ක ේයයන් ාඳන නැතරන්නට යම් පරිශ්රයක් තවෙ
කබ දී ඇති විදුලි ාැපයුම කප නැරීමට තනි විාන්ධි කිරීමට, විදුලිබක පනතත් ප්රතිප දන
තනි එම පනෙ යටතත් පනව ඇති තරගුක සි මතාන් තාේව ාපයන්න නට බකය හිෂනව
ඇති අවා්ථ වක;
ii. තාේව ාපයන්න විසින් විදුලිය ාපයනු කැබූ යම් පරිශ්රයක පදිංචිව සිටින ෙැනැත්ෙකු
නට එම ාැපයුම ෙවදුරටත් අවයය තනිවන අවා්ථ වක; තනි
iii. තාේව ාපයන්න විසින් කලින් විදුලිය ාැපයුමක් දී තිබුණු යම් පරිශ්රයක පදිංචියට
පැෂනතණන ෙැනැත්ෙකු නට එම විදුලි ාැපයුම අවයය තනිවන අවා්ථ වක (ව3)
(ඉ) තවනත් ප රිතවිතාකයකුතේ විදුලි ාැපයුමට අනිසි තනි අනුචිෙ තකා බ ධ ඇති කරන යම්
විදුලි යපකරණයක් ව විෙ කිරීම නවත්වන තකා නියම කරෂනන් තාේව ාපයන්න විසින්
නිකුත් කරන කද දැන්වීමකට අනුකූක වීමට ප රිතවිතාකයකු අතපිතනිාත් වූ අවා්ථ වක
විදුලි ාැපයුම කප නැරීතම් ක ේයය ාඳන ; ඕනෑම දිනක තප.ව. 8න් පසුව තනි ප.ව. 5ට
තපර;
(ඊ) ප රිතවිතාකය විසින් පනෙ ාඳනන් දෑ සිදු කිරීමට අතපිතනිාත් වන අවා්ථ වක දී විදුලි
ාැපයුම කප නැරීම ාඳන :ර තේ නිව ඩු දින, තානසුර ද දින ාන ඉරිද දින නැර ඕනෑම
දිනක තප.ව. 8න් පසුව තනි ප.ව. 5ට තපර;
i. විදුලි ාැපයුම ාඳන තනි විදුලි ාැපයුම කබ දීමට ව විෙ කරන කද යම් මනුවක්, විදුලි
ම ේගයක් තනි විදුලි පිරියෙයක් ාඳන වන තාේව ාපයන්න තවෙ තගවිය යුතු සියලු
හිඟ මුදේ නියෂනෙ ක කසීම ව තුළදී තගවීම;
ii. තාේව ාපයන්න ාමතාන් එළැෙ ඇති යම් එකඟෙ වයක් යටතත් තගවීමට ඇති ම සික
ව රික තගවීම; තනි
iii. නව ඇප ෙැන්පතුවක් තනි ඉතිරි මුදක ාැපයීම (ා ම නය පරිතවි නය වැඩි වීම
තනේතුතවන් අවයය වන) (ව3)
(ය) පරිශ්රය තුළ විදුලි ව විෙය තනේතුතවන් පරිශ්රතේ ජීවත්වන යම් ුරද්ගකතයකුට තනි
මන නය ට අනතුරු ඇති කරවන අනතුරුද යක තනි අන රක්ෂිෙ ආක රතේ නදිසි
අවා්ථ වන් පැන නැගුනු විට ඕනෑම දිනක ඕනෑම තේක වකදී (ව4)

ඌ. භවන්ත්
ගිණුභම් භවන්ස්කම්
1. ෙම අයක්රමය තවනා් කර ගැනීම ාඳන තනි විදුලි ාැපයුම් තාණුමක් තවනත් ප රිතවිතාකතයකු
තවෙ ම රු කිරීම ාඳන නීෙය නුකූක ාන ාෙය තෙිරතුරු ාන ඊට අද ළ තේඛන ඉදිරිපත් කිරීම ද
ඇතුුවව, තාේව ාපයන්න විසින් නියම කරනු කබන අවයයෙ ාුරර ීමට ප රිතවිතාකයින්නට
වගකීමක් ඇෙ. (ව3 ාන ව5)
භසේවා සපයන්න්ා සමඟ සන්නිභේනන්ය
2. ෙමන් ාම්බන්ධ කර ගැනීතම් තෙිරතුරු (ලිපිනය, දුරකථන අංකය ආදිය) වක යම් තවනාක් සිදු
වුවතනිත් ඒ පිළිබඳව තාේව ාපයන්න දැනුවත් කිරීමට ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව5)
3. පනතින් ාඳනන් ආක රවලින් එක් ආක රයකට ආ1 තේදතේ දක්ව ඇති දැන්වීම තාේව ාපයන්න
තවෙ කබ දීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ:
(අ) අතින්:
i. දැන්වීම කැබුණු බව තාේව ාපයන්න තේ නිකධ රියකු විසින් ානතික කළ යුතුය; ාන
ii. දැන්වීම කැබුණු බව ානතික කළ දිනය දැන්වීම කැබුණු දිනය තකා ාැළකිය යුතු තේ
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(ආ) ලිය පදිංචි ෙැපෑතකන්:
i. ෙැපැේ ක ේය කය මතාන් නිකුත් තකතරන තයිමු අංකය ාන රිසිට්පෙ කබන්න තවෙ
දැන්වීම කැබුණු බවට ානතිකයක් තකා ාැකතක්; ාන
ii. දැන්වීම ෙැපැේ කිරීතමන් පසුව එළතෙන තදවැනි (2 වැනි) වැඩ කරන දිනය දැනුම් දීම
කැබුණු දිනය තකා ාැළකිය යුතු තේ. (ව3)
විදුලිබලභේ ගුණාත්මක ාවය
4.

තවනත් ප රිතවිතාකයකුතේ විදුලි ාැපයුමට අනිසි තකා තනි අනුචිෙ තකා මැදිනත් වී බ ධ ඇති
කරවන කිසිදු යපකරණයක් ව විෙ කිරිතමන් වැළකී සිටීමට ප රිතවිතාකයන්නට වගකීමක් ඇෙ.

(ව3)
5.

තවනත් ප රිතවිතාකයකුතේ විදුලි ාැපයුමට අනිසි තකා තනි අනුචිෙ තකා මැදිනත් වී බ ධ ඇති
කරවන යම් විදුලි යපකරණයක් ව විෙ කිරීම නවත්වන තකාට තාේව ාපයන්න විසින් නිකුත්
තකතරන යම් දැන්වීමකට අනුකූක වීමට ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව3)

ආරක්ෂාව
6.

7.

8.

9.

විදුලිබක පනෙ යටතත් නියම තකිට ඇති ආරක්් ව ාම්බන්ධ තරගුක සීන් හි දක්ව ඇති පරිදි,
ප රිතවිතාකය තේ පරිශ්රතේ සිටින ුරද්ගකයන් නට තනි මන නය නට අනතුරු ඇති විය නැකි
අයුරින්, අනතුරුද යක තනි අන රක්ෂිෙ තකා විදුලිය ව විෙ කිරීතමන් වැළකී සිටීමට
ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව4)
ඉදිකිරීමට තනි තවනා් කිරීමට අදනා් තකතරන යම් (ා්ිරර තනි ෙ වක ලික) තගිඩනැතාේකක්,
වුනයක් තනි පකංචියක් ඉනලින් ඇද ඇති යම් විදුලි ම ේගයක් න ා්පේය වීමට ඉඩ ඇති විටක
අද ළ තාේව ාපයන්න තවෙ ලිඛිෙව දැනුම් දීමට ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව4)
ඉනෙ 7 වැනි තේදතේ දක්ව ඇති අවා්ථ වක, එවන් ඉදිකිරීමක් තනි තවනා් කිරීමක් අතුරතුර
තනි ඉන්අනතුරුව ුරද්ගකයන්ට තනි විදුලි ම ේගවකට අනතුරු විය නැකි පරිදි ඉනලින් ඇති විදුලි
ම ේග තවෙ තනිගැතටන බවට අද ළ තාේව ාපයන්න විසින් ානතික කරන තෙක් එම
තගිඩනැතාේක, වුනය තනි පකංචිය ඉදිකිරීම තනි තවනා් කිරීතම් කටයුතු ආරම්ව තනිකිරීමට
ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව4)
නඩත්තුවට අවහිර තනි බ ධ වන පරිදි තනි අනතුරුද යක ෙත්වයක් යද්ගෙවන පරිදි, තාේව
රැනැන (ෙම පරිශ්රය තවෙ විදුලිය කබ දීම ාඳන තාේව ාපයන්න විසින් ව විෙ කරන කද විදුලි
ම ේගය) න ා්පේය විය නැකි ෙරම් ප්රම ණයකින් ඔහුතේ තනි ඇයතේ භූෂනතයහි කිසිදු ගාක්
තනිවැඩී ඇති බව ෙනවුරු කරීමට ප රිතවිතාකයින්නට වගකීමක් ඇෙ. (ව4)
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IV වැනි භකොටස - අවසන් ්රතිපානන්
අ.

බලාත්මකවීම
1. විදුලිබක පනතත් 3(1)(ඉ) වගන්තිතේ නියමයන් පරිදි ාකා් කරන කද විදුලි ප රිතවිතාකයින්තේ
අයිතිව සිකම් ාන වගකීම් ඇතුළත් තමම ප්රක යය, තකිෂන්න් ාව ව විසින් 2014.07.24 දින අනුමෙ
කරන කද අෙර 2015.01.01 දින පටන් වකංගු වනු ඇෙ.
2. නව තරගුක සි ාන රීති, යන දිය නියම කිරීම තනි ඒව ට සිදු කරනු කබන ාංතයිධනයන් ට අනුකූකව
තමම ප්රක යය කලින් කකට ාංතයිධනය කරනු කැතබනු ඇෙ. තමම ප්රක යයට සිදුතකතරන එවැනි
ාංතයිධනයන් ාම්බන්ධතයන්, මන නෙ ව නියම ක රතයන් දැනුවත් කරනු කැතබනු ඇෙ.

ආ.

පළ කිරීම සහ පැහැදිලි කිරීම්
1. තමම ප්රක යතේ පිටපෙක් (සිංනක, තදමළ තනි ඉං්රීසි යන ඕනෑම ව ් වකින්) වැඩ කරන දින වක
ා ම නය වැඩකරන ක කතේක වන් තුළදී (එනම් තප.ව.9 සිට ප.ව.4 දක්ව ) තකිෂන්න් ාව
ක ේය කතයහි ාන තාේව ාපයන්නන්තේ සියලුම ප රිතවිතාක තාේව මධයා්ථ නයන්හි න
ප්ර තද්යය/ය ඛ ක ේය කයන් හි මන න පරිනරණය ාඳන ෙැතබනු ඇෙ.
2. ඕනෑම ුරද්ගකතයකු නට තමම ප්රක යතේ මු්රිෙ පිටපෙක් තාේව ාපයන්න තේ ක ේය කවලින්,
තකිෂන්න් ාව තවන් තනි ර තේ ප්රක යන ක ේය ංයතයන් ෂනකදී ගෙ නැකි වනු ඇෙ. තමම ප්රක යතේ
මෘදු අනුව දය තාේව ාපයන්න තේ ාන තකිෂන්න් ාව තේ තවේ අඩවි වලින් බ ගෙ කර ගෙ නැක.
3. තමහි ාඳනන් වන, විදුලි ප රිතවිතාකයින්තේ අයිතිව සිකම් ාන වගකීම් වකට අද ළ යම් පැනැදිලි
කිරීමක් තනි වැඩිදුර විා්ෙරයක් අවයය ඕනෑම ුරද්ගකතයකුට, පනෙ ාඳනන් කර ඇති ආක රයන්
මතාන් තකිෂන්න් ාව තේ පාරිභ ෝගික කටයුතු අංශය න ාම්බන්ධ වීතමන් කබ ගෙ නැක.

පාරිභ ෝගික කටයුතු අංශය
ශ්රී කංක මන න යපතයිතාෙ තකිෂන්න් ාව ව
06වන මනක, කංක බැංකු තවළඳ කුුවණ
අංක 28, ය න්ෙ මයිකේ ප ර
තකිළෙ 03.

දුරකථනය: (011) 2392607/8
ෆැක්ා්: (011) 2392641
ඊතම්ේ: consumers@pucsl.gov.lk
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අර්ථ නිරූපණයන්
‘තෙිග ප රිතවිතාකය ’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් 42kVA කට වැඩි ප්රම ණයක ඉේලුම් තකින්ත්ර ත්තුවකට
එකඟ වී ඇති ප රිතවිතාකයකු ය.
‘ප රිතවිතාකය ’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් තාේව ාපයන්න තවතින් (විදුලිබක පනතත් නියමයන්ට අනුකූකව)
විදුලි ාැපයුමක් අවයය කරන ාන තාේව ාපයන්න විසින් ාැපයුම කබ තදන ුරද්ගකයකු ය.
‘තකිෂන්න් ාව ව’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් 2002 අංක 35 දරන පනෙ යටතත් ා්ථ පනය කර ඇති ශ්රී කංක
මන න යපතයිතාෙ තකිෂන්න් ාව ව යි.
‘යත්ප දන බකපත්රක ියය ’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් විදුලිය යත්ප දනය ාඳන බකපත්රයක් කබ ඇති
ුරද්ගකයකු ය.
‘මනුව’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් ප රිතවිතාකයකු තවෙ ාපයන විදුලි ප්රම ණය නිේණය කිරීම ාඳන ව විෙ
කරන තාේව ාපයන්න නට හිෂන විදුලි ාම්ප දන යපකරණයන්හි තකිටාකි
‘ා ම නය ප රිතවිතාකය ’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් 42kVA කට අඩු තකින්ත්ර ත් ඉේලුමකට එකඟ වී ඇති
ප රිතවිතාකයකු ය.
‘ඇප ෙැන්පතුව’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් විදුලි ාැපයුම ාම්බන්ධතයන් තාේව ාපයන්න තවෙ ඉදිරිතේ දී
තගවිය යුතු වන සියලුම මුදේ තගවීම ාඳන ඇපවීමක් තකා තාේව ාපයන්න තවෙ ෙබනු කබන මුදේ
ප්රම ණයකි.
‘තාේව ාපයන්න ’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් විදුලිය තබද නැරීම ාන ාැපයීම ාඳන බකපත්ර හිෂන වී ඇති කංක
විදුලි බක මණ්ඩකය (කං.වි.ම) තනි කංක විදුලි (ුරද්ගලික) ාම ගම යන ආයෙන තදතකන් අද ළ
ආයෙනය යි.
‘විදුලිබක පනෙ’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් ාංතයිධනය වී ඇති පරිදි, 2009 අංක 20 දරන ශ්රී කංක විදුලිබක
පනෙ යි.
‘ාැපයුම් තාේව ාංග්රනය’ යනු තාේව ාපයන්න විසින් ාපයනු කබන තාේව වන් ප කනය කරනු කබන
ේය ධේමයන් අඩංගු වන තකිෂන්න් ාව ව විසින් අනුමෙ කරන කද තේඛනයකි. එහි පිටපත්,
ා ම නය වැඩ කරන ක ක තේක වන් තුළ දී තාේව ාපයන්න තේ සියුවම ප රිතවිතාක තාේව
මධයා්ථ නවකදී ාන ප්ර තද්යය/ය ඛ ක ේය කවකදී, මන නය නට පරිනරණය කළ නැක.
‘ාම්තප්රේ්ණ බකපත්රක ියය ’ යන්තනන් අදනා් වන්තන් විදුලිය ාම්තප්රේ්ණය කිරීමට බකපත්රයක් හිෂනව ඇති
කංක විදුලි බක මණ්ඩකයයි
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