
 

 

MCC ප්රවාහන වයාපෘතිය 

 
ය ෝජිත ප්රවාහන වයාපෘති  සඳහා ය ාලර් මිලි න 350 ක් යවන්කර ඇති අතර එමගින් බස්නාහිර, 
මධ්යම, සබරගමුව සහ ඌව  න පළාත්වල නාගරික හා ග්රාමී  ප්රයේශවල ප්රවාහන සචලතාව 

යෙ ාකාර කින් වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කර ඇත. පළමුව, යකාළඹ ඇතුළු තොසන්න ප්රයේශවල 
මාර්ග තෙබෙ  අඩු කිරීමට අෙහස් කරන අතර එමගින් එම ප්රයේශවල ජනතාවට ජීවත් වීමට සුදුසු 
වටපිටාවක් ඇති කිරීමට බලායපායරාත්තු යේ. යෙවනුව යමමගින් රයටහි මධ්ය ප්රයේශ  සහ බස්නාහිර 
පළායත් වර න් සහ යවළඳයපාළ අතර සම්බන්ධ්  ව ා වර්ධ්න  යකයර්. යමම ප්රවාහන වයාපෘති  
මගින් ප්රවාහන  ටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කරනු ඇති අතර එ  ප්රධ්ාන යකාටස් තුනක්  ටයත් 
ක්රි ාත්මක යේ. 
  

• යකාළඹ හා තොසන්න ප්රයේශ සම්බන්ධ් කරන ප්රධ්ාන මාර්ග අටක ප්රවාහන කාර් ක්ෂමතාව 
උපරිම තල ට යගන ඒම සඳහා නවීන ගමනාගමන කළමනාකරණ පේධ්ති  මගින් ෙැනට 
පවතින මාර්ග ජාල  ය ෞතික හා තාක්ෂණික වැඩි දියුණු කිරීම සිදු කරයි. යමම ක්රි ාවලි  
මගින් වාහන හඳුනා ගැනීම, ධ්ාව න වන රථවාහන පිලිබඳ එම අවස්ථායේදීම ෙත්ත රැස්කිරීම 
හා විශ්යේෂණ , අන්තර් සම්බන්ිත රථවාහන ආයලෝක සංඥා පේධ්ති ක් ස්ථාපිත කිරීම , 
බස් ප්රමුඛතා මංතීරු  න කටයුතු සඳහා නවීන තාක්ෂණ  හඳුන්වායෙනු ලබයි. නවීන 
ගමනාගමන කළමනාකරණ පේධ්ති  අික වාහන තෙබෙ ක් පවතින යලෝකයේ ප්රධ්ාන 

නගරවල පදික න්,  ාණ්  හා මගීන් යේ ආරක්ෂිත ගමනාගමන ක් තහවුරු කිරීමට ව ාත් 
සුදුසු යමවලමක් බව සනාථ කර ඇත. යමම වයාපෘති  මගින් යකාළඹ හා තොසන්න 
ප්රයේශය හි කියලෝමීටර් 205 ක පමණ දුරක විහිදී ඇති මංසන්දි 132ක් වැඩි දියුණු කිරීම හා රථ 
වාහන කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන ක් ස්ථාපිත කිරීයමන් ඵලොයි රථවාහන කළමනාකරණ 
ක්රමයේෙ ක් ක්රි ාත්මක කිරීම අයේක්ෂා යකයර්. 
 

• බස් ප්රවාහන යස්ව  නවීකරණ  කිරීයම් වයාපෘති  මගින් ඇයමරිකානු ය ාලර් මිලි න 50ක 
වි ෙමින් යකාළඹ හා තොසන්න ප්රයේශය හි බස් ප්රවාහන යස්වාව නවීකරණ  යකයර්. 
වර්තමානයේදී  යකාළඹ හා තොසන්න ප්රයේශය හි මුළු මගී දුර ප්රමාණය න් 45% ක 
ප්රමාණ ක් බස් යස්වාව සතුවන අතර අඩු ආො ම් ලාභීන්යේ ප්රධ්ාන ප්රවාහන මාධ්ය බස ්

ප්රවාහන යි. යමම වයාපෘති  මගින් ස්ව ංක්රී  ගාස්තු යගවීයම් ක්රමයේෙ ක්, ඒකාබේෙ 
කාලසටහනක්, GPS තාක්ෂණ  මගින් බස් රථ අධීක්ෂණ  කිරීම සහ වැඩිහිටි න්, 
කාන්තාවන්, ආබාිත සහ අයනකුත් අනතුරුවලට  ාජන  වි  හැකි කණ් ා ම් සඳහා 
ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට අයේක්ෂා යකයර්. තවෙ අති නවීන බස් රථ මිලදී ගැනීම සඳහා 

MCC ආ තන  මගින් තිරසාර මූලය අරමුෙලක් පිහිටුවීමටෙ අයේක්ෂා යකයර්.   
 

• මධ්යම වට රවුම් මාර්ග ජාල වයාපෘති  මගින් ඇයමරිකානු ය ාලර් මිලි න 140 ක වි ෙමින් 
ජාතික මහා මාර්ග න්හි කියලෝමීටර් 131ක් නවීකරණ  කිරීයමන් සබරගමුව, ඌව සහ මධ්යම 
 න පළාත් බස්නාහිර පළායත් ඇති වරා න් හා යවළඳ යපාළ සමග සම්බන්ෙ යකයර්. තවෙ 
යමම මාර්ග ජාල  තුලින් නැයගනහිර ජනතාවයේ ප්රවාහන  සඳහා ෙ පහසුකම් සැලයසනු ඇත. 
යමම වයාපෘති  තුලින් සංචාරක හා කෘෂිකාර්මික අංශ න්යේ මධ්යසථ්ාන ක් යමන්ම 
ජනවාර්ගික විවිධ්ත්ව  සහ ෙරිද්රතාව  යක්න්ද්ර කර ගත් රයේ අ යන්තර ප්රයේශ  විශාල වූ 
ප්රතිලාබ ක් ලබා ගනු ඇත.  

 


