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CEYLON ELECTRICITY BOARD

ලංකා ���බල ම�ඩලය 
2022 ��� ගාස්� සංෙශ�ධනය  

පහත සඳහ� ��� ගාස්�, ෙහ�ට� කා�ඩය හැර �ය� අය �ම කා�ඩ සඳහා 2022 අෙග�ස්� මස 10 වන �න �ට බලා�මක වන ප�� �යා�මක ��ම 
සඳහා � ලංකා මහජන උපෙය��තා ෙකා�ෂ� සභාව ��� අ�මත කර ඇත.  

පා�ෙභ��ක අය �ම ආකෘ�ෙ� ��කරන ලද ෙවනස්ක�: 

 ෙමෙත� පැව� ගෘහස්ත පා�ෙභ��ක අය �මය සඳහා පැව� �.ෙවා.පැ. 91-120 සහ �.ෙවා.පැ. 121-180 අය �ම කා�ඩ ඒකාබ�ධ කර ඇත.  
 ෙහ�ට� 1 සහ රාජ� ආයතන 1 සදහා වන අය �ම කා�ඩ සදහා �. ෙවා.පැ.180 � ද�වා � ප�ෙභ�ජන ඒකක �මාව� හ��වා� ඇත.  
 ෙමෙත� පැව� ෙපා� කා�ය 1 වන අය �ම කා�ඩය සඳහා පැවැ� ප�ෙභ�ජන ඒකක �මාව �.ෙවා.පැ.180 ද�වා අ� කර ඇත.  
 රාජ� ආයතන කා�ඩ 2  සහ 3 සඳහා වන පා�ෙභ��ක අය �මයට කාල පාදක ගාස්� අය �මය (ToU) හ��වා� ඇත.  

ඒ අ�ව �න 30 ක පා�ෙභ�ජන කාල �මාව� සඳහා සංෙශ��ත ���බල ගාස්� පහත ප�� සංෙශ�ධනය කර� ලැෙ�. 

2022 සංෙශ��ත ��� ගාස්� 
�යා�මක වන �නය 
 (�න 30ක ප�ෙභ�ජන කාල �මාව� සදහා) 

2022-08-10 (ෙහ�ට� කා�ඩය හැර �ය� කා�ඩ සඳහා) 
2022-08-10  (ෙහ�ට� කා�ඩය සදහා අ�මත ගාස්� ව�� 50% වැ��ම)   
2022-11-10 (ෙහ�ට� කා�ඩය සඳහා අ�මත ගාස්� ව�� ඉ�� 50% වැ��ම)   

පා�ෙභ��ක අය �ම ව�ග  

ගෘහස්ත පා�ෙභ��ක අය �මය 
 ඒකක �ල (�./�.ෙවා.පැ.) මා�ක ස් ථාවර ගාස්�ව (�.) 
මා�ක ප�ෙභ�ජනය ඒකක �.ෙවා.පැ. 0-60 අතර 
කා�ඩය 1 : �.ෙවා.පැ 0 - 30  8.00 120.00 
කා�ඩය 2 : �.ෙවා.පැ 31 - 60 10.00 240.00 
මා�ක ප�ෙභ�ජනය  ඒකක �.ෙවා.පැ. 60 කට වැ� 
කා�ඩය 1 : �.ෙවා.පැ. 0 - 60 16.00 - 
කා�ඩය 2 : �.ෙවා.පැ. 61 - 90 16.00 360.00 
කා�ඩය 3 : �.ෙවා.පැ. 91 -120 

50.00 960.00 
කා�ඩය 4 : �.ෙවා.පැ. 121 -180 
කා�ඩය 5 : �.ෙවා.පැ. 180 ට වැ� 75.00 1500.00 
ගෘහස්ත - ෙත�රාගත හැ� කාල පාදක ගාස්� අය �මය 
�වා කාලය (පැය 0530 - පැය 1830) 70.00 

1500.00 කා�යය බ�ල (පැය 1830 - පැය 2230)  90.00 
කා�යය බ�ල ෙනාවන (පැය 2230 - පැය 0530) 30.00 
ආග�ක හා �ණ�ායතන  
කා�ඩය 1 : �.ෙවා.පැ. 0 - 30 8.00 90.00 
කා�ඩය 2 : �.ෙවා.පැ. 31 - 90 15.00 120.00 
කා�ඩය 3 : �.ෙවා.පැ. 91 - 120 20.00 120.00 
කා�ඩය 4 : �.ෙවා.පැ. 121 - 180 30.00 450.00 
කා�ඩය 5 : �.ෙවා.පැ. 180 කට වැ� 65.00 1500.00 

අ��� පා�ෙභ��ක අය �ම ව�ග 
ක�මා�ත ෙපා� කා�ය/ ෙහ�ට�/ රාජ� 

ක�මා�ත 
1-1 

ක�මා�ත 
1-2 

ෙපා� කා�ය 1-1/ 
ෙහ�ට� 

1-1 /රාජ� 1-1 

ෙපා� කා�ය 1-2/ 
ෙහ�ට� 

1-2/ රාජ� 1-2 
ගාස්� 1  
����ගත ඉ��ම 
�.ෙව�.ඇ. 42 ට 
අ� ෙහ� සමාන, 
ෙව���යතාව 
ෙව��� 400/230 
වන සැප�ම 

මා�ක ප�ෙභ�ජනය  �.ෙවා.පැ.0 - 300 
ද�වා 

�.ෙවා.පැ. 300 
වැ� 

�.ෙවා.පැ. 0 - 180 
ද�වා 

�.ෙවා.පැ. 180 
වැ� 

ඒකක �ල (�./ �.ෙවා.පැ.) 20.00 20.00 25.00 32.00 

මා�ක ස් ථාවර ගාස්�ව (�.) 960.00 1500.00 360.00 1500.00 

ගාස්� 2  
����ගත ඉ��ම 
�.ෙව�.ඇ.42 ට 
වැ�, 
ෙව���යතාව 
ෙව��� 400/230 
වන සැප�ම 

ඒකක �ල  
(�. /�.ෙවා.පැ.) 

�වා කාලය (පැය 0530 - පැය 
1830) 29.00 

කා�යය බ�ල (පැය 1830 - 
පැය 2230)  34.50 

කා�යය බ�ල ෙනාවන (පැය 
2230 - පැය 0530) 15.00 

උප�ම ඉ��� ගාස්�ව (�./�.ෙව�.ඇ.) 1500.00 
මා�ක ස් ථාවර ගාස්�ව (�.) 4000.00 

ගාස්� 3 
ෙව���යතාව �. 
ෙව��� 11 ට වැ� 
ෙහ� සමාන 
සැප�ම 

ඒකක �ල  
(�./�.ෙවා.පැ.) 

�වා කාලය (පැය 0530 - පැය 
1830) 28.00 

කා�යය බ�ල (පැය 1830 - 
පැය 2230)  34.00 

කා�යය බ�ල ෙනාවන (පැය 
2230 - පැය 0530) 14.00 

උප�ම ඉ��� ගාස්�ව (�./�.ෙව�.ඇ.) 1400.00 

මා�ක ස් ථාවර ගාස්�ව (�.) 4000.00 

�� ලා��  (�./ �.ෙවා.පැ.) 22.00 
කෘ�කා��ක - ෙත�රාගත හැ� කාල පාදක ගාස්� අය �මය 
ගාස්� 1  
����ගත ඉ��ම     
�.ෙව�.ඇ. 42 ට අ� 
ෙහ� සමාන, 
ෙව���යතාව ෙව��� 
400/230 වන සැප�ම 

  ඒකක �ල (�./ �.ෙවා.පැ.) මා�ක ස් ථාවර ගාස්�ව (�.) 
�වා කාලය (පැය 0530 - පැය 1830) 20.00 

1500.00 කා�යය බ�ල (පැය 1830 - පැය 2230)  35.00 
කා�යය බ�ල ෙනාවන (පැය 2230 - පැය 
0530) 15.00 

 

  2009 අංක 20 දරණ � ලංකා ���බල පනෙ� 30 (2) (ඈ) �කාරව ලංකා ���බල ම�ඩලය ��� ඉහත සංෙශ�ධන ���ධ කර� ලැෙ�. 

 
වැ.බ. සාමාන�ා�කා� 

ලංකා ���බල ම�ඩලය  
 


