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Hon. Minister 

 

 

Media Statement  

 

1. National Fuel Pass QR system will be effective from 1st August Island wide. Last Digit number 

plate system, Tokens & other systems that were in place will be invalid and the QR system & quota 

will be applied.  

 

2. Fuel Distribution will be prioritized for Fuel Stations that has adopted to the QR system. The system 

will be monitored to check the number of users of QR from the stocks distributed to fuel stations.  

 

3. Vehicles users not able to register with Chassis Number will be able to register with the Revenue 

License number from tomorrow. 

 

4. Request all Three Wheelers to register with respective Police Station & to nominate the closest 

Fuel Station to them.  

 

5. Request users of Generators, Garden Equipment, Machinery & other Equipment that require Fuel, 

to register at the respective Divisional Secretariats with the type of fuel required, Weekly fuel 

requirement & the choice of Fuel station.  

 

6. Businesses with multiple vehicles can register all the vehicles with their Business Registration 

Number.  

 

7.  Public Transport will be given a priority.  The fuel quota for buses will be allocated at CTB depots 

with the the quota decided by the route permit & the number of KMs in service.  

 

8. CTB depots will also facilitate the Diesel fuel requirements of School Service Vehicles, Office 

Transport Vehicles, Industries, Tourism Sector, Ambulances & other essential services verified by the 

authorities.  

 

9. Ambulances to be given a priority at all fuel stations & to be given the requested amount of fuel by 

them to refuel their vehicles.  
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10. Police Department will be given an allocated quota from selected fuel stations in each police 

division & will be communicated accordingly.  

 

11. The public will be able to send photos or video evidence on WhatsApp, of illegal fuel stocking or 

sales activities to the number 0742123123. QR Access will be temporarily blocked for repeated 

offenders & legal action to be taken accordingly.  

 

12. Request the public not to overcrowd the fuel stations on Monday it self, the whole week is 

available to get the allocated quota from fuel stations island wide. 

 

 

Ministry of Power and Energy 

30.07.2022 
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Hon. Minister 

 

 

         මාධ්ය ිවකදදනය 

 

1. ජාතික ඉන්ධ්න අවසර පත්ර (QR) ක්රමකදදය අකග ස්තුම 1 වනදා සිට දිවයින පුරා ක්රියාත්මක 

වනු ඇත්. අවසන් ඉලක්කම් මත් පදනම් අංක ත්හඩු ක්රමය, කට කන් සහ කමකත්ක් ක්රියාත්මක   

අකනකුත් ක්රමකදද ිනන් ඉදිියයට වලංු  කනොවන අත්ර QR කක්ත්ය සහ කක ටා ක්රමය ආකේශ කරනු 

ලැකේ. 

 

2. QR ක්රමකදදයට අනුගත්   ඉන්ධ්න ිරරුමම්හල් සහහා ඉන්ධ්න කබදා හැීමමට ්රමුඛතත්වය 

කදනු ලැකේ. ඉන්ධ්න ිරරුමම්හල් කවත් කබදා හියන ලද ඉන්ධ්න කත්ොගවලින් QR කක්ත්ය භාවිත්ා කර 

ඉන්ධ්න ිවකුත් කිීමම ිවීමක්ෂණය කර එම කබදා හැීමම ඉදිකේදී සිදු කරනු ලැකේ. 

 

3. චැසි අංකය සම  ලියාපදිංි  ීමමට කනොහැකි රථ වාහන භාවිත් කරන්නන්ට කහට සිට 

ආදායම් බලපත්ර අංකය සම  ලියාපදිංි  විය හැකිය. 

 

4. සියලුම ත්රිකර ද රථ අදාළ කපොලිස් සථ්ානකේ ලියාපදිංි  විය තුතුම අත්ර ඔුමන්ට ආසන්නත්ම 

ඉන්ධ්න ිරරුමම්හල නම් කර ලබා දිය තුතුම අත්ර ඒ අනුව ඉදිියකේදී එම ිරරුමම්හල්වලින් ඉන්ධ්න ලබා 

දීමට කටතුතුම කරනු ලැකේ. 

 

5. විදුලිජනක යන්ත්ර, උදයාන උපකරණ, යන්කත්ර පකරණ සහ ඉන්ධ්න අවශය අකනකුත් 

උපකරණ භාවිත්ා කරන්නන්ට අවශය ඉන්ධ්න වර්ගය, සතිපත්ා ඉන්ධ්න අවශයත්ාවය සහ ඔුමන් 

ඉන්ධ්න ලබා ගැනීමට බලාකපොකරොතුම වන ිරරුමම්හල කත් රාකගන අදාළ ්රාකේයය කල්කම් 

කාර්යාලවල ලියාපදිංි  වන කලස ඉල්ලා සිටිනු ලැකේ. 

 

6. රථ වාහන කිහිපයක් ඇති වයාපාරවලට ඔුමන්කේ වයාපාර ලියාපදිංි  අංකය සම  එම 

සියලුම රථ වාහන ලියාපදිංි  කළ හැක. 

 

7. කපොදු ්රවාහනයට ්රමුඛතත්වයක් ලබා කදනු ලැකේ. ඒ අනුව බස් රථ සහහා ඉන්ධ්න කක ටාව 

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලකේ (CTB) ඩිකප වලින් ලබා දී කවන් කරනු ලබන්කන් මාර්ග බලපත්රය 

සහ ධ්ාවනකේ පවතින කිකල  මීටර් ගණන අනුව තීරණය කරනු ලබන කක ටාවක් අනුවය. එම 

අවශය ඉන්ධ්න ්රමාණය එම ඩිකප  සහ හුනනාගත් ඉන්ධ්න ිරරුමම්හල්වලින් ිවකුත් කරනු ලැකේ.  

 

 

 

 

                                                                                                       අ.ිර.බ. 
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8. බලධ්ාීමන් විසින් අනුමත් කරන ලද පාසල් කසේවා වාහන, කාර්යාල ්රවාහන කසේවා, 

කර්මාන්ත්, සංචාරක අංශය, ගිලන්රථ සහ අකනකුත් අත්යවශය කසේවා සහහා ීසසල් ඉන්ධ්න අවශයත්ා 

සහහා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලකේ (CTB) ඩිකප  මගින් පහසුකම් සපයනු ලැකේ. 

                               

9. සියලුම ඉන්ධ්න ිරරුමම්හල්වල ගිලන්රථ සහහා ්රමුඛතත්ාවයක් ලබා කදනු ලබන අත්ර 

ඔුමන්කේ වාහනවලට ඉන්ධ්න සහහා ඔුමන් විසින් ඉල්ලා සිටින ඉන්ධ්න ්රමාණය ලබා කදනු ලැකේ. 

 

10. එක් එක් කපොලිස් ස්ථානය කවනුකවන් කත් රාගත් ඉන්ධ්න ිරරුමම්හල්වලින් කපොලිස් 

කදපාර්ත්කම්න්තුමවට කවන් කරන ලද කක ටාවක් ලබා දීමට කටතුතුම කරන අත්ර එය ඉදිියකේදී එම 

ිරරුමම්හල් කවත් ලබා දිය තුතුම කකොටවා ිරළිබහව දැනුවත් කරනු  ලැකේ. 

 

11. නීතිවිකර ධී කලස ඉන්ධ්න කත්ොග ගබඩා කිීමම, විකුණුම් කටතුතුම කහ  ඉන්ධ්න ලබා දීකම්දී 

ලබා දී ඇති උපකදස් ිරළිකනොපදින ඉන්ධ්න ිරරුමම්හල් සහ පුේගලයන් ිරළිබහව ඡායාරූප කහ  

ීමඩිකය  සාක්ෂි WhatsApp හරහා 0742123123 අංකය කවත් කයොමුඛ කිීමමට  මහජනත්ාවට අවස්ථාව 

ලබා කදනු ලැකේ. නැවත් නැවත් වැරදි කරන්නන් සහහා QR ්රකදශය ත්ාවකාලිකව අවහිර කිීමමට 

එම සාක්ෂි භාවිත්ා කිියමටත් ඒ අනුව නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැිවමටත් එමගින් කටතුතුම කරනු ලැකේ. 

 

12. දිවයින පුරා ඉන්ධ්න ිරරුමම්හල්වලින් ත්මන්ට කවන් කර ඇති කක ටාව ලබා ගැනීමට මුඛළු 

සතියක කාලයක් තිකබන බැවින්, සුනදා දිනකේම ඉන්ධ්න ිරරුමම්හල්වලට එකතුම ීම ත්දබදයක් ඇති 

කනොවන කලස කටතුතුම කරන කලස මහජනත්ාවකගන් ඉල්ලා සිටිනු ලැකේ. 

 

 

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යංශය 

30.07.2022 


