
 

 

 

මාධ්ය නිවේදනය 
 

අධ්යයන පපොදු සහතික පත්ර උසස් පපළ විභොගය සඳහො  පපනී සිටින අපේක්ෂකයින්පේ අධ්යොපන අයිතියට 

බොධ්ොකොරි තත්වයක් දිවයින තුළ දැනට ක්රියොත්මක වන විදුලි කේපොදුව ඔස්පස ්ඇති වී ඇති බව ශ්රී ලංකො 

මොනව හිමිකම් පකොමිෂන් සභොවට නිරීක්ෂණය වන බැවින්, විදුලිබල හො බලශක්ති අමොතයොංශපේ  

පේකම්වරයො සහ ශ්රී ලංකො මහජන උපපයෝගීතො  පකොමිෂන් සභොපේ සභොපතිවරයො 2023.01.25 දින  ශ්රී 

ලංකො මොනව හිමිකම් පකොමිෂන් සභොව පවත කැදවන ලදි. 

 

ඒ අනුව ශ්රී ලංකො මහජන උපපයෝගීතො  පකොමිෂන් සභොපේ සභොපතිවරයො,  විදුලිබල හො බලශක්ති 

අමොතයොංශපේ  අතිපේක පේකම්වරපයකු, සහ ලංකො විදුලිබල මණ්ඩලපේ ඉහළ නිලධ්ොරීන් කිපපදපනකු 

අද දින සොකච්ඡොවට සහභොගී විය.   

 

පමම සොකච්ඡොපේදී මතු වු ගැටළු සම්බන්ධ්ව කඩිනමි මැදිහත්වීමක් අතයොවශය බැවින් අද දින 

(2023.01.25) පස්වරු 04.00 ට ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් පකොමිෂන් සභොව විසින් හදිසි  සොකච්ඡොවක් සඳහො 

පහත ආයතනයන් කැඳවො ඇත.  ඒ අනුව පමම සොකච්ඡොව සදහො පේකම් - විදුලිබල හො බලශක්ති 

අමොතයොංශය, සභොපති - ශ්රී ලංකො මහජන උපපයෝගීතො  පකොමිෂන් සභොව, සභොපති - ලංකො විදුලි බල 

මණ්ඩලය, සභොපති - ඛනිජ පතේ නීතිගත සංස්ථොව, සභොපති - ලංකො බැංකුව සහ සභොපති - මහජන බැංකුව. 

කැදවො ඇත. 

 

 

මොධ්ය ප්රකොශක 

ශ්රී ලංකො මොනව හිමිකම් පකොමිෂන් සභොව 

 

2023.01.25 

මොධ්ය නිපේදන අංක: HRC/P/i/25/01/23 
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