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නව විදුලි සසේවා සැපයුමක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්රය 

 සම්ූර්ණකිරීම සඳහා අවශ්ය උපසෙසේ 

අයදුම්පසේ අනු අංක පිළිසවලින් පහත ෙක්වා ඇති උපසෙසේ  අනුව අයදුම්පත සම්ුර්ණ කළ යුතුයි. 

 

1. පූජ්ය/මයා/මමමෙවිය/මිය අතරින් අෙවශ්ය වචෙ කපා හැරිය යුතුය.මුලකුරු වලින් හැඳින්මවෙ 

ෙම් සමඟ ජ්ාතික හැඳුනුම්පමේ දැක්මවෙ පරිදි සම්ුර්ණ ෙම ලිවිය යුතුය. 
 

උදා. දිසාොයක මුදියන්මසේලාමේ ොමල් දිසාොයක 

 

2. අයදුම්කරුමේ මුලකුරු සමඟ ෙම ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් ලිවිය යුතු අතර, එක් අකුරක් සදහා  

එක් මකාටුවක් බැගින් භාවිතා කළ යුතුය. 

 

උදා : 

 

3. ෙව විදුලි මසේවා සැපයුම ලබා ගැනීමට මයෝජිත පරිශ්රමයහි ලිපිෙය ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් 

සඳහන් කළ යුතු අතර, එක් අකුරක් සදහා  එක් මකාටුවක් බැගින් භාවිතා කළ යුතුය. 

 

4. ෙව විදුලි ගිණුම ආරම්භවෙ මතක් මවෙේ සේථාෙයකට ලිපි ලැබිය යුතු ෙම් පමණක් එහි ලිපිෙය 

සඳහන් කළ යුතුය. 

 

4.1. මමම ලිපිෙය සේි රවම ලිපි ගනුමදනු සඳහා මයාදාගන්මන් ෙම් අදාල මකාටුව තුල (✓) ලකුණ 

මයාදන්ෙ 

 

5. අයදුම්කරුමේ ජ්ාතික හැඳුනුම්පේ අංකය සඳහන් කල යුතු අතර, එක්  මකාටුවකට එක් අංකයක් 

වෙ පරිදි සඳහන් කල යුතුය. 

ජාතික හැඳුනුම්පත සනාමැති නම් පමණක් විදුලි අයදුම්කරුමේ අෙෙයතාවය තහවුරු කර ගැනීම 

සඳහා ගමන් බලපත්ර/රියදුරු බලපත්ර අංකය සහ වර්ගය මමහි සඳහන් කළ යුතුය. 

6. අයදුම්කරුමේ සේථාවර සහ ජ්ංගම දුරකථෙ අංක සඳහන් කළ යුතුය. විදුලි මසේවාව සඳහා ඔබමේ 

ලියාපදිංචිය, ඔබමේ ඇසේතමම්න්තු මුදල සහ ඉදිරිමේදී ඔබමේ ප්රමේශ්මේ විදුලිය අේහිටුවීම්, දීර්ඝ 

විදුලි බිඳ වැටීම් ,ඔබමේ බිල්පේ සම්බන්ධ මතාරතුරු හ ෝ මගවීම් වැනි මතාරතුරු මකටි පණිවිඩ 

මසේවාව (SMS) මඟින් ඔබ මවත දැනුම්දීමට මමම ජ්ංගම දුරකථෙ අංකය භාවිතා කිරීමට නියමිත 

බැවින් එම මසේවාවන් ලබාගැනීම සඳහා ඔබමේ නිවැරදි ජ්ංගම දුරකථෙ අංකය මමහි සඳහන් 

කිරීමට කටයුතු කරන්ෙ. 
 

7. විදුලි සැපයුම අවශ්ය පරිශ්රයට මීට මපර විදුලි මසේවා සැපයුමක් ලබා මගෙ තිබුමේ ෙම් එහි විදුලි 

ගිණුම් අංකය සඳහන් කළ යුතුය. 
 

8. ඔබමේ අවශ්යතාව අනුව අදාල මකාටුව තුල  (✓) ලකුණ  මයාදන්ෙ. මම් සම්බන්ධමයන් වැඩිදුර 

පැහැදිලිකිරීම් අවශ්ය ෙම් ළඟම තිමබෙ ලං .වි .ම  පාරිමභෝගික මසේවා මධයසේථාෙමයන් විමසිය 

හැක. 
 

8.1. විදුලි මසේවා සැපයුමක් ලබාගේ පසු සේි රවම එය පවේවාමගෙ යාමට අවශ්ය අයදුම්කරුවන්. 
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8.2. පවේො මසේවාවක් වැඩි දියුණු කිරීමක් සඳහා. මමහිදී දැෙට පවතිෙ මසේවාව සටහන් කරන්ෙ.   

උදා  :-  එකලා ඇම්පියර් 30 දැෙට පවතී ෙම් එය 1P 30A සටහන් කරන්ෙ 

මතකලා ඇම්පියර් 30 දැෙට පවතී ෙම් එය 3P 30A  සටහන් කරන්ෙ 

 

8.3. තාවකාලික විදුලි සැපයුමක් අවශ්ය අයදුම් කරුවන්.  

මමම සැපයුම උපරිම දිෙ 14 කට යටේව ලබාමදනු ලැමේ. 

උදා :-  සැණමකළි, මකටි උේසව , අවමංගල උේසව ආදී 

 

8.4. යම්කිසි කාලයකට පසු සේිර කල හැකි සැපයුමක්.  

මමහිදී ආරම්භමේදී තාවකාලිකව යම්කිසි සේථාෙයකට සැපයුමක් ලබාමගෙ පසුකමලක එය 

සේිරව පවේවාමගෙ යා හැකි වෙ පරිදි පරිවර්තෙය  කල හැකි සැපයුමක් . 

උදා :- තොමගෙ යෙ නිවසක්  මහෝ  මගාඩෙැගිල්ලක්, මාර්ග සංවර්ධෙ වයාපෘති සඳහා     

ලබාගන්ො සැපයුම් ආදී 

 

8.5. අනු අංක 8.3 මහෝ 8.4 යටමේ ඇති තාවකාලික මසේවාවක් ෙම් අවශ්ය දිෙ ගණෙ දල වශ්මයන්  

සටහන් කරන්ෙ. 

 

9. ෙව විදුලි මසේවා සැපයුම අයදුම් කරනු ලබෙ අවශ්යතාවයට අදාල පහත දක්වා ඇති පරිදි  ඉංග්රීසි 

අක්ෂරය සඳහන් කළ යුතුය.  ඔබමේ අවශ්යතාවය පහත දක්වා ඇති ලැයිසේතුමේ මොමැති ෙම් 

ඉල්ලුම්පත්රසේ අොල හිසේතැසනහි ඔබමේ විදුලි අවශ්යතාවය සඳහන් කළ යුතුය. 

 

A නිවස  G පෑසේසුම් වැඩමපාළ /ලී මමෝල්/ගල් මමෝල් 

B තොමගෙ යනු ලබෙ මගාඩෙැගිල්ල  H රජ්මේ මරෝහල් / රජ්මේ පාසැල් 

C මහෝටලය  I 
රජ්මේ විශ්ේව විදයාල/වෘේතීය 
ුහුණුආයතෙ 

D මවළද වයාපාරය  J කර්මාන්තශ්ාලා 

E ආගමික සේථාෙය  K ප්රජ්ා ජ්ල මපාම්පාගාර   

F කාර්යාලය  L වගා කටයුතු සඳහා ජ්ල මපාම්ප කිරීම 

 

10. අයදුම් කරනු ලබෙ විදුලි මසේවා සැපයුම් වර්ගයට ඉදිරිමයන් (✓) ලකුණ මයදිය යුතුය. (15A 

මසේවා සැපයුම් ඔබට ලබාගත හැක්මක් මකාළඹ සහ මහනුවර ෙගර වල පමණි.) 

 

11. දවමසේ මේලාව අනුව ගාසේතු අයකරෙ අයක්රමය ඔබ ලබාගැනීමට අදහසේ කරන්මන් ෙම් ඒ බව 

සඳහන් කළ යුතුය.මමම අයක්රමමේදී දිෙය මවලාව අනුව මකාටසේ තුෙකට ( දිවා කාලය, 

කාර්යබහුල හා කාර්යබහුල මොවෙ) මබදා ඇති අතර අදාල කාලපරිච්මේදය තුල පරිමභෝජ්ෙය 

කරෙ විදුලි ඒකක ප්රමාණයට එම කාලපරිච්මේදය සඳහා අනුමත ගාසේතුවට අනුව අයකිරීම් සිදු 

කරනු ලැමේ.     

 

 

 

 

 

12. GPS ඛේඩාංක දන්මන් ෙම් අක්්ාංශ්ය හා මේශ්ාංශ්ය අදාල මකාටු තුල සටහන් කරන්ෙ. 
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උදාහරණය : මකාළඹ 02 හි පිහිටි ලංවිම ප්රධාෙ කාර්යාලමේ GPS ඛේඩාංකය  

අක්්ාංශ්ය                   මේශ්ාංශ්ය 

 

 

13. GPS ඛේඩාංක මොදන්මන් ෙම් විදුලි මසේවා සැපයුම අයදුම් කරෙ සේථාෙයට පහසුමවන් ළඟා 

විය හැකි පරිදි දළ සැලැසේමක් දැක්විය යුතුය. 

 
14. අයදුම්කරුමේ ෙමින් මවෙේ පරිශ්ර සඳහාවිදුලි සැපයුම් ලබා මගෙ තිමේ ෙම් එම විදුලි ගිණුම් 

අංක සඳහන් කළ යුතුය. 

 

15. අයදුම්කරු විසින් අයදුම් පත්රමේ සපයා ඇති සියලු මතාරතුරු සතය බවට සහතික මකාට, යම් 

මහයකින් මවෙේ අමයකුමේ ඉඩම්/නිවාස/මේපල හරහා අදිෙ ලද රැහැන් මාර්ගයක් මවෙසේ 

කිරීමට සිදුවුවමහාේ ඒ සඳහා වැයවෙ සම්පූර්ණ මුදල මගවීමටද මපාමරාන්දු මවමින් සහ 

ගිේසුම්ගත ධාරිතාවය ඉක්මවා මොයෙ පරිදි විදුලිය පරිමභෝජ්ෙය කිරීමට මපාමරාන්දු මවමින් 

සුුරුදු සම්පූර්ණ අේසෙ සහ දිෙය මයදිය යුතුය. 
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