
 

                                                                                                       අයදුම්පත් අංකය  

රටම එළියයි - අඳුර දුරලයි  

ජාතික විදුලි සත්කාරය 
 

අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම   : …………………………………………………………………………….. 

විදුලිය අයදුම් කරනු ලබන ස්ථානගේ ලිපිනය : …………………………………………………………………………….. 

අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය   
 

ග්රාම ලධලරාී වසගම් නම   : …………………………………………………………………………….. 

විදුලිය ලබා ගැනීමට ගයෝජිත ලධවස තතැඳුම් කර තිගේ ද ?   ඔව් / නැත 

අඩු ආදායම්ලාභිගයකු වන මා හට ඉහත සඳහන් මාගේ ලධවසට විදුලි සැපයුම ලබා ගැනීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් 

ක්රියාත්මක ගක ට ිති රටම එළියයි - අඳුර දුරලයි ජාතික විදුලි සත්කාරය සහන ණය ගයෝජනා ක්රමය යටගත් කටයුු  කර විදුලි 

සැපයුම ලබා ගදන ගමන් ඉල්ලා සිටිමි. 
 

දිනය : ……………………………     ………………………………………..   

                             අයදුම්කරුගේ අත්සන 
 

ප්රාගීය ය විදුලි ඉංජිගන්රු  

ගමම ඉල්ලුම් පත්රගේ නම සඳහන් අයදුම්කරු මාගේ ග්රාම ලධලරාී වසම ු ල පදිංචි කරුගවකු බව සහතික කරමි. 

……………………………………………                                                                                           …………………………………………… 

ග්රාම ලධලරාීගේ අත්සන                                                                                           දිවිනැගුම සංවර්රන ලධලරාීගේ අත්සන  

නම :………………………………………..                                                                     නම :………………………………………..  

වසගම් නම :…………………………....                                                                            වසගම් නම :………………………….... 

දිනය :…………………………………...                                                                       දිනය :…………………………………...  
 

විදුලි අධිකාීගේ ලධර්ගීශය (ලධවගසේ ස්වභාවය ලකුණු කරන්න.) 

1. විදුලි අයදුම්කර ිති ඉහත ලධවගසේ වර්ගඵලය  2.   ඉහත ලධවගසේ කාමර ගණන 

      (මුළුතැන්ගගය සහ සාලය අතහැර) 

1       ව.අ. 500 ට අඩු     1       එකයි    

2       ව.අ. 500 – 1000     2       ගදකයි 

3       ව.අ. 1000 – 1500     3       ු න සහ ඊට වැඩි  

4       ව.අ. 1500 ට වැඩි  

 

3. ලධවස තතැඳුම් කර තිගේ ද ?    4.    ලධවගසේ වහලය 

ඔව්     1       උළු ගසවිලි 

නැත    2       ිස්බැස්ටස් ගසවිලි 

        3       ටකරන් ගසවිලි 
 

5. ඉහත ලධවසට විදුලිය ලබා දීමට අවශය විදුලි ැහහැන් මාර්ගගේ දිග (ගසේවා සැපයුම් චක්රගල්ඛයට අනුව) මීටර්………….  

ඉහත අයදුම්කරුගේ ලධවසට විදුලිය ලබාදීමට ලධවගසේ තතැඳුම් කිීමට සුදුසු තත්ත්වයක පවතින අතර  ගසේවාව ලබාදීමට 

පිළිගයල කරන ලද ිස්තගම්න්ු ව අනුමැතිය සඳහා ගම් සමඟ ඉදිරිපත් කරමි. 
 

විදුලි අධිකාී ( …………………………………….පා.ගසේ.ම ) 
 

පළාත් ආදායම් ගණකාධිකාරි  

……………………………………………පා.ගසේ.ම ගේ විදුලි අධිකාී විසින් ලධර්ගීශ කර ි ති ඉහත ලධවස ගවත විදුලිය ලබාදීම සඳහා 

රු. ………………………………….. ක ණය මුදලක් ගගවීම අනුමත කරමි. 
 

දිනය:………………………………..    ප්රාගීය ය විදුලි ඉංජිගන්රු (…………………………………) 
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සභාපති 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 

සභාපති 
ලංකා විදුලි පුද්. සමාගම 

රටම එළියයි - අඳුර දුරලයි 

ජාතික විදුලි සත්කාරය 

 

විදුලි ප්රවේශයය පැවතියද වේමවේෙක් විදුලිය ලබා ගැනීමට වේනොහැකි වී ඇති ජනොවට සහනදායී පදනම මෙ 

මාස තුනක් තුළ විදුලිය ලබා දීවේේ “ජාතික විදුලි සත්කාරය” වැඩ සටහන පිළිබඳ විධිවිධාන  

 

 

1.1 පසු ගිය කාලය තුල රජය විසින් විදුලිබල ක්ෂ ේත්රෂේ  විාාල යෂය ජයයන් සිදු කර ක්රියාමකමක කරය ල  

ග්රාමීය ය විදුලියය යාපිති යේෂමක ෂකඹ, ග ගපහප ග කතර,රග ගාල,ලග මා,ර  ා  පහබන්ෂ,ඹේ යය  

දිස්ත්රික්කල 0%%ව විදුලියය යර යක් ඇති කර ඇ,. එෂමන්ම අෂයකුමක සෑම දිස්ත්රික්කයකම පාෂ ේ 

9%වකේ ැඩි විදුලි යර  ප්රතිා,යක් ඇති කර ඇ,. 2%06 ර් ය ය විේ 0%%වක විදුලියය 

යර යක් රේ තුල ඇති කිරීම රජෂේ  ඉලක්කයයි. ෂකෂසේ යමුමක 0%%වක විදුලි යර යක් ඇති 

වීෂමන් පසු  එම යරණි, ප්රෂද්ාල පදිංචි ජය,ා සියතර ෂ යාම විදුලි ෂසේා ලබා ෂගය ෂයඹමැ,.  
 

1.2 ෂමම අමා,යාංායග ස්ෂද්ා කේයුතු අමා,යාංාෂේ  ස ය ඇති ප්රාෂද්ය ය ෂල,කපහ කාර්යාල  ර ා සිදු 

කරය ල  සමීය ක්  ය අනු ෂපනී යන්ෂන් ,මමක නිාස ඒකක 2%%ග%%%ක් පම  විදුලි ෂසේා ලබා 

ෂගය ෂයඹමැති බයි. ෂමයේ ප්රධාාය ෂ ේතු ෂලස  ුනයාෂගය ඇමකෂමක නිස අසල විදුලි ප්රෂශා රැ ැන් 

තිබුය  නිාස ,,ැුනපහ කිරීම ස  විදුලි ෂසේා සපහබන්ධා,ා ලබා ගැනීම සඳ ා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

ෂ, ෂගවිය යුතු මූලික පිරිැය  රා ගැනීමේ අ ා, පදිංචිකරුන්ේ යර්ථික  ැකියාක් ෂයඹමැති වීම 

බයි. ෂමැනි නිාස ඒකක ෂ, විදුලි ෂසේා ලබා දීම සඳ ා යසියානු සංර්ධාය බැංකු  ය යධාාර 

ක්රමය  ා සමිද්ි සංර්ධාය බැංකුෂශ මැදි මක වීම සහි,  ය යධාාර ක්රමය ක්රියාමකමක වද  ,මමක විදුලි 

ෂසේා සපහබන්ධා,ා ලබා ෂයඹගමක නිාස ඒකක 075ග%%%ක් පම  ඇති බ ෂපනී යයි. ෂමය කිසිෂසේමක 

සෑහීමකේ පමක විය ෂයඹ ැකි ,මකයකි.  
 

1.3 ශ්රී ලංකාෂශ ජය,ාෂජ වනය ,මකය ඉ ල  ැමීය ම සඳ ා විදුලිය මූලික අ,යාය සාධාකයකි. රජය විාාල 

මූලය යෂය ජයයක් සිදු කර ඇමකෂමක ජය,ාෂජ ෂමම මූලික අාය,ා සපුරාීමම සඳ ා ය අ,ර 

රජෂේ  ෂමම යෂය ජයල උපරිම ප්රෂය ජය ගැනීමේ යපහ ජය,ාේ උපරිම ෂලස විදුලි ෂසේා ලබා 

දිය යුතුය. ෂපහ නිසා අතිගරු ජයාිපතිතුමාග ගරු අග්රාමා,යතුමාග ගරු විදුලිබල  ා පුයර්ජයනීය බලාක්ති 
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අමා,යතුමා ස  ගරු විදුලිබල  ා පුයර්ජයනීය බලාක්ති නිෂය ජය අමා,යතුමා විසින්ග කඩියපහ 

ැඩසේ යක් ෂලසග විදුලි යරණි, ප්රෂද්ාල පදිංචි සිටිය සියතර ජය,ා ෂ, විදුලි ෂසේා ලබා 

දීමේ ැඩපිළිෂලක් ක්රියාමකමක කිරීමේ උපෂ ස් දී ඇති අ,ර 2%06 ජයාරි මස 30 ය දිය අතිගරු 

ජයාිපතිතුමා විසින් ශ්රී ලංකාෂශ විදුලි යරණි, ප්රෂද්ාල සිටිය සියතර ජය,ා ෂ, විදුලි ෂසේා 

ලබා දී ඇති බේ ය ස්ථිර ප්රකාාය ලබා දීමේ නියිත,ය. 
 

1.4 ෂපහ ය විේ ක්රියාමකමක ය යසියානු සංර්ධාය බැංකු  ය යධාාර යාපිතිය  ා සමිද්ි සංර්ධාය 

බැංකුෂශ මැදි මක වීම සහි,  ය යධාාර ක්රමය , දුරේමක යාප්, කරග ය ස ය  ය ක්රමයක් දිවියැගුම 

සංර්ධාය ෂ පාර්,ෂපහන්තුෂශ ස ෂය ගය ඇති දියිය පුරා ක්රියාමකමක කිරීමේ සැලසුපහ කර ඇ,. ෂපහ 

නිසා මූලය දු ්කර,ායන් ෂ ේතුෂන්ග විදුලි ප්රෂශාය පැතිය  විදුලි ෂසේා සපහබන්ධා,ා ලබා ෂගය 

ෂයඹමැති සියතර පවදල, ඒකක ෂ, ප , සඳ න් ස ය  ය ක්රමය  ුනන්ා ෂ නු ලැෂ..  

 

1.5 ෂපහ ය විේ  ුනයාෂගය ඇති  ා ඉදිරිෂේ දී  ුනයා ගනු ලබයග විදුලි ෂසේා ලබාෂගය ෂයඹමැති සියතර 

නිාස ඒකක ෂ, එම නිාස ,,ැුනපහ කිරීමේ  ා විදුලි ෂසේා සපහබන්ධා,ා ලබා ගැනීමේ රු. 4%ග%%%/-
ක උපරිමයකේ යේමක  ය මු ලක් ලබා ෂ නු ඇ,. එම  ය මු ල සමාය මාසික ාරික 72කින් මාසික 

විදුලි පරිෂභ ජය ගාස්තු සමග ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / ලංකා විදුලි පුද්. සමාගම විසින් අය කර ග, 

යුතු ෂශ. එහි දී ලබා ෂ ය  ය මු ල ම, 7වක ාර්ෂික ෂපඹීම අනුපාතිකයක් අනු ග යය කරය ල  

සමාය ාරික ලින් අය කර ග, යුතු ෂශ. ෂමහිදී ෂමම ෂසේා ලබාදීම සඳ ා ය  ය මු ලින් රු. 

07ග5%%/-ක් නිාස ,,ැුනපහ  කිරීම සඳ ා ස  ඉතිරි මු ල විදුලි ෂසේා සපහබන්ධා,ා ලබා දීෂපහ මූලික 

පිරිැය ෂලසමකග විදුලි ඉල,ලුපහකරුෂජ අාය,ා  ා ඇස්,ෂපහන්තු අනු උපරිම ාෂයන් උපෂය ගී 

කර ග, යුතුය. 

 

1.6 ෂමම ස ය  ය ෂසේා ලබාගැනීම සඳ ා ය අයදුපහපත්රය ෂපහ සමග අමු ා ඇ,. එම අයදුපහපත්රය ෂපහ 

ය විේ  ුනයාෂගය ඇති සියතර පවදල, ඒකක ෂ, ලබා දී දිය 04ක කාලයක් තුල සපහපූර්  කරය ල  

අයදුපහප, ප්රාෂද්ය ය විදුලි අිකාරී ෂ, ලබා ග, යුතුය. ෂපහ සඳ ා සියතර දිස්ත්රික් ෂල,කපහ කාර්යාල  ා 

ප්රාෂද්ය ය ෂල,කපහ කාර්යාලල නිලධාාරීන්ග ග්රාම නිලධාාරීන්  ා දිවියැගුම සංර්ධාය නිලධාාරීන් යදී 

ප්රාෂද්ය ය ම ේෂපහ සියතරම රජෂේ  නිලධාාරීන් ස භාගි කර ග, යුතුය. 
 

1.7 එෂසේ ලැෂබය අයදුපහපමකලේ අ ා, නිාස ඒකක ,,ැුනපහ කිරීම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් 

පමකා ෂගය යනු ලබය සුදුසුකපහ සහි, විදුලි කාර්ිතක ෂල,ඛයෂේ  ලියාපදිංචි වී ඇති විදුලි කාර්ිතකයකු 

ලා දිය %7ක් තුල සිදු කර ග, යුතුය. ෂමම නිාස ,,ැුනපහ කිරීෂපහ කාර්යය; ගි සථ් විදුලි පරිපථයග 

ප්රධාාය ස්වියයග ෂාේ  ධාාරා පරිපථ බිඳියය (RCCB)ග සිඟිති ධාාරා පරිපථ බිඳියය (MCB)ග විදුලි ප න් %4ක්ග 

ෂකෂනි පිටුමන් %0ක්ග L යකඩය  ා බිපහගැන්වදම යය මූලික උපාංගලින්  සමන්වි, විය යුතුය. (අ ා, 
නිාස ,,ැුනපහ කිරීෂපහ භාණ්ඩ විය ම  ා කාර්ිතක කුලිය   ඇතුතර රු. 07ග5%%/-ක උපරිම සීමාේ 

යේමකග අ ා, කාර්ිතකයා කාර්යය නිම කර ාර්,ා කිරීෂමන් පසුග නිසි ප්රිතතියේ අනුූලල ය ෂසේ සිදු 

කර ඇති බේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෂේ  ප්රාෂද්ය ය විදුලි අිකාරීරයා / ලංකා විදුලි පුද්. සමාගෂපහ 

ාාඛා ක,මයාකරු සෑහීමකේ පමක වීෂමන් පසු ප්රතිපූර ය ක, යුතු ෂශ.) 
 

1.8 විදුලි ,,ැුනපහ කිරීම අසන් වූ පසුග විදුලි ෂසේා සපහබන්ධා,ා ලබා දීම සඳ ා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෂේ  

ප්රාෂද්ය ය විදුලි ඉංජිෂන්රු / ලංකා විදුලි පුද්. සමාගෂපහ ාාඛා ක,මයාකරු විසින් දිය %2ක් තුල 

ඇස්,ෂපහන්තු සකස් කර අනුම, කර අ ා,  ය මු ල නි  ස් කිරීමේ කේයුතු ක, යුතුය. එම කේයුතු 

අසන් වීෂමන් පසු දිය %2ක් තුල විදුලි ෂසේා සපහබන්ධා,ා ලබා දීමේ කේයුතු ක, යුතුය.   
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1.9 එක් එක් මාසල විදුලි ෂසේා සපහබන්ධා,ා ලබා දීෂපහ ප්රගතියග අනිාර්යෂයන්ම ඊ,ග මාසෂේ  මුල, සතිය 

තුල ෂමම අමා,යාංාය ෂ,  ා දිවියැගුම සංර්ධාය ෂ පාර්,ෂපහන්තු ෂ, ඉදිරිපමක ක, යුතුය. (අ ා, 

යකිති පත්රය ෂපහ සමග අමු ා ඇ,.)  

 
ෂමම ැඩ සේ ය සාර්ථක ක්රියාමකමක කිරීම සපහබන්ධාෂයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෂේ   ා ලංකා විදුලි 

පුද්. සමාගෂපහ එක් එක් ෂරේණිල නිලධාාරීන්  ා සියතර කාර්ය මණ්ඩලය ,ම උපරිම කැපවීම  ා  ායකමකය 

ලබා ෂ නු ඇ,ැයි අෂප්ක් ා කරිත.   
 

 

ආචාර්ය බී.එේ.එස්. බටවේගොඩ 

වේේකේ 
විදුලිබල  ා පුයර්ජයනීය බලාක්ති අමා,යාංාය 
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