
 

 

 

 

 

 

2020-05-05 

2020-05-24 

අන්තර් පළාත් බස් සස්වා මැයි මස 26 දින සිට ආරම්භ කිරීමට පියවර. 
 

අනිද්දා සිට එනම් 2020-05-26 දින සිට ස ාළඹ හා ගම්පහ දිස්ික්  හැර සසසු පළාත් අතර  අන්තර් පළාත් 

බස් රථ සස්වා ආරම්භ  රන සෙස ප්රවාහණ සස්වා  ළමනා රණ අමාතය මහින්ද අමරවීර මහතා ෙං ා 

ගමනාගමන මණ්ඩෙයට  ෙං ා ගමනාගමන ස ාමිසමට උපසදස් දුන්සන්ය. 
 

සමම බස ්රථ සස්වා ආරම්භ  රනුසේ  සසෞඛ්ය අංශ විසින් රජයට දී ඇති උපසදස් අනුව සේ. එමනිසා සමම 

මස 26 දින සිට  ස ාළඹ හා ගම්පහ හැර සසසු ප්රසද්ශවෙ සිට අන්තර් පළාත් බස් රථ සස්වා ආරම්භ කිරීමට 

ෙංගම හා ගමනාගමන ස ාමිසම විසින් පියවර සගන ඇත. 

අද දින (24) සපරවරුසේ ජාති  ගමනාගමන ස ාමිසසම් දී සා ච්ඡාවක් පැවැති අතර එහිදී තීරණ කිහිපයක් 

ගනු ෙැබීය. 

• මාර්ග පහක් ඔස්සස් ස ාළඹට පැමිසණන බස් රථ ස ාළඹ දක්වා  ධාවනය සනාස සර්. 

• නුවර පාසර්  පැමිසණන අන්තර් පළාත් බස ්රථ ධාවනය ස සරනුසේ නිට්ටඹුව දක්වා පමණි. 

• ස ාළඹ 05 පාසර් පැමිසණන අන්තර් පළාත් බස් රථ මිනුවන්සගාඩ දක්වා පමණක් ධාවනය ස සර්. 

• ගාලුපාසර් පැමිසණන අන්තර් පළාත් බස ්රථ පානදුර සතක් පමණි.  

• අවිස්සාසේල්ෙ හරහා ස ාළඹට හයිසෙවල් හා සෙෝ සෙවල් පාසර් ගමන්  රන අන්තර් පළාත් බස ්

රථ අවිස්සාසේල්සෙන් නතර  ළ යුතුය.  

• අනුරාධපුර - පුත්තෙම  හා  කුලියාපිටිය සිට මීගමුව පාසරන් ස ාළඹට එන අන්තර් පළාත් බස් රථ 

මීගමුසවන් නතර  ළ යුතුය.  

• දක්ිණ අධිසේගී මාර්ගසේ සිට පැමිසණන බස ්රථ ස ාට්ටාව දක්වා පමණි.  

• බස් රථ ධාවනය සපරවරු 4.30ට ආරම්භ ස සරන අතර අවසන් සේොව පස්වරු 6.00 සේ.  

 

සමම බස් රථවලින් ගාසත්ු අය  ළ යුත්සත් එම බස ්රථ නවත්වන ස්ථානය දක්වා පමණි. එම බස් රථ වෙ 

ගමනාන්තය සෙස   පැහැදිලිවම ඉදිරි පස වීදුරුසේ බස් රථය නවත්වන අවසාන ස්ථානය සඳහන්  ළ යුතුය. 

එසමන්ම සසෞඛ්ය අංශ විසින් දී ඇති උපසදස් අනුව මුව ආවරණ සෑම මගිසයක් විසින් පැළඳිය යුතු අතර බස ්

රථ තුළ මහජන සසෞඛ්ය ආරක්ෂණ පහසු ම් පවත්වා ගත යුතුය.  

එසමන්ම බස් රථවෙ දැනට බෙපත්ර වෙංගු  ාෙ සීමාව ජූනි 30 දක්වා ජාති  ගමනාගමන ස ාමිසම විසින් 

දීර්ඝ  රනු ෙැබ තිසේ.   

ෙංගම බස ්රථ ද මීට සමගාමීව සස්වාවන් පවත්වාසගන යන අතර, මින් සපර ක්රියාත්ම   ළ ආ ාරයටම 

බස් රථ ධාවනය කිරීමට පියවර ගන්නා බව ෙං ා ගමනාගමන මණ්ඩෙසේ සභාපතිවරයා පවසයි.  
 

ස සස් වුවද සමම තත්ත්වයන් සසෞඛ්ය අංශ විසින් රජයට ෙබා සදන ෙද උපසදස් අනුව ගන්නා ෙද තීරණ 

වන අතර ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් වීම අනුව හා ඊට සමගාමීව රජය විසින් සදනු ෙබන නිසයෝග අනුව සපාදු ප්රවාහණ 

සස්වාවන් පවත්වාසගන යාමට පියවර ගන්නා සෙස අමාතය මහින්ද අමරවීර මහතා වැඩිදුරටත් උපසදස් සදන 

ෙදී.  
 

මාධ්ය ඒකකය 
මගී ප්රවාහන කළමණාකරණ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාාංශය 

            



 

 

  

 
  

 


