
සූර්ය ශක්තිය 
ඔබේ� දෑෑතට 
ගන්න
වික්ටෝ�ෝරියාානුටෝ�ෝ තම බලශක්ති 
බිල්පත් පාලන කර ගනිමින් ටෝේශගුණික 
විපර්යාාස�ල� මුහුණ ටෝෙමින් සහ 
වික්ටෝ�ෝරියාා සූර්යා බලශක්ති �ැඩස�හන් 
තුළින් සියාලුම වික්ටෝ�ෝරියාානු�න්� �ඩා 
යාහපත්, පිරිසිදු අනාගතයාක් ලබා ටෝෙති. 

ටෝපොලී රහිත ණයාක් ලබා ගැනීම� අ�ශය ෙ?
පිරිවැැය තවැදුරටත් අඩු කිරීම සඳහාා, අයිතිකරුවැන්ට සහා කුලී සැපයුම්කරුවැන්ට සූර්ය පැනල (PV) වැට්ටම් මුදෑලට සමාන මුදෑලක් සඳහාා 
සූර්ය පැනල (PV) පද්ධති සඳහාා බේපොලී රහිත ණයක් සඳහාා ඉල්ලුම් කළ හාැකිය. Solar Victoria Portal හාරහාා සහාන ලබාා ගැනීබේම් 
ක්රියාවැලිබේ� බේකොටසක් බේලස ණයක් සඳහාා ඔබේ� සුදුසුකම් පිළිබාඳවැ ඔබාට දෑන්වැනු ලැබේ�. වැසර හාතරක් තුළ ණය ආපසු බේගවිය යුතුය. 
සූර්ය උණු ජලය, සූර්ය බැැටරි හෝ�ෝ ව්යා�ාපාාර සඳ�ා සූර්ය බැලය සඳ�ා ණය සුදුසුකම් හෝ�ොලබැයි.

සූර්ය බැලශක්ති පාද්ධතියක් 
සවි කළ යුත්හෝත් ඇයි? 

ඔබේ� බාලශක්ති 
බිල්පත් අඩු කර 
ගන්න 

ඔබේ� බාලශක්ති 
සැපයුම වැැඩි කර 
ගන්න

සූර්ය බාලශක්ති 
ක්බේ�ත්රබේ� 
රැකියා ඇති 
කිරීමට සහාය 
වැන්න

බේද්ශගුණික 
විපර්යාසවැලට 
මුහුණ බේදෑන්න

සූර්ය බාල නිවැාස හාා වැ�ාපාර සඳහාා 
සූර්ය බාලය වැැඩසටහාන් මඟින් සුදුසුකම් 
ලත් වික්බේටෝරියානු නිවැාසවැලට සහා 
වැ�ාපාරවැලට තම බාලශක්ති බිල්පත්වැල 
අගයවැල් පාලන කිරීමටත්, පුනර්ජනනීය 
බාලශක්තිය උපබේයෝගී කර ගැනීමටත්, සියලු 
වික්බේටෝරියානු වැැසියන්ට වැඩා යහාපත්, 
පිරිසිදු අනාගතයක් ලබාා දීමටත් උපකාරී 
බේ�.

බේමම වැැඩසටහාන මඟින් සූර්ය බේකෝෂ 
(PV), සූර්ය උණු ජල බේකෝෂ සහා සූර්ය බාල 
බාැටරිවැලට වැට්ටම් දෑ, සූර්ය බේකෝෂ (PV) 
සඳහාා බේපොලී රහිත ණය දෑ ලබාා බේදෑමින් 
සූර්ය බාලශක්තිය ලබාා ගැනීම පහාසු 
කරවැයි. 

ඔබේ� සූර්ය බාලශක්ති පද්ධති බේවැබේළන්දෑා 
ඔබා බේවැනුබේවැන් වැට්ටම් ලබාා ගන්නා අතර 
වැට්ටම ඔබේ� පද්ධතිය සහා ස්ථාාපනය 
සඳහාා වැන සමස්ත පිරිවැැබේයන් අඩු කරයි. 
සවි කිරීබේමන් පසු ඍජුවැම හිඟ බේ�ෂයන් 
ඔබේ� බේවැබේළඳාට බේගවීම ඔබාබේ� වැගකීම 
බේ�.

ලබා ගත හැකි �ට්�ම්
Solar panel (PV) rebate  
(සූර්ය පාැ�ල (PV) ව්යාට් ටම)
සුදුසුකම් ඇති නිවැාසවැලට, කුලී බේද්පලවැල 
හිමිකරුවැන්ට දෑ, ඔවුන්බේ� සූර්ය පැනලවැල (PV) 
වියදෑමට වැට්ටමක් ලබාා ගත හාැක.

Solar for rentals rebate (කුලී හෝද්පාළ 
සඳ�ා සූර්ය බැල ව්යාට්ටම)
සුදුසුකම් ලත් කුලී බේද්පලවැලට පුනර්ජනනීය 
බාලශක්තිබේ� ප්රතිලාභ ලබාා ගැනීමට කුලී 
නිවැැසියන්ට ලබාා දීබේමන් සූර්ය පැනල (PV) සඳහාා 
වැන මිලට වැට්ටම් ලබාා ගත හාැකිය.

Solar hot water rebate  
(සූර්ය උණු ජල ව්යාට්ටම)
සුදුසුකම් ලත් නිවැාසවැලට සූර්ය උණු ජල පද්ධති 
සඳහාා වැට්ටමක් ලබාා ගත හාැකිය.

Solar battery rebate  
(සූර්ය බැැටරි ව්යාට්ටම)
සුදුසුකම් ලත් නිවැාසවැලට සූර්ය බාැටරි සඳහාා 
වැට්ටමක් ලබාා ගත හාැකිය.

Solar for Business  
(ව්යා�ාපාාර සඳ�ා සූර්ය බැලය)
සුදුසුකම් ඇති වැ�ාපාරවැලට, ඔවුනට හිමි 
පරි�රයක බේහාෝ කුලී පරිශ්රයකදී, ඔවුන්බේ� සූර්ය 
පැනලවැල (PV) වියදෑමට වැට්ටමක් ලබාා ගත හාැක. 

සෑම වැට්ටම් ක්රමබේ�දෑයකම ඒවැාට ආබේ�නික 
අවැශ�තා හාා අයදුම් කිරීබේම් ක්රමබේ�දෑයක් පවැතී. 
ඉල්ලුම් කිරීබේම් ක්රමබේ�දෑය ආරම්භයට බේපර 
solar.vic.gov.au ඔස්බේස් දෑැනුවැත් වැන්න. 

ඔබේ� බේද්පළ සුදුසුකම් නිර්ණායකවැලට ගැළබේපන 
බාවැ ඔබාට වි�වැාස වූ පසු, වැැඩසටහානට සහාභාගී 
වීමට අවැසර දී ඇත්බේත් කුමන සූර්ය වැෘත්තිකයින්ට 
සහා නි�පාදෑනවැලට දෑ යන්න සහා ඔබේ� බාලශක්ති 
අවැශ�තා සපුරාලිය හාැකිදෑැයි යන්න ඔබාට බේසොයා 
බාැලීම ආරම්භ කළ හාැකිය.



අප සම්බන්ධ කරගන්න
වැැඩසටහාන ගැන වැැඩිදුර බේතොරතුරු 
දෑැන ගැනීමට www.solar.vic.gov.au බේහාෝ 
අපබේ� පාරිබේභෝගික බේස්වැා කණ්ඩායම 
1300 376 393 ඔස්බේස් අමතන්න. (කාර්යාල 
බේ�ලාවැලදී)

ඔබේ� භාෂාබේවැන් අප සමග කථාා කිරීමට 
කැමති නම්, 131 450 අංකයට National 
Translating and Interpreting Service (ජාතික 
පරිවැර්තන හාා භාෂණ බේස්වැය) අමතා 
ඔබාට බේනොමිබේල් දුරකථාන පරිවැර්තන 
බේස්වැා ලබාා ගත හාැකිය.
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ව්යාගකීම් �රුව්යා
ටෝමම ප්රකාශනයා ඔබ� සහයා වියා හැකි නමුත් වික්ටෝ�ෝරියාා 
ප්රාන්තයා සහ එහි ටෝ��කයින් කිසිදු ආකාරයාක අඩුපාඩු�ක් 
ටෝනොමැති� ටෝහෝ ඔටෝ� විටෝ�ෂ අ�ශයතා සඳහා මුළුමනින්ම 
සුදුසු යාැයි සහතික ටෝනො�න අතර එම නිසා ටෝමම 
ප්රකාශනටෝ� ඕනෑම ටෝතොරතුරක් මත වි��ාසයා තැබීටෝමන් 
ඔටෝබන් පැන නැඟියා හැකි ඕනෑම �ැරදීමක්, පාඩු�ක් ටෝහෝ 
ටෝ�නත් ප්රතිවිපාක සඳහා සියාලුම �ගකීම් ප්රතික්ටෝ�ප කරයි.
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ආරම්භයට බේපර:  
වැැඩසටහාබේන් සුදුසුකම් ලැබීම 
වැටහාා ගන්න

පහත සඳහන් නිර්ණායාක සපුරාලන්ටෝන් නම් වික්ටෝ�ෝරියාානුටෝ�ෝ 
�ට්�ම් ලැබීම� සුදුසුකම් ලබති:
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අයදුම්කරු පද්ධතිය ස්ථාාපනය කරන බේද්පබේළහි අයිතිකරු විය 
යුතුය

සූර්ය නිවැාස වැැඩසටහාන යටබේත් අයදුම්කරු දෑැනටමත් අයිතිකරු 
බේලස වැට්ටම් ඉල්ලා නැති විය යුතුය

සියලුම අයිතිකරුවැන්බේ� ඒකාබාද්ධ කුලී බාදු ආදෑායම වැාර්ෂිකවැ 
$180,000 ට වැඩා අඩුය (ඔබේ� ඕස්බේ�ලියානු බාදු කාර්යාල 
තක්බේස්රු කිරීබේම් දෑැන්වීම මත පදෑනම්වැ)

එය බේඩොලර් මිලියන 3 ට අඩු දෑැනට පවැතින බේද්පළකි

බේද්පබේළහි දෑැනට සූර්ය බාල PV පද්ධතියක් බේනොතිබිය යුතුය  
(2009 බේනොවැැම්බාර් 1 සිට)

බේද්පළ ලිපිනය මීට බේපර Solar Homes Program (සූර්ය නිවැාස 
වැැඩසටහාන) බේවැත සහාභාගී වී බේනොමැත*. 
*සූර්ය නිවැාස වැැඩසටහාන සඳහාා බේද්පල මීට බේපර සහාභාගී වී තිබේ�දෑ යන්න 
අපබේ� පාරිබේභෝගික බේස්වැා කණ්ඩායමට තහාවුරු කළ හාැකිය

කුලී සැපයුම්කරු සහා කුලී නිවැැසියන් අතර සූර්ය නිවැාස බේයෝජනා 
ක්රම ගිවිසුමකට කුලී සැපයුම්කරු සහා සියලු කුලී නිවැැසියන් 
අත්සන් කර ඇත.

සියලුම කුලී නිවැැසියන් ඒකාබාද්ධ කුලී බාදු ආදෑායම වැාර්ෂිකවැ 
$180,000 ට වැඩා අඩු ය (ඔවුන්බේ� ඕස්බේ�ලියානු බාදු කාර්යාල 
තක්බේස්රු කිරීබේම් දෑැන්වීම මත පදෑනම්වැ)

උණු වැතුර පද්ධතිය ප්රතිස්ථාාපනය කිරීමට අවැශ� නම් එය මිලදී 
ගත් දිනබේ� සිට අවැම වැශබේයන් අවුරුදු තුනක්වැත් විය යුතුය

බේද්පළ අලුතින් ඉදි කිරීමක් බේනොබේ�

බේද්පළ දෑැනටමත් 5kW ට සමාන බේහාෝ වැැඩි ධාරිතාවැකින් යුත් සූර්ය 
PV පැනල් බේහාෝ සූර්ය බාැටරි සවි කිරීමට කටයුතු බේයොදෑා ඇත 

ඔබේ� බේබාදෑා හාරින ජාල බේස්වැා සැපයුම්කරුබේගන් (DNSP) පූර්වැ 
අනුමැතියක් ලබාා ගනී. හිමිකරුබේවැෝ ඔවුන්බේ� බේබාදෑාහාරින ජාල 
සැපයුම්කරුබේගන් බේතොරතුරු ලබාා ගැනීමට එකඟ බේවැති.

ගබාඩා විසඳුම අපබේ� අනුමත බාැටරි ලැයිස්තුබේ� ලැයිස්තුගත කර 
ඇති අතර බේද්පබේළහි දෑැනට පවැතින බාලශක්ති ගබාඩා කිරීබේම් 
පද්ධතියක් බේනොමැත 

වැ�ාපාර හිමිකරු බේනොමැතිවැ එක් අබේයක් බේහාෝ උපරිම 20 ක් 
බේස්වැය කරන වැ�ාපාරයක හිමිකරුබේවැකු වීම

බේන්වැාසික බේනොවැන සහා තනි තනිවැ මීටර වැලින් සමන්විත 
පරිශ්රවැලින් ක්රියා කිරීම

http://www.solar.vic.gov.au/approved-products

