
 

 
 

මාධ්ය නිවේදනය 

  
2023 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 23 වන දින සිට යෙබරවාරි මස 17 දින දක්වා අ.යො.ස. උසස් යෙළ විභාගය 
ෙැවැත්යවන කාල සීමාව තුළ අඛණ්ඩව විදුලි බල සැෙයුම ලබාදීම සඳහා කටයුතු කිරිම සඳහා 2023 ජනවාරි 
මස 25 වන දින ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකාමිෂන් සභාව විසින් කැඳවන ලද සාකච්ඡාවකදී විදුලිබල හා 
බලශක්ි අමාත්ාංශය,  ශ්රී ලංකා මහජන උෙයයෝගිත්ා යකාමිෂන් සභාව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ 
ඛණිජ යත්ල් නීිගත් සංසථ්ාව ඇිකරගත් සමථයට අනුව ශ්රී ලංකා මහජන උෙයයෝගිත්ා යකාමිෂන් සභාව 
විසින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාෙි යවත් සිය ස්ථාවරය යයාමුකර ඇත්.   
 

යමම මාධ් නියේදනය සමග ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යවත් ශ්රී ලංකා මහජන උෙයයෝගිත්ා යකාමිෂන් 

සභාව යයාමු කරන ලද ස්ථාවරය අමුණා ඇත්.  

 

 

මාධ් ප්රකාශක 
ශ්රී ලංකා මානව හිමිකම් යකාමිෂන් සභාව 
 
2023.01.26 

මාධ් නියේදන අංක: HRC/P/ii/26/01/23 
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COMMISSION OF 5Rl LANKA

PUBLIC UTILITIES
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Date J

26s January 2023

uldo c+$o I
a-rou 6co l
YourNo, )

Chairmart

Ceylon ElectricitY Board'

,n'an,orrOalam A' 6ardiner Mawatha'

Colombo 02

upon failure to adhere to the above'

Public Utilities Commission of Sri Lanka

:,":,:f :11'#1:',J,'l;,;,Y::""'""'jcEB/04&
PvClLlclToZ3/CEB/05)datedtgsJanuary,2l*,,*,,,and22ndJanuary,2023ontheabovesubject

and to the agreeme'J il;;t fiMtrylozl;t;;;;;" on 2Sfr'ranuary 2023 bv Ministry of Power

and Energy, puutic urtities commission. c*vioniledricity Board and ceyron pe*oreum corporation

o n th e re c om me nd ation of H u m a n -'1::: :::1': : :{:lt*;l#il:T':: ;H:T* 
*ed powe r

:l Jl; :"ff [T;:i*:J *i:TJ.:rl:1il; ;'; ;ti o ns h e I d u nti I 1 7h F ebru a ry 20 2 3

TheCommissionhasobservedthattheschedutedPowerlnterruptionshav€beenimposedon25rt
January 2023, despite the above agreement'

lnthisconteK,theCommissionwillnotapproveanyscheduledpowerinterruptionfrom26sJarruary
2023 (tOday) untit rzJ reoruun, 2023 and the commission direst you to provide an uninterrupted

power supply until 17th February 2023' in accordance with the above agreement'

Further, be informed that the gsrnrni5sion will take necessary legal actions for violation of Condition

30 (10) of Etectriciry r.r"rr"irr,"n and Bulk uroov 
''t-"se 

ruo' rvi/09'002 under the Provisions of sri

Lanka Erectricity Acr No. 20 of 2009 ,na pruri. utirities commission of sri Lanka Act No' 35 of 2002'

Janaka RatnaYake

Chairman

Copy: Chairman, Human Rights Commission of Sri Lanka

Semetary, Ministry of Power & EnergY

ah*n*un, Ceylon Petroleum Corporation

General Manager' Ceylon Electricity Board
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