
ජාතික ඉන්ධන බලපත්ර (National Fuel Pass) ක්රමවේදය සඳහා රාජය වසේවයට 

අදාල වාහන ඇතුළත් කිරීම සඳහා මග වපන්ීමක් 

  
1. රාජ්ය ආයතන සඳහා මුදල් අමාතයාාංශය විසින් හඳුන්වා දී ඇති වැය ශීර්ෂ පදනම්  කරගෙන  
එක් එක් ආයතන සඳහා අනනය ගක්තයක් (BRN) ගොඩනඟා ෙත යුතුය. 
ගමහිදී දැනට වැය ශීර්ෂ ලබා දී ඇති ආයතන සඳහා එම අාංකයම ගයාදා ෙැනීමට ගයෝජ්නා ගකගර්

. 
 උදා:          ජ්නාධිපති කාර්යාලය                            : 001 

 දිසරික් ගල්කම් කාර්යාලය, යාපනය      : 264 
 ගසෞඛ්ය අමාතයාාංශය                             : 111 
 බසරනාහිර පළාත් සභාව                         : 312 

  
2. වාහන රාශියක් ඇති රාජ්ය ආයතන බහුතරයක් සඳහා වැය ශීර්ෂ ගනාමැති බැවින් එම  
ආයතන සඳහා වැය ශීර්ෂය පදනම් කරෙත් ගක්තයක් (BRN) ගොඩනො ෙත යුතු ගේ. ඒ සඳහා 
ඉාංග්රීසි කැපිටල් අකුරු පද සහ ඉලක්කම් ගයාදා   ෙත හැකිය.  

 
උදා:  1. ජ්ාතික අධ්යාපන ආයතනය සඳහා අධ්යාපන අමාතයාංශගේ වැය ශීර්ෂ අාංකය  

වන 126 සහ National Institute of Education පදගේ වචනවල මුල් අකුරු පදනම් 
කරගෙන 126 / NIE ගයාදා ෙත හැකිය. (ගමය ගයෝජ්නාවක් පමණි) 

 
 2. බසරනාහිර පළාත් සභාගේ කළුතර  දිසරික්කගේ පළාත් ගසෞඛ්ය ගසරවා 

අධ්යක්ෂ කාර්යාලය සදහා මුදල් අමාතයාාංශය විසින් හඳුන්වා දී ඇති මධ්යම රජ්ගේ 
වැය ශීර්ෂ අාංකයත්,  දිසරික්කය හදුනාෙැනීගම් සාංගක්තයක් සහ ආයතනය හදුනා 
ෙැනීගම් සාංගක්තයක් ගයාදාගෙන 312/KAL/PDHS වැන්නක් ගයාදා ෙත හැකිය. 
(ගමය ගයෝජ්නාවක් පමණි) 

             
3.     ඒ අනුව, දැනට ගමම කාර්යය සඳහා නිශරිත ගක්තයක් (BRN) ගනාමැති ආයතන සඳහා 
අමාතයාාංශ ගල්කම්වරුන් / පළාත් ප්රධ්ාන ගල්කම්වරුන් / ගදපාර්තගම්න්තු ප්රධ්ානීන් / ආයතන 
ප්රධ්ානීන්ගේ මෙගපන්ීම යටගත් ගක්තයන් ගොඩනඟා ෙන්නා ගලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු 
ලැගේ. 

  
4.     ගොඩනො ෙන්නා ලද ගක්තය (BRN) පද්ධ්තියට ඇතුළු කළ යුතු වන්ගන් විධිමත් බලය 
පැවරුණු එක් එක් ආයතනගේ ප්රවාහන කටයුතු භාර නිලධ්ාරිගයකු විසිනි.   

  
5.     ගම් ආකාරයටම රාජ්ය අාංශයට සෘජුවම සම්බන්ධ් ගනාවන ආයතන (රාජ්ය ගනාවන සාංවිධ්ාන, 
එක්සත් ජ්ාතීන්ගේ ආයතන ආදී) සඳහාද ගක්තයන් (BRN) ගොඩනඟාෙත හැකි ගේ. 

  
6.     ජ්ාතික ඉන්ධ්න බලපත්ර ක්රමගේදගේ මූලික අරමුණ දැනට පවතින සීමිත ඉන්ධ්න ප්රමාණය මනා 
කළමනාකරණයකින් යුතුව ගබදා හැරීමයි. ඒ අනුව ආයතනයන්ට දැනට මිලදී ෙනු ලබන ඉන්ධ්න 
ප්රමාණය මුලුමුනින්ම ලබාෙැනීමට හැකියාවක් ගනාලැගබනු ඇත. එගමන්ම ආරම්භගේ දී ගමම 
ක්රමගේදය තුළ විවිධ් ෙැටලු ඇතිීම සරවභාවික වන අතර ක්රමානුකූලව එම ෙැටලු විසඳාගෙන 
පවතින ඉන්ධ්න මනා කළමනාකරණයකින් යුතුව රාජ්ය ආයතන අතර ගබදා හැරීමට ගමම 
ක්රමගේදය ඉවහල් වනු ඇත. ඒ සඳහා සියලු ගදනාගේ උපරිම සහගයෝෙය උදක්ම අගේක්ෂා 
ගකගර්.  


