
අපගේ� වට්ටම් ගැැන 
Solar Victoria හි Solar Homes වැැඩසටහන 

වික්ටෝටෝරියාානුවැන්ට බලශක්ති පිරිවැැයා ඉතිරි 

කර ගැැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා සූර්යා පැනල, 

බැටරි සහ බලශක්ති කාර්යාක්ෂම උණු වැතුර 

පද්ධති ස්ථාාපනයා කිරීම සඳහා වැට්ටම් ලබාටෝද්.

සූර්ය පැැනල (PV) වට්ටම් 

සුදුසුකම් ලත් නිවැාසයාකට සූර්ය පැනල (PV) 

සවිකිරීටෝම්දී $1,400 ක් දක්වාා වාට්ටම් ලබාගැත 

හැක. ඉදිටෝවැමින් පවැතින නිවැාස සඳහා ද සූර්ය 

පැනල වැට්ටම් ලබාගැත හැක.

අනුමත අයාදුම්කරැවැන් සඳහා ටෝපාලී රහිත ණයා 

ද ලබාටෝද්. 

කුලී දේේපැල සඳහාා සූර්ය බලශක්ති වට්ටම් 

සුදුසුකම් ලත් කුලී සපයාන්නන්ට සූර්යා පැනල 

(PV) ස්ථාාපනයා කිරීටෝම් පිරිවැැයා මත එක් මූලය 

වැර්ෂයාකට කුලී ටෝද්පල ටෝදකක් දක්වැා $1,400 ක් 

දක්වාා වාට්ටමක් ලබාගැත හැකියා.

අනුමත අයාදුම්කරැවැන් සඳහා ටෝපාලී රහිත ණයා 

ද ලබාටෝද්.

උණු වතුර පැේධති සඳහාා වට්ටම් 

සුදුසුකම් ලත් නිවැාසයාකට සූර්යා උණු වැතුර ටෝහෝ 

තාප ටෝපාම්ප උණු වැතුර පද්ධතියාට වැැයාවැන 

වියාදටෝමන් $1,000 ක් දක්වාා වාට්ටම් ලබාගැත 

හැක.

සුදුසුකම් ලබන නිවැාසවැලට සූර්ය පැනල (PV)  

වැට්ටමට අමතරවැ උණු වැතුර පද්ධති 

වැට්ටමට ද අයාදුම් කළහැක.

සූර්ය බල බැටරි වට්ටම් 

සුදුසුකම් ලත් නිවැාසයාකට සූර්ය බල බැටරි සඳහා 

වියාදටෝමන් $2,950 ක් දක්වාා වාට්ටම් ලබාගැත 

හැක.

මාා අයදුම් කරන්ගේන් ගේකගේ�ද? 
පියවර 1: ඔදේ� සුදුසුකම පැරික්ෂාා කරන්න 
වැට්ටම සඳහා ඔටෝ� සුදුසුකම තහවුරැ  
කරගැන්න - ඔබට මීළඟ පිටුටෝ� සුදුසුකම් 

ලැබීටෝම් නිර්ණායාක ලැයිස්තුවැ පරික්ෂා කළ 

හැක.

පියවර 2: මිල කැඳවුමක් ලබාගන්න 

ඔබට Solar Victoria හි සහතික කළ සූර්ය 

පද්ධති ටෝවැටෝළන්ටෝදකු සම්බන්ධ කරටෝගැන  

මිල ගැණන්ක් ලබාගැත යුතු ටෝ�. ඔබට  

ඔවුන්ටෝ� ටෝතාරතුරැ Solar Victoria හි  

solar.vic.gov.au/retailers ටෝවැ�  

අඩවිටෝයාන් ලබා ගැත හැක

ඔබ සූර්ය පද්ධති ටෝවැටෝළන්ටෝදකු සම්බන්ධ 

කරගැන්නා විට, ඔබ Solar Victoria වැට්ටම් 

සඳහා අයාදුම් කිරීමට අදහස් කරන බවැ ඔවුන්ට 

දැනුම්දියා යුතුයා.

වැට්ටම් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට, එම භාාණ්ඩ 

Solar Victoria හි අනුමත කළ භාාණ්ඩ 

ලැයිස්තුටෝ�2 සඳහන් භාාණ්ඩ වියා යුතුයා.

පියවර 3: ඔදේ� වට්ටම් සඳහාා අයදුම් කරන්න 

ඔබ අවැසර ලත්් සූර්ය පද්ධති ටෝවැටෝළන්ටෝදකුටෝගැන් 

මිල ගැණන් ලබාගැත් පසු ඔබට Solar Victoria 

පාරිටෝභාෝගික ටෝපෝර්ටලයා හරහා වැට්ටමට අයාදුම් 

කළහැක. ඔබට ටෝමතැනින් ටෝපාලී රහිත ණයා 

සඳහා ද අයාදුම් කළ හැක.

ඔටෝ� සූර්යා පද්ධති ටෝවැටෝළන්දා ඔබ ටෝවැනුටෝවැන් 

වැට්ටම ඉල්ලා සිටින අතර වැට්ටම් මුදල ඔටෝ� 

පද්ධතිටෝ� සහ ස්ථාාපනටෝ� සමස්ත පිරිවැැටෝයාන් 

අඩු කරනු ලැටෝ�. ස්ථාාපනයා කළ පසු කිසියාම් 

හිඟ ටෝ�ෂයාක් ඇත්නම් එයා ඔටෝ� සූර්යා පද්ධති 

ටෝවැටෝළන්දාට ටෝගැවීමට ඔබ වැගැකිවැ යුතුයා.

අපව සම්බන්ධ කරගැන්න
ඔබට solar.vic.gov.au ඔස්ටෝස් වැැඩසටහන 

පිළිබඳ වැැඩි විස්තර ටෝසායාා ගැත හැකි අතර එටෝස් 

ටෝනාමැතිනම් 1300 376 393 (කාර්යාාල ටෝ�ලාවැන් 

තුළ) අපටෝ� පාරිටෝභාෝගික ටෝස්වැා කණ්ඩායාම 

අමතන්න. 

ඔබ ඔබේ� භාාෂාාබේ�න් අපට කතාා කිරීමට 

කැමති නම්, 131 450 ඔස්බේස් ජාාතික පරි�ර්තාන 

බේස්�ා� ඇමතීබේමන් ඔබට බේනාමිබේ� දුරකථන 

පරි�ර්තාන බේස්�ා බේ�තා පරබේ�ශ විය හැැක.

පැරදේ�ශය

ඔබට ටෝමම පරකාශනයා ටෝවැනත් 
ආකෘතියාකින් ලබාගැැනීමට  
අවැශය නම්: කරැණාකර  
comms@team.solar.vic.gov.au 
ඔස්ටෝස් Solar Victoria සම්බන්ධ 
කරගැන්න

ටෝමම ටෝල්ඛණයා අන්තර්ජාාලටෝ� 
solar.vic.gov.au හි ද ලබාගැත හැක

සූර්ය බලබේයන්  
ඉතිරි කරන්න. 
එය ඉතාා පහැසුයි.
සාාමානය නි�ාසායක් �සාරකට $1,0001 කට �ඩාා සූර්ය 

බලය භාාවිතාබේයන් ඉතිරි කරයි.  

වික්බේටෝරියානු�න් 200,000කට �ැඩි පිරිසාක් සාමඟ 

එකතු වී ඔබේ� නි�සාට බේහැෝ කුලී බේේපළ�ලට සූර්ය 

බලය ස්ථාපනය කිරීමට �ට්ටමක් ලබාගන්න.

පරතිලාාභ

බලශක්ති බි� 
අඩුකරගන්න

ඔබේ� බලශක්ති 
සාැපයුම �ැඩි 
කරගන්න

සූර්ය බලශක්තියට 
අදාාල රැකියා 
නිර්මාණයට  
සාහැය �න්න

බේගෝලීය  
උණුසුමට  
එබේරහි� 
සාටන්කරන්න

1 සාමානය 6.16 Kw වැහල පද්ධතියාක් මත පදනම්වැ
2 www.solar.vic.gov.au/approved-products

http://solar.vic.gov.au/retailers
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
http://www.solar.vic.gov.au/approved-products
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සූර්ය පැනලා (PV) වට්ටම් – $1,400 ක් දක්වා
ඔබ සූර්ය පැනලා (PV) වට්ටමාක් ලාබා ගැැනීමාට සුදුසුකම් ලාැබීමාට නම්:

 » ඔබ පද්ධතියා ස්ථාාපනයා කිරීමට නියාමිත දැනට පවැතින ටෝද්පලක පදිංචි-හිමිකරැ ටෝහෝ ඉදිටෝවැමින් පවැතින නිවැසක හිමිකරැ වියා යුතුයා

 » සියාලුම අයිතිකරැවැන්ටෝ� ඒකාබද්ධ ගැෘහ බදු අයා කළ හැකි ආදායාම වැසරකට$180,000 ට වැඩා අඩු වියා යුතුයා1 

 » Solar Homes වැැඩසටහන යාටටෝත් හිමිකරැටෝවැකු ටෝලස ඔබට දැනටමත් සූර්යා පැනල (PV) වැට්ටමක් ටෝහෝ සූර්යා බැටරි වැට්ටමක් ලැබී 

ටෝනාතිබියා යුතුයා

 » ටෝද්පල ටෝඩාලර් මිලියාන 3 ට අඩු වැටිනාකමකින් යුත් දැනට පවැතින ටෝද්පලක් වියා යුතුයා නැතටෝහාත් ඉදිටෝවැමින් පවැතින නිවැසක් නම් එයා 

අවැසන් වැන විට ටෝඩාලර් මිලියාන 3 ට අඩු අගැයාක් ගැත යුතුයා

 » ටෝද්පල ලිපිනයාට දැනටමත් Solar Homes වැැඩසටහන යාටටෝත් සූර්යා පැනල (PV) වැට්ටමක් ටෝහෝ සූර්යා බැටරි වැට්ටමක් ලැබී ටෝනාතිබියා යුතුයා2

 » ටෝමම ටෝද්පටෝලහි මීට ටෝපර දැනට පවැතින සූර්යා PV පද්ධතියාක් ස්ථාාපනයා කර ටෝනාතිබියා යුතුයා (2009 ටෝනාවැැම්බර් 1 ට ටෝපර ටෝනාටෝ� නම් හැර).

කුලී ගේේපලා සඳහාා සූර්ය පැනලා (PV) වට්ටම් – $1,400 ක් දක්වා
ඔබ වික්ගේටෝරියානු කුලී සැපයුම්කරැගේවකු නම්, ඔගේ� කුලී ගේේපලා සඳහාා වට්ටමාක් ලාබා ගැැනීමාට ඔබට සුදුසුකම් ලාැබීමාට නම්:

 » ඔටෝ� කුලී නිවැැසියාන්ටෝ� ඒකාබද්ධ ගැෘහ ආදායාම වැසරකට $180,000 ට වැඩා අඩු වියා යුතුයා1 

 » ටෝද්පටෝලහි වැටිනාකම ටෝඩාලර් මිලියාන 3 ට අඩු වැන අතර දැනටමත් සූර්යා පැනල (PV) සවි කර ටෝනාතිබියා යුතුයා

 » ටෝද්පල ලිපිනයාට දැනටමත් Solar Homes වැැඩසටහන යාටටෝත් සූර්යා පැනල (PV) වැට්ටමක් ටෝහෝ සූර්යා බැටරි වැට්ටමක් ලැබී ටෝනාතිබියා යුතුයා2

 » කුලී සපයාන්නා සහ කුලීකරැ අතර Solar Homes වැැඩසටහන් ගිවිසුමක් කුලී සැපයුම්කරැ සහ සියාලුම කුලී නිවැැසියාන් විසින් අත්සන් කර 

තිබියා යුතුයා

 » ටෝද්පල දැනට කුලී ගිවිසුමක් ඔස්ටෝස් ලබාදී තිබියා යුතුයා.

උණු වතුර පේධති වට්ටම් - $1,000 දක්වා
අනුමාත සූර්ය උණු වතුර ගේහාෝ තාප ගේපාම්ප උණු වතුර පේධතියක් සඳහාා උණු වතුර පේධති වට්ටමාක් ලාබා ගැැනීමාට ඔබ සුදුසුකම් 

ලාැබීමාට නම්:

 » පද්ධතියා ස්ථාාපනයා කිරීමට නියාමිත ටෝද්පටෝලහි හිමිකරැ ඔබ වියා යුතුයා

 » සියාලුම අයිතිකරැවැන්ටෝ� ඒකාබද්ධ ගැෘහ බදු අයා කළ හැකි ආදායාම වැසරකට$180,000 ට වැඩා අඩු වියා යුතුයා1

 » ඔබට දැනටමත් Solar Homes වැැඩසටහන යාටටෝත් සූර්යා බැටරි වැට්ටමක් ටෝහෝ උණු වැතුර පද්ධති වැට්ටමක් ලැබී ටෝනාතිබියා යුතුයා

 » එයා දැනට පවැතින ටෝද්පලක් වැන අතර එහි වැටිනාකම ටෝඩාලර් මිලියාන 3 ට අඩු වියා යුතුයා

 » Solar Homes වැැඩසටහන යාටටෝත් හිමිකරැටෝවැක් ටෝලස ටෝද්පල ලිපිනයාට දැනටමත් සූර්යා බැටරි වැට්ටමක් ටෝහෝ උණු වැතුර වැට්ටමක් ලැබී 

ටෝනාතිබියා යුතුයා2 

 » ප් රතිස්ථාාපනයා කළ යුතු උණු වැතුර පද්ධතියා මිලදී ගැත් දින සිට අවැම වැශටෝයාන් වැසර තුනක් පැරණි වියා යුතුයා

සූර්ය බැටරි වට්ටම්– $2,950 දක්වා
ඔබ සූර්ය බැටරි වට්ටමාක් ලාබා ගැැනීමාට සුදුසුකම් ලාැබීමාට නම්:

 » පද්ධතියා ස්ථාාපනයා කිරීමට නියාමිත ටෝද්පටෝලහි හිමිකරැ ඔබ වියා යුතුයා

 » සියාලුම අයිතිකරැවැන්ටෝ� ඒකාබද්ධ ගැෘහ බදු අයා කළ හැකි ආදායාම වැසරකට$180,000 ට වැඩා අඩු වියා යුතුයා1

 » ඔබට දැනටමත් Solar Homes වැැඩසටහන යාටටෝත් හිමිකරැටෝවැකු ටෝලස වැට්ටමක් ලැබී ටෝනාතිබියා යුතුයා

 » එයා දැනට පවැතින ටෝද්පලක් වැන අතර එහි වැටිනාකම ටෝඩාලර් මිලියාන 3 ට අඩු වියා යුතුයා

 » Solar Homes වැැඩසටහන යාටටෝත් ටෝද්පල ලිපිනයාට දැනටමත් වැට්ටමක් ලැබී ටෝනාතිබියා යුතුයා2

 » ටෝද්පල සඳහා දැනටමත් 5kW ට සමාන ටෝහෝ ඊට වැැඩි ධාරිතාවැක් සහිත සූර්යා PV පැනල තිබියා යුතුයා, නැතටෝහාත් සූර්යා බැටරි ස්ථාාපනයාට 

සමගැාමීවැ එකක් ස්ථාාපනයා කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටියා යුතුයා

 » බැටරියාක් ආරක්ෂිතවැ ජාාලයාට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ඔටෝ� ටෝබදා හරින ලද ජාාල ටෝස්වැා සපයාන්නා (DNSP) ටෝවැතින් පූර්වැ අනුමැතියා ලබා 
තිබියා යුතුයා

 » ටෝද්පටෝලහි දැනටමත් බලශක්ති ගැබඩා පද්ධතියාක් ටෝනාතිබියා යුතුයා

 » නිවැැසියාන් ලබා ගැන්නා අගැයා උපරිම කිරීම සඳහා බැටරි අත්හදා බැලීම්වැලට සහභාාගී වීම පිළිබඳ ඔවුන්ටෝ� ටෝබදාහැරීටෝම් ජාාල ටෝස්වැා 
සපයාන්නාටෝගැන් ටෝතාරතුරැ ලබා ගැැනීමට හිමිකරැ/හිමියාන් එකඟ වියා යුතුයා.

�ට්ටම් �ර්ග සාහැ සුදුසුකම් නිර්ණායක

1 පසුගියා වැසර ටෝදටෝක් බදු අයා කළ හැකි ආදායාටෝමන් ඕනෑම එකක් මත පදනම්වැ 

2 අපටෝ� පාරිටෝභාෝගික ටෝස්වැා කණ්ඩායාමට 1300 376 393 ඔස්ටෝස් සම්බන්ධ වියා හැකි අතර ටෝද්පලක් මීට ටෝපර Solar Homes වැැඩසටහනට සහභාාගී වී තිටෝ�ද යාන්න තහවුරැ 
කර ගැත හැක.
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වියාචනය: බේමම බේ�ඛණය ඔබට සාහැය විය හැැකි නමුත් වික්බේටෝරියානු පරාන්තාය බේහැෝ එහි බේස්�කයින් බේමම බේ�ඛණබේ� කිසිදු �රදාක් බේනාමැති බ� 
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