
 

  
 

 
 

ප්රධාන කර්තෘ / ප්රවෘත්ති කර්තෘ, 

අධයක්ෂ ප්රවෘත්ති / ප්රවෘත්ති කළමණාකරු, 

සියළුම මාධය ආයතන. 

 
නිසි බලධරයයකුයේ බලපත්රයක් යනාමැිව නීි වියරෝධී යලස ඉන්ධන අයලවි 

කරන පුද්ගලයන් සම්බන්ධව වැටලීම් තවදුරටත්ත සිදු යකයර්. 

දිවයින පුරා ඇති ඉන්ධන හල් ආශ්රිතව මහජනතාව ප ෝලිම්වල රැඳි සිටිමින් බැරල්, 

බූලි හා කෑන් වැනි හිස් භාජනවලට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලබයි. 

විප ්ෂපෙන්ම ඉන්ධන වල තිපබන හිඟතාවෙත්, විදුලිෙ විසන්ි කිරීමත් පහ්තුපවන් 

 සුගිෙ දිනවල පම් සම්බන්ධපෙන් ඉතාමත්ම සානුකම්ිතව ක්රිොකරන ලදී. නමුත් 

පම් වන විට පමෙ ප්රපෙෝජනෙට පගන පබාපහෝ ිරිස් ජාවාරමක් පලස සිදු කරන බව 

නිරීක්ෂණ වී ඇත.  

ඉන්ධන හල් වලින් ඉන්ධන ලබාපගන නිපවස් පවත පහෝ පවනත් සථ්ානවලට 

රැපගන පගාස් ඒවා අික මිලට අපලවි කිරීපම් ජාවාරම්  වත්වාපගන ෙන 

ආකාරෙක් නිරීක්ෂණෙ වී ඇත. පම් පහ්තුපවන් වාහන අතයව ය කාරණා සඳහා 

ඉන්ධන ලබා ගැනීමට  ැමිපණන මහජනතාව විවිධ අ හසුතාවලට ලක් වන බවත් 

නිරීක්ෂණෙ වී ඇත.  

පම් පහ්තුපවන් නිසි බලධරපෙකුපේ බල ත්රෙක් පනාමැතිව ඉන්ධන රැපගන පගාස ්

විවිධ ස්ථානවල තබා ගනිමින් අපලවි කිරීපම් පෙපෙන පුද්ගලෙන් සම්බන්ධපෙන් 

පසාො බලා වැටලීම් කර අත්අඩංගුට ගන්නා පලසට ප ාලිස් ති තුමා විසින් පජයෂඨ් 

ප ාලිස් නිලධාරීන්ට හා ප ාලිස් ස්ථාන පවත උ පෙස් ලබා දී ඇත.  

ඒ අනුව  සුගිෙ දිනවල දිවයින පුරා වැටලීම් 68ක් සිදුකර ප ට්රල් ලීටර් 8025ක්, 

ඩීසල් ලීටර් 726 සහ භූමිපතල් වැනි ඉන්ධන අපලවි කරන ස්ථාන වටලා 

සැකකරුවන් සහ ඔවුන් භාරපේ තිබුණු ඉන්ධන අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.  
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මාධය නියේදන 



1961 අංක 28 ෙරණ ලංකා ඛනිජ පතල් නීතිගත සංසථ්ා  නත, 1979 අංක 34 ෙරණ 

ඛනිජ පතල් නිෂ ්ාෙන,  ාලනෙ සහ සැ යීම ිළිබඳ නිොමන  නත සහ 1887 අංක 

06 ෙරණ ඛනිජ පතල් ආඥා  නත ෙන  නත් වලින් ලැබී තිපබන නනතික ප්රති ාෙන 

ෙටපත් ශ්රි ලංකා ප ාලිසිෙ සහ ලංකා ඛනිජ පතල් නීතිගත සංස්ථාව 

සම්බන්ීකරණෙ වී ඒකාබද්ධව වැටලීම් සිදුකර අව ය අිකරණ ක්රිොමාර්ග ගැනීම 

සිදුකරනු ලැපේ. පහට දින සිට සිදුකරනු ලබන වැටලීම් ප්රමාණෙ වැඩි කිරීමට අව ය 

ිෙවර පගන ඇත.  

මහජනතාවපේ අව යතාවෙන්ට ඉන්ධන ලබා ගැනීමට හැකි වන අතර,  

 රිපභෝජනෙ සඳහා භූමිපතල් ලබා ගැනීමටත් කිසිදු බාධාවක් පනාමැත. පම් 

ආකාරෙට ඉන්ධන රැපගන පගාස් බල ත්රෙක් පනාමැතිව අපලවි කරන ස්ථාන 

වැටලීම් සිදුකරන අතර, පමම වැටලීම් පහට සිට ෙැඩි පලස ක්රිොත්මක කිරීමට අව ය 

උ පෙස් ලබා දී ඇත. ඉහත වරෙ සංඥෙ වරෙක් වන බැවින් වපරන්තුවක් පනාමැතිව 

අත්අඩංගුවට ගැනීපම් හැකිොව ඇති අතර, ඔවුන්ට එපරහිව ගරු අිකරණපේ නඩු 

 වරා නීතයානුකූලව කටයුතු කරනු ඇත.  

 
 

මාධය ප්රකාශක කාර්යාලය, 

යපාලිස ්මාධය යකාට්ඨාසය. 
 

 

 


