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සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම මගින් 

සථ්ීර විදුලිබලය සඳහා ගීවිසුම්  ත. 
පිට ත් පෙකකින් සම්පූර්ණ කළයුතුය. 

මුල් පිට ත සමාගම භාරපේ තබාගන්නා අතර, අනුපිට ත  ාරිපභෝගිකයාට නිකුත් පකපර්. 

 

20.......................................................................... මාසපේ ................... දින සිට  හත විසත්ර පකපරන  රිශ්ර.යට මම්පියර්/ෙ.ප ො. 

ම. ...................................... ක් පනොඉක්ම න එකලා
*
/පතකලා

*
/සථ්ීර සැ යුමක් ස යන පලස ............................................  

.......................................................................................................................................................................  න මම
*
/අපි

*
 ඉල්ලා සිටිමි/සිටිමු. 

*
 

(සම්පූර්ණ නම) 
 
 රිශ්ර.පේ විසත්ර 

 රි නම් අංකය  : ............................................................................................ ( ළාත්  ාලන ආයතනපේ) 

ලිපිනය   : ..................................................................................................................................................... 

( ාර) ගම/නගරය : ......................................................................................................................... ............................ 

තැ ැල් කාර්යාලය  ; ...................................................................................................................................................... 

 ාරිපභෝගික  ර්ගය : ...................................................................................................................................................... 

(ගෘහස්ථ, ආගමික සිද්ධසථ්ාන හා අනුමත පුණාායතන,  ැඩප ොල, කර්මාන්ත ආයතන, රාජ්යා අංශපේ පෙ ාර්තපම්න්තු 
කාර්යාල,  ාඨශාලා, පරෝහල්, පහෝටල් පහෝ ප නත් ප ොදු කටයුතු සඳහා පයපෙන සථ්ාන) 

2009 අංක 20 ෙරණ විදුලිබල  නපත් අ ශාතා නට හා එම  නත යටපත් පකපරන සංපශෝධන හා පරගුලාසි අනු  
ක්රි යා කිමටමට හා සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම මගින් ස යනු ලබන පසේ ා සඳහා ගාසත්ු පගවීමටත් 

ආරක්ෂිත ම  තැන් ත් මුෙලක් පගවීමටත් මම
*
/අපි

*
 එකඟ ප මි

*
/ප මු.

* 
 

ප ෝල්ට් 230/400ක සම්මත ප ෝල්ටීයතා යකින් හා චක්රඑ 50ක ප්ර තාා ර්ත ධාරිතා කින් යුතු  එ එකලා
*
/පතකලා

*
/ විදුලි 

සැ යුමක් ලබාදීමට, විදුලිය පබො හැමටමට බල ත්රිය ෙරණ සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම පමයින් එකඟ 
 න්පන්ය. පමම  රිශ්ර.යට සැ පයන උ රිම විදුලි ධාරිතා  මම්පියර්/ෙ.ප ො.ම. ......................................................කට සීමා 
 නු මත. 2009 අංක 20 ෙරන විදුලිබල  නපත් අ ශාතා යන්ට හා එම  නත යටපත් පකපරන සංපශෝධන හා 
පරගුලාසි ලට අනුකූල  ක්රි යාකිමටමටෙ සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගම පමයින් එකඟ ප මු. 

එනමුත් සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගපම්  ාලනයට බාහිර පහේතූන් නිසා සිදු න විදුලිය මනහිටීම් සහ 
 රි ථපේ ප ෝල්ටීයතා පේ ප නසව්ීම්  ලට සමාගම  ග පනොකියන්පනමු. 

සාක්ෂි 

1. අත්සන   : ............................................... 
නම  ; ............................................... 
ලිපිනය  : ............................................... 
ජ්යා.හැ. . අංකය : ...............................................  .............................................................................................. 
      අයිතිකරු/ඉල්ලුම්කරු/ ාරිපභෝගිකයාපේ අත්සන 

2. අත්සන   : ...............................................  දිනය   : ....................................  
නම  ; ...............................................   

ජ්යාතික හැදුනුම් ත් අංකය : ....................................  
ලිපිනය  : ...............................................    ාරිපභෝගික අංකය : ..................................... 
ජ්යා.හැ. . අංකය : ............................................... 

 

   ............................................................................... 
සීමාසහිත ලංකා විදුලි (ප ෞද්ගලික) සමාගපම් 
ශාඛා කළමණාකරුපේ/බලයලත් නිලධාමටයාපේ අත්සන 
 (ලිපිනය සහිත රබර් මුද්රාා ) 

දිනය : ...........................................................    (
*
අන ශා  චන ක ා හරින්න) 
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 ාරිපභෝගික විදුලිය බැර විසත්ර 
(ඉල්ලුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය) 

 
1. ලාම්පු ගණන     : ........................................................... 
2. සීලිං  ංකා ගණන    : ............................................................ 
3. විදුලිය පකවුන් පිටමං (මම්පියර් 5) ගණන  : ............................................................ 
4. එම මම්පියර්15/13 ගණන   : ............................................................ 
5. පකළින්ම තත් මෙ මති පකවුන් පිටමං ගණන : ............................................................. 

විදුලි උ කරණ විසත්ර 
(ඉල්ලුම්කරු විසින් සම්පූර්ණ කළ යුතුය) 

 
  සංඛාා   විදුලිබල     සංඛාා   විදුලිබල  

ප්ර මාණය       ප්ර මාණය 
උණු තුර ගීසර්  .......................... ................................    ායු සමීකරණ .......................... .............................. 

විදුලි උදුන් .......................... ................................   ශීතකරණ  .......................... ................................ 

විදුලි පක්තල .......................... ................................   අධි ශීතකරණ  .......................... ................................ 

විදුලි ඉසත්්රිාක .......................... ................................    තුර ප ොම්   .......................... ................................ 

ජ්යලය රත්කරණය.......................... ................................  බිම් ඔ ෙමනය  .......................... ................................ 

විදුලි ප ෝරණු .......................... ................................  විදුලි පමෝටරය  .......................... කි.ප ො. ......................... 

රූ  ාහිනී යන්ත්රි .......................... ................................  විදුලි පමෝටරය .......................... කි.ප ො. ......................... 

ගු න් විදුලි යන්ත්රි .......................... ................................  විදුලි පමෝටරය .......................... කි.ප ො. ......................... 

       ප ල්ඩින් යන්ත්රි ............................ 

කාර්යාලයීය ප්ර පයෝජ්යනය සඳහා  මණයි. 

උ රිම විදුලි ප්ර මාණය  ................................................................ කලා ට අමුණා මත. 

නිර්පද්ශිත ඉල්ලුම  ............................................................................................................................................ 

මුළු බිම් ප්ර මාණය   .............................................................................................................................................. 

 ෘත්තීය කාර්යයන් සඳහා  .............................................................................................................................................. 

පිහිටීම් උ ප ොල   .............................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................... 

    ............................................................................................................................................... 

අය ක්රඑමය ................................................................................................................................................................................... 

මනු අංකය ............................................................................. කියවීම ................................................................................... 

සම්බන්ධ කළ දිනය ............................................................................................................................. 

 

 

............................................................. 

බලයලත් නිලධාමට අත්සන 

 

දිනය  .................................. 

  


