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இலங்மகப் வபாதுப் பயன்பாடுகள்
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பின்னைி
2009 இன் 20 ஆம் இலக்க இலங்மக மின்சாரச் சட்டத்தின் 3(1)(உ) பிாி ானது குறித்த
சட்டத்தின் I ஆம் மற்றும் II ஆம் அட்ட மைகள், 23 முதல் 29 மரயான பிாிவுகள்
ஆகிய ற்றின் கீழ் எழுகின்ற மின்சார நுகர்வ ார் உாிமமகமளயும் கடமமகமளயும்
குறிப்பீடுவசய்கின்ற ஒரு கூற்மற உள்ளடக்கிய ஆ ைத்மத மின்சார வசலுத்துமகக்கும்
மின்சாரப் பகிர்ந்தளிப்புக்கும் அனுமதிப்பத்திரம் வபற்ற தரப்புகளுடன் கலந்தாவலாசித்த
பின்னர் பிரசுாிப்பதற்கு இலங்மகப் வபாதுப் பயன்பாடுகள் ஆமைக்குழும த் வதம ப்
படுத்துகின்றது. குறித்த கூற்று அடங்கிய இந்த ஆ ைமானது அந்த மின்சாரச் சட்டத்தின்
வமற்கூறப்பட்ட சட்ட ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் பிரசுாிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆ ைம்
மின்சார நுகர்வ ாமர பின் ரு ன பற்றி ிழிப்பூட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
 மின்சார நுகர்வ ாமரப் பாதுகாப்பதற்கு அ சியமான வசம யின் தரம், மற்றும்
உாிமமகள் வசம
ழங்கும் தரப்புகளிடம் இருந்து நியாயமான
ிதத்தில்
எதிர்பார்க்கப்படு து
 வசம
ழங்கும் தரப்புகள் திறமம
ாய்ந்த மின்சார
ிநிவயாகத்மத உறுதி
வசய் தற்குத் வதம யான மின்சார நுகர்வ ாாின் கடமமகள்
குறித்த கூற்று அடங்கிய இந்த ஆ ைமானது மின்சாரம் சார்ந்த மகத்வதாழிலில் மின்சார
நுகர்வ ார், வசம
ழங்கும் தரப்புகள் மற்றும் வபாதுப் பயன்பாடுகள் ஆமைக்குழு
ஆகிய மூன்று முக்கிய தரப்புகளுக்கும் மத்தியில் ஒரு உறுதியான நம்பிக்மகமயயும்
வபாறுப்பு உைர்ம யும் ஏற்படுத்தும் எனவும் வசம
ழங்கும் தரப்புகளும் மற்றும்
ஆமைக்குழுவும் மின்சார நுகர்வ ாருக்கு சிறந்த சாத்தியமான வசம கிமடக்கின்றதா
என்பமத உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளு தற்கும் ஒரு திடமான அடித்தளத்மத இடும் எனவும்
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
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பாகம் I - வபாது ான ஏற்பாடுகள்
A.

அடிப்பமட உாிமமகள்
மின்சார நுகர்வ ாருக்கு மின்சார ிநிவயாகம் மற்றும் மின்சாரப் பா மன
வதாடர்பான பின் ரும் அடிப்பமட உாிமமகள் உண்டு.
 அறி ிக்கப்படு தற்கான உாிமம (R1)


சமத்து மான முமறயில் க னிக்கப்படு தற்கான உாிமம (R2)



அடிப்பமடத் வதம களில் திருப்திப்படு தற்கான உாிமம (R3)



நுகர்வ ார் கல் ிக்கான உாிமம (R4)



வதர்ந்வதடுப்பதற்கான உாிமம (R5)



வசலவுகமள நியாயமான முமறயில் அற ிடு தற்கான உாிமம (R6)



பாிகாரத்மத நாடு தற்கான உாிமம (R7)

ஆகக்குமறந்த நியம வசம மயப் வபறும் உாிமம (R8)
 தன்னிச்மசயாக சாட்டப்படும் குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து நீங்கி சுதந்திரமாக
ாழ் தற்கான உாிமம (R9)
 ஒரு வபாது ிசாரமையில் சட்டத்திற்கு அமம ாக குற்றம் நிறூபிக்கப்படும்
மர குற்றமற்ற ராக இருப்பதற்கான உாிமம (R10)
 அந்தரங்கம், குடும்பம் அல்லது
ளவுகள் என்ப ற்றில் தன்னிச்மசயான
தமலயீடின்றி சுதந்திரமாக ாழ் தற்கான உாிமம (R11)


பாதுகாப்பும் ஆவராக்கியமும் உமடய ஒரு சுற்றாடலுக்கான உாிமம (R12)
 ஏதா து பாதிப்பு அல்லது இமடயூறு ஆகியன வதாடர்பில் நஷ்டஈட்மடப்
வபறு தற்கான உாிமம (R13)




இரசியத்தன்மமமயப் வபணு தற்கான உாிமம (R14)

குறித்த கூற்மற உள்ளடக்கிய இந்த ஆ ைத்தின் II ஆம் பாகத்தின் கீழ்
எடுத்துமரக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வ ாரு மின்சார நுகர்வ ார் உாிமமகளுக்கு
எதிவர வபாருத்தமான அடிப்பமட உாிமமமயப் பிரதிபலிக்கும் குறியீடு (உ-ம்
R1) குறித்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
B.

அடிப்பமட கடமமகள்
மின்சார நுகர்வ ாருக்கு மின்சார ிநிவயாகம் மற்றும் மின்சாரப் பா மன
வதாடர்பான பின் ரும் அடிப்பமட கடமமகள் உண்டு.
 ஒழுங்குபடுத்துமக மரயமறகளுக்கு அமம ாக வசயல்படும் கடமம (O1)
 வசம
ழங்கும் தரப்பினால் சட்டமுமறயாக ிதிக்கப்படும் கட்டைங்கள்
அமனத்மதயும் வசலுத்து தற்கான கடமம (O2)
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திறமம ாய்ந்த வசம மய உறுதிப்படுத்திக்வகாள்ளும் வபாருட்டு வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு உதவு தற்கான கடமம (O3)
 வபருமள ில் வபாது மக்களினதும் ஏமனய மின்சார நுகர்வ ாாினதும்
பாதுகாப்மப உறுதிப்படுத்து தற்கான கடமம (O4)
 திறமம ாய்ந்த வசம மய உறுதிப்படுத்திக்வகாள்ளும் வபாருட்டு வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு தக ல்கமள ழங்கு தற்கான கடமம (O5)
 வசம
ழங்கும் தரப்பினது வசாத்துக்கமளப் பாதுகாப்பதற்கான கடமம
(O6)




சாியான மின்சார நுகர் ிமன பதிவு வசய் மத அனுமதிக்கும் கடமம (O7)

குறித்த கூற்மற உள்ளடக்கிய இந்த ஆ ைத்தின் II ஆம் பாகத்தின் கீழ்
எடுத்துமரக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வ ாரு மின்சார நுகர்வ ார் கடமமகளுக்கு எதிவர
வபாருத்தமான அடிப்பமடயான கடமமமயப் பிரதிபலிக்கின்ற வபாருத்தமான
குறியீடு (உ-ம் O1) குறித்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

பாகம் II - மின்சார நுகர்வ ார் உாிமமகள்
A.

ஒரு மின்சார

ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக்வகாள்ளுதல்

1. மின்சார நுகர்வ ாருக்கு ஒரு புதிய மின்சார ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக்
வகாள்ள தற்கு எடுக்கும் என மதிப்பிடப்பட்ட காலம் மற்றும் பூர்த்தி வசய்ய
வ ண்டிய வதம ப்பாடுகள் என்பன பற்றி அறிந்து வகாள்ளு தற்கு
உாிமம உண்டு. (R1)
2. நுகர்வ ாருக்கு நிர்ப்பந்தம் அல்லது பாரபட்சம் இன்றி மின்சார ிநிவயாகம்
மற்றும் மின்சார இமைப்பு ஆகிய ற்மற வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு உாிமம
உண்டு.(R2)
3. எ வரனும் நுகர்ப ர் ஒரு ர் ஏதா து மின்சாரப் பகிர்ந்தளிப்பு மார்க்கத்தில்
அல்லது மின்சாரம்
ிநிவயாகிக்கப்படுகின்ற ஒரு மின்சார மார்க்கத்தின்
மூலம் மின்சாரம் இமைக்கப்படக்கூடிய அத்தமகய ஏதா து மின்சார
மார்க்கத்தில் இருந்து ஐம்பது (50) மீற்றர்கள் தூரத்தினுள் அமமந்துள்ள
அ ர் நிர்மாைித்த அ ருக்குச் வசாந்தமான அல்லது அ ர் குடியிருக்கின்ற
ஏதா து
ள ிற்கு ஒரு மின்சார
ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக்வகாள்ளும்
வபாருட்டு வ ண்டுவகாமள ிடுப்பதற்கு அ ருக்கு உாிமம உண்டு. (R2)
4. நுகர்வ ாருக்கு ஒரு புதிய மின்சார ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக்வகாள் தற்கு
வதம யான
ிண்ைப்பப் படி த்மத கட்டைமின்றி வபறு தற்கும்
உாிமம உண்டு. (R3)
5. நுகர்வ ாருக்கு புதிய ஒரு மின்சார ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக்வகாள்ளு து
வதாடர்பில் ிண்ைப்பப் படி த்மத நிரப்புதல் வதம யான ஆ ைங்கமள
சமர்ப்பித்தல் அடங்கலாக வபளதீக, நமடமுமற சார் வதம ப்பாடுகமளப்
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பூர்த்தி வசய் து வதாடர்பான அறிவுமரகமளப் வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு
உாிமம உண்டு. (R4)
6. நுகர்வ ாருக்கு ிண்ைப்பிக்கப்பட்ட மின்சார ிநிவயாகக் வகாள்ளளவு,
குதி முதலிய ற்மறப் வபாறுத்து, உாிய முமறயில் நிரப்பப்பட்ட ஒரு
ிண்ைப்பப் படி ம் எந்த நிமலயத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வ ண்டும்
என்பமத அறிந்துவகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு. (R4)
7. ஒரு
மின்சார
ிநிவயாகத்திற்கான
வ ண்டுவகாமள
(அதா து
ிண்ைப்பத்மத சமர்பித்து) ிடுத்து பத்து (10) அலு லக நாட்களுக்குள்
பின் ரு ன ற்மறக் குறிப்பீடுவசய்கின்ற ஒரு அறி ித்தமலப் வபறு தற்கு
உாிமம உண்டு.
(a) மின்சார ிநிவயாகத்திற்கான நுகர்ப ாின் வ ண்டுவகாளில் குறிப்பீடு
வசய்யப்பட்டுள்ள முன்வமாழிவுகள் எந்தளவுக்கு வசம
ழங்கும்
தரப்பினால் ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது பற்றிய
ிபரங்கள்,
(b) வசம
ழங்கும் தரப்பினால் அளிக்கப்பட்ட பதில் முன்வமாழிவுகள்
(ஏதுமிருப்பின்),
(c) ஏற்புமடய இறுப்பு குதி,
(d) ஏதா து ஒரு மின்சார மார்க்கம் அல்லது மின்வபாறித்வதாகுதி
வதாடர்பில் ஒரு வசம
ழங்கும் தரப்பிற்கு நுகர்ப ர் வசலுத்த
வ ண்டிய வகாடுப்பனவு (அதா து வசலவு மதிப்பீடு)1,
(e) நுகர்ப ர் வசலுத்த வ ண்டிய ஏதா து பிமை சார்ந்த ம ப்புத்
வதாமக, மற்றும்
(f) மின்சார நுகர்ப ர் ஏற்றுக்வகாள்ள வ ண்டிய ஏமனய நியதிகள் மற்றும்
நிபந்தமனகள் (R1)
8. நுகர்வ ாருக்கு ஒரு மின்சார ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக்வகாள்ளு தற்காக
வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசலுத்த வ ண்டிய வகாடுப்பனவுகள், ஏதா து
பிமை சார்ந்த ம ப்புத் வதாமக (கைிப்பீட்டு அடிப்பமட அடங்கலாக)
ிபரங்கமள அறிந்துவகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு. (R1)
9. நுகர்வ ாருக்கு:
(a) ஒரு புதிய மின்சார
ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக்வகாள்ளும் நிமித்தம்
சமர்ப்பித்த ஒரு ிண்ைப்பத்தின் நிமல,
(b) அத்தமகய ிண்ைப்பங்கள் படிமுமறப்படுத்தப்படாமம, நிராகாிக்கப்
பட்டமம அல்லது படிமுமறப்படுத்து தில் நிலவும் ஏதா து தாமதம்
என்ப ற்றுக்கான காரைங்கள், மற்றும்
(c) அத்தமகய ஒரு ிண்ைப்பத்தில் காைப்படும் ஏதா து குமறபாட்மட
நீக்கு தற்கு நுகர்வ ாாினால் வமற்வகாள்ளக்கூடிய நட டிக்மககள்
முதலிய ிடயங்கமள அறிந்துவகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு. (R1)
1

ிதி ிலக்கு - மின்சாரத்மத வதாமகயாக அதிகளவு நுகர்ப ர்கள் வதாடர்பானது - இந்தத் தக ல்கள்

இருபது (20) அலு லக நாட்களுக்குள்

ழங்கப்படும்
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10. நுகர்வ ாருக்கு ஒரு புதிய மின்சார ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக்வகாள்ளும்
வபாது, ஆமைக்குழு ினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட கட்டைங்கமள மாத்திரம்
வசலுத்து தற்கு உாிமம உண்டு. (R2)
11. மின்சார
ிநிவயாக வசம கள் சார்ந்த நியதிகளில் வசம
ழங்கும்
தரப்பினால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள வகாள்ளளவுகளில் வதம யான
மின்சார இமைப்புக் வகாள்ளளம த் வதர்ந்வதடுப்பதற்கு நுகர்வ ாருக்கு
உாிமம உண்டு. (R5)
12. சில்லமறயாக மின்சாரத்மத நுகர்ப ர்களுக்கு மின்சார
ிநிவயாகத்மத
ழங்கு தற்கான உாிய வகாடுப்பனவுத் வதாமக வசலுத்தப்பட்ட நாளில்
இருந்து பத்து (10) அலு லக நாட்களுக்குள் மின்சார இமைப்மபயும்
ிநிவயாகத்மதயும் வபற்றுக்வகாள் தற்கு உாிமம உண்டு. (R2)
13. வதாமகயாக அதிகள ில் மின்சாரத்மத நுகர்ப ர்களுக்கு அந்த மின்சார
ிநிவயாகத்மத ழங்கு தற்கான உாிய வகாடுப்பனவு சார்ந்த வதாமக
வசலுத்தப்பட்ட நாளில் இருந்து நாற்பது (40) அலு லக நாட்களுக்குள்2
மின்சார இமைப்மபயும்
ிநிவயாகத்மதயும் வபற்றுக்வகாள்ளுத ற்கு
உாிமம உண்டு. (R2)
14. நுகர்வ ாருக்கு மின்சார ிநிவயாகத்மத ழங்கு து வதாடர்பில் வசம
ழங்கும் தரப்புடன் வசய்துவகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பிரதிமயப்
வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு.(R1)
15. வமவல காைப்படுகின்ற 13 ஆம் மற்றும் 14 ஆம் பந்திகளின் கீழ் குறிப்பீடு
வசய்யப்பட்டுள்ள குறித்த காலப்பகுதியினுள் வசம
ழங்கும் தரப்பினது
கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட சந்தர்ப்ப சூழ்நிமலகளின் காரைமாக மின்சார
ிநிவயாகம் ழங்கப்பட ில்மல எனில், மின்சார நுகர்வ ாருக்கு:
(a) தமது ிண்ைப்பத்மதயும், வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசலுத்திய தமது
வகாடுப்பனவுகமளயும் (அது மர வசம
ழங்கும் தரப்பு வசலவு
வசய்த வசலவுகமளக் கழித்த பின்னர்) மீளப்வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கும்,
மற்றும்
(b) அந்தத் வதாமக வசலுத்தப்பட்ட நாளுக்கும் மீளளிப்புச் வசய்யப்படும்
நாளுக்கும் இமடயிலான காலம் வதாண்ணூறு (90) நாட்கமள
அதிகாித்த பட்சத்தில், அந்தத் வதாமக வசம
ழங்கும் தரப்பின்
மககளில் இருந்த காலத்திற்கு ஆமைக்குழு ினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட
வீதத்தில் (மின்சார ிநிவயாக வசம கள் சார்ந்த நியதிகளில் குறிப்பீடு
வசய்யப்பட்ட ாறு) அந்த மீளளிக்கப்படும் வதாமக மீதான ட்டிமயப்
வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கும் உாிமம உண்டு. (R5)
2

ிதி ிலக்கு – உாிமம A7 இல் குறிப்பிடப்பட வ ண்டிய அறி ித்தலின் பிரகாரம், மின்சார
ிநிவயாகத்திற்குத் வதம யான காலம், ஆமைக்குழு ினால்

ிமல அனுமதிக்கப்படாத வபாருட்கள்,

வ மலயாட்கள் மற்றும் நிர்மான வ மலகமளக் வகாள் னவு வசய்ய வ ண்டி ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்கள்
த ிர்ந்த
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16. நுகர்வ ாருக்கு:
(a) மின்சார
ிநிவயாகம்
ழங்கப்பட்ட நாளில் இருந்து அறுபது (60)
நாட்களுக்குள் தமது முதலா து மின்சாரக் கட்டைப் பட்டியமலப்
வபறு தற்கு, அல்லது
(b) வசம
ழங்கும் தரப்பு அவ் ாறு வசய் தற்குத் த ரும் பட்சத்தில்,
ட்டியின்றி, நியாயமான மாதாந்தத் த மைக்கட்டைங்களில், உாிய
காலப்பகுதிக்கு (மின்சாரக் கட்டைப் பட்டியல்கள்
ிநிவயாகிக்கப்
படாத) வசலுத்த வ ண்டிய அந்த மின்சாரக் கட்டைங்கமளச் வசலுத்தித்
தீர்ப்பதற்கான ஒரு சலுமகமயப் வபறு தற்கு உாிமம உண்டு. (R6)
17. நுகர்வ ாருக்கு வசம
ழங்கும் தரப்புடன் ஒப்பந்தத்மத வசய்துவகாள்ளும்
சந்தர்ப்பத்தில் குறித்த கூற்று அடங்கிய இந்த ஆ ைத்மதப் பற்றி அறிந்து
வகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு. (R3)
18. பின் ரும் வநாக்கங்களின் நிமித்தம், மின்சார ிநிவயாக சார் நியதிகளில்
குறிப்பீடுவசய்யப்பட்ட நிபந்தமனகளுக்கும் காலப் பகுதிகளுக்கும் அமமய
ஒரு தற்காலிக மின்சார ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக் வகாள்ள நுகர்வ ாருக்கு
உாிமம உண்டு.
(a) திருமைம், மரைம் அல்லது சமய ம ப ம் வபான்ற ஒரு வீட்டு நிகழ்வு
ம ப ம் (ஏற்வகனவ இருந்த ஒரு மின்சார ிநிவயாகத்மத நீடித்து
தற்காலிக மின்சார ிநிவயாகத்திற்காக ிண்ைப்பிக்கப்படும் பட்சத்தில்
அதற்கான வ ண்டுவகாள்
ிடுத்த நாள்
மர வசம
ழங்கும்
தரப்புக்கு வசலுத்த வ ண்டிய சகல வதாமககளும் வசலுத்தித்
தீர்க்கப்படுதல் வ ண்டும்)
(b) இன்னிமசக் காட்சி, கண்காட்சி அல்லது அரசியல் கூட்டம் வபான்ற ஒரு
வபாது ம ப ம்
(c) ஒரு வீட்மட, கட்டிடத்மத அல்லது ஒரு நிர்மாைத்மத நிர்மாைித்தல்
(d) அமைக்கட்டு, சுரங்க ழி அல்லது பாலம் வபான்ற ஒரு உட்கட்டமமப்பு
சதிமய நிர்மாைித்தல் (R3)
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B.

மின்சாரத் துண்டிப்பும் மின்சார மீளிமைப்பும்
மின்சாரத் துண்டிப்பு
1. கீவழ குறிப்பீடு வசய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் த ிர3, மின்சார நுகர்வ ாருக்கு

மின்சார ிநிவயாகம் துண்டிக்கப்படாமலிருப்பதற்கு உாிமம உண்டு.
(a) மின்சார நுகர்வ ார் வ ண்டுவகாள் ிடுக்கும் சந்தர்ப்பம்
(b) வசம
ழங்கும் தரப்பிடமிருந்து ஒரு அறி ித்தல்4 கிமடத்து ஏழு (07)
நாட்களுக்குள் பிமை சார்ந்த ஒரு புதிய ம ப்புத் வதாமகமய அல்லது
நிலும த் வதாமகமய5 வசலுத்து தற்கு (சராசாி மின்சார நுகர் ில்
ஏற்படும் அதிகாிப்பின்
ிமள ாக வதம ப்படுத்தப்படும்) த றும்
சந்தர்ப்பம்
(c) மின்சார
ிநிவயாகம் அல்லது அந்த மின்சார
ிநிவயாகம் சார்ந்த
வநாக்கத்திற்கான ஏதா து மாைி ாசிப்புக் கரு ி, மின்சார மார்க்கம்
அல்லது மின்வபாறித்வதாகுதி வதாடர்பில் வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு
வசலுத்தப்பட வ ண்டிய சகல கட்டைங்கமளயும், வதம யான காலப்
பகுதியினுள் வசலுத்தத் த றும் சந்தர்ப்பம்
(d) வசம
ழங்கும் தரப்புடன் வசய்துவகாள்ளப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தின்
பிரகாரம், உாிய திகதிக்கு முன்னர் மாதாந்தத் த மைக்கட்டைங்கமள
(வசம
ழங்கும் தரப்பு அத்தமகய சதிமய ழங்கியுள்ள ிடத்து)
வசலுத்தத் த றும் சந்தர்ப்பம்
(e) மின்சார
ிநிவயாகத்திற்கு அல்லது எ வரனும் மின்சார நுகர்ப ருக்கு
வ ண்டாத அல்லது முமறயற்ற ிதத்தில் பயன்படுத்தும் ஏதா து மின்
உபகரைங்களின் பா மனமய நிறுத்துமாறு மின்சார நுகருப ருக்கு
வசம
ழங்கும் தரப்பினால் ிநிவயாகிக்கப்படும் ஒரு அறி ித்தலுக்கு
இமயந்வதாழுகத் த றும் சந்தர்ப்பம்
(f) குறித்த மின்சாரச் சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு வதாடர்பாக குறிப்பீடு
வசய்யப்பட்டுள்ள ஒழுங்கு ிதிகளுக்கு அமம ாக வபருமள ில் வபாது
மக்களுக்கு
அல்லது
நுகர்ப ாின்
ள ினிலுள்ள
எ ருக்கும்
உடற்காயங்கமள ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆபத்தான அல்லது பாதுகாப்பற்ற
ிதத்தில் மின்சாரம் பா ிக்கப்படும் சந்தர்ப்பம்
(g) மின்வபாறித்வதாகுதியின், ஏதா து மின்சார மார்க்கத்தின் மின்சார
பழுதமடவுகளிலிருந்து எழுகின்ற ஒரு அ சர சந்தர்ப்பம்
(h) குறித்த மின்சாரச் சட்டத்தின் கீழ் மின்சார நுகர்ப ர் ஒரு குற்ற ாளியாக
காைப்படும் சந்தர்ப்பம் (R2)
(c), (d) மற்றும் (e) ஆகிய ற்றின் கீழ் குறிப்பீடு வசய்யப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் மின்சார நுகர்ப ர்
குடியிருக்கும் ஏதா து ளாகங்களுக்கான மின்சார ிநிவயாகம் துண்டிக்கப்படலாம்.
4 வமலும்
ிபரங்களுக்கு ிடயம் ‘C’ ஐ பார்க்கவும்.
3

5

நிலும த் வதாமக = ஒரு இரண்டு (02) மாத காலத்திற்கான தற்வபாமதய சராசாி மின்சார நுகர்வு -

[இருக்கின்ற பிமை சார்ந்த ம ப்புத் வதாமக + இருக்கின்ற அந்தப் பிமை ம ப்புத் வதாமக மீது
ஒன்றுவசர்ந்த

ட்டி]
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2. வமவல காைப்படும் 1 ஆம் பந்தியின் (a) என்ற உப பந்தியின் கீழ் குறிப்பீடு

வசய்யப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பம் வதாடர்பில் வசம
ழங்கும் தரப்புடன்
வசய்து வகாள்ளப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்திற்கிைங்க ஒழுங்கு வசய்யப்பட்ட ஒரு
வநரத்தில் மின்சார
ிநிவயாகத்மதத் துண்டித்துக் வகாள்ளு தற்கு
நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு. (R5)
3. வமவல காைப்படும் 1 ஆம் பந்தியின் (c), (d) மற்றும் (e) ஆகிய உப

பந்திகளின் கீழ் குறிப்பீடு வசய்யப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்களில் மின்சார
நுகர்வ ாருக்கு பின் ரும் ிடயங்கள் அடங்கிய ஆகக்குமறந்தது ஒரு பத்து
(10) நாள் அறி ித்தமலயா து வபறு தற்கு உாிமம உண்டு.
(a) மின்சாரத் துண்டிப்புக்கான காரைங்கள்
(b) மின்சார மீளிமைப்புக்காகப் பூர்த்திவசய்ய வ ண்டிய வதம ப்பாடுகள்,
மற்றும்
(c) மின்சார நுகர்ப ர் தனது
ளவுகளுக்கான மின்சார
ிநிவயாகம்
துண்டிக்கப்படு தற்கு முன்னர் அந்த மின்சாரத் துண்டிப்மபத் த ிர்த்துக்
வகாள்ளு தற்காக எடுக்க வ ண்டிய நட டிக்மககள் (ஏதுமிருப்பின்)
(R1)
4. வமவல காைப்படும் 1 ஆம் பந்தியின் (b), (c),(d) ஆகிய உப பந்திகளின் கீழ்,

வசலுத்த வ ண்டிய வதாமக வதாடர்பில் (வசம
ழங்கும் தரப்பிடமிருந்து
கிமடக்கப்வபற்ற உாிய அறி ித்தலில் குறிப்பீடு வசய்யப்பட்ட) நியாயமான
ஒரு பிைக்கு காணப்படும் எனில், மின்சார நுகர்வ ாருக்கு மின்சார
ிநிவயாகத்மதத் துண்டிக்காமல் ம த்துக் வகாள்ளு தற்கு உாிமம
உண்டு. (R9)
5. நுகர்வ ாருக்கு வமவல காைப்படும் 1 ஆம் பந்தியின் (b), (c) மற்றும் (d)

ஆகிய உப பந்திகளின் கீழ் குறிப்பீடு வசய்யப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்களில்,
வபாது ிடுமுமற நாட்களிலும், சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக் கிழமமகளிலும்,
ஏமனய நாட்களில் மு.ப. 08.00 மைிக்கு முன்னரும் மற்றும் பி.ப. 05.00
மைிக்கு
பின்னரும்
மின்சார
ிநிவயாகத்மதத்
துண்டிக்காமல்
ம த்துக்வகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு. (R3)
மின்சார மீளிமைப்பு
6. வமவல காைப்படும் 1 ஆம் பந்தியின் (b) என்ற உப பந்தியின் கீழ் குறிப்பீடு

வசய்யப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பங்களில் ஏதா து
ளவுக்கான மின்சார
ிகிவயாகத்மத வசம
ழங்கும் தரப்பு துண்டித்துள்ள ிடத்து, வதம ப்
படுத்தப்பட்ட பிமை சார்ந்த ம ப்புத் வதாமகமய அ ர் வசலுத்தி இரண்டு
(02) அலு லக நாட்களுக்குள் மின்சார நுகர்ப ருக்கு அந்த மின்சார
ிநிவயாக மீளிமைப்மபப் வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு.(R2)
7. வமவல காைப்படும் 1 ஆம் பந்தியின் (c) மற்றும் (d) ஆகிய பந்திகளின் கீழ்

குறிப்பீடு

வசய்யப்பட்டுள்ள

சந்தர்ப்பங்களில்,
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ஏதா து

ளவுக்கான

மின்சார ிநிவயாகத்மத வசம
ழங்கும் தரப்பு துண்டித்துள்ள ிடத்து,
நுகர்வ ார் பின் ரு ன ற்மறப் பூர்த்தி வசய்ததன் பின் இரண்டு (02)
அலு லக நாட்களுக்குள் அந்த மின்சார ிநிவயாக மீளிமைப்புப் வபற்றுக்
வகாள்ளு தற்கு நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு.
(a) ஒரு பிமை சார்ந்த ம ப்புத் வதாமகமய (வதம வயனில்) வசலுத்தல்
(b) வசலுத்தத் த றியமமமய சீர்வசய்தல்
(c) மின்சாரத் துண்டிப்பு மற்றும் மின்சார
ிநிவயாக மீளிமைப்பு மீதான
வசலவுகமள (ஆமைக்குழு அங்கீகாித்த) வசலுத்தல் (R2)
8. வமவல காைப்படும் 07 ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடு வசய்யப்பட்டுள்ள மின்சார

நுகர்வ ாாின் உாிமமமயப் பாதுகாப்பதற்கு வசம
ழங்கும் தரப்பு
த றியதன் ிமள ாக ஏற்படும் ஏதா து நட்டத்திற்கு / பாதிப்புக்கு வசம
ழங்கும் தரப்பிடமிருந்து நஷ்டஈட்மடக் வகாரு தற்கு எ ருக்கும் உாிமம
உண்டு. (R7)

9. வமவல காைப்படும் 1 ஆம் பந்தியின் (e) என்ற உப பந்தியின் கீழ் குறிப்பீடு

வசய்யப்பட்டுள்ள
சந்தர்ப்பத்தில்
ஏதூ து
ளவுக்கான
மின்சார
ிநிவயாகத்மத வசம
ழங்கும் தரப்பு துண்டித்துள்ள ிடத்து, அந்த
மின்சார நுகர்ப ர் வ ண்டாத அல்லது தகாத
ிதத்தில் மின்
உபகரைங்கமள பா ிப்பதில் இருந்து த ிர்த்தும் வ று எ வரனும்
மின்சார நுகர்ப ருக்கான மின்சார
ிநிவயாகத்திற்கு இமடயூறுகள்
ஏற்படாத ாறு த ிர்த்ததன் பின்பு இரண்டு (02) அலு லக நாட்களுக்குள்
மின்சார மீளிமைப்மபப் வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு. (R2)
10. வமவல காைப்படும் 1 ஆம் பந்தியின் (f) அல்லது (g) என்ற உப பந்தியின்

கீழ் குறிப்பீடு வசய்யப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் வசம
ழங்கும் தரப்பு
ஏதா து
ளவுக்கான மின்சார
ிநிவயாகத்மதத் துண்டித்துள்ள ிடத்து
வசம
ழங்கும் தரப்பு மின்சார ஆபத்துக்களிலிருந்து வபருமள ில் வபாது
மக்களுக்கு அல்லது மின்சார நுகர்ப ாின்
ள ிலுள்ள நபர்களுக்கு
பாதுகாப்பு இருக்கின்றது என திருப்தி அமடந்ததின் பின் சாத்தியமான
ிதத்தில் உடனடியாக மின்சார
ிநிவயாக மீளிமைப்மபப் வபற்றுக்
வகாள்ளு தற்கு நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு. (R2)
C.

பிமை சார்ந்த ம ப்புத் வதாமக
1. பிமை சார்ந்த ஒரு புதிய ம ப்புத் வதாமகமய அல்லது ஒரு நிலும த்

வதாமகமயச் வசலுத்துமாறு (சராசாி மின்சார நுகர் ில் ஒரு அதிகாிப்பின்
ிமள ாக வசலுத்தத் வதம ப்படுத்திய) ஆகக்குமறந்தது ஏழு (07) நாள்
அறி ித்தமலப் வபறு தற்கு நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு. (R1)

2. இரண்டு (02) மாத சராசாி மின்சாரப் பா மனக்கு சமனான ஒரு வதாமகக்கு

வமலதிகமான பிமை சார்ந்த ம ப்புத் வதாமகமய
நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு. (R6)
8/35

ழங்காதிருக்க

3. மின்சார நுகர் ின் வபாில் வசலுத்த வ ண்டிய கட்டைங்களுக்கான ஒரு

கட்டைம் வசலுத்தும் அமமப்பில், பிமை சார்ந்த ஒரு ம ப்புத்
வதாமகயாக வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு ழங்கப்பட்ட ஏதா து வதாமக
மீது அத்தமகய ம ப்புத் வதாமக அந்த வசம
ழங்கும் தரப்பினது
மகயில் இருக்கும் காலத்திற்கு, ஆமைக்குழு ினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட
(மின்சார
ிநிவயாக
வசம கள்
சார்ந்த
நியதியில்
குறிப்பீடு
வசய்யப்பட்டுள்ள ாறு)
பின் ரும்
ிதத்தில்
ட்டிமயப்6
வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு.
(a) சில்லமறயாக மின்சாரத்மத நுகர்ப ர்கள் ருடாந்தம் (ஒவ்வ ாரு
ருடத்திலும் திசம்பர் மாதத்தில்)
(b) வதாமகயாக அதிகள ில் மின்சாரத்மத நுகர்ப ர்கள் - மாதாந்தம்
(ஒவ்வ ாரு மாத இறுதியிலும்)(R6)

4. வசம

ழங்கும் தரப்புடன் வசய்துவகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் முடிவுறுத்தப்
படும் பட்சத்தில் பிமை சார் ம ப்புத் வதாமகமயயும் அதற்குாிய ஏதா து
ட்டிமயயும் வசர்த்து மீளப்வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு நுகர்வ ாருக்கு
உாிமம உண்டு. (R6)

5. ஒரு கைக்கு புதிய மின்சார நுகர்ப ருக்கு மாற்றப்படும் பட்சத்தில், அந்தக்

கைக்குக்கு மாற்றப்படும் வதாமகக்கான ஏதா து ட்டிமயயும் வசர்த்து
பிமை சார்ந்த அந்த ம ப்புத் வதாமகமயப் வபற்றுக் வகாள்ளு தற்கு ஒரு
மின்சார நுகர்ப ருக்கு உாிமம உண்டு. (R6)

D.

மின்மானியும் மின்மானி

ாசிப்பும்

1. நுகர்வ ார்

ிரும்புகின்ற ாறு எந்த வநரத்திலும் மின்மானி
ாசிப்மப
ாசித்து அறிந்து வகாள்ளக்கூடிய ாறு தனது ள ினுள் பாதுகாப்பான
ஒரு இடத்தில் மின்மானிமய வபாருத்திக் வகாள்ளு தற்கு உாிமம
உண்டு.(R1)

2. மின்மானிவயான்றினால் உறுதி வசய்யப்பட்ட மின் நுகர்வுக்கு கட்டைம்

வசலுத்த நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு. அந்த மின்மானியானது
(a) வசம
ழங்கும் தரப்பினால் ழங்கப்பட வ ண்டும், மற்றும்
(b) வசம
ழங்குநாின் வசாந்தச் வசல ில் ஒழுங்கான முமறயில் வபைி
ம த்திருத்தல் வ ண்டும். ( ிநிவயாகித்த மின்சாரத்தின் அளம
சாியாகப் பதிவு வசய் தற்காக) (R9)

3. வசம

ழங்கும் தரப்புக்கு உாிய வகாடுப்பனவு(ஆமைக்குழு அங்கீகாித்த)
வசலுத்தப்பட்டு பத்து (10) அலு லக நாட்களுக்குள் குறித்த மானி ாசிப்புக்
கரு ியின் வசவ்ம த் தன்மமமய பாிசீலிக்கச் வசய்யுமாறு வகார உாிமம
உண்டு. எனினும், ஒரு வசம
ழங்கும் தரப்பு கீவழ குறிப்பீடு
வசய்யப்பட்டுள்ள நிகழ்வுகளின் பிரகாரம், அந்த உாிய மானி ாசிப்புக்

6

இந்த உாிமம 01-01-2016 இல் இருந்து அமுலில் இருக்கும்.
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கரு ி
வசாதமனயிடப்
பட்டுப்
பாிசீலிக்கப்பட்டுள்ளது
என்பமத
உறுதிவசய் தற்கு
(மின்சார
நுகர்ப ருக்கு)
த றும்
பட்சத்தில்,
வகாடுப்பனவு எதமனயும் வசலுத்தத் வதம ப்படுத்தப்படமாட்டாது.
(a) குமறந்த மின் வ ால்வடஜ்கமள சில்லமறயாக நுகர்கின்ற மின்சார
நுகர்வ ார் - தனி வபphஸ்: வசாதமனயிடுமாறு வகாரப்பட்ட நாளிலில்
இருந்து கடந்த பத்து (10) ருட காலப்பகுதியில்
(b) குமறந்த அள ிலான மின் வ ால்வடஜ்கமள சில்லமறயாக நுகரும்
மின்சார நுகர்வ ார் - த்றீ வபphஸ்: வசாதமனயிடுமாறு வகாரப்பட்ட
நாளிலில் இருந்து கடந்த ஐந்து (05) ருட காலப்பகுதியில்
(c) குமறந்த அள ிலான மின் வ ால்வடஜ்கமள வதாமகயாக அதிகள ில்
நுகரும் மின்சார நுகர்வ ார் - வசாதமனயிடுமாறு வகாரப்பட்ட நாளிலில்
இருந்து கடந்த ஒரு (01) ருட காலப்பகுதியில்
(d) நடுத்தரள ான மின் வ ால்வடஜ்கமள நுகர்கின்ற மின்சார நுகர்வ ார் வசாதமனயிடுமாறு வகாரப்பட்ட நாளிலில் இருந்து கடந்த ஒரு (01)
ருட காலப்பகுதியில்
(e) நிமலயாகப் வபாருத்தப்பட்டுள்ள மின்பிறப்பாக்கிகள் - ஆகக்கூடியது
ஒரு (01) ருடம் என்ற மரயமறக்கு அமமய, வசாதமனயிடுமாறு
வகாரப்பட்ட நாளில் இருந்து ( நிமலயாகப் வபாருத்தப்பட்டுள்ள அந்த
மின்பிறப்பாக்கிகளின் மலக்வகாம உள்ளக மின்னிமைப்புக்கான
இ.மி.ச. ழிகாட்டியில் குறிப்பீடு வசய்யப்பட்ட ாறு) கடந்த ஒரு ருட
காலப் பகுதியில் (R9)
4. ஒரு மின்சார நுகர்ப ாினது வ ண்டுவகாளின் அல்லது வசம

ழங்கும்
தரப்பினது
முன்வனடுப்பில்
ஒரு
மின்மானியின்
வசவ்ம யிமன
வசாதமனயிடப்படும் வபாது, நுகர்ப ருக்கு அந்த மின்மானியின் வசாதமன
அறிக்மகயின்
ஒரு
பிரதிமயப்
வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு
உாிமம
உண்டு.(R1)

5. வசவ்ம

வதாடர்பான ஒரு மின்மானியின் வசாதமனயில் பின்பற்றப்பட்ட
நமடமுமற
மற்றும்
மின்சார
நுகர்ம
மதிப்பிடு தில்
பிரயயாகிக்கப்பட்டுள்ள முமறயியல்கள் என்பன பற்றி வசம
ழங்கும்
தரப்பிடம் இருந்து வதம யான ிளக்கங்கமளப் வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு
நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு. (R1)

6. வசம

ழங்கும் தரப்பு மின்சார நுகர்ப ர் வ ண்டுவமன்வற அல்லது
அலட்சியமாக:
(a) வசம
ழங்கும் தரப்பு அந்த நுகர்வ ாாின் ளவுக்கு ிநிவயாகித்த
மின்சார அளம அள ிடுகின்ற மின்மானியின் பதிம மாற்றியுள்ளார்,
(b) அந்த மின்மானியூடாக
ிநிவயாகித்த மின்சார அளம
சாியாகப்
பதி திலிருந்து குறித்த மின்மானிமய அ ர் தமடப்படுத்தியுள்ளார்,
அல்லது
(c) வசம
ழங்கும் தரப்புக்குச் வசாந்தமான அல்லது அந்தத் தரப்பினால்
இயக்கப்படும் ஏதா து மின்சார மார்க்கம் அல்லது மின்வபாறித்வதாகுதி
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என்ப ற்றுக்கும் அவத வநரம் தன்னுமடய ஆதனத்தில் அமமந்துள்ள
மின்மானி
மரயான (மின்மானி அடங்கலாக) ஏதா து மின்சார
மார்க்கத்தினதும் மற்றும் மின்வபாறித்வதாகுதியினதும் பாகங்களுக்கும்
பாதிப்மப ஏற்படுத்தியுள்ளார் அல்லது பாதிப்பு ஏற்படக் காரைமாக
இருந்துள்ளார் என சந்வதகிக்கும் பட்சத்தில், ஒரு நீதி ான் நீதிமன்ற
ிசாரமையின் பின்னர் அந்த நுகர்ப ர் குறித்த மின்சாரச் சட்டத்தின்
கீழ் ஒரு குற்ற ாளியாகக் காைப்படும் மரயில், வசம
ழங்கும்
தரப்புக்கு நட்டங்கமள அல்லது பாதிப்புகமள ஏற்படுத்தினார் என
சாட்டப்படும் ஏதா து குற்றத்திற்காகத் தண்டிக்கப்படாமலிருக்க
உாிமம உண்டு. (R10)
7. வசவ்ம

மரயமறயானது +/- 2.5% ஐ (நுகர்ப ாின் வ ண்டுவகாளின்
வபாில் வமற்வகாள்ளப்பட்ட ஒரு வசாதமனயின் வபறுவபறுகளினது
அடிப்பமடயில்)
மின்மானி
தாண்டியிருக்கின்றது
என
நிரூபிக்கப்படுமானால்,
(a) தனது மின்மானிமய / மின்மானிகமள கட்டைம் ஏதுமின்றி இல சமாக
மாற்றி நிறு ிக் வகாள்ளு தற்கும்,
(b) மின்மானிமய வசாதமனயிடும் நிமித்தம் வசலுத்தப்பட்ட கட்டைங்கமள
மீளப்வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கும்,
(c) வசம
ழங்கும் தரப்புக்கான ருமானம் சார்ந்த ஏதா து நட்டத்திற்கு
(மாைி ாசிப்புக் கரு ியின் பதிவு குமற ாகப் பதியப்பட்டிருப்பின்
அதா து பாதகமான த று (-) > 2.5% ஆக இருக்கின்ற பட்சத்தில்)
மறுபடி அற ிடப்படாமலிருப்பதற்கும்,
(d) கீவழ தரப்பட்டுள்ள காலப்பகுதி வதாடர்பில் மின்சார நுகர்ப ாிடம்
இருந்து வமலதிகமாக (மின்மானிப் பதிவு கூடுதலாக பதியப்பட்டிருக்கும்
அதா து சாதகமான த று (+) > 2.5% ஆக காைப்படும் பட்சத்தில்)
அற ிடப்பட்ட வதாமகமய மீளப்வபற்றுக் வகாள்ளு தற்கும், மின்சார
நுகர்ப ர்களுக்கு உாிமமயுண்டு.
 பதிவு த றாக இருந்த காலம் - த றான பதிவு காலத்மத சாியாக
நிச்சயப்படுத்திக்வகாள்ளக்கூடிய வநரத்தில்
 அறிக்மகயிடப்பட்ட நாள் மரயான காலம் அல்லது பன்னிவரண்டு
(12) மாத மின்சாரக் கட்டை காலங்கள் (எது அதிகமானவதா) த றான பதிவு காலத்மத சாியாக நிச்சயப்படுத்திக்வகாள்ள இயலாத
வநரத்தில் (R8)

8. வசவ்ம

மரயமறயானது +/- 2.5% ஐ (வசம
ழங்கும் தரப்பினால்
தனது வசாந்த முன்வனடுப்பில் வமற்வகாள்ளப்பட்ட ஒரு வசாதமனயின்
வபறுவபறுகளின் அடிப்பமடயில்) மின்மானி தாண்டி இருக்கின்றது என
நிரூபிக்கப்படுமானால்,
(a) தனது மின்மானிமய / மின்மானிகமள கட்டைம் ஏதுமின்றி இல சமாக
மாற்றி நிறு ிக்வகாள்ளு தற்கும்,
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(b) வசம
ழங்கும் தரப்பினது ருமானம் சார்ந்த ஏதா து நட்டத்திற்கு
(மின்மானியின் பதிவு குமற ாகப் பதியப்பட்டிருப்பின் அதா து
பாதமான த று (-) > 2.5% ஆக காைப்படும் பட்சத்தில்) த று
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து ஆகக் கூடியது மூன்று (03) மாத
மின்சாரக்
கட்டை
காலங்களுக்கு,
மாத்திரம்
மீண்டும்
அற ிடப்படு தற்கும்,
(c) த று கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து ஆகக் கூடியது மூன்று (03)
மாத மின்சாரக் கட்டை காலங்களுக்கு வசலுத்திய வமலதிக (மின்மானிக்
கட்டைங்கமள பதிவு கூடுதலாக பதியப்பட்டிருப்பின் அதா து
சாதகமான த று > 2.5% ஆக காைப்படும் பட்சத்தில்) மீளப்
வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கும் உாிமமகள் உண்டு.(R8)
E.

மின்சார நுகர்வுக் கட்டைங்கமள அற ிடுதல்
மின்சாரக் கட்டைம்
1. மின்சார நுகர்வ ாாிடம் சாியான ஒரு மின்மானி(கள்) இனால் (ஒரு மின்சார

நுகர்ப ரும் வசம
ழங்கும் ஒரு தரப்பும் இமடயில் உடன்பட்டாலன்றி)
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மின்சார நுகர்வுக்கான கட்டைத்மத மாத்திரம்
அற ிடப்படு தற்கு உாிமம உண்டு. (R6)

2. மின்சார நுகர்வ ாருக்கு ஒவ்வ ாரு முப்பது (30) நாட்கள் +/- மூன்று (3)

(அதா து - 27 முதல் 33 நாட்கள் காலம்) நாட்களுக்கு ஒரு முமற
ிநிவயாகிக்கப்படும் ஒரு மின்சாரக் கட்டைப் பட்டியமலயும் அவத வநரம்
மின்மானி ாசிப்புப் பதிம யும் உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளு தற்கு உாிமம
உண்டு. (R8)
3. நுகர்வ ாருக்கு மின்சாரக் கட்டைப் பட்டியலில் பின் ரும் தக ல்கமளப்

வபறு தற்கு உாிமம உண்டு.
(a) கைக்கு இலக்கம்
(b) உாிய பிராந்திய/கிமள அலு லகம்

(c) ஏற்புமடய ாித்தீர்வு குதி
(d) மின்சாரக் கட்டைத்திற்கான காலம்
(e) வசலுத்த வ ண்டிய வமாத்தக் கட்டைங்கள் பற்றிய ிபரம் - அதா து:
 கடந்த காலங்களிலிருந்து முன்வகாண்டு ரப்படுகின்ற வமலதிகமான
வகாடுப்பனவுகள்
 தற்வபாமதய மின்சாரக் கட்டை காலத்திற்கு வசலுத்த வ ண்டிய
கட்டைங்கள்
 ஏமனய ஏதா து கட்டைங்கள்
(f) இறுதி மின்சாரப்பட்டியல் தினத்திலிருந்து வசலுத்திய வகாடுப்பனவுகள்
(g) வசலுத்த வ ண்டிய கட்டைங்களின் வகாடுப்பனவுக்கான உாிய திகதி
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(h) மின்சாரக் கட்டைத்மத வசலுத்தித் தீர்ப்பதற்குக் கிமடக்கக்கூடிய
முமறகள்
(i) மின்சாரக் கட்டைப் பட்டியல் வதாடர்பான ிளக்கங்கமளப் வபற்றுக்
வகாள்ளு தற்கு எவ் ாறு மற்றும் யாமர வதாடர்புவகாள்ள வ ண்டும்
என்ற ிபரம்
(j) மின்சார ிநிவயாகத்தின் ஏதா து தடங்கள் பற்றி அறியப்படுத்து தற்கு
வதாடர்புவகாள்ள வ ண்டிய வதாமலவபசி இலக்கம்
(k) வசம
ழங்கும் தரப்பின் உாிய பிராந்திய/கிமள அலு லகத்தின்
அமம ிடம் மற்றும் திறந்திருக்கும் அலு லக வநரம்
(l) மின்சாரப் பா மன (kWh) பற்றிய ிபரங்கள்:
 இறுதி மானி
ாசிப்புப் பதிம
உறுதிப்படுத்திய திகதி மற்றும்
அதற்குாிய மானி ாசிப்பு (kWh)
 மானி
ாசிப்புப் பதிம உறுதிப்படுத்திய தற்வபாமதய திகதியும்
அதற்குாிய மானி ாசிப்பும் (kWh)
 தற்வபாமதய காலப்பகுதியில் பா ிக்கப்பட்ட மின்சாரத்தின் அளவு
(kWh) (R1)
4. நுகர்வ ாருக்கு தற்வபாமதய மின்சாரக் கட்டை காலத்திற்கு வசலுத்த

வ ண்டிய மின்சாரக் கட்டைங்கள் எவ் ாறு கைிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது
பற்றி அறிந்துவகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு.(R4)

5. நுகர்வ ாருக்கு தற்வபாழுது அமுலில் இருக்கின்ற மின்சார

அட்ட ணண, அதற்கு எதிர்காலத்தில்

ாித்தீர்வு
ர ிருக்கின்ற திருத்தங்கள் என்பன

பற்றி அறிந்து வகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு. (R1)
6. நுகர்வ ாருக்கு மின்சாரக் கட்டைப் பட்டியலில்

தக ல்

பற்றி

அறிந்துவகாள்ள

வசம

ழங்கப்பட்டுள்ள ஏதா து
ழங்கும் தரப்பிடமிருந்து

உத ிகமளப் வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு.(R4)
மின்சாரப் பா மன மதிப்பீடு
7. மின்சார நுகர்வ ாருக்கு சாதாரை

ர்த்தக அள ில் வசம
ழங்கும்
தரப்பினால் தயாாிக்கப்பட்ட மின்சாரப் பா மன வதாடர்பான ஏதா து
மதிப்பீட்மடப் வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கும் (உ-ம்: மானி ாசிப்பாளாினால்
பிரவ சிக்க முடியாத ளவு) அவத வநரம் வதம யாயின் அடுத்து ரும்
மாைி ாசிப்பு அடிப்பமடயில் உறுதிப்படுத்திக்வகாள்ளு தற்கும் அல்லது
திருத்திக் வகாள்ளு தற்கும் உாிமம உண்டு.(R6)

8. பின் ரும் சந்தர்ப்பங்களில் ஆமைக்குழுவினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ள

முமறயியலில் குறிப்பீடுவசய்யப்பட்ட ாறு (மின்சார ிநிவயாக வசம கள்
சார்ந்த நியதியில் குறிப்பீடுவசய்யப்பட்ட ாறு) மாத்திரம் மதிப்பீடு வசய்யப்
பட்ட
தமது
மின்சாரப்
பா மனமய
வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு
நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு.
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(a) ஒரு மின்மானி மின்சார நுகர்ம
த றாகப் பதிகின்றது என
நிரூபிக்கப்படும்வபாது
(b) மின்மானி சாியான முமறயில் வதாழிற்படாதிருக்கின்றவபாது சந்தர்ப்பம்
அல்லது
(c) மின்மானி ாசிப்புப் பதிம எ வரனும் ஒரு நபர் மாற்றுகின்றவபாது
(R6)
9. மின்சார நுகர்வ ாருக்கு மின்சாரப் பா மனமய மதிப்பிடு தில் வசம

ழங்கும் தரப்பினால் பின்பற்றப்படுகின்ற முமறயியல்கள் பற்றிய
ிபரங்கள் மற்றும் ிளக்கங்கள் முதலிய ற்மறப் வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கு
உாிமம உண்டு.(R4)

வகாடுப்பனவுகள்
10. நுகர்வ ாருக்கு ஏதா து

ட்டி அற ிடப்படாமல் அல்லது மின்சாரத்
துண்டிப்புக்கான ஒரு அறி ித்தல்
ிநிவயாகிக்கப்டாமல் ஒரு மின்சாரக்
கட்டை காலப்பகுதிக்கு வசலுத்த வ ண்டிய மின்சாரக் கட்டைங்கமள
அந்த மின்சாரக் கட்டைப் பட்டியல் ிநிவயாகிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து
பதினான்கு (14) நாள் காலப்பகுதியில் வசலுத்தித் தீர்க்கும்
மகயில்
அனுமதிணயப் பபற்றுக்பகாள்ளுவதற்கு உாிமம உண்டு.(R6)

11. ஆமைக்குழு அங்கீகாித்த வீதத்தில் அல்லாத ஏதா து நிலும த் வதாமக

மீதான

ட்டிணய பசலுத்தாமலிருப்பதற்கு மின்சார நுகர்வ ாருக்கு உாிமம

உண்டு. (R6)
12. வசம

ழங்கும் தரப்புக்கு வசலுத்திய சகல வகாடுப்பனவுகள் வதாடர்பான
பின் ரும் ிபரங்கள் (ஆகக்குமறந்தள ில்) அடங்கிய மின்சாரம் சார்ந்த
விடயங்கணள ஏற்றுக் வகாண்டமமக்கான ஒரு அத்தாட்சிமய வபறு தற்கு
நுகர்யவாருக்கு உாிமம உண்டு.
(a) வகாடுப்பனவு வசலுத்தப்பட்ட திகதி
(b) கைக்கு இலக்கம்
(c) வகாடுப்பனவு மக (உ+ம்: பைம், கடன் அட்மட முதலியன)
(d) வசலுத்தப்பட்ட வதாமக (R1)

13. மின்சார நுகர்வ ாருக்கு மின்சாரக் கட்டைங்கமள வசலுத்தித் தீர்ப்பதற்குக்

கிமடக்கக்கூடிய
ழி
மககள் மற்றும் அந்த ஒவ்வ ாரு
ழி
மகயினூடாக
வமற்வகாள்ளப்பட்ட
வகாடுப்பனவுகமள
பதிந்து
வகாள் தற்கு எடுக்கும் காலம் என்பன பற்றிய
ிபரங்கமளயும்
அறிந்துவகாள்ளு தற்கு உாிமம உண்டு. (R1)
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F.

நுகர்வ ார் முமறப்பாடுகள்
1. ஏதா து முமறப்பாடுகளுக்கு (மின்சார

ிநிவயாகம் மற்றும் மின்சாரப்
பா மன சம்பந்தமான) மின்சார ிநிவயாக வசம கள் சார்ந்த நியதியில்
குறிப்பீடு வசய்யப்பட்டுள்ள முமறப்பாடுகள் மகயாளுமக பதாடர்பான
நமடமுமறயினூடாக தீர்வுகமளப் வபற்றுக்வகாள்ள நுகர்வ ாருக்கு
உாிமம உண்டு.(R7)

2. நுகர்வ ாருக்கு மின்சார

ிநிவயாகம் சார்ந்த ஏதா து முமறப்பாட்மட
எழுத்தில் (தபால், வதாலநகல் அல்லது மின்னஞ்சல்) அல்லது ாய்வமாழி
மூலம்7
(a) இலங்மக மின்சார சமப சம்பதந்ப்பட்டது எனில் அந்தந்த பிராந்திய
வபாறியியலாளர் அலு லகத்தில், ாடிக்மகயாளர் வசம நிமலயத்தில்
அல்லது E-நகரத்தில்
(b) லங்கா இவலக்ட்ாிசிற்றி கம்பனி (ப்மர ட்) லிமிற்றட் நிறு னம்
சம்பந்தப்பட்டது எனில் அந்தந்த கிமள முகாமமயாளர் அலு லகத்தில்
அல்லது ாடிக்மகயாளர் வசம நிமலயத்தில் முமறயீடு வசய் தற்கு
உாிமம உண்டு. (R7)

3. நுகர்வ ாருக்கு

வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசய்யப்பட்ட (எழுத்தில்
அல்லது ாய்வமாழியாக) ஏதா து முமறப்பாடு வதாடர்பில் ஒரு குறிப்பு
இலக்கத்மதயும்
அவத
வநரம்
அந்த
முமறப்பாடு
ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டமமக்கான ஒரு அறி ித்தமல
(a) முமறப்பாடு தபால் அல்லது வதாமலநகல் மூலம் வசய்யப்பட்டால் முமறப்பாடு வசய்யப்பட்டு ஐந்து (05) அலு லக நாட்களுக்குள், தபால்
மூலமாகவும்
(b) முமறப்பாடு தபால், வதாமலநகல் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம்
வசய்யப்பட்டு அத்தமகய முமறப்பாடு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டமமக்கான
ஒரு அறி ித்தல் தபால் மூலம் மின்சார நுகர்ப ருக்குக் கிமடக்காத
சந்தர்ப்பத்தில் முமறப்பாடு வதாமலவபசியின் ஊடாக வசய்யப்பட்டால்,
வதாமலவபசி ாயிலாகவும்
(c) முமறப்பாடு மின்னஞ்சல் மூலம் வசய்யப்பட்டால் - அந்த முமறப்பாடு
வசய்யப்பட்ட இரண்டு (02) அலு லக நாட்களுக்குள் மின்னஞ்சல்
மூலமாகவும்
(d) முமறப்பாடு வசம
ழங்கும் தரப்பினது ஒரு அலு லகத்திற்கு ருமக
தந்த வபாது வசய்யப்பட்டிருப்பின் - அ ராகவ
வபற்றுக்வகாள் தற்கு உாிமம உண்டு.(R1)

7மின்சாரக்

கட்டைப் பட்டியலில் அச்சிடப்பட்டுள்ள வதாடர்புவகாள்ள வ ண்டிய இலக்கத்தினூடாக
முமறப்பாடு வசய்யப்படுதல் வ ண்டும். வமலும் நியாயமான ஒரு காலப்பகுதியில் நட டிக்மக எடுக்கப்
பட ில்மல எனும் பட்சத்தில் அந்தந்த பிராந்திய வபாறியியலாளர் அல்லது கிமள முகாமமயாளர்
ஆகிவயாருக்கு முமறயீடு வசய்தல் வ ண்டும்.
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4. நுகர்வ ாருக்கு வசம

ழங்கும் தரப்பிடம் தம்மால் வசய்யப்பட்ட ஏதா து
முமறபாட்டின் தற்வபாமதய நிமல பற்றி அறிந்துவகாள்ளு தற்கு உாிமம
உண்டு. (R1)

5. வசம

ழங்கும் தரப்பின் குறித்த உத்திவயாகத்தாிடம் வசய்யப்பட்ட
ஏதா து முமறப்பாட்டிற்கு அந்த முமறப்பாடு வசய்யப்பட்ட திகதியிலிருந்து
ஒரு
பதினான்கு
(14)
நாள்
காலப்பகுதிக்குள்
தீர்வ ான்மறப்
வபற்றுக்வகாள்ள நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு. (R7)

6. எனினும், ஒரு தீர்ம

ழங்கும் வபாருட்டு குறித்த உத்திவயாகத்தாினால்
அ ரது உயர் அதிகாாிக்கு அறி ிக்க வ ண்டியிருப்பின், (உ+ம்: இலங்மக
மின்சார சமப சம்பந்தப்பட்டது எனின் - பிராந்திய வபாறியியலாளர் அந்தப்
பிரச்சிமன விடயத்ணதத் தீர்த்து ணவக்கும் வபாருட்டு அதமன பிரதிப் வபாது
முகாமமயாளருக்கு அறி ிக்கத் தீர்மானிப்பார்), மின்சார நுகர்வ ாருக்கு:
(a) அந்த முமறப்பாடு வசய்யப்பட்ட திகதியிலிருந்து பதினான்கு (14) நாள்
காலப்பகுதியினுள் அந்த ிடயம் பற்றி அறி ிக்கப்படு தற்கும் அயத
யநரம்
(b) அத்தமகய முமறப்பாடு வசய்யப்பட்ட நாளிலிருந்து இருபத்வதட்டு (28)
நாள் காலப்பகுதிக்குள் ஒரு தீர்ம 8 வபற்றுக்வகாள்ளு தற்கும் உாிமம
உண்டு. (R7)

7. வசம

ழங்கும் தரப்பிடமிருந்து கிமடத்த தீர்வுக்கு நுகர்வ ார்
உடன்படாத பட்சத்தில், முன்வனடுக்கப்பட வ ண்டிய அடுத்த கட்ட
நட டிக்மக பற்றி அறிந்துவகாள்ளு தற்கு நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு.
(R1)

8. மின்சார

ிநிவயாகம் அல்லது மின்சாரப் பா மன வதாடர்பில் வசம
ழங்கும் தரப்புடன் எழும் ஏதா து பிைக்மக9 உாிய தரப்புகளினால்
ஆமைக்குழு ினால்
ி ாித்த பிைக்குகள் தீர்த்தலுக்கான நீதிாீதிகள்
மூலம் தீர்வுகமள காை முடிய ில்மல எனும் பட்சத்தில் அப்பிைக்மக
ஆமைக்குழு ினால்
தீர்த்துத்
தருமாறு
வகாரு தற்கு
மின்சார
நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு.(R7)

ிதி ிலக்கு - பிரச்சிமன
ிடயத்திற்கான தீர் ானது மின்கட்டமமப்பு அபி ிருத்தியில்
தங்கியிருக்குமாயின், அந்த ிடயமும் அந்த ிடயத்மதத் தீர்ப்பதற்கு எடுக்கும் காலமும் பற்றி மின்சார
நுகர்ப ருக்கு அறியப்படுத்தப்படுதல் வ ண்டும்.
9மின்சார நுகர்ப ர் வசம
ழங்கும் தரப்பிடம் ஒரு முமறப்பாட்மட வசய்து, அந்த வசம
ழங்கும்
தரப்பினால்
ழங்கப்பட்ட தீர்வுக்கு மின்சார நுகர்ப ர் உடன்படாத வநரத்திலும் குறிப்பிட்ட
காலப்பகுதியினுள் வசம
ழங்கும் தரப்பு அந்தப் பிரச்சிமன வதாடர்பில் தீர்வுகாை ில்மல எனும்
வநரத்திலும் மாத்திரவம மின்சார நுகர்ப ருக்கும் வசம
ழங்கும் தரப்புக்கும் இமடயில் ஒரு பிைக்கு
ஏற்பட்டுள்ளது எனக் கருதப்படுகின்றது.
8
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G.

ளவுகளினுள் பிரவ சித்தல்
1. குடியிருப்பாளர்

தனது
ள ினள், கீவழ குறிப்பிடப்பட்ட மின்சார
சட்டத்தின் கீழ் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள வநாக்கங்கள் த ிர்ந்த, வ று
எந்த வநாக்கத்திற்காகவும் வசம
ழங்கும் தரப்பினமர பிரவ சிக்காமல்
தடுப்பதற்கு உாிமமயுண்டு.
(a) வநாக்கங்கள்:
i. ஏற்வகனவ சட்டபூர் முமறயில் நிறு ப்பட்டுள்ள ஒரு மின்வபாறித்
வதாகுதிக்கு அல்லது ஏற்வகனவ யிருக்கின்ற ஏதா து ஒரு மின்சார
மார்க்கத்திற்கு பதிலாக அல்லது அ ற்றுக்கு வமலதிகமாக ஒரு புதிய
மின்சார மார்க்த்மத அல்லது ஒரு புதிய மின்வபாறித் வதாகுதிமய
நிறுவுதல், அல்லது
ii. ஏற்வகனவ யிருக்கின்ற அத்தமகய ஏதா து மின்சார மார்க்கத்மத
அல்லது மின்வபாறித் வதாகுதிமய பழுதுபார்த்தல் அல்லது மாற்றி
அமமத்தல்
(b) ழமமயான பைி, அதா து:
i. வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசாந்தமாக ிருக்கின்ற அல்லது அந்தத்
தரப்பு மூலம் இயக்கப்படுகின்ற ஏதா து ஒரு மின்சார மார்க்கத்மத
அல்லது மின்வபாறித் வதாகுதிமய வசாதமனயிடுதல்,
ii. வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசாந்தமாக ிருக்கின்ற அல்லது அந்தத்
தரப்பு மூலம் இயக்கப்படுகின்ற ஏதா து ஒரு மின்மானியின் பதிம
நிச்சயப்படுத்திக்வகாள்ளுதல், அல்லது
iii. ஏதா து ஒரு மின்மானிமய அகற்றுதல், மீள்நிறுவுதல் அல்லது
வசாதமனயிடுதல் அல்லது மின்மானிகளுக்கு ஏதா து பிரதியீடான
மின்மானிமய/வதாடர்புமடய உபகரைங்கமள நிறுவுதல்
(c) மின்சார

ிநிவயாகத்மதத் துண்டித்தல் / மின்மானிமய / வதாடர்புமடய

பயன்படுத்தப்பட்ட ஏதா து மின்வபாறித் வதாகுதிமய அகற்றுதல் /
குறித்த மின்சார சட்டத்தின் II ஆம் அட்ட மையின் 4 (3) அல்லது 4 (4)
ஆகிய பந்தியின் மூலம் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள வசம
ழங்கும்
தரப்பின் மின்சாரப் பகிர்ந்தளிப்பு அல்லது மின்சார ிநிவயாக நிமித்தம்
i. ஏதா து
ளாகத்திற்கான மின்சார ிநிவயாகத்மதத் துண்டித்தல்,
அல்லது
ii. மின்மானிமய அகற்றுதல்
ஆகிய வநாக்கங்கள்
(d) மின்சார ிநிவயாகத்மதத் துண்டித்தல் அல்லது ஏதா து மின்வபாறித்
வதாகுதிமய, மின்சார மார்க்கத்மத அல்லது மின்மானிமய அகற்றுதல்
ஆகிய வநாக்கங்கள் வதாடர்பாக:
i. கீவழ (f) இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வநாக்கங்கள் த ிர, குறித்த
மின்சார சட்டத்தின் ஏதா து ஒரு சட்டஏற்பாட்டினால் அல்லது
குறித்த சட்டத்திற்கு ஆக்கப்பட்டுள்ள ஒழுங்கு ிதிகளினால் ஏதா து
ளவுக்கான மின்சார
ிநிவயாகத்மத துண்டிப்பதற்கு அல்லது
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அகற்று தற்கு வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்
பட்டுள்ள பட்சத்தில்,
ii. வசம
ழங்கும் தரப்பினால் மின்சாரம் ிநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ள
ஏதா து ஒரு ள ினுள் குடியிருக்கின்ற ஒரு நபர் அத்தமகய ஒரு
மின்சார ிநிவயாகத்மத நிறுத்துமாறு வகாரும் பட்சத்தில், அல்லது
iii. ஏற்வகனவ வசம
ழங்கும் தரப்பினால் மின்சாரம் ிநிவயாகிக்கப்
பட்டுள்ள ஏதா து ஒரு ள ினுள் குடியிருப்பதற்குப் பிரவ சிக்கும்
ஒரு நபர் அத்தமகய மின்சார
ிநிவயாகம் வதம யில்மல என
அறி ிக்கும் பட்சத்தில்
(e) ஒரு மின்சார நுகர்ப ர் ஏமனய மின்சார நுகர்ப ருக்கு மின்சார
ிநிவயாகத்மத
வ ண்டாத
அல்லது
முமறயற்ற
ிதத்தில்
தமடப்படுத்தும் ஏதா து மின் உபகரைங்கமளப் பயன்படுத்து மத
நிறுத்துமாறு
அறி ித்து
வசம
ழங்கும்
தரப்பின்
மூலம்
ிடுக்கப்படுகின்ற அறி ித்தமல ஒரு மின்சார நுகர்ப ர் அனுசாிக்கத்
த றும்
பட்சத்தில்,
மின்சார
ிநிவயாகத்மதத்
துண்டிக்கும்
வநாக்கத்திற்காக,
(f) ஒரு மின்சார நுகர்ப ர்:
மின்சார
ிநிவயாகம் / அந்த மின்சார
ிநிவயாக வநாக்கத்தின்
நிமித்தம் ஏதா து மின்மானிமய, மின்சார மார்க்கத்மத அல்லது
மின்வபாறித் வதாகுதிமய நிர்மாைித்து
ழங்குதல் வதாடர்பில்
வசம
ழங்கும்
தரப்புக்கு
வசலுத்த
வ ண்டிய
சகல
கட்டைங்கமளயும் வதம யான காலப்பகுதியினுள் வசலுத்து தற்கு
த றுகின்ற,
ii. வசம
ழங்கும் தரப்புடன் வசய்துவகாள்ளப்பட்டுள்ள ஏதா து
ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வசலுத்த வ ண்டிய சகல மாதாந்தத் த மைக்
கட்டைங்கமளயும் வசலுத்துவதற்குத் த றுகின்ற, அல்லது
iii. பிமை சார்பில் புதிய ஒரு ம ப்புத் வதாமகமய
ழங்கு தற்கு
அல்லது நிலும த் வதாமகமய (சராசாி நுகர் ில் ஒரு அதிகாிப்பின்
ிமள ாக வதம ப்படுத்தப்பட்ட) வசலுத்து தற்கு த றுகின்ற
சந்தர்ப்பங்களில் மின்சாரத்மத துண்டிக்கும் வநாக்கத்திற்காக,
(g) ள ினிலுள்ள மின்சாரத்தின் பா மனயிலிருந்து அந்த
ள ில்
சிக்கின்ற எ ருக்கும் அல்லது வபாது மக்களுக்கு காயத்மத
ஏற்படுத்தக்கூடிய அல்லது ஆபத்தானதும் அல்லது பாதுகாப்பற்றதுமான
ஒரு அ சரநிமல எழுகின்ற
வநரத்தில் மின்சார
ிநிவயாகத்மதத்
துண்டிக்கும் வநாக்கத்திற்காக(R11)
i.

2. ஏதா து

ஒரு
ள ின் குடியிருப்பாளருக்கு (அல்லது,
குடியிருப்பாளர் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில், உாிமமயாளருக்கு):
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ள ில்

(a) வமற்குறித்த 1 ஆம் பந்தியின்

ிடயம் (a) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
வநாக்கங்களுக்கான உத்வதச பிரவ சம் பற்றி மூன்று (03) நாள்
அறி ித்தவலான்று ிடுக்கப்படாத பட்சத்திலும்10

(b) வமற்குறித்த 1 ஆம் பந்தியின் (b), (c), (d) மற்றும் (e) ஆகிய ற்றின் கீழ்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வநாக்கங்களுக்கு ஏதா து ஒரு நாளில் மு.ப. 08:00
மைிக்கு முன்னரான அல்லது பி.ப. 05:00 மைிக்கு பின்னரான
வநரங்களில், மற்றும்
(c) வமற்குறித்த 1 ஆம் பந்தியின் ிடயம் (f) இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட
வநாக்கங்கங்களுக்கு வபாது ிடுமுமற, சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய
நாட்களில் மு.ப. 08:00 மைிக்கு முன்னரான அல்லது பி.ப. 05:00
மைிக்கு பின்னரான வநரங்களில் (R3 and R11)
வசம
ழங்கும் தரப்பு தனது ளாகத்தில் பிரவ சிப்பமத அனுமதிக்காமல்
இருப்பதற்கு மின்சார நுகர்வ ாருக்கு உாிமம உண்டு.
3. வமற்குறித்த 2 ஆம் பந்தியின்

ிடயம் (a) இல் குறிப்பிட்டுள்ள ஏதா து ஒரு

அறி ித்தல்:
(a) வமற்வகாள்ளப்படு தற்கு உத்வதசிக்கப்பட்ட வசயல்களின் தன்மம
மற்றும் அளவு என்ப ற்மறயும்
(b) காைியில் குடியிருப்பாளர் குடியிருக்கும் படசத்தில், குடியிருப்பாளருக்கு
ழங்க வ ண்டிய ிடயங்கமளயும்,
(c) காைியில் குடியிருப்பாளர் குடியிருக்காத பட்சத்தில், அந்தக் காைியின்
உாிமமயாளருக்கு ழங்க வ ண்டிய ிடயங்கமளயும் முழுமமயாகவும்
சாியாகவும் எடுத்துமரக்க வ ண்டும், அவத வநரம் அந்த அறி ித்தல்
(d) காைியில் குடியிருப்பாளர் குடியிருக்காத மற்றும் சாியான
ிதத்தில்
உாிமமயாளாின் வபயமரயும் முக ாிமயயும் நிச்சயப்படுத்திக்வகாள்ள
முடியாத பட்சத்தில் அந்தக் காைியில் வதளி ாகத் வதன்படக்கூடிய ஒரு
இடத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படுதல் வ ண்டும் அல்லது
(e) குறித்த காைி ஏதா து வபாது வநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற
அல்லது
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
பட்சத்தில்,
வபாறுப்புமடய
உத்திவயாகத்தருக்கு அல்லது நபருக்கு அத்தமகய அறி ித்தமல ழங்க
வ ண்டும். (R1)
4. ஏதா து

ஒரு
ள ின் குடியிருப்பாளருக்கு (அல்லது,
ள ில்
குடியிருப்பாளர் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில், உாிமமயாளருக்கு) அத்தமகய
பிரவ சத்மத தான் அனுமதிப்பதற்கு முன்னர் வசம
ழங்கும் தரப்பினது
எ வரனும்
பிரதிநிதியிடமிருந்து
அ ரது
ஆளமடயாளத்மத
நிறூபிக்குமாறும் அவத வநரம் அத்தமகய பிரவ சத்திற்கான அ ரது

ிதி ிலக்கு - ஏதா து மின்சார மார்க்கத்தின் அல்லது மின்வபாறித்வதாகுதியின் பிமழகளினால் ஒரு
அ சரநிமல எழுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில், அறி ித்தல் ழங்காமல் ள ினுள் பிரவ சிக்கலாம், ஆனால்
கூடுமானளவு அத்தமகய அறி ித்தமல முன்கூட்டிவய ிடுத்தல் வ ண்டும்.
10
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அதிகார சான்றிதமழ

ழங்குமாறும் வகாரு தற்கு மின்சார நுர்யவாருக்கு

உாிமம உண்டு.(R12)
5. ஒரு வசம

ழங்கும் தரப்பினால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அலு லர் எ ர்
மூலமாகவும் ஏற்படுத்தப்பட்ட பிரவ சத்தின் காரைமாக ஏற்பட்ட
இமடயூறுகள், ஊனமுறல் அல்லது பாதிப்பு வதாடர்பில் (மின்சார உற்பத்தி
அனுமதிப்பத்திரம் வபற்ற தரப்பு, மின்சார வசலுத்துமக அனுமதிப்பத்திரம்
வபற்ற தரப்பு அல்லது அந்தப் பிரவ சத்திற்கு எழுத்தில் அதிகாரம் அளித்த
வசம

ழங்கும்

தரப்பு

ஆகிய

தரப்புகளிடமிருந்து)

நஷ்டஈட்ணடப் பபற்றுக்பகாள்ள ஏதா து

நியாயமான

ள ின் உாிமமயாளருக்கு

உாிமம உண்டு. (R13)
6. ஏதா து காைியில் அல்லது அமசயும் வசாத்துக்களில் அக்கமறயுமடய

எ ருக்கும், குறித்த மின்சார சட்டத்தின் கீழ் ஏதா து ஒரு ளவுக்கான
அல்லது
காைிக்கான
பிரவ சத்மத
வமற்வகாள்ளு தற்கு
உாித்தளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற
அதிகாரத்மத
பிரவயாகிக்கப்பட்டதன்
காரைமாக அந்த ளவுக்கு அல்லது காைிக்கு ஏற்பட்ட ஏதா து பாதிப்பு
வதாடர்பில், மின்சார உற்பத்தி அனுமதிப்பத்திரம் வபற்ற தரப்பிடமிருந்து,
மின்சார வசலுத்துமக அனுமதிப்பத்திரம் வபற்ற தரப்பிடமிருந்து அல்லது
பிரவ சத்திற்கான அதிகாரத்மத பிரவயாகித்துள்ள வசம
ழங்கும்
தரப்பிடமிருந்து நஷ்டஈடுகமள அற ிட்டுக்வகாள்ளு தற்கு உாிமம
உண்டு. (R13)

7. பாதுகாப்பு அல்லது ஏமனய காரைங்கள் நிமித்தம் தனது

ள ிற்குள்
ழங்குமாறு வகாரு தற்கு

பிரவ சிப்பதில் வமலதிக பாதுகாப்புகமள
எ ருக்கும் உாிமம உண்டு.(R12)

H.

ஏமனயம
கைக்குக்கான மாற்றங்கள்
1. கணக்கு விபரங்களில் மாற்றங்கணள (உ-ம்: பதாடர்புபகாள்ள யவண்டிய

விபரங்கள், மற்றும் பதாடர்பு பகாள்ள யவண்டிய முமற பமாழி முதலியன)
பசய்வதற்கு நுகர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு.(R2)
2. யசணவ வழங்கும் தரப்பினால்

பசய்யப்பட்டதன்

பின்

ிதிக்கப்பட்ட யதணவப்பாடுகள் பூர்த்தி

மற்றுபமாரு

மின்சார

நுகர்பவருக்கு

தற்வபாதிருக்கின்ற ஒரு மின்சார விநியயாகத்ணத மாற்றிக் ணகயளிக்க
நுகர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு.(R2)
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3. வாித்தீர்வு வகுதிணய மாற்றும் பபாருட்டு தாம் பூர்த்தி பசய்ய யவண்டிய

யதணவப்பாடுகள் மற்றும் பின்பற்ற யவண்டிய நணடமுணறகள் என்பன பற்றி
அறிந்துபகாள்ளுவதற்கு நுகர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு.(R1)
4. யசணவ வழங்கும் தரப்பினால்

ிதிக்கப்பட்ட (மின்சார விநியயாகம் சார்ந்த

நியதிகளில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளவாறு) யதணவப்பாடுகள் பூர்த்தி பசய்யப்
பட்டதன் பின் வாித்தீர்வு வகுதிணய மாற்றிப் பபற்றுக்பகாள்ளுவதற்கு
நுகர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு.(R2)
5. ஒரு வதிவிடத்ணத, கட்டிடத்ணத அல்லது ஒரு நிர்மாணத்ணத நிர்மாணிக்கும்

நிமித்தம் ஏற்பகனயவ தற்காலிகமான ஒரு மின்சார விநியயாகத்ணதப்
பபற்றுள்ள எவயரனும் ஒரு மின்சார நுகர்பவருக்கு, ஏற்புணடய வாித்தீர்வு
வகுதியின் கீழ் (அந்த நிர்மாண விடயங்கள் நிணறவு பபற்றதன் மற்றும்
ஏணனய யதணவப்பாடுகள் பூர்த்தி பசய்யப்பட்டதன் பின்) அத்தணகய
தற்காலிக மின்சார விநியயாகத்ணத ஒரு நிரந்தர மின்சார விநியயாகமாக
மாற்றிப் பபற்றுக்பகாள்ளுவதற்கு உாிணம உண்டு.(R2)
யசணவ வழங்கும் தரப்புடனான பதாடர்பாடல்
6. யசணவ வழங்கும் தரப்பினது பதாடர்புபகாள்ள யவண்டிய விபரங்கள்

மற்றும் அந்த விபரங்கள் வதாடர்பான மாற்றங்கள் என்பன பற்றி அறிந்து
பகாள்ளுவதற்கு நுகர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு.(R1)
7. நுகர்யவாருக்கு, மின்சார விநியயாகத்தில் ஒரு தடங்கல் அல்லது ஒரு

அவசரநிணல எழுகின்ற யநரத்தில் அது பற்றி யசணவ வழங்கும் தரப்புக்கு
அறியப்படுத்துவதற்கான ஒரு வசதிணயப் பபற்றுக்பகாள்ளுவதற்கு உாிணம
உண்டு.(R1)
8. கீயழ குறிப்பீடுபசய்யப்பட்ட முணறகளில் ஒரு முணறயில் இந்தப் பாகத்தின்

A7, B1(b), B1(e), B3, C1 மற்றும் G2(a) ஆகிய பந்திகளில்

குறிப்பீடு

பசய்யப்பட்டுள்ள அறிவித்தல்கணள
(a) ஆள் ாீதியாக:
i.

வழங்கப்படும்

அந்த

அறிவித்தணல

ஏற்றுக்பகாள்ள

யவண்டிய

ள ில் குடியிருக்கும் ஒருவர் ஒரு சிறு பிள்ணளயாக (அதாவது: 18
வயதுக்குக் குணறந்தவராக) இல்லாதிருத்தில், மற்றும்
ii. அறிவித்தணல ஏற்றுக்பகாள்ளும் நாளானது அது கிணடக்கும் நாளாக

கருதப்படும்
(b) பதிவுத் தபால் மூலமாக:
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i.

தபால் அலுவலகத்தினால் விநியயாகிக்கப்பட்ட குறிப்பு இலக்கமும்
பற்றுச்சீட்டும் அந்த அறிவித்தல் கிணடத்தலுக்கான ஒரு வபற்றுக்
வகாள்ளுதலாக கருதப்படும், மற்றும்

ii. அறிவித்தல்

தபாலில்

அனுப்பப்பட்ட

திகதியின்

பின்

அடுத்த

இரண்டாவது (2-வது) அலுவலக நாள் அந்த அறிவித்தல் கிணடத்த
நாளாகக் கருதப்படும் பட்சத்திலும்
பபற்றுக்பகாள்ளுவதற்கு நுகர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு. (R1)
9. நுகர்யவாருக்கு தமது மின்சார விநியயாகம் பதாடர்பான ஏதாவது விடயம்

பதார்பாக கலந்துணரயாடும் அல்லது அந்த விடயம் பற்றிய விளக்கத்ணதப்
பபற்றுக்பகாள் தற்கு

யசணவ

வழங்கும்

தரப்பினது

பபாருத்தமான

அதிகாாிகளினுடனான சந்திப்புகணள ஏற்பாடுபசய்து பகாள் தற்கு உாிணம
உண்டு.(R1 and R4)
மின்சாரத்தின் தரம்
10. நுகர்யவாருக்கு மற்பறாரு நுகர்பவாினால் ஏதாவது மின் உபகரணங்கள்

யவண்டாத அல்லது தகாத முணறயில் பயன்படுத்தப்படுவதால் ஏற்படும்
ஏதாவது இணடயூறுகள் நீங்கிய ஒரு மின்சார விநியயாகத்ணதப் பபற்றுக்
பகாள்ள உாிணம உண்டு.(R8)
11. மின்சார

விநியயாகத்தில்

திட்டமிடப்பட்ட

ஏதாவது

தடங்கல்கமள

ஏற்படுத்தும்வபாது அந்த தடங்கல் பற்றி ஆகக்குணறந்தது இருபத்து நான்கு
(24)

மணித்தியால

அறிவித்தணலப்

பபற்றுக்பகாள்ள

நுகர்யவாருக்கு

உாிணம உண்டு.(R1)
12. யமயல காணப்படும் 11 ஆம் பந்தியில் குறிப்பீடுபசய்யட்டுள்ள அறிவித்தல்

பதாடர்பில் ஏதாவது மாற்றம் இருப்பின் (அதாவது:- மின்சார விநியயாக
தடங்கல்களின் அல்லது மீள்இமைப்பின் நாள் மற்றும் யநரம்) அது பற்றி
கூடுமான விணரவில் முன்கூட்டிய அறிவித்தணல பபற்றுக்பகாள்ளுவதற்கு
நுகர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு.(R1)
13. நுர்யவாருக்கு மின்சார விநியயாகத்தில் ஒரு தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ள யநரத்தில்

அந்த மின்சார விநியயாகத்ணத மீள்இமைப்பதற்கு எடுக்கும் யநரத்ணத
அறிந்து பகாள்ள உாிணம உண்டு.(R1)
14. நுகர்யவாருக்கு தரமான மின்சார யவால்யடஜ் மற்றும் மீடிறன் (frequency)

ஆகியவற்ணறக் வகாண்ட ஒரு மின்சார விநியயாகத்ணதப் பபற்றுக்பகாள்ள
உாிணம உண்டு.(R8)
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பாதுகாப்பு
15. மின்னுற்பத்தி, மின்சார பசலுத்துணக, மின்சார பகிர்ந்தளிப்பு, மின்சார

விநியயாகம் என்பவற்றிலிருந்து எழும் ஆபத்துக்களிலிருந்து பாதுகாப்புப்
பபற நுர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு.(R12)
16. மற்பறாரு மின்சார நுகர்பவாின் பாதுகாப்பற்ற மின்சார பாவணனயிலிருந்து

எழுகின்ற ஆபத்துக்களிலிருந்து பாதுகாப்புப் பபற நுர்யவாருக்கு உாிணம
உண்டு.(R12)
17. மின்சார ஆபத்துக்கணள எவ்வாறு தவிர்த்துக்பகாள்ளுவது என்பது பற்றி

அறிந்துபகாள்ள நுகர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு.(R4 and R12)
18. மின்சார விநியயாகம் பதாடர்பான ஏதாவது பாதுகாப்பற்ற நிணல பற்றி

அறிவிக்கப்படும் யபாது நுகர்யவாருக்கு யசணவ வழங்கும் தரப்பின் மூலம்
உடனடியான சாியான பாிகார நடவடிக்ணகணயப் பபற்றுக்பகாள்ள உாிணம
உண்டு.(R12)
ஏணனய கட்டணங்களுக்கான விதிப்பு
19. நுகர்யவாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அல்லது வழங்கப்படவுள்ள ஏதாவது

யசணவகள் பதாடர்பில் யசணவ வழங்கும் தரப்பிடமிருந்து கிணடத்த சகல
மதிப்பீடுகளினதும்

ிளக்கங்கள் / விபரங்கணளப் பபற்றுக்பகாள்ள உாிணம

உண்டு.(R1)
20. ஒரு

ள ினுள் குடியிருந்த/அந்த

ளவு பசாந்தமாக இருந்த முன்ணனய

மின்சார நுகர்பவாிடமிருந்து வரயவண்டிய ஏதாவது கட்டணங்களுக்கு
பபாறுப்புணடயவராக இல்லாதிருக்க நுகர்யவாருக்கு உாிணம உண்டு.(R9)
21. ஒரு மின்சார மார்க்கத்ணத அல்லது ஒரு மின்பபாறித்பதாகுதிணய வழங்கல்

பதாடர்பில் (தனக்கு ஒரு மின்சார விநியயாகத்ணத வழங்கும் யநாக்கத்திற்கு
பயன்படுத்திய) யசணவ வழங்கும் தரப்புக்கு பசலுத்தப்பட்ட பதாணகயில்
பத்தில் ஒரு மடங்கு (1/10) எவயரனும் பிற மின்சார நுகர்பவருக்கு மின்சார
விநியயாகத்ணத வழங்குவதற்காக யசணவ வழங்கும் தரப்பு அயத மின்சார
மார்க்கத்ணத அல்லது மின்பபாறித்பதாகுதிணய பயன்படுத்தும் ஒவ்பவாரு
சந்தர்ப்பத்திலும் மீளளிப்ணபப் பபற்றுக்பகாள்ள நுகர்யவாருக்கு உாிணம
உண்டு11(R6)
ிதி ிலக்கு - 1. மின்சார மார்க்கம் அல்லது மின்வபாறித்வதாகுதி நிறு ப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஐந்து
(05) ருட காலம் கழிந்துள்ள, 2. அவத மின்சார மார்க்கத்மத அல்லது அவத மின்வபாறித் வதாகுதிமய
11
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கவனிப்பில் சமத்துவம்
22. பாதகமாக அல்லது தப்பபண்ணம் இன்றி ஒவர பிாி ில் அல்லது ஒவர

தன்ணமயிலுள்ள ஏணனய மின்சார நுர்யவார் கவனிக்கப்படும் விதத்தில்
சமத்துவமான முணறயில் கவனிக்கப்படுவதற்கு நுகர்யவாருக்கு உாிணம
உண்டு.(R2)
இரகசியத்தன்ணம
23. யசணவ வழங்கும் தரப்பு நியாயாதிக்க சணப, ஆணணக்குழு அல்லது ஏதாவது

பிற அரச நிறுவனம் தவிர ஏயதனும் ஒரு தரப்புக்கு எவயரனும் ஒரு நுகர்பவர்
பதாடர்பான (நுகர்யவார் கணக்கு, மின்சார நுகர்வு,பகாடுப்பனவுகள் ஆகிய
விபரங்கள் அடங்கலாக) தகவல்கணள அந்நுகர்ப ாின் விருப்பமின்றி யவறு
ஏதாவது

ஒரு

தரப்புக்கு

பவளிப்படுத்தாது

அந்த

விபரங்கமள

இரகசியமாகவும் மற்றும் அந்தரங்கமாகவும் யபணப்படுவதற்கான உாிணம
நுகர்யவாருக்கு உண்டு.(R14)
பாகம் III - மின்சார நுகர்யவார் கடணமகள்
A.

ஒரு மின்சார விநியயாகத்ணதப் பபற்றுக்பகாள்ளுதல்
1. பின் ரு ன அடங்கலாக, ஒரு மின்சார
ிநிவயாகத்மதப் வபற்றுக்
வகாள்ளு து வதாடர்பில், மின்சார வசம கள் சார்ந்த நியதியில் குறிப்பீடு
வசய்யப்பட்ட வதம ப்பாடுகமளப் பூர்த்தி வசய்ய நுகர்வ ாருக்கு கடமம
உண்டு.
(a) முமறயாகப் பூர்த்திவசய்யப்பட்ட ஒரு நியம
ிண்ைப்பப் படி த்மத
சமர்ப்பித்தல்
(b) மின்சார
ிநிவயாகத்திற்காக
ிண்ைப்பிக்கப்படுகின்ற
ளவுகள்
வதாடர்பான உாித்துடமம அல்லது குடியிருப்பு நிமல பற்றி கண்டறியும்
நிமித்தம் சட்டபூர் மான மற்றும் உண்மமயான (ஆதார ஆ ைங்கள்)
தக ல்கமள ழங்குதல்
(c) அந்த மின்சார ிநிவயாக வநாக்கத்திற்கான தனது முன்மனய ஏதா து
மின்சார ிநிவயாகம் அல்லது ஏதா து மின்மானி, மின்சார மார்க்கம்
அல்லது மின்வபாறித்வதாகுதி என்பன வதாடர்பில் வசலுத்த வ ண்டிய
சகல கட்டைங்கமளயும் வசலுத்தித்தீர்த்தல்

பயன்படுத்தி ஏமனய ஒன்பது (09) மின்சார நுகர்வ ாருக்கு மின்சார ிநிவயாகம் ழங்கப்பட்டுள்ள,
மற்றும் 3. ஏமனய எ வரனும் மின்சார நுகர்ப ருக்கு மின்சாரத்மத ழங்கு தற்கு மின்சார மார்க்கம்
அல்லது
மின்வபாறித்வதாகுதி
(வகாடுப்பனவு
வமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள ற்றுக்கு)
அதிதரப்படுத்தப்படுதல் வ ண்டும் என்ற பட்சத்தில், மீளளிப்பு ஏதும் வசய்யப்படமாட்டாது.
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(d) வநம

ழங்கம் தரப்பினர் குறிப்பீடு வசய்யப்பட்ட நியமங்களின்
பிரகாரம் உள்ளக மின்சார இமைப்பு நிறுவுமக ிடயங்கமளப் பூர்த்தி
வசய்தல், மற்றும்
(e) சகல கட்டைங்கமளயும் வசலுத்துதல் (O1)
2. நியம

ிண்ைப்பப் படி த்தில் குறிப்பீடுவசய்யப்பட்ட வதம ப்பாடுகள்
பூர்த்தி வசய்யப்படாததன் ிமள ாக அந்த ிண்ைப்பதாரர் சார்பில் அந்த
மின்சார நுகர்ப ாின் ளவுக்கு வமற்வகாள்ளப்படும் ஏதா து வமலதிகமான
ிஜயங்கள் வதாடர்பில் வசம
ழங்கும் தரப்பினால்
ிதிக்கப்படும்
வமலதிகமான
கட்டைங்கமள
வசலுத்த
நுகர்வ ாருக்கு
கடமம
உண்டு.(O2)

3. மின்சார

ிநிவயாக வநாக்கத்திற்கான ஏதா து மின்மானி, மின்சார
மார்க்கம் அல்லது மின்வபாறித்வதாகுதி என்பன வதாடர்பில் வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசலுத்த வ ண்டிய சகல கட்டைங்கமளயும் வசலுத்த
நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O2)

4. ஒரு

மின்சார
ிநிவயாகத்மத
ழங்கும் வநாக்கத்திற்காக ஏற்பாடு
வசய்யப்பட்டுள்ள ஏதா து ஒரு மின்சார மார்க்கத்திற்காக அல்லது
மின்வபாறித்வதாகுதிற்காக
வசம
ழங்கும்
தரப்புக்கு
ஏற்பட்ட
வசலவுகமள வசலுத்து தற்கு வசம
ழங்கும் தரப்பினால் ஒரு
சதி
வசய்துவகாடுக்கப்பட்டுள்ள பட்சத்தில் அந்த வசம
ழங்கும் தரப்புடன்
உடன்பட்ட ாறு
உாிய
திகதிக்கு
முன்னர்
மாதாந்தத்
த மைக்கட்டைங்கமள வசலுத்த நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O2)

5. எ வரனும் ஒரு நபாின் மூலமாக வ ண்டுவமன்வற அல்லது க னயீனமாக

புாியப்படும் வசயல்களினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்
படும் மகயில் மின்மானிமய நிறுவு தற்கு வபாருத்தமான ஒரு இடத்மதப்
பயன்படுத்து தற்கான உாிமமமய வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு
ழங்க
நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O3)

6. தமது

ளவுக்கான ஒரு மின்சார ிநிவயாகத்மத ழங்கும் வநாக்கத்திற்காக
வதம ப்படும்
ஒரு மின்சார மார்க்கத்மத
மற்றும் /
அல்லது
மின்வபாறித்வதாகுதி ஆகிய ற்மற தனது
ள ில்,
ள ின் நிலத்தின்
கீழால் அல்லது வமலால் நிறு வும் மற்றும் நிறு ிப் பராமாிக்கவும் வசம
ழங்கும் தரப்மப அனுமதிக்க நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O3)

7. ஒரு தற்காலிக மின்சார

ிநிவயாகம் வதாடர்பிலான மின்சார நிறுவுமக
வசம
ழங்கும் தரப்பினால் குறிப்பீடுவசய்யப்பட்ட நியமங்கமள
அனுசாித்து பாதுகாப்பான முமறயில் அமமந்திருக்கின்றதா என்பமத
நிச்சயப்படுத்திக் வகாள்ளும் கடமம நுகர்வ ாருக்கு உண்டு.(O4)
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B.

மின்சாரத் துண்டிப்பும் மின்சார மீளிமைப்பும்
ஒரு

ளம

ிட்டுவ ளிவயறுதல்

1. தமக்கு வசம
ழங்கும் தரப்பினால் மின்சார
ிநிவயாகம்
ழங்கப்
பட்டுள்ள ஏதா து ஒரு
ளம
ிட்டுவ ளிவயறு தற்கு தாம்
உத்வதசிக்கும் பட்சத்தில், அது பற்றி வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு
ஆகக்குமறந்தது இரண்டு (02) அலு லக நாட்கள் அடங்கிய ஒரு
அறி ித்தமல ிடுக்க நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O5)
2. தமக்கு வசம
ழங்கும் தரப்பினால் மின்சாரம் ிநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ள
ஏதா து ஒரு
ளம
ிட்டுவ வயறு தற்கு முன்னர் அந்த மின்சார
ிநிவயாக வநாக்கத்திற்கான மின்சார
ிநிவயாகம் அல்லது ஏதா து
மின்மானி, மின்சார மார்க்கம் அல்லது மின்வபாறித்வதாகுதி ஆகியன
வதாடர்பில் தாம் வசலுத்த வ ண்டிய சகல கட்டைங்கமளயும் வசலுத்த
நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு. (O2)
3. தனக்கு வசம
ழங்கும் தரப்பினால் மின்சாரம் ிநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ள
ஏதா து ஒரு
ளம
வமற்குறித்த 1 ஆம் பந்தியின் கீழ் குறிப்பீடு
வசய்யப்பட்ட அந்த ிதத்தில் ஒரு அறி ித்தமல ிடுக்காமல் ஒரு மின்சார
நுகர்ப ர் அந்த ளம
ிட்டுவ ளிவயறும் பட்சத்தில்,
(a) ளம
ிட்டுவ ளிவயறு து வதாடர்பில் வசம
ழங்குநருக்கு தான்
அறி ித்தமல ிடுத்த பின்னர் ரும் இரண்டா து (2- து) அலு லக
நாளுக்கும்
(b) மாைி ாசிப்பு உறுதிவசய்யப்படுகின்ற அடுத்த நாளுக்கும்
(c) அதமனத் வதாடர்ந்து
ள ின் ஏதா து குடியிருப்பாளர் வசம
ழங்கும் தரப்பிடமிருந்து மின்சார
ிநிவயாகத்மத
ழங்குமாறு
வகாருகின்ற நாளுக்கும்
முற்பட்ட காலம் மர வசர்ந்த சகல கட்டைங்கமளயும் வசலுத்த கடமம
உண்டு.(O2)
மின்சார மீளிமைப்பு
4. நுகர்ப ாின் மூலம் ஏதா து ஒரு வகாடுப்பனம

வசலுத்தத் த றியதன்
ிமள ாக வசம
ழங்கும் தரப்பு ஏதா து ஒரு ளவுக்கான மின்சார
ிநிவயாகத்மத துண்டித்துள்ள பட்சத்தில், அந்த நுகர்ப ர் அந்த மின்சார
ிநிவயாகத்மத மீளப்வபற்றுக்வகாள்ளும் நிமித்தம் பின் ரும் வதம ப்பாடுகமள பூர்த்தி வசய்ய அ ருக்கு கடமம உண்டு.
(a) பிமை சார்ந்த ஒரு ம ப்புத் வதாமகமய (வதம வயனில்) ழங்குதல்
(b) வசலுத்தத் த றியமத சாிவசய்துவகாள்ளல்
(c) மின்சார ிநிவயாகத் துண்டிப்பு மற்றும் மின்சார மீளிமைப்பு ஆகியன
வதாடர்பில் ஏற்பட்ட வசலவுகமள (ஆமைக்குழு அங்கீகாித்த)
வசலுத்தல்(O1)
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C.

பிமை சார்ந்த ம ப்புத் வதாமக
1. வசம
ழங்கும் தரப்பிடமிருந்து ஒரு அறி ித்தல் கிமடத்து ஏழு (07)
நாட்களுக்குள் பிமை சார்ந்த ஒரு புதிமய ம ப்புத் வதாமகமய அல்லது
நிலும த் வதாமகமய (சராசாி மின்சார நுகர் ில் ஒரு அதிகாிப்பின்
ிமள ாக வதம ப்பட்டுள்ள) வசலுத்த நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.
(O1)

D.

மின்மானியும் மின்மானி

ாசிப்பும்

1. தமது

ள ினுள் மின்மானிமய(கமள) நிறுவு தற்கும் அவத வநரம்
மாைி ாசிப்பாளர் அந்த மின்மானிமய இலகு ாக அணு தற்குமான
பாதுகாப்பு
ாய்ந்த ஒரு இடத்மத
ழங்க நுகர்வ ாருக்கு கடமம
உண்டு.(O3)

2. மாைி ாசிப்பு மற்றும் மாைி ாசிப்புத் திகதி என்ப ற்மற உறுதிவசய்து

வகாள்ளு தற்கும் அவத வநரம் ஏதா து ித்தியாசம் காைப்படுமாயின்
அந்த ித்தியாசம் பற்றி கூடுமான ிமர ில் வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு
அறி ிப்பதற்கும் நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு. (O3)

3. வசம

ழங்கும் தரப்புக்கு வசாந்தமான அல்லது அந்தத் தரப்பின் மூலம்
இயக்கப்படுகின்ற ஏதா து ஒரு மின்சார மார்க்கத்திற்கு, மாைி ாசிப்புக்
கரு ிக்கு அல்லது மின்வபாறித்வதாகுதிக்கு ஏதா து ஒரு நிகழ்வு பாதிப்மப
ஏற்படுத்தியுள்ள (அல்லது பாதிப்மப ஏற்படுத்தியுள்ளது என சந்வதகிக்கப்
படும்) சந்தர்ப்பத்தில் அது பற்றி உடனடியாக வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு
அறியப்படுத்த நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O6)

4. வ ண்டுவமன்வறா அல்லது க னயீனமாகவ ா:
(a) தமது

ளாகத்திற்கு வசம
ழங்கும் தரப்பினால் ிநிவயாகிக்கப்படும்
மின்சாரத்தின் அளம அள ிடு தற்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற
மாைி ாசிப்பு பதிம மாற்றாமலிருப்பதற்கும்
(b) அந்த மின்மானியினூடாக
ிநிவயாகிக்கப்படும் மின்சார அளம
சாியாகப்
பதி திலிருந்து
அத்தமகய
மின்மானிமய
தடுத்து
நிறுத்தாமலிருப்பதற்கும்,
(c) நுகர்வ ாாின் ஆதனத்தில் அமமந்துள்ள வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு
வசாந்தமான அல்லது அந்தத் தரப்பின் மூலம் இயக்கப்படுகின்ற ஏதா து
ஒரு மின்சார மார்க்கத்திற்கு அல்லது மின்மானி மரயிலான (மின்மானி
அடங்கலாக) மின்வபாறித்வதாகுதிக்கு அல்லது அதன் ஏதா து
பாகங்களுக்கு பாதிப்மப ஏற்படுத்தாமல், ஏற்படு தற்கு காரைமாக
அமமயாமல் இருப்பதற்கு நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு. (O6, O7)
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E.

மின்சார நுகர்வுக் கட்டைங்கமள அற ிடுதல்
1. ஏதா து ஒரு ட்டி அற ிடு மத அல்லது ஒரு மின்சாரத் துண்டிப்பு பற்றிய
அறி ித்தல் ிடுக்கப்படு மத த ிர்த்துக்வகாள்ளும் முகமாக நிலும யாக
இருக்கின்ற ஏதா து வதாமகமய மின்சாரம் சார்ந்த கட்டைப்பட்டியல்
ிநிவயாகிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து பதிமனந்து (15) நாள் காலப்பகுதியினுள்
வசலுத்தித்தீர்ப்பதற்கு சில்லமறயாக மின்சாரத்மத நுகரும் நுகர்வ ாருக்கு
கடமம உண்டு.(O2)
2. ஏதா து ஒரு ட்டி அற ிடு மத அல்லது ஒரு மின்சாரத் துண்டிப்பு பற்றிய
அறி ித்தல் ிடுக்கப்படு மத த ிர்த்துக்வகாள்ளும் முகமாக நிலும யாக
இருக்கின்ற ஏதா து வதாமகமய மின்சாரம் சார்ந்த கட்டைப்பட்டியல்
ிநிவயாகிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து பதிமனந்து (15) நாள் காலப்
பகுதியினுள் வசலுத்தித்தீர்ப்பதற்கு வதாமகயாக மின்சாரத்மத நுகரும்
நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O2)
3. நிலும யாக இருக்கின்ற ஏதா
மற்றும் 2 ஆம் பந்திகளின் கீழ்
வசலுத்தித்தீர்ப்பதற்குத் த றும்
நிலும த் வதாமக மீதான
உண்டு.(O2)

து வதாமகமய வமவல காைப்படும் 1 ஆம்
குறிப்பீடு வசய்யப்பட்ட காலப்பகுதியினுள்
பட்சத்தில், ஆமைக்குழு அங்கீகாித்த அந்த
ட்டிமய வசலுத்த நுகர்வ ாருக்கு கடமம

4. வசலுத்த வ ண்டிய கட்டைங்கள் வதாடர்பில் வசம
ழங்கும் தரப்புடன்
உண்மமயான ஒரு பிைக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், அந்த
பிைக்கிலுள்ள வதாமகமயத் த ிர, வசம
ழங்கும் தரப்புக்கான ஏமனய
மின்சார நுகர்வு சார்ந்த சகல கட்டைங்கமளயும் வசலுத்த நுகர்வ ாருக்கு
கடமம உண்டு. (O2)
5. மின்சார
ிநிவயாகம் வதாடர்பில் வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசலுத்த
வ ண்டிய ஏமனய சகல கட்டைங்கமளயும் குறித்த காலப் பகுதியினுள்
வசலுத்த நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O2)
F. நுகர்வ ார் முமறப்பாடுகள்
1. நுகர்வ ார் தாம் வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசய்துள்ள ஏதா து ஒரு
முமறப்பாடு வதாடர்பான கடிதத் வதாடர்பிற்கான ஆதாரத்மத அந்த வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு அல்லது ஆமைக்குழுவுக்கு சமர்ப்பிக்க வ ண்டி
ஏற்படுமாயின் பட்சத்தில் அமத தம்மிடம் ம த்துக்வகாள்ள நுகர்வ ாருக்கு
கடமம உண்டு.(O3)
G.

ளவுகளுக்குள் பிரவ சித்தல்
1. ஏதா து ஒரு ள ின் குடியிருப்பாளருக்கு (அல்லது அந்த ளாகத்தில்
குடியிருப்பாளர் இல்லாத பட்சத்தில்,
ள ின் உாிமமயாளருக்கு) (a)
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கீழ்காணும் வநாக்கங்களுக்காக உத்வதச பிரவ சம் பற்றிய ஒரு மூன்று (03)
நாள்
முன்னறி ித்தல்
வசம
ழங்கும்
தரப்பினால்
ழங்கப்பட்டுள்ளவபாது:
i. ஏற்வகனவ சட்டபூர் முமறயில் நிறு ப்பட்டுள்ள ஒரு மின்வபாறித்
வதாகுதிக்கு அல்லது ஏற்வகனவ யிருக்கின்ற ஏதா து ஒரு மின்சார
மார்க்கத்திற்கு அல்லது அ ற்றுக்கு வமலதிகமாக ஒரு புதிய மின்
வபாறித்வதாகுதிமய நிறுவு தற்கு அல்லது
ii. ஏற்வகனவ யிருக்கின்ற ஏதா து மின்சார மார்க்கத்மத அல்லது மின்
வபாறித்வதாகுதிமய பழுதுபார்த்தல் அல்லது மாற்றி அமமத்தல் (O3)
(b) ஏதா து ஒரு நாளில், ழமமயான பைிக்காக மு.ப. 08:00 மைிக்கு
பின்னர் அல்லது பி.ப. 05:00 மைிக்கு முன்னர்,
i. வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசாந்தமாக ிருக்கின்ற அல்லது அந்தத்
தரப்பு மூலம் இயக்கப்படுகின்ற ஏதா து ஒரு மின்சார மார்க்கத்மத
அல்லது மின் வபாறித்வதாகுதிமய வசாதமனயிடு தற்கு
ii. வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசாந்தமாக ிருக்கின்ற அல்லது அந்தத்
தரப்பு மூலம் இயக்கப்படுகின்ற ஏதா து ஒரு மின்மானியின் பதிம
நிச்சயப்படுத்திக் வகாள் தற்கு அல்லது
iii. ஏதா து ஒரு மின்மானிமய அகற்று தற்கு, மீளநிறுவு தற்கு
அல்லது வசாதமனயிடு தற்கு அல்லது மின்மானிகளுக்கு ஏதா து
பிரதியீடான மின்மானிகமள/ அது வதாடர்பான உபகரைங்கமள
நிறுவு தற்கு(O3)
(c) குறித்த மின்சார சட்டத்தின் II ஆம் அட்ட மையின் 4 (3) அல்லது 4 (4)
ஆம் பந்தியின் மூலம் வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்
பட்டுள்ள
i. ஏதா து ளவுக்கான மின்சார ிநிவயாகத்மதத் துண்டிக்க அல்லது
ii. மின்மானிமய அகற்ற(O3)
ஏதா து ஒரு நாளில் மு.ப. 08:00 மைிக்கு பின்னர் அல்லது பி.ப. 05:00
மைிக்கு முன்னர் மின்சார
ிநிவயாகத்திற்கு அல்லது மின்சார
பகிர்ந்தளிப்புக்கு மின்சாரத்மத இமைக்கும் வநாக்கம் அல்லது
அத்தமகய வநாக்கங்களுக்கு பயன்படுத்திய ஏதா து ஒரு மின்மானிமய
அல்லது மின் வபாறித்வதாகுதிமய அகற்றுதல் அல்லது மின்சார
ிநிவயாகத்மத துண்டிப்பதற்கு
(d) ஏதா து ஒரு நாளில் மு.ப. 08:00 மைிக்கு பின்னர் அல்லது பி.ப. 05:00
மைிக்கு பின்னர் மின்சார ிநிவயாகத்மதத் துண்டித்தல், ஏதா து மின்
வபாறித்வதாகுதிமய அல்லது ஏதா து மின்சார மார்க்கத்மத, அல்லது
மின்மானிமய அகற்ற
i. கீவழ (f) இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வநாக்கங்கள் த ிர, குறித்த
மின்சார சட்டத்தின் ஏதா து ஒரு சட்டஏற்பாட்டினால் அல்லது
குறித்த சட்டத்திற்கு ஆக்கப்பட்டுள்ள ஒழுங்கு ிதிகளினால் ஏதா து
ள ிற்கான மின்சார
ிநிவயாகத்மதத் துண்டிப்பதற்கு அல்லது
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வ ட்டி ிடு தற்கு வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்
பட்டுள்ள பட்சத்தில்
ii. வசம
ழங்கும் தரப்பினால் மின்சாரம் ிநிவயாகிக்கப்பட்டுள்ள
ஏதா து ஒரு ள ில் குடியிருக்கின்ற ஒரு நபர் அத்தமகய ஒரு
மின்சார ிநிவயாகத்மத நிறுத்துமாறு வகாரும் பட்சத்தில் அல்லது
iii. ஏற்வகனவ வசம
ழங்கும் தரப்பினால் மின்சாரம் ிநிவயாகிக்கப்
பட்டுள்ள ஏதா து ள ில் குடியிருப்பதற்கு பிரவ சிக்கும் ஒரு நபர்
அத்தமகய மின்சார ிநிவயாகம் வதம யில்மல என அறியத் தரும்
பட்சத்தில் (O3)
(e) எ வரனும் ஏமனய மின்சார நுகர்ப ருக்கு மின்சார ிநிவயாகத்மத
வ ண்டாத அல்லது முமறயற்ற ிதத்தில் தமடப்படுத்தும் ஏதா து மின்
உபகரைங்கமளப் பயன்படுத்து மத நிறுத்துமாறு அறி ித்து வசம
ழங்கும் தரப்பு மூலம்
ிடுக்கப்பட்ட அறி ித்தமல ஒரு மின்சார
நுகர்ப ர் அனுசாிக்கத் த றும் பட்சத்தில், ஏதா து ஒரு நாளில் மு.ப.
08.00 மைிக்கு பின்னர் அல்லது பி.ப. 05:00 மைிக்கு முன்னர் அந்த
மின்சார ிநிவயாகத்மதத் துண்டிக்க
(f) ஒரு மின்சார நுகர்ப ர்:
i. மின்சார ிநிவயாகம் அல்லது அந்த மின்சார ிநவயாக வநாக்கத்தின்
நிமித்தம் ஏதா து மின்மானிமய, மின்சார மார்க்கத்மத அல்லது மின்
வபாறித்வதாகுதிமய
ழங்குதல் வதாடர்பில் வசம
ழங்கும்
தரப்புக்கு வசலுத்த வ ண்டிய சகல கட்டைங்கமளயும் வசலுத்தத்
த றும்
ii. வசம
ழங்கும் தரப்புடன் வசய்துவகாள்ளப்பட்டுள்ள ஏதா து
ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மாதாமாதம் வசலுத்த வ ண்டிய கட்டைங்கமள
வசலுத்தத் த றும் அல்லது
iii. பிமை சார்பில் ஒரு புதிமய ம ப்புத் வதாமகமய
ழங்கு தற்கு
அல்லது நிலும த் வதாமகமய (சராசாி நுகர் ில் ஒரு அதிகாிப்பின்
ிமள ாக வதம ப்படுத்தப்பட்ட) வசலுத்தத் த றும் பட்சத்தில்
(O3)
வபாது ிடுமுமற நாட்கள், சனிக்கிழமம மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமம
நாட்கள் த ிர, ஏதா து ஒரு நாளில் மு.ப. 08.00 மைிக்கு பின்னர்
அல்லது பி.ப. 05:00 மைிக்கு மின்சார ிநிவயாகத்மதத் துண்டிப்பதற்கு
(g) ள ிலுள்ள மின்சாரத்தின் பா மனயினால் அந்த ள ில் சிக்கின்ற
எ ருக்கும் அல்லது வபாது மக்களுக்கு காயத்மத ஏற்படுத்தக்கூடிய
ஆபத்தான அல்லது பாதுகாப்பற்ற ஒரு அ சரநிமல எழுகின்ற
வநரத்தில் மின்சாரத்மதத் துண்டிப்பதற்கு (O4)
தனது ள ினுள் வசம
ழங்கும் தரப்பு பிரவ சிப்பமத அனுமதிக்க
கடமம உண்டு.
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H. ஏமனயம
கைக்குக்கான மாற்றங்கள்
1. சட்டபூர் மான மற்றும் உண்மமயான தக ல்கமள ( ாித்தீர்வு குதிமய
அல்லது ஒரு கைக்மக மாற்றும் நிமித்தம் வதம யான ஆதார ஆ ைங்கள்)
ழங்கு து அடங்கலாக வசம
ழங்கும் தரப்பினால் குறிப்பீடுவசய்யப்
பட்டுள்ள வதம ப்பாடுகமள பூர்த்தி வசய் தற்கு நுகர்வ ாருக்கு கடமம
உண்டு.(O3, O5)
வசம

ழங்கும் தரப்புடனான வதாடர்பாடல்

2. வசம

ழங்கும் தரப்பு வதாடர்புவகாள்ள வ ண்டிய ிபரங்களில் ஏதா து
மாற்றமிருப்பின் அந்த மாற்றங்கள் பற்றி அந்த வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு
அறியப்படுத்த நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு. (O5)

3. கீவழ குறிப்பீடுவசய்யப்பட்டுள்ள முமறகளில் ஒரு முமறயில் B1 என்ற

பந்தியில் குறிப்பீடுவசய்யப்பட்டுள்ள வசம
ழங்கும் தரப்புக்கான ஒரு
அறி ித்தமல ிடுக்க நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.
(a) ஆள் மூலமாக:
i. ழங்கப்படும் அந்த அறி ித்தமல ஏற்றுக்வகாள்ள வ ண்டிய ர்
வசம
ழங்கும் தரப்பினது ஒரு அலு லராக இருத்தல் வ ண்டும்,
மற்றும்
ii. அறி ித்தமல ஏற்வகாள்ளும் நாளானது அது கிமடக்கும் நாளாக
கருதப்படும்
(b) பதிவுத் தபால் மூலமாக:
i. தபால் அலு லகத்தினால்
ிநிவயாகிக்கப்பட்ட குறிப்பு இலக்கமும்
பற்றுச்சீட்டும் அந்த அறி ித்தல் கிமடத்தலுக்கான ஒரு ஏற்மகயாகக்
கருதப்படும்
ii. அறி ித்தல் தபாலில் அனுப்பப்பட்ட நாளின் பின்னர்
ருகின்ற
இரண்டா து (2- து) அலு லக நாள் அந்த அறி ித்தல் கிமடத்த
நாளாகக் கருதப்படும்
மின்சாரத்தின் தரம்
4. மற்வறாரு

நுகர்ப ாின் மின் பா மனமய தமடப்படுத்தும் மின்
உபகரைங்கமள பயன்படுத்தாது த ிர்த்துக்வகாள்ள நுகர்வ ாருக்கு
கடமம உண்டு. (O3)

5. எ வரனும் பிற மின்சார நுகர்ப ருக்கான மின்சார

ிநிவயாகத்திற்கு
இமடயூறுகமள ஏற்படுத்துகின்ற வ ண்டாத அல்லது தகாத முமறயில்
பயன்படுத்துகின்ற ஏதா து மின் உபகரைத்தின் பா மனமய நிறுத்தக்
வகாாி வசம
ழங்கும் தரப்பினால் ிடுக்கப்படும் ஏதா து அறி ித்தமல
அனுசாித்து நடக்க நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O3)
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பாதுகாப்பு
6. குறித்த மின்சார சட்டத்தின் கீழ் குறிப்பீடுவசய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு

வதாடர்பான ஒழுங்கு ிதிகளில் ஏற்பாடுவசய்யப்பட்ட ாறு வபருமள ில்
வபாது மக்களுக்கு அல்லது நுகர்ப ாின்
ள ிலுள்ள நபர்களுக்கு
காயங்கமள ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதுகாப்பற்ற அல்லது ஆபத்தான மின்சாரப்
பா மனயிலிருந்து ஏற்படும் ஆபத்துக்களில் இருந்து த ிர்ந்திருக்க
நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O4)

7. நிலத்திற்கு வமலால் உள்ள ஒரு மின்சார மார்க்கத்மத அனுகக்கூடிய

முமறயில் ஏதா து கட்டிடம், நிர்மாைம் அல்லது மச்சு (அது நிரந்தரமாக
அல்லது
தற்காலிகமாக
இருந்தாவலன்ன)
வபான்றம
நிர்மானிக்கப்படு மத அ தானித்தால் வசம
ழங்கும் அந்த உாிய
தரப்புக்கு எழுத்தில் அறி ிக்க நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O4)

8. வமவல காைப்படும் 07 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்,

அத்தமகய நிர்மாைத்தின் வபாது அல்லது திருத்தத்தின் வபாது அல்லது
அத்தமகய நிர்மாைத்தின் பின்னர் அல்லது திருத்தத்தின் பின்னர் மின்சார
மார்க்கங்களுக்கு அல்லது நபர்களுக்கு ஆபத்மத ஏற்படுத்தலாம் என்பதால்
நிலத்திற்கு வமலால் உள்ள அந்த மின்சார மார்க்கம் அவ் ளவு
வபாருத்தமானதாக அமமயாது என்றிருக்கும் பட்சத்தில், வசம
ழங்கும்
உாிய தரப்பு அது பற்றி உறுதிப்படுத்தும் மர அத்தமகய ஒரு கட்டிடத்தின்
நிர்மாைத்தின் அல்லது மச்சின் நிர்மாைம் சார்ந்த அல்லது திருத்துதல்
சார்ந்த பைிமய ஆரம்பிக்காதிருக்க நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O4)

9. மின்சார

ிநிவயாக கம்பித்வதாகுதிக்கு (தமது
ள ிற்கு மின்சாரத்மத
ிநிவயாகிக்கும் முகமாக வசம
ழங்கும் தரப்பினால் நிறு ப்பட்டுள்ள
மின்சார மார்க்கம்) அருகில் நீண்டு ளர்ந்த தமடமய ஏற்படுத்தக்கூடிய
அல்லது அந்த மின்சார ிநிவயாக கம்பித்வதாகுதியின் பராமாிப்பு சார்ந்த
பைிக்கு தமடயாக இருக்கக்கூடிய அல்லது ஏற்றுக்வகாள்ளத்தகாத ஒரு
ஆபத்மதத் வதாற்று ிக்கக்கூடிய மரம் எதுவும் தனது ள ில் இல்மல என
நிச்சயப்படுத்திக்வகாள்ள நுகர்வ ாருக்கு கடமம உண்டு.(O4)

பாகம் IV - இறுதி ஏற்பாடுகள்
A. நமடமுமறக்கு

ருதல்

1. குறித்த மின்சார சட்டத்தின் பிாிவு 3(1)(e) இன் பிரகாரம் தயாாிக்கப்பட்டுள்ள

மின்சார
நுகர்வ ாாின்
உாிமமகளும்
ஆமைக்குழு ினால்
24.07.2014ஆம்

கடமமகளும்
என்ற
கூற்று
திகதி
அனுமதியளிக்கப்பட்டு

01.01.2015ஆம் திகதி முதல் அமுல்படுத்தப்படும்.
2. வமற்வகாள்ளப்படும் திருத்தங்கள் அல்லது புதிய ஒழுங்கு ிதிகள், நியதிகள்,

நிபந்தமனகள் முதலியன வதாடர்பான அறிவுமரகள் ஆகிய ற்றுக்கு அமமய
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அவ் ப்வபாழுது குறித்த கூற்று அடங்கிய இந்த ஆ ைம் திருத்தப்படும்.
குறித்த கூற்று அடங்கிய இந்த ஆ ைத்திற்கான அத்தமகய ஏதா து
திருத்தங்கள் முமறயாக வபாது மக்களின் க னத்திற்குக்வகாண்டு ரப்படும்.
B. வ ளியீடும்

ிளக்கங்களும்

1. ஆமைக்குழு அலு லம், சகல

ாடிக்மகயாளர் வசம நிமலயங்கள் மற்றும்
வசம
ழங்கும் தரப்பினது பிராந்திய/கிமள அலு லகங்கள் ஆகிய ற்றில்
அலு லக நாட்களில் (அதா து மு.ப. 09:00 மைி முதல் பி.ப. 4:00 மைி மர)
ழமமயான அலு லக நாட்களின் வபாது வபாது மக்களின் குறிப்புக்கு குறித்த
கூற்று அடங்கிய இந்த ஆ ைத்தின் (சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில) ஒரு
பிரதி பார்ம க்கு கிமடக்கப்வபறும்.
2. வசம
ழங்கும் தரப்பினது அல லகங்கள், ஆமைக்குழு அலு லகம்
அல்லது அரசாங்க வ ளியீட்டுப் பைியகம் ஆகிய ற்றிலிருந்து எந்த ஒரு
நபருக்கும் குறித்த கூற்று அடங்கிய இந்த ஆ ைத்தின் கடினப் பிரதிகமளப்
வபற்றுக்வகாள்ளலாம். இதன் வமன்பிரதிமய வசம
ழங்கும் அல்லது
ஆமைக்குழு ின் இமையத்தளத்தில் வபற்றுக் வகாள்ளலாம்.
3. இந்த ஆ ைத்தில் காைப்படும் மின்சார நுகர்வ ாாின் உாிமமகளும் மற்றும்
கடமமகளும் வதாடர்பான ஏதா து ிளக்கம் அல்லது வமலதிக ிபரங்கள்
வதம ப்படும் எந்த ஒரு நபருக்கும் கீவழ தரப்பட்டுள்ள வதாடர்புவகாள்ள
வ ண்டிய
ிபரங்களினூடாக ஆமைக்குழு ின் நுகர்வ ார்
ி காரங்கள்
பிாிவுடன் வதாடர்புவகாண்டு அத்தமகய ிளக்கத்மத அல்லது வமலதிகமான
ிபரங்கமளப் வபற்றுக்வகாள்ளலாம்.
நுகர்வ ார் ி காரங்கள் பிாிவு
இலங்மகப் வபாதுப் பயன்பாடுகள் ஆமைக்குழு
06- து மாடி, இ.
ர்த்தகக் வகாபுரம்
இலக்கம் 28, புனித மமக்கல் வீதி
வகாழும்பு 003
வதாமலவபசி இலக்கம்: (011) 2392607/8
வதாமலநகல் இலக்கம்: (011) 2392641
மின்னஞ்சல் முக ாி: consumers@pucsl.gov.lk
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மர ிலக்கைம்
‘வதாமகயாக மின்சாரத்மத நுகர்ப ர்’ என்பது மின்சாரத்திற்கான வகள் ி ஒப்பந்த
அடிப்பமடயில் 42kVA மின்சார அளம
அல்லது அதற்கு அதிகமான அளம
நுகர் தற்கு உடன்பட்டுள்ள ஒரு மின்சார நுகர்ப ர் எனப் வபாருள்படும்.
‘மின்சார நுகர்ப ர்’ என்பது வசம
ழங்கும் ஒரு தரப்பிடம் (குறித்த மின்சார
சட்டத்தின் பிரகாரம்) அதா து அந்த வசம
ழங்கும் தரப்பு ிநிவயாகிக்கின்ற
மின்சாரத்திலிருந்து ஒரு மின்சார ிநிவயாகத்மதத் வதம ப்படுத்துகின்ற ஒரு நபர்
எனப் வபாருள்படும்.
‘ஆமைக்குழு’ என்பது 2002 இன் 35 ஆம் இலக்கச் சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட
இலங்மகப் வபாதுப் பயன்பாடுகள் ஆமைக்குழு எனப் வபாருள்படும்.
‘மின்சார உற்பத்தி அனுமதிப்பத்திரம் வபற்ற தரப்பு’ என்பது மின்சார உற்பத்திமய
வமற்வகாள்ளு தற்கு ஒரு அனுமதிப்பத்திரம்
ழங்கப்பட்டுள்ள ஒரு தரப்பு எனப்
வபாருள்படும்.
‘மாைி ாசிப்புக் கரு ி’ என்பது ஒரு மின்சார நுகர்ப ருக்கு ிநிவயாகிக்கப்படுகின்ற
மின்சாரத்தின் அளம நிச்சயப்படுத்திக்வகாள்ளு தற்காக பயன்படுத்தப்படும் வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு வசாந்தமான மின்சார ிநிவயாக உபகரைத்தின் ஒரு பாகம் எனப்
வபாருள்படும்.
‘சில்லமறயாக மின்சாரத்மத நுகர்ப ர்’ என்பது மின்சாரத்திற்கான வகள் ி ஒப்பந்த
அடிப்பமடயில் 42kVA மின்சார அளம
அல்லது அதற்கு அதிகமான அளம
நுகர் தற்கு உடன்பட்டுள்ள ஒரு மின்சார நுகர்ப ர் எனப் வபாருள்படும்.
‘பிமை சார்ந்த ம ப்புத் வதாமக’ என்பது மின்சார ிநிவயாகம் வதாடர்பில் வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு ரலாம் எனும் பை ாீதியான சகல வகாடுப்பனவுகளுக்குமான
ஒரு பிமை உத்தர ாதமாக வசம
ழங்கும் தரப்புக்கு ழங்கப்படும் ஒரு பைத்
வதாமக எனப் வபாருள்படும்.
‘வசம
ழங்கும் தரப்பு’ என்பது மின்சாரத்மதப் பகிர்ந்தளிப்பதற்கும் மின்சாரத்மத
ிநிவயாகிப்பதற்கும் ஏற்புமடய ாறு ஒரு அனுமதிப்பத்திரம்
ழங்கப்பட்டுள்ள
இலங்மக மின்சார சமப (இ.மி.ச) அல்லது லங்கா இவலக்ாிசிற்றி (ப்மர ட்) கம்பனி
(வலவகா) எனப் வபாருள்படும்.
‘மின்சாரச் சட்டம்’ திருத்தப்பட்ட ாறான 2009 இன் 20 ஆம் இலக்க இலங்மக
மின்சாரச் சட்டம் எனப் வபாருள்படும்.
‘மின்சார
ிநிவயாக வசம கள் சார்ந்த நியதி’ என்பது வசம
ழங்கும் தரப்பு
ழங்கும் வசம கமள நிரு கிக்கின்ற வசயன்முமற
ிதிகமள உள்ளடக்கியுள்ள
வபாதுப் பயன்பாடுகள் ஆமைக்குழு ினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒரு ஆ ைம் எனப்
வபாருள்படும். வசம
ழங்கும் தரப்பின் சகல ாடிக்மகயாளர் வசம நிமலயங்கள்,
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பிராந்திய / கிமள அலு லகங்கள் ஆகிய ற்றில் ழமமயான அலு லக வநரங்களில்
வபாது மக்கள் இந்த ஆ ைங்கமள தமது குறிப்புக்காகப் வபற்றுக்வகாள்ளலாம்.
‘மின்சார வசலுத்துமக அனுமதிப்பத்திரம் வபற்ற தரப்பு’ என்பது மின்சாரத்மத
வசலுத்து தற்கு ஒரு அனுமதிப்பத்திரம் ழங்கப்பட்டுள்ள இலங்மக மின்சார சமப
எனப் வபாருள்படும்.
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