
මාර්ග 

අංකය

ස ේවා ආරම්භක බ ් 

නැවතුම්ස ොළ
ගමනාන්තය

ස ේවා ආරම්භක 

සේලාව
ධාවකයා

විමසීම් කල යුතු 

දුරකථන අංක

ගාල්ල කතරගම 0415 ශ්රීලංගම 0912234191

ගාල්ල කතරගම 0610 ශ්රීලංගම 0912234191

ගාල්ල කතරගම 0640 ශ්රීලංගම 0912234191

ගාල්ල කතරගම 0725 ප ෞද්ගලික 0913938575

ගාල්ල කතරගම 0815 ශ්රීලංගම 0912234191

ගාල්ල කතරගම 1015 ශ්රීලංගම 0912234191

32/6 ඇල්පිටිය කතරගම 0430 ප ෞද්ගලික 0912290448

31/3 ගාල්ල බදුල්ල 0515 ශ්රීලංගම 0912234191

මාතර බදුල්ල 0320 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර බදුල්ල 0540 ප ෞද්ගලික 0912220848

ඇල්පිටිය බදුල්ල 0550 ශ්රීලංගම 0912291281

අම්බලන්පගොඩ මහියංගනය 0910 ශ්රීලංගම 0912258233

ගාල්ල අම් ාර 0530 ශ්රීලංගම 0912234191

ගාල්ල අම් ාර 0615 ප ෞද්ගලික 0913938575

අම්බලන්පගොඩ අම් ාර 1800 ශ්රීලංගම 0912258233

අම්බලන්පගොඩ අම් ාර 1900 ප ෞද්ගලික 0912256700

මාතර අම් ාර 0400 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර අම් ාර 0430 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර අම් ාර 0530 ශ්රීලංගම 0412222281

මාතර අම් ාර 0910 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර අම් ාර 1015 ප ෞද්ගලික 0912220848

31 ගාල්ල නුවරඑළිය 0620 ශ්රීලංගම 0912234191

31 අම්බලන්පගොඩ නුවරඑළිය 0715 ශ්රීලංගම 0912258233

31/1 මාතර නුවරඑළිය 0630 ප ෞද්ගලික 0912220848

උඩුගම නුවරඑළිය 0645 ශ්රීලංගම 0912285081

35/935 ගාල්ල මඩකලපුව 0630 ප ෞද්ගලික 0913938575

ගාල්ල පෙහිඅත්තකණ්ඩිය 0720 ශ්රීලංගම 0912234191

ගාල්ල පෙහිඅත්තකණ්ඩිය 1745 ශ්රීලංගම 0912234191

493/61 ගාල්ල ඇඹිලිපිටිය 1130 ප ෞද්ගලික 0913938575

31/2

දකුණු  ළාසේ ප්රධාන බ  ්නැවතුම්ස ොළ සිට ක්රියාේමක දුරගමන් බ  ්ස ේවා 

වි ්තර
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363/13 කරාපිටිය ඇඹිලිපිටිය ප ෞද්ගලික 0913938575

ඇල්පිටිය ඇඹිලිපිටිය 0500 ශ්රීලංගම 0912291281

ගාල්ල කලවාන 1255 ශ්රීලංගම 0912234191

දික්වැල්ල මහරගම 1225 ශ්රීලංගම 0412222281

228/163 මාතර ගම් හ 1315 ප ෞද්ගලික 0912220848

තංගල්ල ත්රිකුණාමලය 0420 ප ෞද්ගලික 0472240853

තංගල්ල ත්රිකුණාමලය 1830 ප ෞද්ගලික 0472240853

තංගල්ල ත්රිකුණාමලය 2050 ශ්රීලංගම 0472240282

අම්බලන්පගොඩ උඩවලව 0600 ශ්රිලංගම 0912258233

ගාල්ල උඩවලව ශ්රිලංගම 0912234191

උඩුගම මාතපල් 0610 ශ්රිලංගම 0912285081

2/8 මාතර මාතපල් 1905 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර ප ොප ොන්නරුව 0705 ශ්රිලංගම 0412222281

මාතර ප ොප ොන්නරුව 2130 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර ප ොප ොන්නරුව 2345 ශ්රීලංගම 0412222281

මාතර අනුරාධපුරය 0835 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර අනුරාධපුරය 1000 ප ෞද්ගලික 0912220848

32-7/1 වලස්මුල්ල මහනුවර 1630 ප ෞද්ගලික 0473479923

32-4/87 තංගල්ල යා නය 1710 ප ෞද්ගලික 0472240853

32/87-3 තංගල්ල මුලතිව් 1910 ප ෞද්ගලික 0472240853

මාතර බණ්ඩාරපව 0445 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර බණ්ඩාරපව 0955 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර බණ්ඩාරපව 1315 ශ්රීලංගම 0412222281

මාතර බණ්ඩාරපව 1500 ප ෞද්ගලික 0912220848

35/3881-5 මාතර කල්මුපණ් 1155 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර  ස්සර 1345 ශ්රීලංගම 0412222281

ඇල්පිටිය බිබිල 2000 ශ්රීලංගම 0912291281

මාතර රත්නපුර 0620 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර රත්නපුර 0700 ප ෞද්ගලික 0912220848

මාතර රත්නපුර 1240 ප ෞද්ගලික 0912220848

ගාල්ල බලංපගොඩ 0700 ශ්රීලංගම 0912234191

ගාල්ල බලංපගොඩ 1330 ශ්රීලංගම 0912234191

2/187 මාතර කටුනායක 1435 ප ෞද්ගලික 0912220848

32/49
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තංගල්ල මීගමුව 1230 ශ්රීලංගම 0472240282

අම්බලන්පගොඩ මීගමුව 0600 ශ්රීලංගම 0912258233

අම්බලන්පගොඩ පුත්තලම 0500 ශ්රීලංගම 0912258233

ගාල්ල හැටන් 0635 ශ්රීලංගම 0912283463

දුරකථන අංකය

0913938575

0912256700

0912290448

0412220848

0472240853

ඇල්පිටිය බස ්නැවතුම්ප ො 

සැ : යු : දුර පසේවා බස්රථ මගින් ගමන් සැලසුම් කිරීපම්දි මතු සඳහන් කරුණු පහේතුපවන් ඉහත සඳහන් දුරකථන අංක වලට අමතා 

පතොරතුරු ලබා ගැනීම ඉතා වැෙගත් පව්.

දෙනිකව ධාවනය පනොවන දිනක් හැර දිනක් ධාවනය වන බස්රථ  ැවතීම.

එකම දුර පසේවා ගමනාන්තය පවත විවිධ මාර්ග ඔස්පසේ පවනත් පවනත් නගර හරහා ධාවනය වන බස්රථ  ැවතීම.

ඉහත දුරකථන අංක අමතා බස්රථ ආසන පවන් කිරීම් සිදු ක  හැකි විම.

අම්බලන්පගොඩ බස ්නැවතුම්ප ො 

ප්රවාහන අධිකාරිය

ප්රවාහන අධිකාරිය

මාතර බස් නැවතුම්ප ො 

තංගල්ල බස් නැවතුම්ප ො 

ප්රවාහන අධිකාරිය

ප්රවාහන අධිකාරිය

ප්රවාහන අධිකාරිය

දුර ගමන් බ  ්ස ේවා පිළිබඳ වි ත්ර ලබා ගත හැකි ස ොදු දුරකථන අංක

ගාල්ල බස් නැවතුම්ප ො 

ආයතනය

** සකොන්සේසි  හිතයි : සමම සතොරතුරු මගී ජනතාවසේ දැනුවේ වීම  ඳහා  මණක් ඉදිරි ේ කර ඇති බැවින් සවනේ හිමිකම්          

                           ඳහා අදාල සනොසේ.




