
 

ඔටෝ බලශක්ති 
වියාදම් අඩු කරටෝගන 
පාරිසෑරයා සුරැකීම 
උපාකාර කරන්න 
Victorian Energy Upgrades (VEU) වුඩස හනා 
මඟින්,  ඔබ වට් ම් කාළ බලශක්ති-කාාර්යාක්ෂම 
නිෂ්පාාදිතායාන් ටෝවතා පාටෝ ශ වියා හුකි අතාර ඔටෝ   
බලශක්ති බි පාත් ටෝගවීම් අඩු කාරගතා හුකියා. 

ර
Sinhalese | සිංංහල 

Victorian Energy Effciency Target (වික්ටෝ ෝරියාානු බලශක්ති කාාර්යාක්ෂමතාා  
ඉලක්කා) ටෝයාෝජනාා කාරමටෝ  පාාරිටෝ ෝගිකා ටෝතාාරතුරු පාතිකිාාව 

VEU යනු වික්ටෝ ෝරියානුවන්  ඔවුන්ටෝ නිවාස සහ ව  ාපාාර සඳහා බලශක්ති කාාර්යක්ෂම වැඩිදියුණු කිරීම් 
කිරීම සඳහා දිරිගැැන්වීම් සපායන ස්ටෝ ච්ඡාාටෝවන් සිදු ටෝකාටෝරන වික්ටෝ ෝරියානු රජටෝ  පාාරම්භනයකි. ටෝමය  
බලශක්ති බිල්පාත් වියදම් කාපාා හැරීම  හා හරිතාාගැාර වායු විටෝමෝචන අඩු කිරීම  උපාකාාරී ටෝ . 

ා

සුදුසුකාම් 
සෑෑම වික්ටෝ ෝරියාානු නිවසෑක  සෑහ ව ාපාාරයාක  ටෝමම වැඩසෑ හන සෑහභාාගී වියා හැකි අතර වට් ම් කළ බලශක්ති-කාර්යාක්ෂම 
නිෂ්පාාදිතයාන් සෑහ ටෝ වාවන් ටෝවත පාටෝ ශ වියා හැකියා. ඔටෝ සහභාගීත්වය ස්ටෝ ච්ඡාාටෝවන් සිදු ටෝ . ර 

වුඩස හනා සහ ාගී වීම පාහසුයා. 
පාළමු පියවර  ලබාගත හැකි නිෂ්පාාදිතයාන් ගැන ටෝසෑායාා බලන්න. 

ටෝදවැනි පියවර   ඔටෝ බලශක්ති වියාදම් අඩු කිරීම සෑඳහා ඔබ  ථාාපානයා කිරීම කැමති නිෂ්පාාදිතයාන් ටෝතෝරා ගන්න. 

තුන් වැනි පියවර   පිළිගත් සෑැපායුම්කරැටෝවකු සෑම්බන්ධ කර ගන්න. VEU බලශක්ති-කාර්යාක්ෂම නිෂ්පාාදිතයාන්  ථාාපානයා කිරීම 
පිළිගත් සෑැපායුම්කරැටෝවකු සෑමඟ වැඩ කිරීම  ඔබ අවශ  ටෝ . ඔබ ථාාපානයා කිරීම ටෝතෝරා ගන්නා ඕනෑම 
නිෂ්පාාදිතයාක් සෑඳහා වට් මක් ටෝහෝ පාරතිදානයාක් සෑක  කිරීම සෑඳහා ද පිළිගත් සෑැපායුම්කරැවන් වගකියා යුතුයා. 
ඔවුන් ඔබ පාවසෑනු ඇත්ටෝත්: 

• ඔබ පාාවිච්චි කළ හැක්ටෝක් කවර නිෂ්පාාදිතයාන් ද 

• ඔබ ටෝතෝරාගත් නිෂ්පාාදිතයාන්  ථාාපානයා කළ හැකි පුද්ගලයින්. 

ලබාගත් හුකි නිෂ්පාාදිතායාක් ටෝහෝ පිළිගත් සුපායුම්කාරුටෝවකු ටෝසායාා ගුනීම 

(03) 9032 1310 ඔස්ටෝස් VEU උපාකාාරකා ටෝස්වාව අමතාන්නා 

බලශක්ති වැඩිදියුණු කිරීමක් පිළිබඳ ටෝතාරතුරැ සෑඳහා 
කරැණාාකර අංක 1 ඔබන්න. ඔබ ටෝමම ටෝතෝරා ගැනීම  
සෑම්බන්ධයාක් ලබා ගැනීටෝමන් පාසු, අංකා 0 ඔබන්නා. 

බිහිරිබව, ශරවණ ටෝහෝ කාථන ආබාධ තිටෝ ද? 

කාරුණාාකාර National Relay Service (ජාතිකා රිටෝ  ටෝස්වාව)  
සමඟ 133 677  ඔස්ටෝස්  ටෝහෝ www.relayservice.gov.au   
ටෝවතින් සම්බන්ධ වන්නා  

https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/phone/services-people-disability/accesshub


 

 

  

  

 

 

 

  

VEU හරහා ඔටෝ  බලශක්ති බි පාත් ටෝගවීම් අඩුකාර ගන්නා. 

නිවැැසිංයෝ ෝ වැ ාපාාර 

වසරක්  සඳහා වත්මන් ඉතිරි කිරීම් වැඩිදියුණු කිරීම/ කිරීම් මත 
පාදනම්ව, සෑාමාන  නිවසෑක 
වසෑරක බලශක්ති වියාදම්වලින් 
ටෝඩාලර් 120 හා $1,100 අතර 
මුදලක් ඉතිරි කර ගත හැකියා. 

ඔටෝ ව  ාපාාරටෝ  පාමාණායා සෑහ  
වැඩිදියුණු කිරීම/ කිරීම් මත 
පාදනම්ව, ඔබ වසෑරක ටෝඩාලර් 
500 සෑහ 74,000 අතර මුදලක් 
ඉතිරි කර ගත හැකියා. 

ර

VEU වුඩස හනා යා ටෝත් ඔටෝ අයිතිවාසිකාම්

VEU වැඩස හන පාාරිටෝභෝගිකායින් ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කාරගැත් අවම හැසිරීම් පාාමිතීන් විදහා දක්වන 
ආචාර ධර්ම ඇතා. වැඩිදියුණු කිරීම් ටෝබදා හැරීම  ටෝහෝ අටෝලවිකාරණය  සම්බන්ධ සියලු ටෝදනා ම ටෝමය 
අදාළ ටෝ . 

අටෝලවිකාරණා කා යුතු 

පිළිගත් සෑැපායුම්කරැටෝවකු ටෝහෝ ඔවුන් ටෝවනුටෝවන් කිියාාත්මක වන තුන්වන පාාර්ශ්වයාක් විසින් VEU වැඩසෑ හන ඔබව 
සෑම්බන්ධ කර ගතටෝහාත්, ඔවුන් : 

• VEU වැඩසෑ හටෝන් වැඩිදියුණු කිරීම් ඔබ අටෝලවි කළ ටෝහෝ විකිණියා යුත්ටෝත් ඔබ  වයාසෑ අවුරැදු 18  වැඩි නම් 
සෑහ ලබා දී ඇති ටෝතාරතුරැ ඔබ  ටෝත්රැම් ගැනීම හැකි නම් පාමණි 

• වැඩසෑ හන ටෝ ච්ඡාාටෝවන් සිදු කරන බවත් ඔබ සෑහභාාගී වීම අවශ  ටෝනාවන බවත් පාැහැදිලි කළ යුතුයා 

• ඔවුන් ඔටෝ ලිපිනයා ලැබුටෝ  ටෝකටෝ ද සෑහ ඔවුන් ඔටෝ නිවසෑ ටෝහෝ ව ාපාාරයා  පාැමිටෝණාන්ටෝන් ඇයිදැයි  
පාැහැදිලි කළ යුතුයා 

• ඔවුන් වැඩ කරන්ටෝන් කුමන ව ාපාාරයාක දැයි ඔබ  පාැවසියා යුතුයා 

• සෑෑම වි ම ඡාායාාරෑපායාක්, ඔවුන්ටෝ  රසෑම්පූර්ණා නම, සෑම්බන්ධතා ටෝතාරතුරැ, ABN අංකයා හා පාධාන 
ටෝකාන්තාත්කරැටෝ  වි තර ඇතුළත් හැඳුනුම්පාතක් පාැළදියා යුතුයා ා 

• නිෂ්පාාදිතයාන් ටෝහෝ ටෝ වාවන් විකිණීම  ටෝහෝ අටෝලවි කිරීම  අධික පීඩනයාක් ටෝගනටෝදන උපාකිම භාාවිතා  
ටෝනාකළ යුතුයා 

• සෑපායානු ලබන භාා ඩ ටෝහෝ ටෝ වා සෑහ ඒවාටෝ  ටෝයාෝග තාවයා පිළිබඳ නිවැරදි ටෝතාරතුරැ ලබාදියා යුතුයා 

• අසෑත  ටෝහෝ රැවටිලිකාර ටෝද්වල් ටෝනාපාැවසියා යුතුයා - ඔවුන් වික්ටෝ ෝරියාානු රජයා ටෝහෝ අත ාවශ  ටෝ වා 
ටෝකාමිෂන් සෑභාාව සෑඳහා ටෝ වයා කරන බව, ටෝහෝ අටෝලවිකරණා අරමුණු සෑඳහා වික්ටෝ ෝරියාානු රජයා විසින්  
පුද්ගලික සෑම්බන්ධතා ටෝතාරතුරැ (දුරකථාන අංක වැනි) සෑපායාන බව ටෝම්වා  ඇතුළත් ටෝ . 

ලබාගත් හුකි නිෂ්පාාදිතායාක් ටෝහෝ පිළිගත් සුපායුම්කාරුටෝවකු ටෝසායාා ගුනීම 

(03) 9032 1310 ඔස්ටෝස් VEU උපාකාාරකා ටෝස්වාව අමතාන්නා 

බලශක්ති වැඩිදියුණු කිරීමක් පිළිබඳ ටෝතාරතුරැ සෑඳහා 
කරැණාාකර අංක 1 ඔබන්න. ඔබ ටෝමම ටෝතෝරා ගැනීම  
සෑම්බන්ධයාක් ලබා ගැනීටෝමන් පාසු, අංකා 0 ඔබන්නා. 

බිහිරිබව, ශරවණ ටෝහෝ කාථන ආබාධ තිටෝ ද? 

කාරුණාාකාර National Relay Service (ජාතිකා රිටෝ  ටෝස්වාව)  
සමඟ 133 677  ඔස්ටෝස්  ටෝහෝ www.relayservice.gov.au   
ටෝවතින් සම්බන්ධ වන්නා  

https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/phone/services-people-disability/accesshub


 
   

   

  

     

          

  
  

   

      

    
  

    

 
 

   

      
  

   

     

    
  

        

VEU වුඩස හනා යා ටෝත් ඔටෝ අයිතිවාසිකාම්  අඛණ්ඩව පාවතියි 

ගිවිසුම් 

ඔබ පිළිගත් සෑැපායුම්කරැටෝවකු ටෝහෝ ඔවුන් ටෝවනුටෝවන් කිියාාත්මක වන ටෝතවන පාාර්ශවයාක් සෑමඟ වැඩ කරන්ටෝන් 
නම්, ඔවුන්: 

• වයාසෑ අවුරැදු 18 ටෝහෝ ඊ වැඩි අටෝයාකු සෑමඟ පාමණාක් ගිවිසුමක  එළඹියා යුතුයා 

• කළ යුතු ඕනෑම කාර්යායාක් ගැන ඔබ පාැවසීම හා වැඩ ආරම්භා කිරීම ටෝපාර එයා ඔබ  ව හා දීම  වග 
බලා ගත යුතුයා 

• VEU වැඩසෑ හන යා ටෝත් ඔටෝ  අයිතිවාසිකම් සෑහ බැඳීම් ටෝමන්ම ඔවුන් විසින් පිරිනමන වැඩිදියුණු කිරීම සෑහ 
ගිවිසුම පිළිබඳ ටෝතාරතුරැ ඔබ  ලබාදියා යුතුයා. ගිවිසුම මඟින් නිෂ්පාාදිතයා /ටෝ වාව, මිල සෑඳහන් කිරීමක් සෑහ 
අමතර ගා තු, ඉවත් කිරීටෝම් කිියාා පාටිපාාටි, සෑහ සිසිලන කාල සීමාවන් වි තර කළ යුතුයා. 

• කළ යුතු ඕනෑම කාර්යායාක් ආරම්භා කිරීම ටෝපාර ඒ ගැන ඔබ පාවසෑා එයා ව හා දීම  වග බල ගත යුතුයා 

• ඔබ නිෂ්පාාදිතයාක් ටෝහෝ ටෝ වාවක් සෑඳහා ටෝතෝරා ගැනීමක් කරන්ටෝන් නම්, වැඩිදියුණු කිරීම ථාාපානයා කරන්ටෝන් 
කවුදැයි ඔබ පාැවසියා යුතුයා 

• වැඩිදියුණු කිරීම ථාාපානයා කරන පුද්ගලයාා ටෝහෝ සෑමාගම සෑම්බන්ධ කර ගැනීම  ඔබ  දුරකතන අංකයාක් 
ලබාදියා යුතුයා. 

වුඩ  ාර ගුනීම 

පිළිගත් සෑැපායුම්කරැටෝවකු ටෝහෝ ඔවුන් ටෝවනුටෝවන් කිියාාත්මක වන ටෝතවන පාාර්ශවයාක් සෑමඟ වැඩ ආරම්භා කරන 
වි , ඔවුන්: 

• ඔබ ඔටෝ කැමැත්ත ලබා දුන් පාසු පාමණාක් වැඩ ආරම්භා කළ යුතුයා 

• රැකියාාටෝ  වි තර ගැන ඔබ  දන්වා ටෝනාමැති නම් ඔවුන් කිසිම වැඩක් ආරම්භා ටෝනාකළ යුතුයා. ටෝමයා ටෝ ලාව 
සෑහ දිනයා, ථාාපානයා කළ යුතු නිෂ්පාාදිතයා/ටෝ වාව සෑහ කිියාාකාරකම සිදු කරන පුද්ගලයාා පිළිබඳ ටෝතාරතුරැ, 
ඔවුන්ටෝ  පිළිගත් සෑැපායුම්කරැ සෑහ සෑම්බන්ධතා වි තර වැනි, ඇතුළත් වියා හැකියා. 

• වයාසෑ අවුරැදු 18 වැඩි ටෝකටෝනකු පාමණාක් කතා කළ යුතුයා. 

• කාර්යායා අවසෑන් වූ පාසු, අවශ  වුවටෝහාත් ඔබ  ඔවුන් හා සෑම්බන්ධ වියා හැකි පාරිදි ඔබව සෑම්බන්ධ කර ගන්නා 
ආකාරයා ගැන ටෝතාරතුරැ ලබාදියා යුතුයා 

• ඔබ  ආරවුල් විසෑඳීටෝම් ටෝතාරතුරැ සෑහ ථාාපිත කරන ලද නිෂ්පාාදිතයා/ටෝ වා සෑඳහා උපාටෝද හා වගකීම් සෑහතිකයා 
ලබාදියා යුතුයා. 

VEU  වුඩස  හනා  ගුනා අපා සමඟ කාතාා කිරීම   අවශයද? 
කාරුණාාකාර (03) 9032 1310  අමතාන්නා, නාුතාටෝහාත් veu@esc.vic.gov.au  ටෝවතා  ඊටෝම්   පාණිවුඩයාක් යාවන්නා 

පාාරිටෝ  ෝගිකාටෝයාකු ටෝලස ඔටෝ  අයිතිවාසිකාම් සඳහා උද  ලබා ගුනීම  ඔබ යාා යුත්ටෝත්  ටෝකාාතාුනාකා ද? 

ඔබ ටෝ ලි මාර්කටින් (දුරකතනයා මඟින් භාා  ඩ අටෝලවි කිරීටෝම්) 
ඇමතුම් ලබා ගැනීම  අකමැති නම්, ඔබ   Do Not Call 
register (ඇමතුම් ටෝනාලැබිය යුතු අයටෝ   ටෝල්ඛනටෝ ) ලියාාපාදිංචි 
වියා  හැකියා. ඒ අනුව, වගකීටෝමන් නිදහ   ටෝනාවන ඕනෑම 
ඔ ටෝට්ේලියාානු ටෝහෝ විටෝද්ශීයා අටෝලවිකරැටෝවකු විසින් දුරකතන 
මඟින් ඔබව සෑම්බන්ධ කර ගැනීම නීති විටෝරෝධී ටෝ . 

www.donotcall.gov.au/  ටෝවත පිවිටෝසෑන්න, නැතටෝහාත් 1300 792 
958  අමතාන්න. 

අසතා   ටෝහෝ ටෝනාමඟ යවන ආකාාරටෝ  හිමිකාම් පාෑම්, ටෝ  ලි 
මාර්කාටින් ටෝහෝ ටෝදාර   තාට්ටු කිරීම පිළිබඳ ඔබ   පාැමිණිල්ලක් 
ඇත්නම්, Consumer Affairs Victoria (වික්ටෝ ෝරියාාටෝ  පාාරිටෝභාෝගික 
ක  යුතු ආයාතනයා) අමතන්න. 

www.consumer.vic.gov.au/contact-us  ටෝවත පිවිටෝසෑන්න, 
නැතටෝහාත් 131 450  අමතාන්න.  

වික්ටෝ ෝරියාානු බලශක්ති වැඩිදියුණු කිරීටෝම් වැඩසෑ හන (Victorian Energy 
Upgrades program) සෑඳහා වන ආචාාර ධර්ම යා ටෝත් ටෝමම ටෝතාරතුරැ 
පාතිාකාව පාාරිටෝභාෝගිකයින්  ලබා දීම අවශ ටෝ . 

https://www.donotcall.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/contact-us
mailto:veu@esc.vic.gov.au
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