
 

TRANSPORTATION POLICIES AND REFORMS FOR A BETTER SRI LANKA 2020. 

ප්රතිපත්තති ප්රකාශය:  
ගමනාගමන සහ ප්රවාහන 

දැක්ම: පහසුවවන් සහ ආරක්ක්ෂාකාරීව ගමන් බිමන් යා හැකි, පූර්ණ වෙස අන්තර්කරණය වූ ජාතික (අභ්යන්තර ) ප්රවාහන වසේවාවක් 
සහ, වඩා දියුණු වූගමනාගමන හා මාර්ග පද්ධතියක්. 

TRANSPORTATION  REFORMS FOR A BETTER SRI LANKA-MORE RELIABLE, MORE ACCESSIBLE, 
MORE EFFICIENT, AND SUSTAINABLE TRANSPORT TRANSPORTATION AND ROAD SYSTEM! 

1. සියළුම නගර වල ඇති පදික වේදිකාවන්, මාර්ග පද්ධතිවේ තිවයවෙන දැනට ඇති අඩුපාඩු, සහ පවතින ක්රේමවේදවේ වැරදි තැන් 
වසායා ෙලා ඊවාටපිළියම් වයදීම සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිවවලක් සකස් කරනු ලැවේ. වමම වයාපෘතිය හැකිතරම් දුරට සහභාගීත්ව 

ක්රමවේදකට සිදු කරන අතර, වමමවසායාෙැලීම කටුෙෑද්ද විශව්විදයාලවේ අවසන් වසර සිසුන්වේ වයාපෘතියක් වලස, ඔවුන්වේ 
මගවපන්ීම යටවත් ඒ ඒ ප්රවද්ශ වල ඇති ස්ීච්ඡා සංවිධාන වලට සහ විවශශ්වයන් ආොධ සහිත පුද්ගලයින්වේ සංවිධාන වල 
සහභාගීත්වවයන් සිදු වකවර්. 

2. ඉහත 1. අධයයනවේ වසායාගැනීම් ප්රමුඛතාවය අනුව, අවුරුදු 5 ක් ඇතුළත ශ්රී ලංකාවේ සියළුම නගර සහ උප නගර වල ඇති වමම 
අඩුපාඩු සම්ූර්ණකිරීමට කටයුතු කරමු. වමම නීකරණ කටයුතු වලදී අපදා කළමණාකරණ මධයස්ථානවේ උපවදස් හා මඟවපන්ීම 
ලොගනිමු. 

3. සියළුම ප්රධාන නගර වල පදික වේදිකාවන් සහ පදික මාරු, ආොධ සහිත සහ වයසග්ත පුද්ගලයින් ට භාවිතා කළ හැකි පරිදි වැඩි 
දියුණු කරමින්, සව්ාධීන පුරවැසියන් වලස ජීවත් ීවම් අයිතිය සුරකිමින්, රවේ සංවර්ධනයට උරදීමට ඇති අවසථ්ාව පුළුල් කරමු. 

4. 2025 වන විට මගී ආවරණයක් වනාමැති, සහ රාත්රී කාලවේ ආවලෝකය වනාමැති, ප්රවේශ පහසුකම් නැති කිසිදු ෙස් නැවතුම්පළක් 
වනාමැති වන ෙවටවග ෙලාගන්වනමු. 

5. ග්රමීය ප්රවදශ වල වර්තමානවේ පවතින ප්රධාන ගැටළු වලින් එකක් වන ප්රවාහන වස්වාව, වඩා යහපත් හා විධිමත් ආකාරයට 
පවත්වාවගන යෑමට අවශයඅවම පහසුකම් ඒ ඒ ප්රවද්ශ වල ෙස් ඩිවපෝ සන්විදාන හරහා සපයන අතර, යම්කිසි ගමන් මාර්ගයක්, ගමන් 
වාරයක් ස්තිරව අවළංගු කරන්වන් නම් ප්රවානහඅමාතයාංශවේ අනුමැතියකින් වතාරව කළ වනාහැකි පරිදි නීති වගන එන්වනමු. 

6. සියළුම ග්රාමීය ගමන් මාර්ග වල රාත්රී ෙස් ධාවනය යථා තත්වයට පත්වකාට, රාත්රී වැඩ මුර නිමී නිවසට යන වස්වක වසව්ිකාවන් 

වේද, දුර ෙැහැරවගාස් නැවත ගමට පැමිවණක මගීන්වේ ද ගමන් පහසුව ඇති කරමු. ඒ සඳහා ෙස් වයාදවන ඩිවපෝ වලට සිදුවන්නට 
ඉඩ ඇති මූලයමය පාඩුව රජය විසින්ප්රතිූරණය කරනු ලැවේ. 

7. දිවයින පුරා ඇති වාන් ජලයට හා ගංගා වල ජල මේටම වැඩිවූ පසු ජලවයන් යටවන සපත්තු පාලම්, ඒදඬු, කම්ි පාළම්, පාළමක් 
අවශය මුත් පාළමක්වනාමැති සථ්ාන, ආදිය පිළිෙඳව පළමු වසර 2 ඇතුළත වයෞවන සමාජ සහ සරසවි සිසුන් එකතු වකාට වගන 

සංගණනයක් කර, එම අවශයතාවයන්සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සුදුහු දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවවලක් සකස් කරමු. 

8. ශ්රී ලංකාවේ ඇති සියළුම ශ්රී.ලං.ග.ම ෙස් ඩිවපෝ වල සහ ලංකා දුම්රිය වදපාර්තවම්න්තුවේ, මාර්ගස්ථ මගී ප්රවාහන අධිකාරිවේ සහ 
අනුෙද්ධ වස්වාවන්වල සිටින වස්වක සංගනණයක් සිදු වකාට, අතිරික්තයක් ඇති ස්ථාන වලින් හිඟයක් ඇති සථ්ාන වලට වස්වකයින් 

මාරු කිරීමට කටයුතු කරමු. එවස් මාරුීමට අකමැති අවයක් වවත් නම්, කමිටුවකින් තීරණය කරන ලද සාධාරන වන්දි මුදලක් ලො දී 
සියළුම අතිරික්ත වස්වකයීන් ඉවත් කර වපාදු ප්රවාහ වස්වයලාෙ ලෙන ආයත ෙවට පත් කිරීමට කටයුතු කරමු. 

9. කිසිදු වද්ශපාලන පළිගැනීමකින් වතාරව පත්ීම්, මාරු ීම් සහ ඉවත් කිරීම් කරන ෙවට අපි සහතික වවමු. තවද, වස්වක පත්ීම් 
වලට ප්රවාහනඇමතිවරයා වේ වහෝ වවනත් දීශපාලන ෙලවවතකුවේ අත වපීම නතර කිරීම සඳහා අණ පණත් පාරිල්වම්න්තුව හරහා 
වගන ඒමට ෙලාවපාවරාත්තු වවමු. 

10. කිසිදු ශ්රී.ලං.ග.ම ඩිවපෝවක වහෝ, දුම්රිය සථ්ානයක (වහෝ වවනත් රාජය ආයතනයක ) පරණ යකඩ වගාඩවල් වගාඩගැසී දිරාපත් 
වනු දකින දර්ශණය අපිඉවත් කරමු. 

11. සියළුම රියදුරන්ට සහ වකාන්වදාස්තර වරුන්ට, ඔවුන්වේ වෘතීය ෙලපත්රය ලොදීමට ප්රථම, ආචාරශීලී වස්වාවක් ලොවදන්වන් 
වකවස්ද යන වගපිළිෙඳව අනිවාර්ය එක් දින වහෝ වදදින පාඨමාලාවක් ලොවදමු. ආචාරශිලී වනාවන අයුරින් මගීන්ට කතා කරන වහෝ 

වස්වය සපයන සියළුමවකාන්වදාසත්ර වරු සහ රියදුරන් පිළිෙඳ වාර්තා කරගැනීමට හැකිවන වස් ඔවුන්ට අංකයක් ලොවදන අතර, 
ඔනෑම අවසථ්ාවක මගිවයකුට සිය ජංගමදුරකථනවයන් පැමිණිල්ලක් කිරීමට හැකි, එවස් ලැවෙන පැමිණිලි වලට පැය 24 ක් ඇතුළත 
ප්රතිචාර දැක්විය හැකි වස්වාවක් ක්රියාවට නගන්වනමු. 



12. කිසිම රියදුවරකුට සිය අඹිමතය පරිදි වහෝ තරඟ කාරී වලසට ෙස් ධාවනය, ෙසවේ ඉඩ ඇති විට මගිවයකුට වනානවත්වා ධාවනය 
කිරීම වැළක්වන නීතිපනවන්වනමු. 

13. වමෝටර් රථ ප්රවාහන වකාමසාරිස් කාර්යාලවේ වස්වාවන් හැකි තරම් දුරට ප්රවද්ශීය වල්කම් කාර්යාල හා වතාරතුරු තාක්ෂණය හරහා 

අන්තර්ජාල ගතවකරන අතර, අවම වශවයන් පළාතකට එක ෙැගින් මූටර් රථ ප්රවාහන වකාමසාරිස් කාර්යාල වල උප කාර්යාලයන් 
පිහිටුීවම් ශකයතාවය වසායා ෙලනුලැවේ. 

14. රියදුරු ෙලපත්ර නිකුත් කිරීවම් හා සම්ෙන්ධ ක්රියාවලිය ජනතා සභාගීත්වවයන් විමසුමකට ලක් කර වඩාත් ජනතාවාදී වලස වස්වාව 

පුළුල් කිරීම, සරළකිරීම, අනවශය ලිපි වල්ඛන ෙැහැර කිරීම, ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම, වතාරතුරු තාක්ෂණ ක්රමවේද ොවිතය සහ 
ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කරන්නට සැළසුම්කරමු. 

15.Sharing economy සාමුහික ආවයෝජන වස්වාවන්ී, වාසි අවාසි නිසි අදයනයකට ලක්කර ප්රවාහන ක්වශත්රවේ දියනුවට උපවයෝගී 
කරගනිමු. 

16. වායු විවමෝචන නීති, රජවේ වාහන සහ රජවේ ප්රවාහන වස්වාව තුළ වයාදවන සියළුම ෙස් රත, දුම්රිය ආදියට වළංගු වන වස් 
සම්පාදනය කිරීමට කටයුතුකරමු. 

17. වර්තමානවේ හුවදක් දඬුවමක් වනාව රජවේ සහ දූෂිත වපාලිස ්නිළධාරීන්වේ ආදායමක් ෙවට පත්ව ඇති රථවාහන වැරදි පිළිෙඳ 
දඩ මුදල් විවශෂකමිටුවක් මගින් විමසුමකට ලක් වකාට, දඩ මුදල් වරවද් ප්රමාණයට සංවශෝධයන කරන්නට ද, දඩ පත්රිකාවේ ඇති 
පැරණි නීති වවනුවට නව නීති සහිත වඩායාවත්කාලීන දඩ පත්රිකා හඳුන්වා වදන්වනමු. 

18. දඩ මුදල් වගීවම් දී දැනට ඇති ප්රාථමික මේටවම් ක්රමය වවනුවට, වතාරතුරු තාක්ෂණය උපවයෝගී කරවගන එවවල්ම දඩ මුදල් 
වගීමට හැකිවන පරිදිපහසුකම් සළසනු ලැවේ. 

19. සියළුම දුම්රිය සථ්ාන වල වේදිකා, සහ ප්රධාන ෙස ්නෑවතුම්පළවල් වල වේදිකා ආොධ සහිත පුද්ගලයින්ට ප්රවේශ පහසුකම් සහිත 
(වරෝද පුටු භාවිතාකරන්නන්, ශ්රවයාොධ සහ දෘෂයාොධ සහිත අය, අල්ප දෘෂ්ි කතාවය ඇති අය ) වේ අවශයතාවයන් සැළකිල්ලට ගනු 
ලෑවේ. එම ස්ථාන වල ඇතිසනීපාරක්ෂක පහසුකම් ද ප්රවේශ පහසුකම් සහිතව නීකරණය කරනු ලැවේ. 

20. දුම්රිය වස්වාව වඩා විධිමත් සහ කාර්යක්ෂම කිරීම සඳා කටයුතු කරන අතර, විවශ්ෂවයන් තනිව ගමන් කරන කාන්තාවන් සහ 

ගැහැණු දරුවන්වවනුවවන් විවශ්ෂ මැදිරි දුරිය වලට අමුණනු ලැවේ. ඒවා කාන්තාවන් සඳා වවන් කළද, කාන්තාවන් එහි ගමන් කිරීම 
අනිවාර්ය වනාවන අතර එය පුද්ගලිකවතෝරාගැනීම අනුව කළ හැක. වකවස් වවතත් තම මව සමඟ ගමන් කරන ොල වයසක්ාර පිරිමි 

දරුවන්ට හැර, වැඩිහිටි පිරිමි මගීන් එම මැදිරි වලට ඇතුළුීම සම්ූර්ණවයන්ම තහනම් කරන්වනමු. 

21. කාර්යාල වේලාවන් වලදී පමණක්, කාන්තාවන් ට පමණක් ගමන් කළ හැකි ෙස ්වස්වාවක් නගරාශ්රිත ගමන් මාර්ග වල වයාදවන 
අතර, එයද අනිවාර්යවනාවේ. නමුත් කාන්තාවන් ගමන් කරන ෙස් රථ වලට පිරිමි මගීන් ඇතුල කරගනීම සම්ූර්ණවයන් තහනම් කරමු. 

22. කාන්තා ෙස් රථ වල කාන්තා රියදුරු හා වකාන්වදාස්තරවරුන්ට රාජකාරි කළ හැකි අවසථ්ාව උදා කරමු. ඒ වවනුවවන් කැමති 
කාන්තාවන් පුහුණුකරන්නට අවශය වැඩ පිළිවවලවල් රජවයන් සකස් කරනු ලැවේ. 

23. සියළුම ෙස් රථ වල ගමනාරම්්හය, ගමන අතරතුර ප්රධාන ෙස් නැවතුම්පලවල් සහ ගමනාත ෙස් නැවතුම්පළට ළඟා වන වේලවන් 

සහිත ඩිජිටල් පුවරුසවි කිරීම අනිවාර්ය වේ. වමවැනි පුවරු දැනට ඇතත්, ඒවා නිසි පරිදි භාවිතා වනාකරන ෙව අපට වපනී වගාස් ඇත. 

24. සියළු දුරගමන් වස්වා වලට ආහාර සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සළසන පුද්ගලික ආපන ශාලා නිසි ලියාපදින්ියකට සහ නිතිපතා 
සිදු කරනපරීක්ෂාවකට හා නියාමනයකට භාජනය වකවර්. 

25. ෙස් රථ වල ගමන් වාර සහ ගමනාගමනය සඳහා ගත කරන කාලය, වේගය, සහ ගමනාරම්ඹය සහ ගමනාන්තය දක්වා ඇති ප්රධාන 
නගර වලට ළඟා වියයුතු වේලාවන් විධිමත් කරන වැඩ පිළිවවලක් දියත් කරමු. එහිදී යම් කිසි ෙස් රථයකට එම ගමන් වාරවේදී නියමිත 

ආදායම වනාලැබුණවහාත්, ගමන් වාරඅවසානවේ එය සටහන් වකාටවගන, සෑම මාසයකම අන්තිවම්දී රජය මගින් එම ගාස්තු පියීමට 
පියවර ගනු ලැවේ. ඒ සඳහා ප්රමාණවත් වස්වක පිරිසක් මාර්ගස්ථ ප්රවාහන අධිකාරිය සහ ශ්රී.ලං.ග.ම වවත අනුයුක්ත වකවරන අතර, 
ජී.පී.එස් ( GPS) සහ වතාරතුරු තාක්ෂණය වම් සඳහා වයාදා ගැවන්. 

26. නාගරික ෙස්  වලින් ගමන් පහසුකම් සළසාගන්නා මගීන්ට, ෙසයට වගාඩීවම්දී සහ ෙසවයන් ෙැස යාවම්දී භාවිතා කළ හැකි 

ඉවලක්වරානික කාඩ්(Touch Cards) ක්රමයක් හඳුන්වා වදන අතර, වකාන්වදාස්තර වරුන්වේ අකාරුණික වස්වය, උවමනාවට වඩා 

ෙසයට මගීන් පටවාවගන යෑම, ඉතිරි මුදල්ලෙදීම, වැනි අපහසුතා වමම ක්රමය මගින් නිරාකරණය වකවර්. 

27. ඉහත සැළැසම් නගර වස්වයක් Town service වලස පවත්වාවගන යන අතර ඒ සඳහා යුවරෝපීය තත්ව සහතිකයන් ඇති එන්ජින් 

සහිත ෙස් රථශ්රී.ලං.ගම්.ය හරහා වයාදවන අතර, පුද්ගලික අංශයට ද එම වස්වවේ ආවයෝජනය කළ හෑක. වමමගින්, වකාළඹ, 
මහනුවර, ගාල්ල, මාතර, අනුරාධපුරය,යාපනය, ත්රිකුණාමලය වැනි තදාසන්න නගර වල වාහන තදෙදය අවම කිරීමට ෙලාවපාවරාත්තු 
වේ. 

28. වමයටම සමගාමීව, තවත් පහසු හා දියුණු ක්රම වන විදුලි රෑම් කාර් වැනි ප්රවාහන ක්රම ඇති කරමින්, වකාළඹ නගරයට ඇතුළු වන 
කාර්යාල වස්වකවස්විකාවන්වේ පුද්ගලික වාහන සංඛයාව විශාල වශවයන් අඩු කිරීමට අවේක්ෂා කරමු. එහි තවත් අතුරු ප්රතිඵලයක් 
වලස වකාළඹ නගරවේ උෂණ්ත්වය දසැළකිය යුතු තරම් පහත වහලීමට හැකි වවතැයි ද අවේක්ෂා වකවර්. 

29. වකාළඹ, මහනුවර, ගාල්ල, මාතර, ත්රිකුණාමලය, යාපනය, අනුරාධපුරය, වපාවළාන්නරුව, වවුනියාව, කුරුණෑගල යන නගර 
වල, නියමු වයාපෘතියක්වලස ීථි වර්ඛා සීමාවන් තුළ ඇති සියළුම වගාඩනැගිලි ඉවත් කර, පදික වේදිකාවන් සහ පදික මාරු ආොධ 

සහිත පුද්ගලයින්ට ප්රවේශ පහසුකම් සහිතවනීකරණය වකාට, මං මාවත් දිවේ රුක් වරෝපණ වැඩ සටහනක් ක්රියාත්මක වකවර්. 



පරිසර සංවිධාන, වයෞවන සමාජ, ළමා සමාජ වැනි සංවිධාන වල ශ්රමශක්තිය ද, පුද්ගලික අංශවේ සමාජ සත්කාරක අරමුදල් ද වම් 
සඳහා දායක කරගනු ලැවේ. ත්රිවරෝද රථ භාවිතා කිරීමට ඇති අවශයතාවය සැළකිය යුතු තරම්අඩු වකාට, වාහන තදෙදය සහ පරිසර 
උෂ්ණත්වය වමන්ම නාගරික කාෙන් විවමෝචනය ට හැකිතාක් දුරට පිළියමක් වශවයන් වමය දියත් වකවර්. 

30. වම් වන විට වැසී ඇති දුම් රිය මාර්ග (අවිසස්ාවේල්වල් සිට ගිණිගත්වහ්න සහ ඕපනායක වැනි මාර්ග ) නැවත ප්රතිසථ්ාපනය කිරීමට 

ඇති ශකයතාවයවසායා ෙලනු ලැවේ. සංචාරක කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමද, උඩරට සිට භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා වලාරි භාවිතය 
අවම කිරීමද, වකාළඹ අවිසස්්සවේල්ලමාර්ගවේ හැටන් දක්වා ඇති ගංවතුර, නාය යෑම් ආදී ආපදා සඳහා වහාඳ පිළියමක් වලස වමය 

වයාදාගැනීමට ෙලාවපාවරාත්තු වවමු. එවසම්, වකාළඹනගරවේ දැනට වැසී ඇති දුම් රිය මාර්ග යථා තත්වයට පත්වකාට, වරාවේ සිට 
ගෙඩා සහ ගුදම් වවත භාණ්ඩ ප්රවාහනයට වයාදාගන්න ප්රයිම් මූවර් රථප්රමාණය සැලකිය යුතු තරම් පහත වහලීමට වහෝ, දැනට 
තිවෙනවාට වඩා වැඩි ීම වැලැක්ීමට කටයුතු කරමු. 

31. දැනට කර්මාතපුර, අපනයන සැකසුම් කළාප වලස නම්වකාට ඇති සථ්ාන වල සිට දුම්රිය මගින් භාණ්ඩ වරාය වවත වගන ඒමට 
ඇති ශකයතාවයවසායා ෙලනු ලැවේ. 

32. වමවතක් තිරසාර වලස අවධානයට ලක් ී වනාමැති ඕලන්ද ඇල වහවත් හැමිල්ටන් ඇල ප්රතිසංස්කරණය යූධ වයාපෘතියක් වලස 

ක්රියාත්මක කිරීමටඅවශය පියවර ගනු ලැවේ. වර්ෂ 2002 සහ 2006 දී වකාටස් වශවයන් සංවර්ධනය වුවද, ප්රවාන වස්වාවට, සංචාරක 
කර්මාන්තයට වමන්ම ආර්ථික දියුණුවටඅවශය වලස එම ඇළ පද්ධතිය නීකරණය වනාමැත. තැනින් තැන ඇල වගාඩී 

නාත්තණ්ඩිය, වලහපිටිය, වවන්නේපුව වැනි ප්රවද්ස වල ගංවතුර තර්ජනද, වසංගත වරෝග පැතිරී යාමද අවම කිරීම වමහි ධනාත්මක 
අතුරු ප්රතිඵල වනු ඇත. තවද ඇල ඉවුරු වල දැනට අනවසරවයන් පදිංි ී සිටින දුේපත් පවුල්වලට ස්ථිර නිවාස ඉදි කර වදනු ලැවේ. 

33. අනුමත නැවතුම් වපාළවල් වල වාහන නවතා ඇති කිසිම රියදුවරකුට වහෝ, මගීන් ප්රවාහනය කරන ෙවට නාම පුරරුවක් ප්රදර්ශණය 
කරවගන ගමන්කරන හිස් ත්රිවරෝද රථයක් පදවන කිසිම රියදුවරකුට, සිය ආරක්ෂාව පිළිෙඳ යම් කිසි සාධාරණ සැකයක් මතු වුවවහාත් 

හැර වවනත් කිසිදු අවශ්ථාවකදී,විවශ්ෂව්යන් මාර්ග තඩෙදය ීතුවකාට වගන මගීන් වේ අවශයතාවය ප්රතිවෂ්ප කිරීම දඬුවම් ලැිය 
හැකි වරදක් වලස ප්රකාෂයට පත් කරමු. එවැනි අවසිථාවලදී ඔවුන්ට දැරීමට සිදුවන අතිවරක ඉන්ධන වියදම නිසා, සියළුම ත්රිවරෝද රථ 

අනුමත මීටරයක් සවිකිරීම අනිවාර්යය වේ. එවිට, තදෙද අති කාලසීමාවන්වලදී, කිවලෝමීටරයක් සඳහා අය කරන ගාස්තුව රජවේ 
අනුමත ආකාරයට ඉහළ දැමීමට ඔවුන්ට අවකාෂ ලැවෙනු ඇත. 

34. නගර වල ත්රිවරෝද රථ ගාල් සංඛයාවට සාවේක්ෂව, නගරයට පැමිවණන අවනකුත් පුද්ගලික හා වවළඳ වාහන සඳහා පහසුකම් 
සහිත රථ ගාල් වහෝ, රථගාල් කිරීමට ප්රමාණවත් ඉඩ කඩ ඇති මාර්ග තනන්නට ෙලාවපාවරාත්තු වවමු. 

35. ශ්රී ලංකාවේ ප්රවාහන පද්ධතිවේ තාක්ෂනික තත්වය වමන්ම වස්වාවේ ගුණාත්මක ෙව සහ යාවත්කාලීන වූ නීති පද්ධයියකින් 

නියාමනය වන තත්වයටපත්වකාට, රවේ ආර්ථිකයට ශක්තියක් ීමට අප කටයුතු කරන්වනමු. 

36. ප්රධාන නගර වල සහ උප නගර වල ඈති 'T" හන්දි නිසා වොවහෝ විට මාර්ග තදෙදය ඇතිවේ. වකාළඹ අවට ඇති උප නගර සහ 
කුරුණෑගල, මහනුවර,ගාල්ල, මාතර, වැනි තදාසන්න නගර වල ඇති කාර්ය ෙහුල වේලාවන් වලදී වැඩිපුරම රථවාහන තදෙදය ඇතිවන, 

වතෝරාගත් "T" හන්දි වල, උමං මාර්ග වහෝගුවන් පාළම් ද, එයට සමගාමීව වාහනය ධාවනය වන වදසට හැඩ වන වස ්ඉදි වූ මාර්ග 
උපවයෝගී කරවගන, 'T" හන්දි අවම කර, කාර්යාලීය වේලාවන් තුළ දීරථවාහන තදෙදය අවම කරමු. 

37. වොවහෝ විට අන්තර් ආගමික ගැටුම් වලට තුඩු දිය හැකි අවසථ්ාවන් අවම කිරීවම් අරමුණින්, ීථි වර්කා සීමාවන් ඇතුළත කිසිම 
ආගමික සංවක්තයක්,පිළිරුවක් ඉදි කිරීවමන් වළකිමු. එවිට පටු වද්ශපාලන වාසි තකා පුරවැසියන් ඔවුවනාවුන් වකටීමට ඇති 
අවසථ්ාව අවම කිරීමට හැකි වවතැයි අපිෙලාවපාවරාත්තු වවමු. 

38. රථවාහන වපාලිසිය රථවාහන වැරදි ඇල්ලීම සඳහා සිටිය යුත්වත් රියදුරන්ට වපවනන සථ්ානයක ෙව අවධාරණය කරන නීති 
වගන එන්වනමු. 

39. හන්දි වල වාහන හැසිරීවම්දී ස්වයංක්රීය විදුලි බුබුලු පමණක් උපවයෝගී කරවගන වාහන හැසිරීමට කටයුතු කරන අතර, හදිසි 
අවසථ්ාවකදී වහෝ ගිලන්රථයක් වහෝ ගිනි නිවන වාහනයක් වැනි හදිසි වාහනයක් පැමිවණන අවසථ්ාවකදී හැර, වපාලිස් නිළධාරීන් 
විසින් වාහන හැසිරීම සියතට ගැනීම දැඩි වලසපාලනය කරමු. ඒ වවනුවට ප්රධාන නගර සහ උප නගර වල ඇති හන්දි සියල්ලටම විදුලි 
එළි සංඥා සහ කැමරා සවි කිරීමට කටයුතු කරමු. 

40. කිසිම අවසථ්ාවක වද්ශපාලකයින්ට මාග නීති කඩ කරමින් මහපාවර් යෑම සම්ූර්ණවයන් ම තහනම් වකවරන නීති සකස ්වකවර්. 
ජනතා ප්රසාදයදිනාගත් වද්ශපාලකවයකුට වද්ශපාලන සතුරන් හැර මහජනතාවවේ සතුරන් සිටිය වනාහැක. එම නිසා විවශ්ෂ 
වැදගත්කමක් ඇති පුද්ගලයින් යැයිසැළවකන අයවේ මහා මාර්ග භාවිතය පිළිෙඳ නව නීති වරගුලාසි ක්රියාත්මක වනු ඇත. ඒ අනුව 
ඔවුන් ද සියළු මාර්ග නීති පිළිපැදිය යුතුය. 

 

උදාර ශ්රී ෙංකා •உதார ஸ்ரீ லங்கா • UDARA SRI LANKA 

 

Team #bettersrilanka 
Released 25th Sep 2018 

 

https://www.facebook.com/hashtag/bettersrilanka?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARB3rCSXhIigzNt40Z5E0YRhogU1V81mSvTW_WOeeAhzOjsv2BtZv59X0sliEOGrrkY1dfMDqejUjlnLrFQB04HG7PBKB8F5ZXot9TdELs6z80m3LPgbcVn4_KNYNbAKfo4z8bpGvGMQnrj4auNs0U2NiU734wBt9Gl3JoAmJhOWdrUt-wRP&__tn__=%2ANK-R


All rights reserved by www.bettersrilanka.org  

Email- team@bettersrilankan.org 

Facebook: https://www.facebook.com/bettersrilanka2020/ 

 

http://www.bettersrilanka.org/
mailto:team@bettersrilankan.org
https://www.facebook.com/bettersrilanka2020/

