
 
කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා    mYtyf cgNahfj;jpw;F khj;jpuk;  For office use only 

අයදුම්පත ලැබුණු දිනය    අයදුම්පත් අංකය                    A N C                 

  අයක්රමය                   Single Phase   Three Phase   

ඇස්තයම්න්තු කළ දිනය   තරාපැවියේ සිට දුර      15 A  30 A  60 A   

 

 
1. අයදුම්කරුයේ සම්ූර්ණ නම \ tpz;zg;gjhuhpd; KOg; ngah \ Full Name of the Applicant 

ූජය \ මයා \ යමනවිය \ මිය ,  tzf;fj;jpw;Fhpa \ jpU \ nry;tp \ jpUkjp , Rev \ Mr \ Mrs \ Miss. 

 
 

 
2. මුලකුරු සමඟ නම \ Kjy; vOj;Jf;fSld; ngah; \ Name with Initials 

 

 

 
 

 
 

3. යස්වාව අවශ්ය ස්ථානයේ ලිපිනය \ Nrit Njitg;gLk; ,lj;jpd; tpyhrk; \ Address of the Premises where  

               Electricity Supply is Required 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ලිපි ලැබිය යුු ලිපිනය \ fbjk; fpilf;f Ntz;ba tpyhrk; \ Postal Address 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.1 ලිපි ගනුයෙනු කිරීම සඳහා ස්ිරව යමම ලිපිනය භාවිතා කිරීමට (✓)  ලකුණ යයාෙන්තන  \ ,J epue;ju 
njhlh;Gila Kfthp vd;why; jaTnra;J (✓)Fwpf;fTk \ Please mark (✓) if this is the permanent 

corresponding address. 

 

 

  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය    ,yq;if kpd;rhu rig      Ceylon Electricity Board 
 

නව විදුලි යස්වා සැපයුමක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්රය 
Gjpa kpd; Nrit xd;wpidg; ngWtjw;fhd tpz;zg;gg; gbtk  

Application for Obtaining a New Electricity Supply 

 
 

යමම අයදුම්පත සම්ුර්ණ කිරීයම්දී ඇමුණුම-1 හි සෙහන්ත උපයෙස් පිළිපදින්තන 
,e;j tpz;zg;gg; gbtj;jpid epug;Gk; NghJ ,izg;G - 1 ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s mwpTiufisf; iff;nfhs;Sq;fs;; 

Please Follow the Instructions in Annexure -1 Before Completing the Application Form 

                    

                    

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   



 
 

5. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය \ Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; \ National Identity Card No. 

 

            

 

6. දුරකථන අංකය \  njhiy Ngrp ,yf;fk; \ Telephone No 
 

ස්ථාවර  \ epiyahd \ Fixed 
              

ජංගම \  ifalf;f \ Mobile 
 

             

 

7. යමම  පරිශ්රයට මීට යපර විදුලිය ලබා ඇත්නම් එම ගිණුම් අංකය\ ,t;tshfj;jpw;F ,jw;F Kd;dh; kpd;rhuk; 

ngwg;gl;bUg;gpd; fzf;F ,yf;fk; \ If a previous connection was available, please provide the account No.    

 

 

8. අවශ්ය යස්වාව ඉදිරියයන්ත (✓) ලකුණ සලකුණු කරන්තන \Njitahd tif Nritf;F (✓) Fwpf;fTk; \ Mark 

(✓) for the required type of Service 
 

 

 

 

 

 
9. විදුලිය භාවිතා කිරීයම් අයේක්ිත අරමුණ\ kpd; Njitg;ghL \ Intended Purpose of Usage of  

Electricity  
 

10. අවශ්ය විදුලි සැපයුම ඉදිරියයන්ත (✓) ලකුණ යයාෙන්තන\  Njitahd kpd; toq;fy; (✓)Fwpf;fTk; \ Mark (✓) 

for the Required Electricity Supply 
 

එකලා 30A \ xU gb epWTif 30A \ Single 

Phase 30A 
 

යතකලා 30A \ %d;W gb epWTif 30A \ 

Three Phase 30A 
 

යතකලා 60A \ %d;W gb epWTif 60A \ 
Three Phase 60A 

   

          

8.1 
නව ස්ිර විදුලි සම්බන්තෙතාවයක් \   Gjpa epue;ju Nrit ,izg;G \ New Permanent Service 

Connection 
 

8.2 
පවත්නා යස්වාව  වැඩි දියුණු  කිරීමක්නම් \  jw;NghJs;s Nritia  mjpfhpj;jy;  \ Augmenting 

the Existing Service 
 

 
පවත්නා යස්වාව \   jw;NghJs;s 

Nrit tif \ Existing Service  

පවත්නා යස්වායේ ගිණුම් අංකය \ jw;NghJs;s fzf;F ,yf;fk;  \ 

Existing Account No.  

            

8.3 තාවකාලික සම්බන්තධතාවයක් \ தற்காலிக இணைப்பு \ Temporary Connection  

8.4 
ස්ිර කළහැකි තාවකාලික සම්බන්තධතාවයක් \  jw;fhypf ,izg;G  xU epue;ju  ,izg;ghf 
khw;wg;glyhk;   \ Temporary connection that can be converted to a permanent connection 

 

8.5 

තාවකාලික සැපයුමක් නම් , තාවකාලික  සැපයුම  අවශ්ය කාලය \  jw;fhypf 

,izg;G Njitg;gLk; fhyk .\ Duration for which the Temporary 

Connection is required 

 

දින \    
ehl;fspy;  \  
Days 



 
 

15A යස්වා සැපයුම් ඔබට ලබාගත හැක්යක් යකාළඹ සහ මහනුවර නගර වල පමණි\ 15A Nrit ,izg;Gf;fs;; 
nfhOk;G kw;Wk; fz;b efuq;fspy; kl;LNk ¢ilf;¢d;wd vd;gij epidåy; nfhs;f \ Please note that 

15A service connections are available only in Colombo and Kandy Cities 

එකලා 15A \ xU gb epWTif 15A \ Single 

Phase 15A 
 යතකලා 15A \ %d;W gb epWTif 15A  \ 

Three Phase 15A 
 

 

11. ෙවයස් යේලාව අනුව අය කරන අය ක්රමය ඉල්ලුම් කරන්තයන්තෙ ? (✓) \ ehnshd;wpd; gad;ghl;L     

Neuj;jpw;Fhpa fl;lz Kiwf;F tpz;zg;gpf;fpd;wPh;fsh ? (✓) \ Requesting Time of Use Tariff ? (✓)  

 

12. විදුලිය ලබාගන්තනා  පරිශ්රයේ  GPS ඛණ්ඩාංක ෙශ්මස්ථාන වලින්ත  (ෙන්තයන්ත නම්) \ Nrit Njitg;gLk; tshfj;jpd; 

[p.gp.v]; Ms;$Wfs; jrkq;fspy; (njhpAk; vdpd;) \ GPS Coordinates of the Premises where Electricity 

Supply is required in decimal format (If known) 

               අක්්ාංශ්ය \ mfyhq;F \ Latitude   යේශ්ාංශ්ය\ nel;lhq;F \  Longitude 
 

 

13. GPS ඛණ්ඩාංක යනාෙන්තයන්ත නම් විදුලි යස්වා සැපයුම අවශ්ය ස්ථානයට ළඟා වීමට පහසුවන පරිදි මාර්ග 
විස්තරයන්ත ෙක්වන්තන. \ [p.gp.v]; Ms;$Wfs; njhpahnjdpd; kpd;rhu Nrit Njitg;gLfpd;w ,lj;jpw;F 

tUif jUtjw;F trjpahf ghij tpguk; xd;wpidj; jhUq;fs; \ If GPS Coordinates are not known, 

Please provide necessary directions to the premises where Electricity Supply is required. 

 
14. අයදුම්කරුයේ නමින්ත යවනත් ස්ථාන සඳහා විදුලිය ලබායගන තියේ නම් එම ස්ථාන විදුලි ගිණුම් අංක \ 

tpz;zg;gjhuhpd; ngahpy; NtW ,lq;fSf;F kpd;rhuk; ngwg;gl;bUg;gpd; mtw;wpd; fzf;F 
,yf;fq;fs;; \ State the Electricity Account Numbers of the other premises where Electricity has been 

obtained under the same applicants name 

                       

 

1.            2.           

3.            4.           



 
 

 
මා විසින්ත ඉහත ලබාදුන්ත සියු යතාරුරු සතය හා නිවැරදි බව සහතික කරමි. අසතය යතාරුරු යහෝ වයාජ ලිපි 
යල්ලඛණ ඉදිරිපත් කර ඇති බවට පසුව ඔේු වුවයහාත්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සමග අත්සන්ත කරන ලෙ ගිවිසුම 
අවලංගු  කර මයේ විදුලි සැපයුම විසන්ති වන බවත්, එ සම්බන්තධයයන්ත වන සියු වගකීම් වලින්ත ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය ූර්ණ වශ්යයන්ත නිෙහස් වන බවත්, අවයබෝධයයන්ත  යුුව සහතික යකාට පහත අත්සන්ත කරමි.  
 
යම් යහයකින්ත යවනත් අයයකුයේ ඉඩම්/නිවාස/යේපල හරහා අදින ලෙ රැහැන්ත මාර්ගයක් යවනස් කිරීමට සිදුවුවයහාත් ඒ 
සඳහා වැයවන සම්ූර්ණ මුෙල යගවීමටෙ යමයින්ත යපායරාන්තදු යවමි. ගිේසුම්ගත ධාරිතාවය ඉක්මවා යනායන පරිදි 
විදුලිය පරියභෝජනය කිරීමට යපායරාන්තදු යවමි. ඉහත ස්ථානයට විදුලිය ලබාගැනීම සඳහාඇස්තමීන්තුවක් ලබා යෙන 
යලස යමයින්ත ඉල්ලුම් කරමි.  

 

NkNy vd;dhy; toq;fg;gl;l midj;J jfty;fSk; cz;ik kw;Wk; rhpahdit vd;W ehd; 
Ùq;fSf;F cW§aspf;¢d;Nwd;. jtwhd jfty;fs; my;yJ Nghç Mtzq;fs; rkh;g;ßf;fg;gl;Ls;sd 
vd;gJ ßd;dh; ep&ßf;fg;gl;lhy; ,yq;if kpd;rhu rigAld; ifnaOj;§l;l xg;ge;jk; ,uj;J 

nra;ag;gl;L vdJ kpd;rhuk; Jz;bf;fg;gLk; vd;gij mwpe;J ehd; £No ifnahg;gkpL¢Nwd ; 
 
NtnwhUthpd; epyk; ÆæLÆnrhj;Jf;fSf;$lhf vdJ kpd;rhuf; fk;ß nry;Yk; NghJ VNjDk; 
Ml;Nrgid Vw;gl;lhy; mjd; ghijia khw;Wtjw;fhd KO nryitAk; nrYj;j xg;Gf;nfhs;¢Nwd;. 
NkYk; xg;ge;j Njitia kPwhky; kpd;rhuj;ijg; gad;gLj;jTk; xg;Gf;nfhs;¢Nwd;. Nkw;fz;l 
,lj;§w;F kpd;rhuk; toq;Ftjw;fhd k§g;àl;Lj; njhifia toq;FkhW ehd; Nfl;Lf; nfhs;¢Nwd;. 
  
 

I assure that all the information given above is true and correct. If it is later proved that false information or 

forged documents have been submitted, I will consciously certify that the agreement signed with the Ceylon 

Electricity Board will be terminated and my Electricity supply shall be disconnected and that the Ceylon 

Electricity Board will be fully relieved of all liability in that regard. 

 

I agree to pay the full cost of change of line route which have laid across someone else's land / house / 

property in case of any objection. I also agree to use electricity without exceeding the contract demand. I 

hereby request to issue an estimate for the supply of electricity to the above premises. 

 
 

15. අයදුම්කරුයේ අත්සන       දිනය 
      tpz;zg;gjhuhpd; ifnahg;gk      jpfjp 

Signature of the Applicant    ........................................................  Date .................................... 


