
 

 
 

මාධ්ය නිවේදනය 

  
මෙවර අ.මෙො.ස. උසස ්මෙළ විභොගය ෙැවැත්මවන 2023 වර්ෂමේ ජනවොරි ෙස 23 වන දින සිට මෙබරවොරි 
ෙස 17 දින දක්වො කොල සීෙොව තුළ අඛණ්ඩව විදුලි බල සැෙයුෙ ලබොදීෙ සඳහො කටයුතු කිරිෙ සඳහො 2023 
ජනවොරි ෙස 25 වන දින ශ්රී ලංකො ෙොනව හිමිකම් මකොමිෂන් සභොව විසින් කැඳවන ලද සොකච්ඡොවකදී 
විදුලිබල හො බලශක්ි අෙොත්ොංශය,  ශ්රී ලංකො ෙහජන උෙමයෝගිත්ො මකොමිෂන් සභොව, විදුලිබල ෙණ්ඩලය 
සහ ඛණිජ මත්ල් නීිගත් සංස්ථොව සෙථයකට එළඹුණි.   
 

එහිදී කරුණු 05 ක් පිළිබඳ උක්ත් ෙොර්ශවයන් අත්ර සෙථය ඇි විය.  එනම්: 
 

01. 2023 වර්ෂමේ අ.මෙො.ස.(උ.මෙළ) විභොගය ෙැවැත්මවන කොලසීෙොව තුළ අඛණ්ඩව විදුලිය සැෙයීෙ 
සඳහො අවශ වන ඉන්ධන ලබොදීෙට ඛනිජ මත්ල් නීිගත් සංසථ්ොව එකඟ මේ.   

02. ඉන්ධන සඳහො වැයවන පිරිවැය අයකර ගැනීෙට අවශ වන මකොන්මේසි ඉදිරිමේදී සිදුකිරීෙට 
මයෝජිත් විදුලි මිළ සංමශෝධනමේදී මගවීම් කිරීෙ සඳහො ප්රමුඛත්වය ලබොදිය යුතු බව විදුලිබල 
ෙණ්ඩලය මවත් ෙහජන උෙමයෝගිත්ො මකොමිෂන් සභොව විසින් උෙමදස් ලබොමදනු ලැමේ.   

03. ඒ අනුව අදොළ මුදල් දින 60 ක් ඇතුළත් මගවීෙට ෙොර්ශවයන් එකඏත්ොවය ෙළ කර සිටී.   

04. විදුලිබල හො බලශක්ි අෙොත්ොංශය විසින් මෙෙ සෙථය ක්රියොත්ෙක කිරීෙ සඳහො අවශ 
සම්බන්ීකරණය හො ෙහසුකම් සැෙයීෙට ෙැදිහත් විය යුතුය. 

05. ඒ අනුව අ.මෙො.ස. (උ.මෙළ)  විභොගය ෙැවැත්මවන කොලය තුළ (2023.01.25 වන දින සිට බල 
ෙැවැත්මවන ෙරිදි)  එනම් 2023 වර්ෂමේ ජනවොරි ෙස 23 වන දින සිට මෙබරවොරි ෙස 17 දින දක්වො 
විදුලිය විසන්ි මනොකිරීෙට එකඟ මේ.   

 

1996 අංක 21 දරන ශ්රී ලංකො ෙොනව හිමිකම් මකොමිෂන් සභොව ෙනත් ප්රකොරව මෙෙ සෙථය විධොනයක් මලස 

2023.01.26 වන දින නිකුත් කරන ලදී.  ඒ අනුව විදුලිබල හො බලශක්ි අෙොත්ොංශය,  ශ්රී ලංකො ෙහජන 

උෙමයෝගිත්ො මකොමිෂන් සභොව, විදුලිබල ෙණ්ඩලය සහ ඛණිජ මත්ල් නීිගත් සංස්ථොව යන ෙොර්ශවයන් 
2023.01.26 වන දින ෙස්වරු 4.00 ට මෙර ඒ අනුව ක්රියොකර ශ්රී ලංකො ෙොනව හිමිකම් මකොමිෂන් සභොව 
මවත් වොර්ත්ො කළ යුතුය. 
 

මෙෙ විධොනය අනුව උක්ත් ආයත්නයන් කටයුතු මනොකළමහොත් 1996 අංක 21 දරන ශ්රී ලංකො ෙොනව 

හිමිකම් මකොමිෂන් සභොව ෙනමත් 21 වන වගන්ිය ප්රකොරව “මකොමිෂන් සභො අිකොරියට විරුේධව මහෝ 
ඊට අමගෞරව වන ෙරිදි අෙහොස කිරීමම් වරදට” වරදකරු මලස මර්ෂ්ඨොිකරණයට කරුණු වොර්ත්ො කරන 
බව ෙොර්ශවයන් මවත් වැඩිදුරටත් දන්වන ලදී.   
 

 

ෙොධ ප්රකොශක 
ශ්රී ලංකො ෙොනව හිමිකම් මකොමිෂන් සභොව 
 
2023.01.26 

ෙොධ නිමේදන අංක: HRC/P/i/26/01/23 


