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ඇමුණුම 04 ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පොලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ස්ම්බන්ධ් කරග් හැකි නිාධ්ාරීන් 

  

ඇමුණුම 05 ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ාමාජික,න්ා ව ා ්ොරතුරු ප්රිා ා පොලිස්ථ කමිටු ා ්ොරතුරු 
 

ඇමුණුම 06 ආපදා කළමනාකරණ,  ස්ම්බන්ධ් මා නකුත් ා ස් ඒා ස්ප,න ආ,්න,න් ස්ම්බන්ධ් කරග් හැකි 
නාමාඒලි,  

  
 

ඇමුණුම 07 ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ග ඇතුළ් ාබාදීම ස්ඳහා හදුනාගත් ආ,්නඒා  ස්ම්බන්ධීකරණ 
නාමාඒලි, 

 

ඇමුණුම 08 ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය සඒා ස්ම්බන්ධීකරණ නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 09 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ානඒා දිස්ථත්රික් ග හා ප්රාා ශීය, මමේ ම්ඒා දී ප්ර මාාර දැක් ගීමා ම්දී ස්ම්බන්ධීකරණ 

නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 10  දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක,න් ප්රාා ශීය, වකක,න් ස්ම්බන්ධ් කරග් හැකි ක්රමා ේද, 

ඇමුණුම 11 මනුරාධ්පුර දිස්ථත්රික් ගකා ේ මාධ්යා ේදීන්ා ව නාම ා කන, 

ඇමුණුම 12 ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම, 

ඇමුණුම 13 ආපදාා ඒන් පසු කැලි කස්ා බැහැර කිරීා ම් ක්රමා ේද,  ස්ම්බන්ධ් ආ,්න ස්ම්බන්ධ් කර ග් හැකි 

ක්රමා ේද, 

ඇමුණුම 14 ා ඒනත් ම්යඒශය සය දුරකාන නාමාඒලි, 

   14.1 මනුරාධ්පුර දිස්ථත්රික් ගකා ේ හදිසි මඒස්ථාාඒක ා ,ොදාග් හැකි ශුශධ් කින්ා ම්/කැපීා ම් උපකරණ 

                   හා ා ඒනත් උපකරණ ාබා ග් හැකි නාමාඒලි,  මනුරාධ්පුර දිස්ථත්රික් ගක, තුා ා හලිා කොටර ්ය 

                    ,ානා ා ගොඩ බැස්ථස් ස්, හැකි ස්ථාාන ්ාඒකාලික රැදවුම් මධ්යස්ථාාන ා ාස් භාස්්ා කා හැකි 

                    ස්ථාාන 
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1.0. ෙැදින්වීෙ 

ජාතිචක ෙට්ගටුන් ියහිටුවා ිතිච ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය  නනමෙ ෙදිසි නවස්ථාාවකදී කාර්ය්ෂෙ නන්දටුන් 

ස්ම්බන්ධීකරණ කගයුතු කි/ ෙ ඒ ස්ඳො ප්රතිචාාර දැක්වීෙ ස්ෙ දේපර නවශය ා ියළිබඳ ක්රියාකාරිදේේ දේම් ෙදිසි 

දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය ස්තිචදේ  පැය විසිෙ ර පුරාෙ ක්රියාත්ෙක වන න ර ඒ ෙන්න් ආපදා කළෙනාකරණය 

ස්ඳො සියළුෙ දේ ොරතුරු ස්ෙ නවශය සියළුෙ ස්ම්පත් ියළිබඳ ස්ම්බන්ධීකරණය කරනු ලැදේේ.ජාතිචක ෙදිසි 

දේෙදේෙයුම් ස්ැලැස්ථදේම් ක්රියාකාරි ස්ැලැස්ථෙ දේලස් දේෙෙ ස්ැලසුම් ිප්රදේශියය ස්ෙ ජාතිචක  දේලස් ස්ැකසිෙ සිදුකරන ලද 

න ර දේෙිනන් ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙග මුලිකත්වය දේදටුන් එය ළධර්ොණය කරන ලදි. දේෙහි දි ආපදාවක් සිදුවන 

නවස්ථාාදේේ පගන් එය ෙනා කාර්යක්ෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙනාකරණය කර ගැළධෙග  

දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින් නවස්ථාාව ස්ැලදේස්නු ි . දේෙදේෙයුම් ෙැදිරිය ස්තිචදේ  දින ෙදේත්ෙ පැය විසිෙ ර තුළෙ 

ක්රියාත්ෙක පාලන ෙැදිරියක්ද සියළුෙ ස්න්ළධදේේදන පපකරණ පාලනය කළ ෙැකි ස්න්ළධදේේදන ෙැදිරියක්ද ි . 

 වද ආපදා කළෙනාකරණදේ  සියළුෙ නවස්ථාාවන් ආවරණය වන පරිදි ස්ෙ ඊග ස්න්ධි වන සියලු පාර්ශථවයන්දේේ 

කාර්ය ාාරය ආවරණය වන පරිදි දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ ස්කස්ා ි . දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුළ ගැලිම් ස්ගෙන් ෙඟින් එෙ 

කාර්යයන්දේේ දේපළගැස්ථෙද ස්ම්ෙ  ක්රියා පපාපාපා ෙරො ස්විස්ථ රාත්ෙක ස්ගෙනක් ද නන් ර්ග  දේේ. දේෙෙ 

ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුල ආපදා  ත්ත්වයක දී ක්රියාත්ෙකවන සියලුෙ පාර්ශථවකරුවන්දේේ දුරකාන නංක ස්ෙ 

විකමප ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ ිතුළත් වන න ර එෙ පාර්ශවකරුවන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි කාලපරිච්දේේද ස්ඳෙන් 

දේේ. දේෙෙන්න් නනැෙ නවස්ථාාවක ආගන්තුක ළධළධාරියකුග පවා දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින්  ෙ කාර්යාාරය ඉ ා 

කාර්යක්ෂෙව ස්ෙ ඵලදාින දේලස් ඉටු කිරිදේම් නවස්ථාාව පදාවනු ි .  

දේෙෙ ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුලින් ත්රිවිධ ෙමුදාව ස්ෙ දේපොසිසිය ස්ම්බන්ධිකරණය, පළමු ආොර දේේල ලබාදිෙ ි තුළු 

ප්රධාන ආපදා කළෙනාකරණ කගයුතු දේවනුදේවන් ෙෙගු දායකත්වයක් දක්වින. දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ යම් ළධශථචි  කාල 

පරිච්දේේදයකග නනුව යාවත්කාලින කිරිෙ නළධවාර්ය වන න ර එෙන්න් දේෙෙ ස්ජිවි දත්  ගබඩාවක් දේලස් පවත්වා 

ග  ෙැක. 

සියලුෙ දිස්ථත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ ඒකක ෙරො දේෙහි ිමුමම් යාවත්කාලින වුම දත්  ස්ෙඟ ස්ම්පුර්ණ විය 

යුතු දේේ. දේෙෙන්න් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙනාකරණ ක්රියාවලියක් ිතිචදේකොග ප්රජාවන්දේේ සුරක්ෂි  බව ිතිච 

කිරිෙ තුළින් ආපදාවන්ග මුහුණ දියෙැකි ප්රශස්ථ  ශ්රී ලංකාවක් හිහිවනු ි . 

 

 

 



5 
 

02. ආපදා ප්රතිචාාර දැක්විදේම් ප්රධාන ියයවරයන් 

ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ 

         

       

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

නංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ප්රාා ශීය, ා කකම් ඇමුණුම් 06 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 01 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පොලිසි, 

ඇමුණුම් 04 

ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

ඇමුණුම් 05 

ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන් ඇමුණුම් 04 

117 ඇමතුම් 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

ඇමුණුම් 10 

මාධ්ය ඇමුණුම් 11 
ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා ිළිබබද ා ්ොරතුරු ිමම් මමේ ා ම් සි  දිස්ථත්රික් ග 
ආපදා කළමනාකරණ වකක, ා ඒ් ාගා ස්, යුතුා ේ. ා ම, ආපදා ඒා 
ත්රීඒ්ාඒ,න්  මදාාඒ  ්ා ා කටි කාා,ක් ග තුා ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් ස්, යුතුා ේ. ා ම් ා ඒනුා ඒන් මනා ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,ක් ග ඇ මකා යුතු ම්ර මම පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම  ආපදා 
කළමනාකරණ දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකකා ව ඒගීමම ඒනු ඇ්. 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

නංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

ඇමුණුම් 01 

දි.ා ක/ ම මා ්යක 
දි.ා ක. ඇමුණුම් 06 

මදාා ආ,්න ඇමුණුම් 06 
සි,ළුම ආපදාඒන් ිළිබබද දිස්ථත්රික් ග  හළ නිළධ්ාන්න් ස්හ මදාා නිළධ්ාන්න් 
ිළිබා ඒලින් දැනුඒත් කළ යුතුා ේ. ා ම් ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ම් ස්ැළැස්ථමක් ග 
 මිම, යුතු ම්ර සි,ළුම ආපදාඒන් ිළිබබදඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇතුළු 
ඒගකිඒ යුතු නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් කින්ම මනිඒා්ය, ඒනු ඇ්. 

X= ආපදාව සිදු වීෙ 

ිදේේලාව  

ආපදාව 

X+ 8මිනිත්තු 

X + 10මිනිත්තු 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 

කළමනාකරණ 

වකක, 

දිස්ථත්රික් ග 

ා කකම්/ම.දි.ා ක.

/ආ.ක.ම./ 

ප්රා.ා ක./ ා.නි. 

වගකිෙ 

කාලය ිආපදාව 

නනුව දේවනස්ථදේේ 

නවෙ කාලයක් තුල 

ආපදාව ියළිබඳ 

දේ ොරතුරු ලබාදිය 

යුතුදේේ.  

ආපදාඒ මනුඒ ා ඒනස්ථ ා ේ. 

(මඒම කාා,ක් ග තුා ආපදාඒ 

ිළිබබඳ ා ්ොරතුරු ාබාදි, 

යුතුා ේ.) 
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වගුව 2.1. ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ /  ෙවුරු කර ගැළධෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා 
ිළිබබද ා ්ොරතුරු ිමම් 
මමේ ා ම් සි  දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ වකක, 
ා ඒ් ාගා ස්, යුතුා ේ. ා ම, 
ආපදා ඒා ත්රීඒ්ාඒ,න්  
මදාාඒ  ්ා ා කටි කාා,ක් ග 
තුා ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් ස්, 
යුතුා ේ. ා ම් ා ඒනුා ඒන් මනා 
ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
ඇ මකා යුතු ම්ර මම 
පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම. 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පොලිසි, 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන් 

 117 ඇමතුම් 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

 මාධ්ය 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
(ා ප්ශගලික 
ඊා ම්ක භාස්්,/ 
රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන 
නැ්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
සිදුස් 
ස්නාඩි 5ක් ග 
ඇතුා් 

සි,ළුම ආපදාඒන් ිළිබබද 
දිස්ථත්රික් ග  හළ නිළධ්ාන්න් ස්හ 
මදාා නිළධ්ාන්න් ිළිබා ඒලින් 
දැනුඒත් කළ යුතුා ේ.  

 දි.ා ක/ ම මා ්යක 
දි.ා ක. 

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 මදාා ආ,්න 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පොලිසි, 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන් 

 117 ඇමතුම් 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

 මාධ්ය 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදාඒ 
සිදුස් 
ස්නාඩි 
10ක් ග ා හෝ 
15ක් ග තුා 
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ක්රියාදාෙය 2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ - දිස්ථත්රික් දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ / 

ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු දක්වා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර 

නධයක්ෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර නධයක්ෂක විසින් බලය දේදන 

ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන 
නිළධ්ාන් 

 
 
 
           ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක. 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුම් 06 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක, තුා       නිළධ්ාන්න් 
ස්ඳහා ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ        යුතුා ේ. 
ා මහිදි ස්ම්ම් ක්රි,ා පටිපාටි, මනුඒ     ක්රි,ා කළ යුතු 
ම්ර ා මහිදි නිඒැරදි ා ්ොරතුරු         දිස්ථත්රික් ග නිළධ්ාන්න් 
ස්හ මහින්ාඒ ා ඒ් ාබා දි,       යුතුා ේ. ා මහිදි 
දිස්ථත්රික් ගක, තුා පඒ මන පු්යඒ දැනුම්       දිා ම් ක්රම ා ේද, 
ක්රි,ාත්මක කළ යුතුා ේ. 

ආපදාවන්ග නදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල 

නෙ 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ආ.ක.ම. ඇමුණුම් 01 
මදාා ආ,්න-
(්ාක් ගකණික ා හෝ 
්ාක් ගකණික ා නොඒන)  ඇමුණුම් 06 
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/  ම ම. 
දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුම් 04 
නාස්ක හමුදාඒ 

ගුඒන් හමුදාඒ 

ා පොලිසි, ස්හ සිස්ක 
ආරක් ගකක බාකා,.  

ආපදා ා ්ොරතුරු ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇතුළු        
ප්යශය සඒකරුඒන් ා ඒ් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ        දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්සින් කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ඔහු ස්සින් නම් 
කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික් ගආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්න් 
හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ස්ධිමත් දැනුම් දිා ම් 
ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග භාස්්ා කළ යුතුා ේ. 

X+ 5 ටුළධත්තු 

වගකීම 

 

කාලයිආපදාව නනුව 

දේවනස්ථදේේ නවෙ 

කාලයක් තුල ආපදාව 

ියළිබඳ දේ ොරතුරු 

ලබාදිය යුතුදේේ.  
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ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ 

ප්රධ්ාන කා්ය,ාා, 

දිස්ථත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකය 

 

District SOP 

 ා ්ොරතුරු ාබා ගැනිම. 

 ා ්ොරතුරු ස් හන් කර ගැනිම 
(ා ාස් මාංක,න් ස්හ ස් හන් 
ා ,දිම) 

 ා ්ොරතුරු ස්ථථිර කර ගැනිම. 

 ා ්ොරතුරු ාබාදිම  ස්ථථිර කින්ම  
නැඒ් ාබාදිම. 

 ගත් ක්රි,ාමා්යග ස් හන් කර 
ගැනීම. 
(දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මදයක් ගක ා ඒ් 
ා ම් ිළිබබද ඒගීමම පැඒා ්ය) 
 

   පු්යඒ දැනුම් දිා ම් ක්රමා ේද,න් 
      (දුරකාන ෆැක් ගස්ථ පු්යඒ මනතුරු 
      ඇඟස්ා ම්   ස්මාි ා ේබ් මඩස්) ආපදා 
      කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මිනන් 
      ්ාක් ගකණික ආ,්න 
      ස්ම්බන්ධිකරණ, කරමින් පු්යඒ 
      මනතුරු ඇඟස්ම් දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
      කළමනාකරණ වකක ා ඒ් 
      ්ාක් ගකණික දත්් පැ, 24 පුරා ාබා 
      දි, යුතු,. ව ස්දහා පු්යඒ දැනුම් දීා ම් 
      ක්රම ා ේද,. 
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දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර 

නධයක්ෂ 
දු. නංකය දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර නධයක්ෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. 
මගින් ්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක. 
මගින් ්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුම් 06 

ින්ාඒ දැනුඒත් ක්රම ා ේද,  නැරිමම  ,ාම ඒැළැක් ගස්ම ස්හ ප්රා ශශය සා ේ 
ආරක් ගකාඒ ස්ම්බන්ධ්ඒ  ස්ම්බන්ධීකරණ ක යුතු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග  

       ස්හකාර මධ්යක් ගකකඒර,ා  පඒරනු ඇ්. 

ා ගොදුරුස්, හැකි ාමීය , ි න්ාඒ / ප්රිාඒන්  ඒත් කිරීම  

තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබාදී ( නැරීමම ,ාම 

ඒැාැක් ගීමම  ආරක් ගකක ිළ,ඒර ගැනීම) 

 

 දේගොදුරු විය ෙැකි ජන ාව දැනුවත් කිරිෙ සිදු කළ යුතුදේේ. දේෙහිදි ඉවත් විෙ ස්ඳො නවශය  රම් කාලයක් ස්හි ව 

දේෙෙ දේ ොරතුරු ජන ාවගලබාදිය යුතුදේේ.  වද ඒ ස්ඳො පුර්ව දැනුම් දිදේම් පශධතිචය ඉ ා ස්ක්රියව  බාග  යුතුදේේ.  
 

 ආපදා ත්ත්වය නැරඹිෙග යාෙ වැළැක්විෙ ස්ඳො ආරක්ෂක නංශ ස්ෙග කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතුදේේ. 
 

 

 ප්රදේශශදේ  ආරක්ෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැඩ කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතු දේේ. 

ා ගොදුරු ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ/ප්රිාඒන්  ඒත් 

කිරීම  තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබා දී ( 

නැරමීය ම  ,ාම ඒැළැක් ගීමම ස්හ ආරක් ගකක ිළ,ඒර 

ගැනිම ස්ම්බන්දීකරන, දිස්ථත්රික් ග ආපදා 

කළමනාකරණ ස්හකාර මදයක් ගක ඒර,ා ස්සින් කා 

යුතුා ේ ) 
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වගුව2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රික් දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධලධා/ / ාමීය ය 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු දක්වා ලබා දීෙ. 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ්ොරතුරු ාබා 
ගැනිම 
(ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
කණ්ඩා,මක් ග 
ආපදාඒ සිදුවු 
ස්ථාාන, ා ඒ් 
ා ,ොමු ා කො  
නිරන්්රා ,න්ම 
,ාඒත්කාලින 
කින්ම කළ යුතුා ේ. 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුීම පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇතුා් 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, මිනන් 
්ාක් ගකණික ආ,්න 
ස්ම්බන්ධිකරණ, 
කරමින් පු්යඒ 
මනතුරු ඇඟස්ම් 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
වකක ා ඒ් 
්ාක් ගකණික දත්් 
පැ, 24 පුරා ාබා 
දිම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
වකක, තුා 
නිාධ්ාන්න් ස්ඳහා 
ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම 
ක්රි,ාත්මක කළ 
යුතුා ේ. 

 ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(දි.ා ක
. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

 

ආපදා ා ්ොරතුරු 
ප්රාා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග 
ා කකම් ඇතුළු 
පා්යශය සඒකරුඒන් 
ා ඒ් දැනුම් දිම  
 

 ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(ආ.ක.

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  

 

01 
01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(දි.ා ක 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

ින්ාඒ දැනුඒත් 
ක්රම ා ේද, 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 ත්රිස්ද හමුදාඒ  
ා පොලීසි, ස්හ 
මා නකුත් ාමීය , 
ස්න්නිා ේදන 
ක්රම ා ේද,න්.  
 

 
 

ාමි, මමේ ම 
ස්දහා - මාධ්ය 
දුරකාන / CDMA 
ා පොලිසි, ස්හ 
රාිය ා නොඒන 
ස්ාංස්ධ්ාන ස්තු පු්යඒ 
දැනුම් දිා ම් 
උපකරණ පශධ් ම, 
ිනඇමතුම් 
කමේ ා 
ස්යිරන් 
පාරම්පන්ක 
ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,න් 
පණිස්ඩකරුඒන් 

බාපෑමක  
ාක් ගස්, හැකි 
මඒස්ාන 
පුශගා,ා 
දක් ගඒා ා මම 
පණිස්ඩ, 
ාබා දි, 
යුතුා ේ. ා මහි 
ස්ම්පූ්යණ 
ඒගීමම 
දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 
ඒර,ා ා ඒ් 
පැඒා රනු 
ඇ්. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 01 
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දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර 

නධයක්ෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර නධයක්ෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 
ඇමුණුම් 01 
 

දිස්ථ.ආ.ක.ස්හකාර  

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(දි.ා ක. 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
ආපදාඒන් ිළිබබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය, 

       ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්පු්යණ 
       ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා 
       කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
       නිාධ්ාන්න්  පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා 
       ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්න් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
       ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්  
       ස්කකප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුතුා ේ. 

ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරිය දැනුවත් කි/ ෙ ස්ෙ යාවත්කාසින 

කි/ ෙ 
 

නෙ 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

DO - 1 

ඇමුණුම් 10 

DS - 1 
DS - 2 
DS - 3 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, 

        පැ, 24 පුරා දින 07 තුා ක්රි,ාත්මක ඒන ම්ර මම මැදින්, ම්ර 
        පැ, 24 පුරා දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක ස්ම්බන්ධ් ස්, 
        යුතු ම්ර ව ස්ඳහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග භාස්්ා කළ  
        යුතුා ේ. ්ඒද මම ස්න්නිා ේදන ක්රම ා ේද,  ස්ස්ධ් ක්රම භාස්්ා 
        කින්මද මහි නි,ම ලිිළන,න්  මාංක,න ස්ඳහන් කළ යුතුා ේ. 

දේ ොරතුරු ස්ෙ ඡායාරූප, ස්ජීවී 

දර්ශන ලබා දේදන ක්රෙදේේදය 
 

ෆැක් ගස්ථ  
දුරකාන  
ඊා ම්ක (ා ප්ශගලික ඊා ම්ක 
භාස්්,/ රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන නැ්) 

 

Skype/ 
IMO/Whatsapp 

 

CDMA  

Satellite  
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ොරතුරු  ස්ජිස් 

       ද්යශය සණ  ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒන් 
       ාබාදිම ස්ඳහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග 
       භාස්්ා කළ යුතුා ේ. ා මහිදි  ෆැක් ගස්ථ  
       දුරකාන ඊා ම්ක Skipe,IMO,Whats Apps 
ස්හ ාන්ද්රිකා ්ාක් ගකණික ක්රමා ේද,න්  
       භාස්්ා කින්ම මනිඒා්ය, ා ේ. 

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම, 

ඇමුණුම 

12 
    

     

     

     

     

     

     

     

01 

වගකීෙ 

 

කාලය ිනවෙ විනාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

ස්ෙ ප්රදේශශය ෙ  

දේවනස්ථ විය ෙැක.   

 

දිස්ත්රික් ආපදා 

කළමනාකරණ ඒකකය 

 

ක්රියාදාෙය - 2.3.ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ 

කි/ ෙ 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආපදා  ත්ත්වයකදි එෙ  ත්ත්වය ියළිබඳ ස්ංෂිප්   ත්ත්ව වාර් ාවක් දිනකග 02 වරක් පදැස්න 10.00 ස්වස් 

3.00ග දේපර ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ  ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේම් ස්ඳො 

ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ කිහිපයකග පපරිෙ ක්රෙදේේදයන් ෙරො ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේෙෙ 

 ත්ත්ව වාර් ාවග සිශධියග නදාලව පපරිෙ දේ ොරතුරු ි 12 ි මුමෙග නනුව  ආකෘතිචයග ි තුලත් විය යුතුදේේ. 

විදේශේෂදේයන්ෙ දේෙෙ  ත්ත්ව වාර් ාව ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ  ස්ෙකාර නධයක්ෂ ස්ෙ ස්ෙන 

දේස්ේවා ළධලධාරින් යන දේදදේදනා ිතුළුව දිස්ථත්රික් දේමකම් නත්ස්න් කළ යුතුදේේ. 
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වගුව2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කි/ ෙ 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධලධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ්ොරතුරු 
රැස්ථකින්ම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ස්.ස්ම්බන්ධීකාර
ක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(දි.ා ක
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම.මගින් 
්ාඒකාලිකඒ 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්) 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
(ා ප්ශගලික 
ඊා ම්ක භාස්්,/ 
රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන නැ්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇතුා් 

ආපදා 
්ත්ත්ඒ,කදී 
ා ්ොරතුරු, ස්ජිස් 
ද්යශය සණ, ඡා,ාරූප 
ස්හ ්ත්ත්ඒ 
ඒා්ය්ාඒන්  
ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇතුා් 

හදිසි ා මා හයුම් 
මැදින්, දැනුඒත් 
කිරීම ස්හ 
,ාඒත්කාලීන 
කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 DO - 1 

 DS - 1 

 DS - 2 

 DS - 3 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
(,ාඒත්කාලින 
කින්ම ) 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
්ත්ත්ඒ, සිදුවු 
ඒහාම ස්හ 
මණ්ඩඒම 
ා ්ොරතුරු 
හුඒමාරු කින්ම 
කළ යුතු,. 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා 
ා ,ොමු කින්ම. 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

ෆැක් ගස්ථ 
ඊා ම්ක 
Data base soft 
wear 
ස්කකප මඒස්ථාාඒන් 
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි 
මම ්ත්ත්ඒ, ිළිබබඳ 
ස්ාංෂිටර් ්ත්ත්ඒ 
ඒා්ය්ාඒක් ග දිනක  
02 ඒරක් ග උදැස්න 
10.00 ස්ඒස් 3.00  
ා පර ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි 
ා මා හයුම් මැදින්,  
ාබාදි, යුතුා ේ. ා මම 
්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ  
සිශධි,  මදාාඒ 
උපන්ම ා ්ොරතුරු 
ඇතුාත් ස්, යුතුා ේ. 
ස්ා ශය ස කා ,න්ම ා මම 
්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර මධ්යක් ගක ස්හ 
ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන්න් ,න 
ා දා දනා ඇතුළුඒ 
දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 
මත්ස්න් කළ යුතුා ේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදාෙය 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ 

ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් මඟින් 

ස ොරතුරු ලබා ගැනිම. 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර 

නධයක්ෂ 

දු. 

නංක

ය 

දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුම් 04 

ගුඒන් හමුදාඒ 
නාස්ක හමුදාඒ 
ා පොලීසි, 
සිස්ක ආරක් ගකක 
බාකා, 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර නධයක්ෂ 
දු. 

නංකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර නධයක්ෂක විසින් බලය දේදන ළධලධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
ආපදාඒන් ිළිබබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය, 

        ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්පු්යණ 
        ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
        නිළධ්ාන්න්  පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා 
        ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්න් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
        ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්  
        ස්කකප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුතුා ේ. 

ප්රාසීය ය සමකම් සව  දැම්ම්මම ෙහ ස ොරතුරු 

ලබාගැනීම  
 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර 

නධයක්ෂ 
දු. නංකය දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් ඇමුණුම් 
01 

  

ාම නිාධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී ඇමුණුම් 06 
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී ඇමුණුම් 06 

කු ප නි ස්  ඇමුණුම් 06 

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිලධාරීන් යැවීම 

ෙහ ස ොරතුරු ලබාගැනීම  
 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර 

නධයක්ෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

ඇමුණුම් 01 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන් (දි.ා ක. 
මගින් ්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන් (ආ.ක.ම. 
මගින් ්ාඒකාලිකඒ) 

01 

වගකීෙ 
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වගුව 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොගආපදාව සිදුවූ 

ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ස්ීමම් හා මුදඒා 
ගැනීම් 
කණ්ඩා,ම් ,ැීමම 
ස්හ ා ්ොරතුරු 
ාබාගැනීම  

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 යුශධ් හමුදාඒ 

 ගුඒන් හමුදාඒ 

 නාස්ක හමුදාඒ 

 ා පොලීසි, 

 සිස්ක ආරක් ගකක 
බාකා, 
 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදාඒ සිදුස් 
මඒම 
ඒශය සා ,න් 
ස්නාඩි 30 
ආපදා 
්ත්ත්ඒ, ස්හ 
ප්රා ශශය ස, ම් 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 
 
 

ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ා ඒ් දැනුම්දීම 
ස්හ  ා ්ොරතුරු 
ාබාගැනීම  
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන්න් 

 ාම නිාධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

 කු ප නි ස්.  
 

 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
්ත්ත්ඒ, ස්හ 
ප්රා ශශය ස, ම් 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
වකකා ේ 
නිාධ්ාරීන් ,ැීමම 
ස්හ  ා ්ොරතුරු 
ාබාගැනීම  
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(දි.ා ක. 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිාධ්ාරීන්(ආ.ක.ම 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
්ත්ත්ඒ, ස්හ 
ප්රා ශශය ස, ම් 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 

01 

ඇමුණුම් 01 03,04 06 

ඇමුණුම් 01 
ඇමුණුම් 04 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ථත්රික් ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

 
දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුඒන කිසි,ම් ා හෝ ආපදා ්ත්ඒ,ක දී ඊ  මදාළ පා්යශය සඒකරුඒන් දැනුඒත් කිරීා ම් පූ්යණ 

ඒගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගක හ  පැඒා රන ම්ර පා්යශය සඒකරුඒන් දැනුඒත් කිරීම 

පහ් දක් ගඒා ඇ ම ආකාර,  සිදුකළ යුතු,.කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුීම ඇ ම බඒ  ා ්ොරතුරු 

ාද ා හොත් ව ිළිබබඳ ා ස්ො,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ ්හවුරු කළ යුතු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ  ්ාක් ගකණික ආ,්නක් ග ස්සින් 

ාබා දුන්ා න් නම් මම ්ාක් ගකණික මාංශය සා ,න් නැඒ් ම, ්හවුරු කර ග් යුතු,)සිදුවූ ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගීමම  

ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග හා දිස්ථත්රික් ග ා කකම්ා ව උපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම  ක යුතු කළ යුතු,. 

ස්ගෙන - සි,ළුම ා ්ොරතුරු දදනික සිදුීමම් ා පොා ත් ස් හන් කළ යුතු ම්ර ාද ලිිළ ා ගොනු කර ්බා ග් යුතු,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීය ය 

සමකම් සව  දැම්ම්මම 

දිස්ථත්රික් ආපදා 

කළෙනාකරණ කටුටු 

ළධළධාරින් 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 06 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 
ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 01 

ප්රාා ශීය, මාධ්ය ආ,්න දැනුඒත් කිරීම 

මාධ්ය ආ,්න 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ඇමුණුම් 11 

ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගස්, යුතු හදුනාගත් මා නකුත් 
ආ,්න 

 

දු. 

නංක

ය 

දේවන

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ඇමුණුම් 06 
ිාස්ම්පාදන 
මණ්ඩා, 

ගිනි නිීමා ම් හමුදා 

රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන හා ස්ථා ේච්ඡා කණ්ඩා,ම් ා ඒ් 
මදාළ පණිස්ඩ   දැනුම් දීම 

රාිය ා නොඒන 
ස්ාංස්ධ්ාන 

දු. 

නංක

ය 

දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ඇමුණුම් 09 

කාලය ිනවෙ විනාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

ස්ෙ ප්රදේශශය ෙ  

දේවනස්ථ විය ෙැක.   

 

වගකීෙ 

 

 

ආපදා ස්බැදි මූලික ා ්ොරතුරු ාද 
ස්  

(ා ්ොරතුරු ්හවුරු කර ගැනීා මන් පසු) 

 

•දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක 

•ස්හකාර ආපදා කළමනාකරණ 

ස්ම්බන්ධිකාරක ඒරුන් ස්හ 

කළමනාකරණ ස්හකාර ඒරුන්.  

 

 

 

 

 ඇමුණුම් 01 
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වගුව 2.5. දිස්ථත්රික් ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 

කාර්යය 

පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග 

දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුීම ඇ මබඒ  
ා ්ොරතුරු ාද ා හොත් ව ිළිබබඳ 
ා ස්ො,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ 
්හවුරු කළයුතු,  

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බන්ධි
කාරක 
ඒරුන් 
ස්හ 
කළමනා
කරණ 
ස්හකාර 
ඒරුන්.  

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

කාා, (මඒම 
ස්නාඩි 30 ආපදා 
්ත්ත්ඒ, ස්හ 
ප්රා ශශය ස, ම් 
ා ඒනස්ථ ස්, හැක.)  
 

සිදුවූ ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගීමම  
ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග 
හා දිස්ථත්රික් ග ා කකම්තුමාා ව 
උපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම  
ක යුතු කළ යුතු,. 
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බන්ධි
කාරක 
ඒරුන් 
ස්හ 
කළමනා
කරණ 
ස්හකාර 
ඒරුන්.  

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  

 දැනුඒත් කරනු 
ාැබූ 
ආ,්නා ේ නම 
පණිස්ඩ, ාබා 
ගත් 
නිළධ්ාන්,ාා ව 
නම හා 
පණිස්ඩ, ාබා 
දුන් ා ේාාඒ 
නිඒැරදිඒ 
දදනික සිදුීමම් 
ා පොා ත් ස් හන් 
කළ යුතු,.  

 පණිස්ඩ, ාබා 
දුන් මාධ්ය  
 උදා :- 
දුරක්න,ගුඒන් 
ස්දුලි ස්ාංඥා 
මගින්,ෆැක් ගස්ථ 
මගින් ආදි, ද 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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දදනික සිදුීමම් 
ා පොා ත් ස් හන් 
කළ  යුතු, 

 කිසි,ම් වූ 
මාධ්ය,ක් ග මගින් 
ආ,්න, 
ස්ම්බන්ධ් කර 
ගැනීම  හා 
මදාළ පණිස්ඩ, 
ාබා දීම  
ා නොහැකි 
වූඒානම් ව 
ිළිබබඳඒ ද 
ස් හනක් ග 
දදනික සිදුීමම් 
ා පොා ත් ස් හන් 
්ැිම, යුතු,. 

පා්යශය සඒකරුඒන් ාබා දුන් 
පණිස්ඩ, නිඒැරදිඒ ාබාදුන් බඒ  
ස්නාා කර ගැනීම හා ඊ  මදාළ 
ලිිළ ා කන හා දදනික ස් හන් 
්බා ගැනීම. 
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 
 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බන්ධි
කාරක 
ඒරුන් 
ස්හ 
කළමනා
කරණ 
ස්හකාර 
ඒරුන්.  

 

 

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 
 
 
 
 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදෙය 2.6. දිස්ථත්රික් කටුටුව රැස්ථකිරිෙ. (සිදු වී ිතිච වයස්නදේ  ස්ථවාාවය නනුව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

මූලික වගකීෙ - දිස්ථත්රික් 

ස්ෙකාර නධයක්ෂ 

දු. 

නංකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර නධයක්ෂක දේේ නනුෙැතිචය ස්හි ව විසින් 

බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුම් 06 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 
ඇමුණුම් 10 
 

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග  හැකි ක්රමසදදයන් 

නෙ ආය නය  නතුර ජංගෙ දු.න. 

ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 
දු.ම. 

ා ප්ශගලික 
දු.ම. 
 

නිඒාා ස්  දු.ම. Skype / 
IMO/Whatsapp 
/Twitter/Viber 

ඇමුණුම් 06 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 

 

 

 

 

දිස්ථත්රික් ග කමිටු නිළධ්ාන්න් රුස්ථකින්ම ස්ඳහා දිස්ථත්රික් ග 

ා කකම් තුමාා ව උපා දස්ථ ම් ස්ම්බන්ධිකරණ, 

සිදුකින්ම. 

වගකීෙ 
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ක්රියාදාෙය 2.7. විප ග පත්වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් 

ොමුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

(ආකෘ ම පත්ර,ක් ග මඒශය සය ා ේ) ිළ ත්කර හන්න ාද 

කණ්ඩා,ම් මගින් සිශධි, වූ ස්ථාාන, නිඒැරදිඒ හදුනා 

ගැනීම,  ණ්ඩාාංක ගැනීම, ආපදාා ේ ස්ථඒාභාඒ,, 

ප්රමාණ, (ස්ශය සාාත්ඒ, ) හා මඒධ්ානම ිළිබබද 

මඒා බෝධ්,ක් ග ාබා ගැනීම මනතුර  පත් ස්ාංයාඒ 

ඔවුන් මුදඒාග් හැකි ආකාර, හා මනතුර පත් ා ශපළ 

ිළිබබඳ මඒා බෝධ්, 

සිදුීමම ිළිබබඳ මූලික ා ්ොරතුරැ ාබා ගැනීම 

ිළ ත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ම් ප්රධ්ානී  

ා ස්ීමා ම් හා මුදඒා ගැනීා ම් 

කණ්ඩා,ම් සූදානම් කර ්බාගන්නා 

ා ාස්  

මදාළ ආ,්න ා ඒ් දැනුම් දීම 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, 

(ස්.ම. දිස්ථත්රික් ග) 

පළමු මි.10 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

ව ිළිබබඳඒ 
ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම 

මනතුර පත් ිළන්ස්ථ ා බ්රාගැනීම ස්ඳහා 
ස්හ,  කලීම හා මඒශය සය ා ්ොරතුරු ාබාදීම  

(මඒශය සය වූ ස්  ිා මක හදිසි  ා මා හයුම් මැදින්, මගින්) 

 

ා ස්ීමම් හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර හැරීම 

පළමු මි.05 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, 

හැක.) 

පළමු මි.15 ිආපදා ස්ථඒභාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

පළමු මි.50 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

 

කාලය  

 



22 
 

වගුව-2.7. විප ග පත් වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් ො මුඳවා 

ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් කි/ ෙ 

 
කා්ය,න් ඒගීමම ස්හ 

ස්ම්බන්ධිකරණ, 
කා්ය, 

පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

සිශධි, වූ ස්ථාාන, 
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
පුහුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF  

(ඇමුණුම් මාංක 

01/03/04) 

 

මිනිත්තු 05 

සිදුීමම ිළිබබඳ මූලික 
ා ්ොරතුරු ාබාගැනීම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ග කහා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
පුහුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ආපදාඒ ස්ප්  පත් 
ස්ාංයාඒ තුළ මරණ ා ශපළ 
හානි ්ක් ගා ස් රු කින්ම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
පුහුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්තු 05 

ප්රා ා ශීය, බාධ්ාන්,ා 
දැනුඒත් කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
පුහුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්තු 10 

කණ්ඩාාංක  ආපදාා ේ 
ස්ශය සාාත්ඒ,  මඒදානම  
මනතුර  පත් ස්ාංයාඒ 
මුදඒාග් හැකි 
ආකාර,ිළිබබඳ ස්ැළසුම් 
කින්ම. 

 ා ස්ස්ම් මුදඒා 
ගැනිා ම් ස්හ හදිසි 
ප්ර මාාර දැක් ගස්ා ම් 
කණ්ඩා,ම් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
පුහුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ා ස්ීමා ම් හා මුඳඒා ගැනීා ම් 
කණ්ඩා,ම් සූදානම් කරන 
ා ාස් දැක් ගීමම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී 

මිනිත්තු 10 

මනතුර  පත් ිළන්ස්ථ ා බ්රා 
ගැනීම ස්ඳහා ස්හ,  කලීම  
මඒශය සයස්   EOC මගින් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක ා හෝ ඔහු 
ස්සින් බා, ාබා 
දි ඇ ම නිළධ්ාන් 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී ා හෝ 
OCDS 

මිනිත්තු 15 

ා ස්ීමම් හා මුඳඒා ගැනීා ම් 
කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර  
හැරීම 

 දිස්ථත්රික් ගස්භකාර 
මධ්යක් ගක හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 SAR/4RS 
OCDS 
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ක්රියාදාෙය 2.8.ආපදාදේේ ආස්න්න ෙ දේ ොරතුරු නනුව විප ග පත්වූ ජන ාව 

ස්දො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ස්ැපයීෙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර නධයක්ෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  ඇමුණුම් 01 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (ඒගීමම) 

ඇමුණුම් 01 ප්රාා ශීය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (ප්රාා ශීය, 
ඒගීමම)  

ාම නිළධ්ාන් 
ඇමුණුම් 03 ා ඒනත් බා, ාබාා දන 

නිාධ්ාරීන්  

කාලය = (X+1.5 පැය) 

 

 

 

 

 

ආහාර කමිටුඒ කැඳීමම /ස්ක්රි, කිරීම 

 

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී 

 

ාබා දීම  නි,මි් ා ේාාඒ  තීරණ, කර 

මමා ේාාඒ  පැ, 03ක  ඒත් කලින් 

ආහාර ස්කස්නස්ථාාන,  දැනුම් දීම. 

 

වගකීෙ 

 

බීම ඒතුර ාබා ගන්නා 
ක්රමා ේද, ්හවුරු කරගැනීම 

 

ආහාර ාබා ගැනීම / මනුම් කර ගැනීම 

 

ිා, ාබා ගැනීම / මනුම් කර 

ගැනීම 

 

ආහාර රැා ගන ,නු ාබන ආකාර, 

 

ාබා දීම මඒශය සය ආහාර හාබීම ඒතුර ප්රමාණ, 

තීරණ, කරගැනීම. 

 

ිා, රැා ගන ,නු ාබන 

මඒශය සය ආහාර ඒ්යග තීරණ, කිරීම-  

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර මධ්යක් ගක 

 

,ාා ්ත්ත්ඒ,  පත්ීමම 

 

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 

 

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 
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වගුව 2.8. ආපදාදේේ ආස්න්න ෙ දේ ොරතුරු නනුව විප ග පත්වූ ජන ාව ස්ඳො 

ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ලබාදීෙ. 

 

 
කාර්යන් වගකීෙ ස්ම්බන්ධිකරණය කාර්ය පැවදේරන 

ළධළධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

කාලසීො

ව 

ාබාදීම  
මඒශය සය ආහාර 
හා ඒතුර 
ප්රමාණ,  
තීරණ, කිරීම 
 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්   
 ාමීය , කමිටු 

ස්ාමාජික,න් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී මදාා 

දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුම් 

මාංක 

01,03 04 06) 

 

ආපදාඒ 
සිදුස් 
පළමු 
පැ, 06 
ඇතුා් 

ආහාර ඒ්යග 
තීරණ,  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,න් 

ආහාර කමිටු 
කැඳීමම/ස්ක්රී, 
කිරීම 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ප්රධ්ාන කා්ය, 
ස්ාංස්ධ්ාන 
නිළධ්ාරීන් 

ආහාර 
ස්ැකසීම  
දැනුම් දීම  
(ාබා දීම  
පැ, 03ක  
ා පර) 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 හදුනාගත්/ 
ලි,ාපදිාංචි කළ 
ආහාර ස්කස්න 
ආ,්න   

ආහාර රැා ගන 
,ාම හා 
ා බඳනු ාබන 
ආකාර,  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ාමීය , කමිටු 

 ස්ාමාජිකයින්  

ිා, 
ාබාා දනු 
ාබන 
ආකාර, 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරීන් 
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ක්රියාදාෙය 2.9. සුරක්ෂි  ෙධයස්ථාානය ස්ථාාිය  කිරිෙ.  ිආකෘතිච පත්රයක් 

නවශය දේේ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
 

දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර නධයක්ෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  
ඇමුණුම් 01 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානඒා මඒශය සය්ාඒ,න් හදුනා 

ගැනීම 

(ළමයින් ගැහැණු ිළන්මි  ආබාධි් ඒ,ස්ථග් ස්හ ළදරුඒන්) 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ිළහිටුීමම  මඒශය සය ආරක් ගෂි් 

ස්ථාාන හදුනා ගැනීම 

 

පහසුකම් ා ස්ො,ා බැලීම  
(ිා,. ේදුලි, ඒැසිකිලි ආරක් ගකාඒ) 

 

ප්රඒාහන පහසුකම් (බස්ථ ඒෑන් රා කුලී පදනම ම් ාබා 
ගැනීම) 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානකරා ා ,ොමු කිරීම 

 

ම්යඒශය සය ්රඒය ාබා ගැනීම 
(ා බා හත් ාබා ගැනිා ම් ා රෝහක කාඩ් ප්) 

 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 
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වගුව 2.9.සුරක්ෂි  ෙධයස්ථාාන ියහිටුවීෙ 
 

කා්ය,න් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ිළහිටුීමම  මඒශය සය 
ආරක් ගෂි් ස්ථාාන 
හදුනා ගැනීම 
(හදුනාගත් 
සි ම,මක් ග) 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරීන්  

 ාම කමිටු 
නා,කයින් ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ිමුමම් නංක 

01,03,06,13  

 

ආපදා 
ස්ථඒභාඒ, 
මනුඒ කාා, 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන ඒා 
මඒශය සය්ාඒන් හදුනා 
ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/ 
ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී  

 ාම කමිටු 
නා,කයින් ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

 

පහසුකම් ා ස්ො,ා 
බැලීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/ 
ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 CEB, NWSDB 

 ප්රාා ශීය, ස්භාඒ නගර 
ස්භාඒ ාමි, කමිටු 
නිළධ්ාරීන්  

 ා පොලිසි,         

 PHI 

 

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන ා ඒ් 
ා ,ොමු කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ා පොලිසි,  

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,න්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී   
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ක්රියාදාෙය 2.10. සුරක්ෂි  ෙධයස්ථාාන කළෙණාකරණයග නවශය 

ළධළධා/ න්දේේ කාර්ය ාාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
දිස්ථත්රික් ස්ෙකාර නධයක්ෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  
ඇමුණුම් 01 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-30 මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 

 

 

 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා ආහාර  මා නකුත් ්රඒය ාබාදීම   

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ්හවුරු කිරීම 

ප්රා ශීය,/ාමීය , මමේ ා ම් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන 

හදුනාගැනීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්ඳහා මඒස්ර, 

ලබාගැනීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා පුශගායින් ලි,ාපදිාංචි,  

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන , ා ස්්ය   ස්නීපාරක් ගකාඒ  ,ටි්ා පහසුකම් 

ඇ මකිරීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒස්ර ාබාගැනීම 

කඳවුරුකළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාිළ් කිරීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ම්  ග්කිරීම 
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01. සුරක්ෂි  ෙධයස්ථාානය කළෙනාකරණය ියළිබඳ වගකිෙ දරණ ළධළධාරින්   

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 ස්හකාර මධ්යක් ගක (ආපදා කාමනාකරණ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහිටි  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්න් 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ෘය නිළධ්ාන්න් (මහින ා ස්්කය, පරීක් ගකක) 

 ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 

 ප්රාා ශීය, ස්භා  නගර ස්භා  මහනගර ස්භා නිා ,ෝින, කරමින් නිාධ්ාන්,කු 

 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න් 

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න් 

 ආරක් ගකක මාංශය ස, ා පොලිසි, 

 රාිය ස්හ රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන. 
 

02. ආපදා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේ ාශය ස කිහිප,කදී මකඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් ග මමේ මින් ා මම 
කම්ටුඒ ස්මන්ස්් යුතු ම්ර මහිදී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මගින් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන 
ස්ම්බන්ධ් තීන්දු තීරණ ගනු ාැා බ්.  

03. දිස්ථත්රික් ගක, තුළ ඇ ම හදුනා ගත් සි,ළුම සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාැයිස්ථතු ග් කර දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටුඒ නිා ,ෝින, කරන දිස්ථත්රික් ග මධ්යාපන හා මා නකුත් ආ,්න භාර නිාධ්ාරීන්ා ව 
මනුමැ ම, පූ්යඒා ,න් ාබා ා ගන  මිම, යුතු, - ඒගීමම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගක ඒර,ා 

04. පාස්ක  සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා ාස් පාස්ච්චි කිරීා ම් දී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුා ේ 
මනුමැ ම, මනුඒ පාස්ා ා කොපමන කාා,ක් ග භාස්්ා කරනඒාද ,න්නත් තීරණ, කරග් යුතු,. 

05. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒලින් බැහැරඒ ්ම නිඒස්ථ තුළ  මස්ක ඒැසි නිඒාස් තුළ  නෑදෑ නිා ඒස්ථ තුළ සිටින 
ම, ද සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සිටින ම,  ා මන් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයි, යුතු,. 

06. මදාා ාම නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි  හා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් මගින් පුශගායින් කඳවුරු ඒා  ලි,ාපදිාංචි කිරීම 
කළ යුතු,. (ආකෘ ම පත්ර,ක් ග නිපදස්, යුතු,) 

07. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක් ගකාඒ ස්හ ා ස්්ය ිළළබඳඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා ස්්ය නිළධ්ාන්න් 
ස්සින් ස්ැාසුම් ස්කස්ථ කර මදාා පහසුකම් ස්ැපයි, යුතු,.  

08. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ස්ම්බන්ධ්ඒ පූ්යණ ඒගීමම මදාා ා පොලිස්ථ ස්ථාානා ේ ස්ථාානාධිප ම 
හ  භාරඒ ඇ ම ම්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ක ආරක් ගකක නිළධ්ාන්න් ා ,ොදා ගනිමින් කඳවුරු ස්ඳහා 
මණ්ඩඒ ආරක් ගකාඒ ස්ැපයි, යුතු,.  

09. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒ්ැන් වූ ින්ාඒ ස්ඳහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් ග මතුළ් ාබාදි, යුතු 
ම්ර මහි පූ්යණ ඒගීමම ප්රාා ශීය, ා කකම් ඒරු ස්තුා ේ. මහිදි ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  ාම 
නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්  පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න් හ  ඒගීමම් පඒරා ඔවුන් මගින් ා මම 
ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුතු,. 

10. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සිටින ින්ාඒ නිඒැරදි ආකාර,  ගණන, කිරීා ම් ඒහීමම ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ස්හ ාම නිළධ්ාන් ඒරුන්  පැඒා රන ම්ර කුඩා දරුඒන්  ඒැඩිහිටි පුශගායින් ස්හ 
ස්ා ශය ස ෂි් මඒධ්ාන,ක් ග ා ,ොමුකළ යුතු ිළන්ස්ථ ා ඒනම මනාග් යුතුා ේ.  
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වගුව2.10.සුරක්ෂි  ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණ කාර්යන් පැවදේරන ළධලධා/ න් ො 

වගකීම් 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීෙසීොව 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ාබාගැනීම 
ස්ඳහා 
මඒස්ර, 
ාබාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 

මධ්යක් ගකක 

(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා, 

 ස්දුලි බා මණ්ඩා, 

 ා පොලිසි, 

මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
මාංක 

01,02 03 04 
06 11) 

 

ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ඒ
ා 
,
න්
 

හ
දුන

ාග
්
 යු
තු
,

 

ප්රා ශීය,/ා
මීය , මමේ ා ම් 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
හදුනා 
ගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහිටි  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 

ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ඒ
ා 
,
න්
 

හ
දුන

ාග
්
 යු
තු
,
  
ආ
ප
දා
 

ම
ඒ
ස්
ථා
ාා 
ේ
 සු
දා
න
ම්
 ක
ළ
 

යු
තු
,

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
මඒශය සය්ා 
හදුනාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්න් 

 

 

 ාම නිාධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
1
 තු
ළ

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
පුශගායින් 
ලි,ාපදිාංචි,  

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්න් 

 

 

 

 ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහිටි  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 

ක
දවු
රු
 ා 
ඒ
්
 ප
ැමි
ා 
ණ
න
 

ආ
ක
ාර
,
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සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන
  ා ස්්ය  
ස්නීපාරක් ගකා
ඒ  ,ටි්ා 
පහසුකම් 
ඇ මකිරීම 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය 

නිළධ්ාන්න් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 

 

 මහින ා ස්්ය, පරීක් ගකක 
 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහිටි  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
2
  

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ස්ඳහා 
ආහාර  
මා නකුත් 
්රඒය  
උපකරණ 
ාබාදීම   

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 

මධ්යක් ගකක(දිස්ථත්රික් ග

.ම.ක.ස්.ව) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
3
  

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ආරක් ගකාඒ 
්හවුරු 
කිරීම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ප්රා ශශය ස, භාර 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ 

මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 සිස්ක ආරක් ගකක නිාධ්ාරීන්  

මි
නි
ත්
තු
 3
0
 

සි
 

 

ස්හන 
ා ස් ඒකයින් 
ා ගන්ඒා 
ගැනිම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව) 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර මධ්යක් ගකක 
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව 
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ක්රියාදාෙය 2.11.සුරක්ෂි  ෙධයස්ථාාන ස්ඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ිළිබබඳ ස්න්නිා ේදන ක යුතු ස්දහා මඒශය සය උපකරණ ස්මග සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානා ේ 

ා මා හයුම් කමිටුඒ ස්න්නශධ් කළ යුතු,. ව ස්ඳහා ස්න්නිා ඒදන උපකරණ ාබාදි, යුතු,. 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ  (Camp Operation Committee ) ා ාස් පහ් නම් ස්ඳහන් නිළධ්ාන්න්ා ව 

ප්රධ්ානත්ඒා ,න් ක යුතු කළ යුතු ම්ර සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ස්ම්බන්ධ්ඒ ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,න් ස්ථාාපන, 

කිරීම. 

 

 

 

 

 

උපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර මධ්යක් ගකක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කාමනාකරණ)  හ් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන කාමනාකරණ කමිටුඒ 

මගින් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒශය සය පහ් ස්ඳහන් උපකරණ සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ  (Camp 

Operation Committee ) ා ඒ් ාබාදි, යුතු,. 

 

 ිා  ැාංකි ස්හ ිා ිළන්පහදු උපකරණ  

 මුළු්ැන්ා ග  මඒශය සය උපකරණ (භාින etc….) 

 ස්දුලි, ස්ඳහා මඒශය සය උපකරණ (ා ිනා ්ය ්ය  etc…..) 

 පැදුරු  ා කොමේ , etc…… 

 ස්නීපාරක් ගකක උපකරණ / කමේ ා  

 ස්දුලි පන්දම් 

 ්ාඒකාලික ඒැසිකිිබ (Moving Toilets) 

 ඇමතුම් උපකරණ /Mega Phones 

 CDMA දුරකාන  

 ප්රාමාධ්ාර කමේ ා 

 ්ාා පොලි,න් ෂිමේ 

 ඇඳුම් 

 ස්දුලි ිනන ,න්ත්ර 

 

 

 

 

 

 

 

 

ාම නිළධ්ාන් ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 
 

 
ඇමුණුම් 06 
 
 

ස්මෘශධි නිළධ්ාන්න් 
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2.12. සුරක්ෂි  ෙධයස්ථාාන ස්ැකසීෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ඒ්යගීකරණ, හා 
ප්රමාණ,න් නි්යණ, 
කිරීම 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්                           

 ාම නිළධ්ාන්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්  මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

මිනිත්තු 60 

කම්කරුඒන්ා ව 
ා ේ්න  ආහාර හා 
ස්ාංයාඒ ස්හා 
ඇස්ථ්ා ම්න්තු ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකම් 
කා්ය,ාා,)                     

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකම් 
කා්ය,ාා,) 

 ගණකාධිකාන්  

 (දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 
කා්ය,ාා,) 

පැ, 01 

ආඒරණ මනුමැ ම,  දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 

මදාා ආ,්න 
ස්ම්බන්ධීකරණ, 
කිරීම 

 ස්හකාර මධ්යක් ගක 
(ආ.ක.ම) 

 ස්හකාර ස්න්නිා ේදන 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

 ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 

 NWSDB 

 බන්ධ්නාගාර  මහ නගර 
ස්භා  ා  ලිා කොම් ආ,්න, 

පැ, 01 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
කළමනාකරණ, 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

පැ, 01 

 

 හ් සි,ලු කා්ය,න් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ ස්හකාර මදධ්ය,ක් ගකක ස්සින් ස්ම්බන්දීකරන, කා යුතු ම්ර ව 

ස්දහා මඒශය සය සි,ලු ස්හා ,ෝග, ාබාදි, යුතුා ේ.   

ඇමුණුම් 

මාංක 

01,02,03,0

6,11 
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2.13.ජන ාව ඉවත් වූ ළධවාස් වල ආරක්ෂාව  ෙවුරු කි/ ෙ 

 

කා්ය,න් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ආරක් ගකාඒ ස්ැපයි, යුතු 
නිඒාස් හා වඒා ිළහි ා ඇ ම 
ප්රා ශශය ස, හදුනා ගැනීම ා ම් 
, ා ත් -  
රිා ේ ා ශපළ  
මධ්යස්ථාාන 
ඒැදගත් ස්ථාාන  
ආගමික ස්ථාාන ආදි, 
ස්මිබන්ධ්ා ,න් ද 
මඒධ්ානා ,න් ද ක යුතු 
කළ යුතු,. 

 ා පොලිසි, 
 

( හ් සි,ලු 
කා්ය,න් ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර 
මදධ්ය,ක් ගකක ස්සින් 
ස්ම්බන්දීකරන, 
කා යුතු ම්ර ව 
ස්දහා මඒශය සය සි,ලු 
ස්හා ,ෝග, ාබාදි, 
යුතුා ේ) 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයින් 

 
 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 
 
 

 ඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළ් 

ා පොලීසි, හා ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 
ා ඒ් මඒශය සය ා ්ොරතුරු ාබා 
දීම  

 ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියකථ  ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 
 

 මඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ් 
හමුදා ස්හ, ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සින් මදාළ 
ිළිබා ඒ්  ාබා ග් 
යුතු,.  

 ඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළ් 

ආරක් ගකාඒ ස්ැපයීම   ා පොලිසි,  ාම නිළධ්ාන් ස්සින් 
ා පොලීසි,  මඒශය සය 
ා ්ොරතුරු හා ස්හ, 
ාබා දි, යුතු,. 

ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළ් 

පසු ස්පරම හා ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ් ස්නාා 
කිරීම 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයින් 

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     

 

 

(ඇමුණුම් 

මාංක 01, 

02, 03, 04, 

06,11) 
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2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාානය නැරඹිෙග පැටුදේණන නනවශය පුශගලිනන් පාලනය 

කිරිෙ. 

 

කා්ය,න් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ප්රා ේශය ස මා්යග හදුනා ගැනීම   දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ා පොලීසි, 
 

 නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියකථ  ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 මඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ් 
හමුදා ස්හ, ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සින් මදාළ 
ිළිබා ඒ්  ාබා ග් 
යුතු,. 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළ් 

ප්රා ේශය ස මා්යග ආඒරණ, 
ඒන ා ාස් ආරක් ගකක බාධ්ක 
ස්ථාාිළ් කිරීම 

 නිා ,ෝිය 
ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියකථ  
ා පොලිස්ථ මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 මඒශය සය ා ේ නම් 
ත්රිස්ධ් හමුදා 
ස්හ, ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සින් 
මදාළ ිළිබා ඒ්  
ාබා ග් යුතු,. 

 ා පොලිසි,  

්ඒ දුර ත් පුශගායින්  
කණ්ඩා,ම් හදුනා ගැනීම 
ස්හ  ඒත් කිරීම / මත් 
මඩාංගුඒ  ගැනීම 

 නිා ,ෝිය 
ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියකථ  
ා පොලිස්ථ මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 ා පොලිසි,  

මාධ්ය නිා ේදන ාබා දීම   මාධ්ය මාංශය ස,- 
ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 මාධ්ය ප්රකාශය සක - 
ආ.ක.ම. 
 

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     
 

 

 

 

ඇමුණුම් 

මාංක 

01,04,06 
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2.15. ආපදාදේේ වර් ොන  ත්වය ියළිබද සියළු දේ ොරතුරු රැස්ථ කර ආපදා 

කළෙණාකරණ ෙධයස්ථාානය දේව  ලබා දීෙ. ිආකෘතිචයක් ස්ැකසිෙ  

කා්ය,න් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන නිළධ්ාරීන් ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමා
ඒ 

ා ්ොරතුරු 
ාබා 
ගැනීම  

 දිස්ථත්රික් ග 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   
 

මදාා දුරකාන 
මාංක 

නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇතුළ් 

ස්රා 
ස්ධිමත් 
ා පොදු 
ආකෘ ම,
ක් ග ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ආපදා 
කළමණා
කරණ 
මධ්යස්ථාා
න, 

 

 ආපදාකළමණාකරණමධ්යස්ථාාන, මගින් ා පොදු 
ාක්රා කන,ක් ග  දින්පත් කළ යුතු,. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 

මාංක 

01/06/10 

 



36 
 

වගුව 2.16 ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැක්විෙ ිපැය 12   

 
 

කාර්යයන් වගකිෙ / ස්ම්බන්ධිකරණය කාර්යය පැවදේරන ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේද

න 

ක්රෙදේේදය 

කාලසී

ොව 

16.1 මඒශය සය්ාඒ, මනුඒ  ආහාර 
ාබා  දීම  ක යුතු කිරීම. 

i. ිළසූ ආහාර 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාරී  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 
 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 ාම ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ආ්යථික ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාමි කමිටු නා,කයින් 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 දානපතීන් /පන්්යාග ීයලින් 

 සී/ස් ස්ස්ධ් ා ස් ඒා ස්මුපකාර 
ස්මි ම  

 ආගමික නා,කයින් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මදාා 
දුරකාන 
මාංක 

නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
Skype/ 
IMO 

CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
මාංක 

01/02/03/0
4/06/09/10/

11) 
 

 ඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
් 

16.2 මදාා ප්රා ශශය ස ඒා  ාගා 
ස්, හැකි මාංමාඒත් 
ස්ැකසීම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 පළාත් මා්යග 
මමා්යාංශය ස, 

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න 
මධිකාන්,   

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
ා දපා්යතුා ම්න්තුඒ. 

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පොලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම් 

 ඒතු මධිකාන් 

 ඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
් 

16.3  දුරකාන හා ස්දුලි ිමද 
ඒැටීම් ,ාා ්ත්ත්ඒ,  
පත්කිරීම  ක යුතු කිරීම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කොම්  

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්  

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
ා දපා්යතුා ම්න්තුඒ. 

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පොලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇතුා
් 

16.4 ිළන්සිදු ිා, ස්ම්පාදන, 
කිරීම / ිා මූාාශ්ර ිළන්සිදු 
කිරීම 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ිා මක ිාස්ම්පාදන හා 
ිාා ප්රඒාහණ 
මණ්ඩා,  

 ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,. 

 ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ාම නිාධ්ාන් 
 
 

 ඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
් 
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 දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය 
මධ්යක් ගකක 

 ප්රාා ශිය, ා ස්්ය 
බාධ්ාන් 

16.5 ස්නීපාරක් ගකක ක යුතු 
්හවුරු කිරීම. 
i. මප්රඒය  ඒත් කිරීම. 

ii. ඒැසිකිලි පහසුකම්. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ා කකම්  පළාත් 
ා ස්්ය ා ස් ඒා 
මමා්යාංශය ස, (සි,ළු 
ස්ම්බන්ධිකරණ 
ක යුතු) 

 ප්රාා ශිය, ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මධ්යක් ගක 

පළාත් පාාන ආ,්න,. 
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 
මදාා ා රෝහක 
මධ්යම පන්ස්ර මධිකාන්, 
 
 

 ඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
් 

16.6 ා ස්්ය මඒශය සය්ා 
ස්ම්පාදන,. 

i. මා නෝ ස්මාජී, 

මඒශය සය්ා  

ii. ස්ා,නික ක යුතු 

iii. ා බෝඒන ා රෝග 

ඒයාටර ම, පාාන,. 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මධ්යක් ගක 

 ා කකම් පළාත් ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මමා්යාංශය ස, 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 මදාා ා රෝහක 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 පවුක ා ස්්ය ා ස් ස්කා 

 ඒතු ා රෝහා 

 ශ්රි ාාංකා රතු කුරුස් ස්මාි, 

 කාන්්ා ක යුතු මමා්යාංශය සය 

 ඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇතුා
් 

16.7 ්ාඒකාලික නිඒාස් 
මඒශය සය්ා ්හවුරු කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ශිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ිා මක 
ා ගොඩනැගිලි 
ප්යා ේකණ නිළධ්ාන් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 
 

 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 ඒතු මධිකාන් 

 ා ශශය සපාාන නා,කත්ඒ, 

 ාම නිාධ්ාන් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 පළාත් පාාන ආ,්න, 

 ඒැස්ලි මානඒ ස්ාංඒ්යධ්න 
භාර, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ආගමික ස්ථාාන 

 පාස්ැක බාධ්ාරීන් 

 ඒත්ීම 
පැ, 
12ක් ග 
ඇතුා
් 

16.8 මඒශය සය ප්රා ශශය ස ඒා 
ආරක් ගකාඒ ්හවුරු කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම 
(ඒගකිම) 

 ා පොලිසි, 

 සිස්ක ආරක් ගකක බාකා,. 

 ස්ා ශය ස ක කා්ය, බාකා, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 
 

 ඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
් 
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16.9 ආපදාඒ  ාක් ගවු කඳවුරු 
ඒා  ිා, ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 නිා ,ෝිය ස්ාමානය 
මධිකාන් ිා මක 
ිාස්ම්පාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,. 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන් 
 

 ඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
් 

16.10 ඒැසිකිලි පහසුකම් 
ාබාදීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ශිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 RDH (Regional 
Department of 
Health)  

 ිා මකිාස්ම්පාදනහාි
ාාප්රඒාහණමණ්ඩා,. 

 පළාත් පාාන ආ,්න, 
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය 
පරීක් ගකක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්ථා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 INGOS / NGOS 

 ඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුා
් 

16.11 ආපදාඒ  ාක් ගවු 
නිඒාස් ා ගොඩනැගිලි ස්හ 
පාස්ක ිළන්සිදු කිරීම 
/ිළිබස්කර කිරීම 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 පළාත් පාාන 
ා කොමස්ාන්ස්ථ (ඒගකිම) 

 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා මක ා ගොඩනැගිලි 
ප්යා ේකණ ස්ාංස්ධ්ාන,. 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ස්ා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 සිස්ක ආරක් ගකක 
ා දපා්යතුා ම්න්තුඒ 

 ඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇතුා
් 

17 රාිය ා නොඒන  
ිා්යන්්ර ආ,්න 
ස්ම්බන්ධීකරණ,. 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන,(සි,ළු 
ස්ම්බන්ධිකරණ 
ක යුතු) 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම් 
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2.16.1 අවශ්යතාාවය අනුව ආහාර ලබාදීමට 

කටයුතු කිරීම. 

 

 

 

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැක්විෙ ිපැය 12   

 

 

 ියසූ ආොර 

 වියළි ආොර 

 

වගකීෙGN,DS  

DDMCU, 

NDRSC    
  

 

වගකීෙ 
GN,DS,  

DDMU, 

NDRSC 
 

 

 

 

වගකීෙ  

GN, DS, DO, DMC, 

NDRSC, Tri Forces, NGO’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආහාර අවශ්යතාාවය්  තාක්ේස්ු  කිරීම 

ආහාර සැපයුම් ස්ථාන 

තීරණය කිරීම පරිතායාග 

 

සමූපකා ර 

රජේේ මුදල් 

වියදමි්  

 

ආහාර පිළිේයල කිරීේම් හා ේබදා හැරීේම් 

ක්රමේදදය තීරණයකිරීම 

ආහාර ේබදා හැරීම 

 

ේටෝක්  පතාක් 

ලබා දීම 

NGO / INGO 

 

 

 

කාල සීොව 

තීරණය කි/ ෙ 
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ස්ම්බන්ධිකරණය GN, 

DS,DDMCU 

 

වගකීෙ RDA,GA, 

DMC,DS, 

Tri Forces LGA   
 

  

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  
DDMCU,DS, DMC 
 

පිළිසකර කළ යුතු ආයතාන 

තීරණය කිරීම 

 

මාර්ග පිළිසකර කිරීම හා 

සම්බ් ධීකරණය 

 

RDA 

 

2.16.2 අදාළ ප්රේශශ්වලට  ළඟාවිය හැකි මංමාවත් 

සැකසීම. 

 

ආපදාවටලක්වූ 

ප්රේශශ්වලපිළිසකර කිරීමට 

ඇති මංමාවත් හදුනා 

ගැනීම. 

 

මංමාවත් පිළිසකර කර 

ගැනීමට ක්රමේදදයක් 

හදුනා ගැනීම 

 

මධයම රජය 

 

ප්රාේශයය 

ේල්කම් 

කාර්යාලය 

ිග්රාම ේස්වක  

 

පාළාත් පාලන 

ආය න 

සිස්ක ආරක් ගකක 

ා දපා්ය්ා ම්න්තු 
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2.16.3. ආපදාවට ලක් වූ නිවාස පිරිසිදු කිරීම/පිළිසකර 

කිරීම 

 

 

   

 

 වගකීෙ  
GN,DS,GA,DDMCU  

 

  

  

 

  

 

 

 

වගකීෙ   

DDMCU,DS, 

DMC 
 

වගකීෙ  

DDMC,DS.DMC 

 

 

වගකීෙ DDMC,DS.DMC 

 

  

නිවාස පිළිසකර  

කිරීේම් සම්බ් ධීකරණය 

 

නිවාස පිළිසකර කිරීමට  

අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනීම 
 

ආපදාවට ලක් වී ඇති නිවාස 

වර්ගීකරණය 

 

සුලු  

අර්ධ 

හමුදාව  

DMC 

සම්පූර්ණ 

 
සිවිමආරක් කෂක 

සදපාර් සම්න්

තුව 

ප්රාසීයය 

ෙභාව 

NDRC 

පිරිසිදු කිරීේම් කණ්ඩායම් 

හදුනා ගැනීම 

නිවාස පිළිසකර කිරීමට 

 අවශ්ය ්රවය සැපීම 

 

ස්ථා ේච්ඡා 

ස්ාංස්ධ්ාන 
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2.16.4 ස්නීපාරක්ෂක කගයුතු  ෙවුරු කි/ ෙ. 

 

 

 නපද්රවය ඉවත් කි/ ෙ. 

 වැසිකිලි පෙසුකම්. 

 ළධවාස් ියරිසිදු කි/ ෙ 

 

වගකීෙ     

CEA,DMC,DS,police 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

වගකීෙ MOH,LOGA,DMC,DS 

 

 

 

  

  

සිදුකළ යුතු සනීපාරක්ෂක කටයුතු හදුනා 

ගැනීම  

සනීපාරක්ෂක කටයුතු 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ 

අධීක්ෂණය 

අදාළ ආයතාන හදුනා ගැනීම  

MOH 

ප්රාේශයය 

ස්භා 

ා රෝහක 
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2.16.5 ියරිසිදු ජලය ස්ම්පාදනය කි/ ෙ. 
 

 

 

වගකීෙ GN,DS,LOGA, 

NWSDB  

  

 

වගකීෙ GN,DS, 

LOGA, 

NWSDB 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියරිසිදු කි/ ෙග ිතිච ජල 

මූලාශ්ර ෙදුනා ගැනීෙ 
ජල නවශය ාවය ෙදුනා ගැනීෙ 

ජලය දේබදා ෙැරිෙක්රෙදේේදය ෙදුනා ගැනීෙ 

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කි/ ෙ 

සිස්ක ආරක් ගකක 

ා දපා්ය්ා ම්න්තුඒ 

ාම නිාධ්ාන් 

ස්ථා ේච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

ිා ස්ම්පාදන 

මණ්ඩා, 
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 2.16.6 දුරකාන ො විදුලි හිද වැටීම් යාා  ත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ. 

 

  

 

වගකීෙ  

GN,DS, DDMCU, 

NDRSC, Police 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියළිස්කර කි/ දේම් කගයුතු දියත් කි/ ෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය  

 

විදුලිය ො දුරකාන  හිඳ වැටීම් ෙදුනාගැනීෙ 

ා  ලිා කොම් 

ආ,්න, 

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

RD/PRD/LGA 

ියළීස්කර කි/ ෙ ස්දො නදාල ආය න ො ක්රෙදේේදය තීරණය 

කි/ ෙ 

ස්දුලි බා 

මණ්ඩා,  

ප්රාා ශීය, ස්භා 
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 ෙදේනෝ ස්ොජීය නවශය ා  

 ස්ායළධක කගයුතු 

 දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය. 

 

 

 

ඒගීමම 
MOH, PHI, HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නදාළ පුශගල කණ්ඩායම් ස්ෙ දේබෝවන දේරෝග වයාප්  වන 

ප්රදේශශය ෙදුනා ගැනීෙ 

දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය කි/ ෙ ස්දො 

නදාළ කණ්ඩායම් ෙදුනා ගැනීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH, PHI, 

HOSPITAL 

 

දේස්ඛ්ය කණ්ඩායම්වලග නවශය පෙසුකම් ස්ැපයීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ, නධීක්ෂණය ො 

ස්ම්බන්ධීකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.7 ේසෞඛ්ය අවශ්යතාා සම්පාදනය. 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH, 

HOSPITAL 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH, 

HOSPITAL 
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වගකීෙ  

GN, NDRSE, DS 

 

 

වගකීෙ  

DS, GN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  

DMC, NDRSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ාවකාලික ළධවාස්නවශය  පවුම ස්ංඛ්යාව ෙදුනා ගැනීෙ 

 ාවකාලික ළධවාස් ඉදි කි/ ෙ ස්දො  ාක්ෂණික, 

මුලය, දුවයෙය නවශය ා  ෙදුනා ගැනීෙ ො ස්පයා 

ගැනීෙ. 

MDDD 

වගකීම 

GA, DS, DMC 

ඉදි කි/ ම් කගයුතු ආරම්ා කි/ ෙ, 

නධීක්ෂණය 

ස්සදච්ඡා 

ෙංවිධාන 

NGO 

2.16.8 තාාවකාලික නිවාස අවශ්යතාා තාහුරු  කිරීම. 

 

ත්රිවිධ 

හමුදාව 

 ාවකාලික ළධවාස් ස්ථාාිය  කි/ ෙග සුදුසු ස්ථාාන  

Red cross 

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ. 
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වගකීෙ  
GA,DS, DMC,GN  
 

 

 

 

 

වගකීෙ  

 GA,DS, DMC 

 

 

 

       

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආරක්ෂක නංශවලග දැනුම් දීෙ. 

ආරක්ෂාව නවශය ප්රදේශශ ෙදුනා ගැනීම. 

වගකීෙ 

ආරක් ගකක මාංශය ස 

 

 

 

නදාළ ප්රදේශශවලග ආරක්ෂාව දේයදවීෙ. 

2.16.9 අවශ්ය ප්රේශශ් වල ආරක්ෂාව තාහුරු  කිරීම. 
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වගකීෙ  

NDRC, DMC, water board, 

AG office  

 

 
 

 

 

වගකීෙ  

NDRC, DMC, water board, 

AG office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NDRC 

කදවුරු ප්රොණය නනුව ජල ගැංකි තීරණය කි/ ෙ 

ිා ස්ම්පාදන 

වකක, 

ජලය ලබාදීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය 

මහින ා ස්්ය 

නිළධ්ාරී 

2.16.10 ආපදාවට ලක් වූ කදුරු  වලට ජලය ලබා දීම 
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වගකීෙ  
PHI, GA 
 
 
 
 

 

 

වගකීෙ  
DMC, NDRSC 

GS, NGO/INGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

නවශය ප්රොණයග ජංගෙ වැසිකිලි ලබා දීෙ 

කදවුරු නවග ිතිච වැසිකිලි ියළිස්කර කි/ ෙ 

2.16.11 වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම 
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ක්රියාදාෙය 2.16.12 රාජය දේනොවන / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න 

ස්ම්බන්ධීකරණ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  
DMC, NDRSC, 

DDMCU, GA 

 

 

 

 

ස්ෙදේයෝගය ලබා ග  ෙැකි  රාජය දේනොවන / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න 

ෙදුනා ගැනීෙ 

ගුඒන් ා ්ොටුපා 

ෙහය 

රාජය දේනොවන / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න  වලග නවශය ස්ෙදේයෝගය 

ියළිබද දැනුවත් කි/ ෙ  ිINGO, NGO  

රාජය දේනොවන / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය නවලින් නවශය ස්ෙදේයෝගය ෙදුනා 

ගැනීෙ 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

එෙ ආය න විසින් ලබා දීෙග ෙැකි දේස්ේවාවම 

ියළිබද නවදේබෝධය ලබා ගැනීෙ 

භාණ්ඩ 

ා ස් ඒා 

ප්රඒාහන පහසුකම් 

ිා්යන්්ර ආධ්ාර ාබා ගැනීා ම් 
ක්රමා ේද ස්ම්බන්ධීකරණ, කිරීම 

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කි/ ෙ 

නවශය ස්ථාාන ස්දො දේයොමු කි/ ෙ 

ආහාර 

ා ස්්ය 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 
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ිමුමෙ 01 

                                                        
ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය, නො යාංශය ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා ඒකකවල ජාතිචක ෙට්ගදේම් 

දේ ොරතුරු ස්ෙ නළධකුත්  ාක්ෂණික ආය න ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි නාොවලිය. 
 

  
  

 

 

ආපදා කළෙනාකරණ නො යංශය 

නෙ කාර්යාල දුරකාන නංක ෆැක්ස්ථ නංක 

ගරු නො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම් 

0112-665404 / 

0112-665298 

0112-665082 

0112-665306 

 

0112665296 

ගරු ළධදේයෝජය  නො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම් 

0112-665605 

0112-665284 

0112-665084 

 

දේමකම් 0112-665389 0718018700  

නතිචදේර්ක දේමකම් ිපරිපාලන  0112-665054 0715567076  

නතිචදේර්ක දේමකම් ිස්ංවර්ධන  0112-665013 0777547778  

ප්රධාන ගණකාධිකාරි  0112-665079 0713369483  

දේේශථඪ ස්ෙකාර දේමකම් 0777-808623  

ස්ෙකාර දේමකම් 0112-665352  

පරිපාලන ළධළධාරි 0112-665185  

පරිපාලන නංශය 0112-665170  
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ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය- 117 / 2670002  

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය 

ජී.එම.එස්ථ.දේස්ේනාධීර ෙෙ ා නධයක්ෂ ජනරාම 0773957896 0112136100 

ආර්.පී. ස්ෙරක්දේකොඩි ෙෙ ා නතිචදේර්ක නධයක්ෂ ජනරාම 0773957909 0112136101 

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න 
ා මා නස්, 

මධ්යක් ගක (මඒම කිරීම්  
ප්යා ේකණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න) 

0772320525 0112136141 

ා ේ.මම්.මස්ථ.ි,ීමර මහ්ා මධ්යක් ගක (ා පරසූදානම්) 0773957898 0112136180 

සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා මධ්යක් ගක (දැනුඒත් කිරීම්) 0772320533 0112136201 

බ්රිා වඩි,්ය මතුා ආන්,රත්න   
මධ්යක් ගක (හදිසි 
ා මහා ,  ්ම්) 

0773957903 0112136220 

ා ේ.මම්.ව.ආ්ය. ි,රත්න මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක  හදිසි 
ා මා හයුම් (රා. ) 

0773957908 0112136241 

ා ක් ග.ව.ඩී.පී.ා ක් ග. ා කොඩිටරිළලි 
මහ්ා 

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක  පූ්යඒ 
දැනුම්දීම් (රා. ) 

0772320530 0112136242 

ව.ආ්ය.මම්.පී.රත්නා,ක මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක  මානඒ 
ස්ම්පත් (රා. ) 

0772320527 0112136260 

ා ක් ග.ව.නිශය සාන්් මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක  මුදක 
(රා. ) 

0773957899 
0112136270 

 

ශ්රිමාක ස්මන්සින් මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක 
(ප්යා ේකණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න) 

0773957907 0112136166 

නුඒන් මදඒන්ආරච්චි මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ා පර 
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්) 

0773957906 0112136182 

ාතුර ලි,නාරච්චි මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ා පර 
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්) 

0773957901 0112136181 

ස්ාරාංගා ස්්ානා ව 
ස්හකාර මධ්යක් ගක (පුහුණු 
හා දැනුඒත් කිරීම්) 

0772091597 0112136203 

ශය සාන් ප මරණ මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක (පුහුණු 
හා දැනුඒත් කිරීම්) 

0773957902 0112136202 

හිරාන්  මාකරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක හදිසි 
ා මා හයුම් 

0772320531 
0112136224 

 

ටී.ඩබ්.ා ක් ග.මයි.පුකථපකුමාර මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක හදිසි 
ා මා හයුම් 

0772130754 0112136231 

තුෂි් ා ඒදයරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක  
ස්න්නිා ේදන 0772129174 

0112136236 
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ිානක හඳුන්ප මරණ මහ්ා ස්හකාර මධ්යක් ගක (මාධ්ය)  0773957897 0112136243 

ා ේ.මච්.පී.ි,ාත් මහ්ා මභයන්්ර ස්ගණක 0772320532 0112136115 

 ා නෝකා හස්න් ම රාිපක් ගක  පන්පාාන නිාධ්ාරී  0773481695  0112136260  

මස්ථ.මන්.ි,සිාංහ  මූාය නිාධ්ාරී  0774940343  0112136275  

  

 

a දිස්ථත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ ඒකක (DDMCU) 

 

 දිස්ථත්රික්කය නෙ කාර්යාලය දුරකාන නංක 

1 මම්පාර ta'tia'tï' සි,ාශ මහ්ා 0632222218 0773957883 

2 මනුරාධ්පුර, ා ක් ග.ව.ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.බන්ඩාර 

මහ්ා 

0252234817 0773957881 

3 බදුකා  .මම්.මක.උද,කුමාර මහ්ා 0552224751 0773957880 

4 මඩකාපුඒ මස්ථ. න්පරාින් මහ්ා 0652227701 0773957885 

5 ා කොළඹ මම්.මම්.පී.මම්.මාරසිාංහ 0112434028 0773957870 

6 ගාකා 

 

ලු ම්න් ක්යනක 

පී.ඩී.ා ක් ග.ිම.මස්ථ. රත්නා,ක 

0912227315 0773957873 

7 ගම්පහ ව.මම්.ව.මන්.ාන්්රසින් 

මහ්ා 

0332234671 0773957871 

8 හම්බන්ා ්ො  යු.මක.ආ්ය.මස්ථ.ගුනසිාංහ 

මහ්ා 

0472256463 0773957875 

9 ,ාපන, 

 

මස්ථ. රස්  මහ්ා 0212221676 773957894 

10 කළු්ර ලු ම්න් ක්යනක 

මයි.ිළ.ි,සිාංහ  

0342222912 0773957872 

11 මහනුඒර මයි.ව.රනීමර මහ්ා 0812202697 0773957878 

12 කෑගකා ා ක් ග.ජි.මම්.ිගත් මහ්ා 0352222603 0773957876 

13 කිලිා නොච්චි, ටි.මන්.සූ්ය,රාේ මහ්ා 0212285330 0772320528 
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14 කුරුණෑගා 

 

මම්.ආ්ය.ව.ස්රාේ දිස්ාන,ක 

මහ්ා 

0372221709 0773957884 

15 මන්නාරම මම්.ව.සි.මම්.න්,ාස්ථ මහ්ා 0232250133 0772320529 

16 මා්ා ක ාමින්ද මමරීමර මහ්ා 0662230926 0773957890 

17 මා්ර ලු ම්න් ක්යනක 

යු.ව.ිළ.ඔා බ්සින්ඒ්යධ්න 

0412234134 0773957874 

18 ා මොණරාගා ව.මච්.රීමන්්ර මහ්ා 0552276867 0773957889 

19 මුා මේ මච්.ජි.ඩි.ප්රි,න්් මහ්ා 0212290054 0773957886 

20 නුඒරමිබ, මච්.මම්.මම්.බන්ඩාර මහ්ා 0522222113 0773957879 

21 ා පොා ළොන්නරුඒ ිළ.ා ක් ග.යු.මස්ථ.ා ක් ග.නාන,ක් ග

කාර  මහ්ා 

0272226676 0773957882 

22 පුත්්ාම ිළ.ව.ා ි.ා රොඩ්න්ා ගෝ  මහ්ා 0322265756 0773957888 

23 රත්නපුර, මස්ථ.මච්.මම්.මාංජුා මහ්ා 0452222991 0773957877 

24 ත්රිකුණාමා,  ා ක් ග.සුගුනදාස්ථ මහ්ා 0262224711 0772395788

4 

25 ඒවුනි,ාඒ මන්.සූන්,රාේ  මහ්ා 024222553 0773957892 

 

ජාතිචක ස්ෙනදේස්ේවා ෙධයස්ථාානය  -  0112-665702 

නං දිස්ථත්රික්කය නෙ දුරකාන නංක 

1 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   

නින. සී . පතිචරාජ 

(නධයක්ෂක   
0773550134  

2 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   
ස්දිශාළධ එම .යශදේදහිදේේ  +94112665221  

3 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   
දේේ.ඒ.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි  +94112665221  

4 ා කොළඹ නන්දසින් 778819389 

5 කළු්ර ක්රිකාන් මහ්ා 071-3404987/ 0776368763 



55 
 

6 මා්ා ක  ජීඒනි මි, 718259813 

7 නුඒරමිබ, ස් ම,ා ේළු මහ්ා 714464785 

8 මහනුඒර  ාාන්දනි මි, 714395435 

9 ගම්පහ කුසුම්සින් මහ්ා 710330522 

10 පුත්්ාම ාමින්ද මහ්ා 773489042 

11 රත්නපුර කාමාර මහ්ා 714408835 

12 කෑගකා සුදන්් මහ්ා 0716319695/ 0779127597 

13 මනුරාධ්පුර, ලි,නගමා ව මහ්ා 718025181 

14 බදුකා මාහා කෝන් මහ්ා 710330307 

15 මම්පාර  ප්රදීටර මහ්ා 783422026 

16 මුා මේ ා කෝකුාරාිා මහ්ා 772487804 

17 කුරුණෑගා මා ස්ෝක මහ්ා 722933113 

18 ත්රිකුණාමා, මජුරන් මහ්ා 772657122 

19 මා්ර  ස්දානා ව මහ්ා 718245180   715186309 

20 කිලිා නොච්චි, ා ස්කඒ මරාිස්,ම් මහ්ා 775486479 779349999 

21 ගාකා  සුරු මහ්ා 710330179 

22 හම්බන්ා ්ො  නීක මහ්ා 778287874 

23 මඩකාපුඒ සිඒනාදන් මහ්ා 776402324 

24 ා මොණරාගා සුා ශශය සථ මහ්ා 712166000 

25 ,ාපන, ඒ,ාමේ මි, 773222853 

26 ා පොා ළොන්නරුඒ ාමින්ද මහ්ා 0711306896 0728399508 

0783450475 
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වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැක්ස්ථ 

M. 

Thuraisingham 

Eng 

නධයක්ෂ ජනරාම 
077-3732854 011-2584984 011-2505890 

T.P මකස්ස්ථ 
මහ්ා 

නතිචදේර්ක නධයක්ෂ ජනරාම  
(System Management) 

071-8344337 011-2586839 011-2055413 

S.L. 
ා මොා හොමඩ් 
මලි,ාස්ථ මහ්ා 

නතිචදේර්ක නධයක්ෂ ජනරාම 
(Regional Development & 
Construction) 

071-8247486 011-2586311 011-2586311 

 P. 
ා හමේටිආරච්චි 
මහත්මි, 

නධයක්ෂ  (Hydrology) 
071-8440761 011-2581636 011-2581636 

M.M. මහරුෆථ 
මහ්ා 

නධයක්ෂ (Engineering Geology) 
071-4399316 011-2504677 011-2504677 

G.P. 
ගුණඒ්යධ්න 
මහ්ා 

නධයක්ෂ (Engineering, Scientific 
& Technological Services) 

071-3058912 011-2586781 011-2586781 

ජාතිචක දේගොඩනැන්ලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධානය 

නෙ  නතුර 

දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැක්ස්ථ 

ආාා්ය, ආසින් 
කරුණඒ්යධ්න 

නධයක්ෂ ජනරාම - 011-2 505 149 011-2 502 611 

R.M.S. බාංඩාර මහ්ා නධයක්ෂ - 011-2 588 946 011-2 589 943 

කිකන් සුග්පාා මහ්ා නධයක්ෂ - 011-2 588 946 011-2 502 611 

K.N. බාංඩාර මහ්ා 
නධයක්ෂ - 011-2 588 946 011-2 556 003 
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කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව -  

නම ්නතුර 

දුරකාන - 011 2664746  /2686686  

(ෆැක් ගස්ථ 011 268311) 

ිාංගම කා්ය,ාා, ෆැක් ගස්ථ 

Mr. S Premalal Director 

(Meteorological Data Processing and Archival) 
 

Director General 
+94714402908  +94 112 694 104 

+94 112 698 

311 

Mr. A.K. 

Karunanayake 

Director 

(Forecasting and Decision 

Support) 

+94773050535  
+94 112 686 499 

 

011 268311 Mr. D.A. 

Jayasinghearachchi 

Director 

(Meteorological 

Observation Networks) 

 +94 112 691 443 

Ms. A.R. 

Warnasooriya 
Deputy Director 

+94774368390  +94 112 694 582 

භුවිදයා ස්මීය ක්ෂණ ො ප ම කාර්යාංශය 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැක්ස්ථ 

D.ස්ජානා ද 

සිමවා 
නධයක්ෂ ජනරාම ිවැ.බ.  077-7315452 011-2886271 011-2886276 

Dr. 

C.H.E.R.සිරිවර්

ධන 
ළධදේයෝජය  නධයක්ෂ  (Geology) 011-2886287 071-8063205 011-2887825 

පදය ද සිමවා ස්ෙකාර  නධයක්ෂ 
071-7970797 011-2886277 011-2886695 
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ිමුමම් 02 

ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලයන් ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි ළධලධා/ න් 

කැකිරාව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නෙ  නතුර ජංගෙ දුරකාන 

නංකය 

දේස්ේවා ස්ථාානදේ  

දුරකාන නංකය 

ව.මස්ථ.බණ්ඩාර මහ්ා ප්රාා ශීය, ා කකම් 075-0875255 
0252250294 
0252264793 

බී.ා ක් ග.මයි.ඩී.ිම,න්ස්ා ස්. ප්රාා ශීය, ා කකම් 0772344749 0252264793 

ස්ජීරා මි, ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0712352272 0252264793 

ව.ඩී.ඩබ්.ස්ා ේස්ක්රම පන්පාාන නිළධ්ාරී 0718455662 0252264793 

මයි.මම්.ස්ා ේබණ්ඩාර පන්පාාන ග්රිම නිළධ්ාරී 0718457714 0252264793 

ව.මම්.ා ප්ර මාඒතී කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0718424451 0252263663 

බී.ා ක් ග.මස්ථ.ධ්ම්මික ප්රාා ශීය, දිස්නැගුම නිළධ්ාරී 0776939779 0252264490 

ස්ම්පත් ම,ා ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0714633325 0252264793 

ජිඒානි දිස්ානා,ක ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0718105503 0252264793 

මභ, රත්නා,ක ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0771128424 0252264793 

ගී්ානි පී ීමරා කෝන් ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0714428904 0252264793 

මම්.ව.පී.ගුණා ස් කර 
ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  ස්.නි.(මධ්යම 
රි,) 

0719266425 0252264793 

 

 

ගමනමව  ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නෙ  නතුර ජංගෙ  දුරකාන 

නංකය 

දේස්ේවා ස්ථාානදේ  

දුරකාන නංකය 

ස්ථඒ්යණා මදින්සිාංහ මි, ප්රාා ශීය, ා කකම් 071-0472855 025-2269539 
මම්.බී.යූ.වස්ථ.ා කොන්සිඒත්් ස්. ප්රාා ශීය, ා කකම් 0766477878 0252269538 

ඩබ්.මම්.ව.දස්නා,ක ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0718177260 0252269538 

මස්ථ.ඩී.ාන්්රා පශමාඒතී පන්පාාන නිළධ්ාරී 0704540173 0252269538 

ඩබ්.මම්.ආ්ය.ව.බී.ා ස්ා නස්රත්න පන්පාාන ග්රිම නිළධ්ාරී 0711766590 0252269538 

ා ක් ග.ජී.ා ස්ෝමරත්න කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0714611974 0253251233 

ඊ.ා ේ.මම්.ඩි.ිම.වකනා,ක ම,ා දි.ප්රා.නිාධ්ාන් (දිස්නැගුම) 718062491 0252269538 

මක.මක.මම්.පී.ශය සාන් මා ශඒ ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0711020220 0252269538 

ඩබ්.ව.මන්.ා ක් ග.ඒනිගසූන්, ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0714394363 0252269538 

ආ්ය.මම්.ආ්ය.මත්්නා,ක ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0715442660 0252269538 
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 ඹුත්දේත්ගෙ  ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නෙ  නතුර දේස්ේවා ස්ථාානදේ  

දුරකාන නංකය 

දේපෞශගලික 

දුරකාන නංකය 

මච්.මම්.මන්.ආ්ය.ඒන්සූන්, මි, ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718417595 
0253248171 
0252275277 

ා ක් ග.මස්ථ.ා ක් ග.සී.මක.ා ස් නාධීර ස්. ප්රාා ශීය, ා කකම් 0715535314 0253248172 

ආ්ය.ආ්ය.මම්.මනුර රත්නා,ක ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0714466008 0252275277 

ඩබ්.ව.සී.ා ක් ග.ස්ක්රමසිාංහ පන්පාාන නිළධ්ාරී 0714541980 0253248175 

මම්.ා ක් ග.මස්ථ.මුණීමර පන්පාාන ග්රිම නිළධ්ාරී 0714478190 0252275277 

ඊ.ඩබ්.මම්.ආ්ය.පී.ඒ්යණකුාසූන්, කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0717447131 0252276898 

ඩබ්.මන්.පී.මන්.රත්නසින් ම,ා ප්රා.දි.නිාධ්ාරී 0715379360 0252275388 

ඩබ්.ාලි්ා ා පා ්යරා මි, ආ,්න ලිිළකරු 0718788477 0252275277 

කුකාන්් ම,ා ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0715113929 0252275277 

ා ක් ග.මම්.ප්රදීිළකා  ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0766240365 0252275277 

මාානී ි,ාත් ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0779285028 0252275277 

ඊ.මම්.මම්.මම්.ගුණ මාක ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0717382500 0252276236 

ස්ා රෝිා ඒෑත්්ෑඒ 
ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  
ස්.නි.(මධ්යම රි,) 

0718988186 0252275277 

 

 

 

ටී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ා ්න්නා කෝන් ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0716467292 0252269538 

මයි.මම්.මස්ථ.ඩබ්.බී. ාාංගසිාංහ 
ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  
ස්.නි.(මධ්යම රි,) 

0712995411 0252269538 

 ලාව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 

මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 

දුරකාන මාංක, 

මන්.මච්.ආ්ය.නිශය සාන්් මහ්ා ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718105505 0252276238 

දමිත් කණකරත්න ස්. ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718423635 0252276111 

මාානී ා හ රත් ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0714479469 0252276111 

පී.ජී.ඩී.පකලි,ඒත්් පන්පාාන නිළධ්ාරී 0714930851 0252050377 

නිමක බණ්ඩාර පන්පාාන ග්රිම නිළධ්ාරී 0716218599 0252276111 

ව.මම්.කුමාරසිාංහ කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0718045423 0252050805 

ා ක් ග.දිස්ානා,ක ම,ා ප්රාා ශීය, දිස්නැගුම නිාධ්ාන් 0776990245 0252275533 

ඩී.මම්.ඩී.බී.මස්ථ.දිස්ානා,ක 

ම,ා 

ආ,්න ලිිළකරු 0768101542 0252275533 

ඩබ්.පී.ස්රත් ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0718044932 0252276111 

බී.ව.මස්ථ.ාක් ගමාලී ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0779722803 0252050377 



60 
 

 

 

 

ාමින්ද ා හ රත් ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 078066928 0252050377 

ව.මම්.ලීාාඒතී මධිකාරී ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0722866447 0252276238 

ා ක් ග.යූ.බී.උත්පාා ස්දමාලී ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  

ස්.නි.(මධ්යම රි,) 

0723884838 0252050377 

දේනොච්චියාගෙ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම  දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ  
දුරකාන මාංක, 

ආ්ය.මම්.ජි.ා ස් නාරත්න මහ්ා ප්රාා ශීය, ා කකම් 0716632863 
0252257120 
0252257838 

ආ්ය.මච්.මම්.මස්ථ.මන්.රාිකරුණා ස්. ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718177218 0253770443 

මම්.ඩී.ජී.මධුරසිාංහ ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0711721303 0252257838 

මස්ථ.මා බ්රත්න පන්පාාන ග්රිම නිළධ්ාරී 0713735454 - 

ජී.ශය සාන්්රත්න කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0713775757 0253250454 

ඩබ්.තුකාරී මි, කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0724590980 0253250453 

මම් සුස්න්්ා මකකාන් ම 
මූාස්ථාාන කළමණාකරු 
(දිස්නැගුම) 

0712573810 0252257191 

ාම්ිළකා උද,ාංගනී ආ,්න ලිිළකරු (දිස්නැගුම) 0718281999 0252257191 

නාානී මි, ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 
0711808403 
0702565251 

0252257838 

නුඒන් රත්නා,ක ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0711097032 0252257838 

ීම.පී.බණ්ඩාර ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0718034375 0252257838 

මච්.මම්.සී.මැණිා ක් ග 
ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  
ස්.නි.(මධ්යම රි,) 

0714664803 0252257838 

පලාගල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර 
ිාංගම දුරකාන 

මාංක, 
ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ා ක් ග.පී.මස්ථ.පී.කළුආරච්චි ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718884545 
0252250294 
0252250307 

ආ්ය.ව.මස්ථ.සී.ා ක් ග.ස්ා ේරත්න ස්. ප්රාා ශීය, ා කකම් 0711615515 0252250307 

මස්ථ.මන්.ජී.ඩබ්.මම්.ා ක් ග.ස්ළුඒඩන ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0714481451 0252250307 

බී.මම්.කුසුමාඒතී පන්පාාන නිළධ්ාරී 0728821346 0252250307 

ඩබ්.ජී.රණසිාංහ පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0718120734 0252250307 
ව.ආ්ය.ඩබ්.මම්.බී.ඩබ්. 
ස්මරා ස් කර බාංඩා 

කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0715737895 0253251235 
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ෙෙවිලච්චිය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ඊ.ආ්ය. මාකරත්න ප්රාා ශීය, ා කකම් 0714874377 0252222080 
ඩබ්.ව.ඒයි.මස්ථ.ටි.ීමරසිාංහ ස්. ප්රාා ශීය, ා කකම් 0714543820 0252222080 

මච්.මම්.මච්.සී.ිළ,දාස් පන්පාාන නිළධ්ාරී 0713472823 0252222080 

මම්.ව.ස්මාරත්න ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0719795701 0252222080 

ා ක් ග.ඩී.ා ක් ග.කුාසූන්, ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0712459099 0252222080 
මක.පී.ව.මස්ථ.ා ක් ග.ීමරතුාංග ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0710158526 0252222080 

ඒයි.ා ක් ග.මස්ථ.පී.කුමාරී කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0718423510 0254928427 

ඩී.මක.ා ස්ා නස්රත්න කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0711214690 - 

ඩී.මම්.ඩී.මච්.ා ස් නානා,ක කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0720274829 0252245886 

ටී.මම්.මකලිකා ා ්න්නා කොන් 
දිස්නැගුම මූාස්ථාාන 
කළමනාකරු 

0718096358 0253778319 

මම්.ව.රත්නාඒතී මැණා ක් ග දිස්නැගුම ස්හකාර කළමනාකරු 0771807907 0253778320 

ඩබ්.පී.සී.මක.ස්ක්රමසිාංහ ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 
0726902946 
0710429494 

0252222080 

මස්ථ.තුකාරා දම,න් ම ඒැඩිහිටි නිළධ්ාන් 0773396080 - 

මස්ථ.මස්ථ.බණ්ඩාර ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0713681654 0252222080 

මස්ථ.ස්මරා කොන් ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0710559880 0252222080 

ඩී.මම්.ශය සයාමා ආනන්ද ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0714825764 0252222080 

මම්.ජී.මන්.ටී.ාක් ගමාලී 
ස්මාි ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් ස්.නි (ම.ර) 

0712625315 - 

 

 

 

 

 

ා ක් ග.ජී.ා ස්ෝමරත්න කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0716265411 0254928463 

ිළ.ජි.නී්ා කුමාන්හාමි 
දිස්නැගුම මූාස්ථාාන 
කළමනාකරු 

0719875286 0252250496 

ඕ.මක.මන්ඒ්ය ස්දාත් 
දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 
ආ,්න ඒැ.බ. 

0714282167 0252250496 

ඩබ්.සි,න්ගි ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0716850377 0252250307 

මස්ථ.තුකාරා දම,න් ම ඒැඩිහිටි නිළධ්ාන් 0773396080 - 

මාානී දිස්ානා,ක ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0718077614 0252250307 

පී.ඩබ්.ජී.මන්.ප්රි,ද්යකණ ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0712109573 0252250307 

ඩී.මම්.මජිත් දිස්ානා,ක ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0715896611 0252250307 

මන්.ජි.පී.ා ක් ග.මකාඒාරච්චි 
ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  
ස්.නි.(මධ්යම රි,) 

0712490821 0252250307 
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රාජාංගනය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර 
ිාංගම දුරකාන 

මාංක, 
ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

සුනික මා බ්ා කොන් ම,ා ප්රාා ශීය, ා කකම් 0710221006 
0252275342 
0253856704 

ආ්ය.ආ්ය.මම්.මනුර රත්නා,ක ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0714466008 0252275342 

පී.ජී.ව.ා ක් ග.ස්ක්රමරත්න පන්පාාන නිළධ්ාරී 0714543857 0252275347 

පී.මම්.ටී.පුකථපකුමාර පන්පාාන ග්රිම නිළධ්ාරී 0713736270 0252275347 

ඊ.ඩබ්.මම්.ආ්ය.පී.ඒ්යණකුාසූන්, කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0717447131 0253250460 

ඩී.මම්.සී.දිස්ානා,ක මි, 
මුාස්ථාාන කළමණාකරු 
(දිස්නැගුම) 

0716389701 0253778303 

ඊ.මම්.ව.බී.වකනා,ක ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0712522446 025-2275342 

මස්ථ.මම්.මස්ථ.මච්.ා ක් ග.ස්මරතුාංග ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0711324425 0252275347 

ආ්ය.බී.ීම.ාන්්රා්ා ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0716151481 0252275347 

මන්.මන්.මස්ථ.මස්ථ.මම්.ා ස් මසිාංහ ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0723726452 0253856704 

ව.මම්.ඒස්න්් මධිකාරී 
ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  
ස්.නි.(මධ්යම රි,) 

0771195314 0252275347 

 

කැහිතිචදේගොමලමව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර 
ිාංගම දුරකාන 

මාංක, 
ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

මනුරුශධ් ිළ,දාස් මහ්ා ප්රාා ශිය, ා කකම් 0710596861 0252298638 

මාංිරී සී ාන්්රදාස් මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 0722229902 0252295518 

ආ්ය. නාානී රණසිාංහ මි, පාන්පාාන නිාධ්ාන් 0779471942 0253243085 

මම්.ඩී.ජී.මධුරස්ාංහ ම,ා ස්හකාර මධ්යක් ගක - ස්ැාසුම් 0711721303 - 

මම්.මයි.ව.රහුමාන් ප්රාා ශිය,දිස්නැගුමනිාධ්ාන් 
0776229038 0252298144 

මආ්ය.මම්.ව.පුකථප කුමාර 
මහ්ා 

ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 
0718079842 0252295518 

ා ේ. ස්ා ේසිාංහමහ්ා ළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 0714479415 0252295518 
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ෙැදවච්චිය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගමදුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ඩී.මම්.මස්ථ. දස්නා,ක මහ්ා ප්රාා ශිය, ා කකම් 0775330775 0252245745 

ආ්ය.පී.ා ක් ග.මන්.මාගකා ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 0719221000 0252245744 

ව.සුමන මාක මහ්ා පාන්පාානනිාධ්ාන් 0713686060 0252245744 

ා ේ.ව.ටී.ා ක් ග.ි,සූන්, මි, ස්හකාර මධ්යක් ගක - ස්ැාසුම් 0710314545 0252245744 

යු.සින්ඒ්යධ්න ප්රාා ශිය,දිස්නැගුමනිාධ්ාන් 0770548016 - 

මම්.ව.මන්.ව.මුදලිා ව මි, ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0711788029 0252245744 

ජී.ඩී.ීම.ආ්ය.උද,න් ම මි, ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0714723003 - 

පුකථපා ලි,නා ව ළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 0776904227 0252245744 

බී.ආ්ය.බී.ිළ.රූපසිාංහ ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0717570035 0252245744 

 

 

 

 

 

 

 

තිචරප්පදේන් ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර 
ිාංගම දුරකාන 

මාංක, 
ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ා ්යණුකා කුමාන් ා හ රත් මි, ප්රාා ශිය, ා කකම් 0718226767 0252050118 

ටී.ව.ප මරා ව මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 0712669325 0252050118 

මච්.සී.පීන්ස්ථ 
පාන්පාාන නිාධ්ාන් (ප්රධ්ාන 
කළමනාකරණ ස්හකාර) 

- 0252050118 

ද්යියකා ද්යශය සණි මි, ස්හකාර මධ්යක් ගක - ස්ැාසුම් 0712475067 0252050118 

යු.ජී.ව.පුකථපකුමාර දිස්නැගුම මුාස්ථාානකළමනාකරු 0713017671 0252050118 

්ා නෝිා  ාාංගසිාංහ මි, ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0718229252 0252050118 

 න්්ර ා පොඩිමැණිා ක් ග ළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 0713050529 0252050118 

ඊ.මම්.මස්ථ.මක.වකනා,ක ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0710585632 0252050118 
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පලුගස්ථවැව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ව.බී.ඩබ්.කුමාරසිාංහ මහ්ා ප්රාා ශිය, ා කකම් 0718403522 0253855371 

මයිරාංගනීමතුා කෝරළ මි, පාන්පාාන නිාධ්ාන් 0767892244 0255674353 

මස්ථ.මන්.ජී.ඩබ්.මම්.ා ක් ග.ස්ළුඒඩන  ස්හකාර මධ්යක් ගක - ස්ැාසුම් 0714481451 - 

මච්.මම්.සී.ා ක් ග.වකනා,ක මි, 
දිස්නැගුම 
මුාස්ථාානකළමනාකරු 

0772141942 0253778320 

සුජිත් ි,ඒ්යධ්න ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0714459039 0253855371 

මාානි දිස්ාන,ාක මි, ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0718120690 0253855371 

ආ්ය.මක.මච්.දිස්ානා,ක ළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 0718025338 0253855371 

බී.මම්.මස්ථ.මකකාන් ම ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0718120689 0253855371 

 

 

දේෙොදේරොේප ාන ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

මම්.මුබාරක් ග ප්රාා ශිය, ා කකම් 0777412342 0252278458 

ආ්ය.ා ස්න් මක ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 0777531769 0252278458 

ව.ා හ ඒාස්්ාරණ පාන්පාාන නිාධ්ාන් 0729794397 0252278458 
ආ්ය.මම්. මලිණි ාන්ද්රිකා 
රාමනා,ක මි, 

ස්හකාර මධ්යක් ගක - ස්ැාසුම් 
0713359710 0252278458 

යු.බී.ජී.ව.බාාසුරී, දිස්නැගුම 
මුාස්ථාානකළමනාකරු 

0724149548 0255614152 

 මලිණි මි, ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0718696471 0252278458 

ව.මයි.දම,න් ම මි, 
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0718196048 0252278458 

ප්රදීටර ගින්ා ්ො  ළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 0773584756 0252278458 

ටියුඩ්යකම්බුඒ ඒන ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0724539332 0252278458 
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රඹමව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ව.මම්.ඩබ්.ව.මමුණුගම ප්රාා ශිය, ා කකම් 0714559088 0252266614 

ඒජිර රත්නා,ක ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 0718498246 0252266614 

මම්.ජී.බන්දුා්ා මි, පන්පාාන  නිාධ්ාරී 0717703578 0252266614 

මස්ථ.ඩී.ඩී.ා ස්නස්රත්න ආපදා ස්හනා ස් ඒා නිාධ්ාරී 0715235891 0252266614 

ාාංකා ඥානරත්න ම,ා පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 0726237940 0252266614 

 

 

 

ගදේලන්හිදුණූවැව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම 
්නතුර 

ිාංගම දුරකාන 
 මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

මාමේ පී.කුුරරා ව මි, ප්රාා ශිය, ා කකම් 077-0242667 025-2258233 

මක.මම්.පී.ගුණ මාක ම,ා ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-0807965 025-2258233 

සින්,ාඒ ම මි, පාන්පාාන නිාධ්ාන් - 025-2258233 

ඵච්.ඵම්.ා ක් ග.රුඒන්කරකලි,ශද ප්රාා ශිය,දිස්නැගුමනිාධ්ාන් 077-0455568 025-2258015 

ඩි.මස්ථ.සී.රත්නා,ක ම,ා ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 077-3787898 025-2258233 

ඩී.මයි.කුුරාාකරආරච්චි මි, ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 071-8608819 025-2258233 

තුසි් බාංඩාර 
ළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

071-8025339 025-2258233 

දිනුකාාක් ගමාලි ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් - 025-2258233 

 

 

කෙගගස්ථදින්ලිය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගමදුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ඩී.මම්.සුද්යශය සන දිස්ානා,ක ප්රාා ශිය, ා කකම් 0710691010 0252247438 

සී.මම්.කුමාන්හාමි පාන්පාාන නිාධ්ාන් 0763633685 0252247467 

චින්්ා ගමා ගදර ප්රාා ශිය,දිස්නැගුමනිාධ්ාන්  0252247020 
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පදවිය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 

මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 

දුරකාන මාංක, 

ජී.මම්.ා ක් ග.ආ්ය.ප්රි,ද්යශය සණ ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718206771 0252253202 

මච්.ජී.ඒරුණ ලි,නා ව ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0775796539 0252253202 

ඩී.ජී.ආන්,රත්න ගුරුා ව පන්පාාන නිළධ්ාරී 0718215442 0252253293 

ස්මන් පුකථපකුමාර පන්පාාන ග්රිම නිළධ්ාරී 0712006264 0252253292 

මම්.මම්.ව.ා ක් ග.ා හ රත් කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0718295226 0252254030 

රත්නපාා මහ්ා 
මුාස්ථාාන කළමණාකරු 
(දිස්නැගුම) 

724590959 0252253035 

ආ්ය.මම්.පුකථපකුමාර ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0718079842 0252253202 

ටී.ජී.මච්. ගමා ව ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0710620900 0252253293 

ව.මච්.සුමිත් ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් - 0252253202 

මයි.ජි.ා ක් ග. මාකරත්න ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0773735208 
0252253202 
0252253293 

ආ්ය.පී.පී.මාා නක රාිපක් ගක 
ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  
ස්.නි.(මධ්යම රි,) 

0724809486 0252253293 

 

 

 

නැ.නු.ප.ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ඩබ්.මම්.රුඒන් ස්ා ේසිාංහ ප්රාා ශිය, ා කකම් 0716030147 0253242700 

පී.ජී.මස්ථ.ා ක් ග.සුමිත් 
ා ස්ෝමරත්න 

ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 0712606648 0253242700 

මම්.ඩී.මච්.ා ක් ග.ා හ ඒානාදුගා ම,ා ස්හකාර මධ්යක් ගක - ස්ැාසුම් - 0253242700 

මම්.ව.ඩී.මස්ථ.මධුරසිාංහ මි, මුාස්ථාානකාමණාකරු 071-3083785 0252223708 

ව.ගුණා ස් කර   ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 077-9305999 0253242700 

ආ්ය.මම්.මන්.ා ක් ග.රත්නා,ක මි, ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 071-8226658 025-3242700 

මම්.ා ්න්නා කෝන්  ළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 071-8025431 025-3242700 

ආ්ය.මන්.මස්ථ.ා ක් ග. ි,සිාංහ ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 071-5982053 025-3242700 
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නාච්ාාදුව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒාස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ආ්ය.ා ක් ග.මස්ථ.මස්ථ.සී.ස්ා ේසිාංහ ප්රාා ශිය, ා කකම් 0773395262 - 

ා ේ.ා ක් ග.රලියුදීන් ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 0714835078 0252051305 

සී.සී.ස්ක්රමතුන්ග මි, ස්හකාර මධ්යක් ගක - ස්ැාසුම් 0711112108 0252051499 

මුදි් මා බ්ස්ක්රම මුාස්ථාානකාමණාකරු - 0252051444 

ා ේ.මම්.නිලුකා ගුණරත්න ළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 0717022662 - 

සී.මම්.රුඒන් ි,ා ස් කර ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0715630843 025-2225097 

ආ්ය.ා ක් ග.මස්ථ.මස්ථ.සී.ස්ා ේසිාංහ ප්රාා ශිය, ා කකම් 0773395262 - 

 

 

 

ඉපදේලෝගෙ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

මම්.මස්ථ.මස්ථ.මස්ථ.බානු ප්රාා ශිය, ා කකම් 0718489539 0252264282 

මයි.ජී.ව.ආ්ය.මස්ථ.මයි.බාංඩාර ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 0718718857 0252264237 

ඩබ්.මම්.මම්.ඒනසිාංහ පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 0718301674 0252264237 

ඩබ්.ආ්ය.ඩී.ස්ක්රමා ව ආපදා ස්හනා ස් ඒා නිාධ්ාරී 0716676261 0252264237 

 

 

 

ටුහින් දේමප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ඊ.මම්.ආ්ය.පී.බී.වකනා,ක ප්රාා ශිය, ා කකම් 0718140770 0252266660 

මාංිලී ශ්රී ාන්්රදාස් ස්හකාර ප්රාා ශිය, ා කකම් 0722223902 0252266915 

ඩබ්.මම්.ස්ජි්ා මාානී 
ඒන්නිනා,ක 

ස්හකාර මධ්යක් ගක - ස්ැාසුම් 0773857976 0252266026 

මස්ථ.මම්.ි,න් ම ා ස්නස්රත්න මුාස්ථාානකාමණාකරු 0728508055 0252266115 

දිකහානි ා ස්නස්රත්න ළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 0716101124 - 

ආ්ය.දනඒතී මුකළමාහිමිකම් ප්රඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

0712243899 - 

ඩී.මච්.මම්.මතුා ා ස්නස්රත්න ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0719295684 0252266658 
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ෙ.නු.ප. ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ිාංගම දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා ස්ථාානා ේ 
දුරකාන මාංක, 

ජි.ව.කිත්සින් මහ්ා ප්රාා ශීය, ා කකම් 0714459091 
0252053107 
0252221910 

ඩබ්.මම්.ීමරසිාංහ ස්. ප්රාා ශීය, ා කකම් 0711328856 0252053103 

ඩබ්.මම්.ව.දස්නා,ක ස්හකාර මධ්යක් ගක (ස්ැාසුම්) 0718177260 0252221910 

ා ක් ග.මම්.ලි,නා ව පන්පාාන නිළධ්ාරී 0714875029 0252053104 

මස්ථ.මම්.මම්.පී.ආන්,ා ස් න කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0714459103 0253244133 

පී.ව.සුසික රාේ මමරසින් කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිළධ්ාරී 0714458892 0253250459 

මම්.මම්.මාානි ගුණඒ්යධ්න දිස් නැගුම ප්රාා ශිය, නිළධ්ාන් 077-6309240 025 -2234129 

නදීශය සා මි, ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 0778184841 0252221910 

ටී.පී.නි්යමාා කුමාන් ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන් 0717067686 0252221910 

ජී.මච්.ාන්්රාඒතී ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 0713007319 0252221910 

ා ේ.මස්ථ.මස්ථ.ගුණා ස් කර ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (පාාත්) 0714429098 0252221910 

මස්ථ.මම්.ජී.මන්.ා ක් ග.ා ස් නානා,ක 
ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  
ස්.නි.(මධ්යම රි,) 

0713781523 0252221910 
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ිමුමෙ 03 

නනුරාධපුරය දිස්ථත්රික් ාෙ ළධලධාරින්දේේ විස්ථ ර 

පදවිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 
ා.ළධ නෙ ලිියනය 

දුරකාන 

නංකය 

01 
1 -ිමා ස්ෝා කොටුඒ මච්.ව.ඩී.මක. ා හමේටිආරච්චි 

මි, 
ලී ා මෝා පාර, පදස්, 767481440 

02 
2 - පදස්, මච්.මම්. දීපා රාංිනි ා හ රත් මි, මාංක 164, සී ,ා,, පදස් 

පරාක්රම පුර 
775038481 

03 
3 - සුද්යශය සනගම පී.ජී.මස්ථ. ි, මාක මි, බැාංකුඒ මස්ා, 01 කණුඒ, 

පදස්, 
712843964 

04 
4 - බී ,ා, ඩී.මම්.ඩබ්. බණ්ඩාර ම,ා මාංක 230 බී, පදස් 

පරාක්රමපුර 
723425294 

05 
5 - බුශධ්ාංගා මච්.ව. මහින්ද ම,ා මහා ස්න් ස්දුහා  දින්ිළ , 

පදස්, 
726069094 

06 
6 - පරාක්රමපුර ා ේ.මම්. රත්නසින් ම,ා බාා,ා ඒැඒ පාර, සී ,ා,, 

පදස් පරාක්රමපුර 
713122320 

07 
7 -ඇකිලිබුාාගා ශ්රීම ම ආන්,සිාංහ මි, මාංක 320/ව, බී ,ා,, පදස් 

පරාක්රමපුර 
714164477 

08 
8 - දමත්රීපුර ා ක් ග. ි,සුන්දර ම,ා මහා ස්න් ස්දුහා  දින්ිළ  

පාර, පදස්, 
717716763 

09 
9 - මභ,පුර ා ක් ග.මම්. ස්මන්් කුමාරසිාංහ 

ම,ා 
මාංක 395, සී ,ා,, පදස් 
පරාක්රමපුර 

728545779 

10 
10 - කුුරක් ග ඒැඒ මස්ථ.මයි. සින්ා ස් න ම,ා මාංක 70, ව ,ා,, පදස්, 715156440 

11 
11 - කුුරක් ග ඒැඒ මස්ථ.මයි. සින්ා ස් න ම,ා මාංක 70, ව ,ා,, පදස්, 715156440 

12 
12 - මහා ස්න්පුර ා ේ.මම්. රත්නසින් ම,ා බාා,ා ඒැඒ පාර, සී ,ා,, 

පදස් පරාක්රමපුර 
713122320 

13 
13 - රුඒන්පුර මම්.මස්ථ.මම්.ඩබ්.ා ස් නානා,ක 

මි, 
මලුත් හකමිකාෑඒ, 
ා බෝගහ ඒැඒ 

789182638 

14 
14 - ා බෝගහඒැඒ ඩබ්.පී. ස්මන් පුකථපකුමාර ම,ා මාංක 942, රුඒන් පුර, 

ා බෝගහ ඒැඒ 
712006264 

15 
15 - බාා,ාඒැඒ මස්ථ.මච්.පී.මක. ධ්්යම මාක මි, මාංක 1344, මභ, පුර, 

පදස් ශ්රී පුර 
712749501 
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කැහිතිචදේගොමලමව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 

01 
16 - කින්මැටි,ාඒ ටී.බී.මච්.මන්.මස්ථ. ා ස් නානා,ක  

- 
0716900622 
0713724326 

02 17 -   මිමන්ඒැඒ බී.මම්.ව.ා ක් ග. ිළ,ා ස් න ම,ා - 0724612630 

03 
18 - 
කැිම මා ගොකාෑඒ 

සී.මම්.ව.ා ේ. ාන්ා ්රස්ථකර ම,ා 
- 0774899973 

04 19 - ා ගොනුහශදනාඒ මච්.ව.මස්ථ.ඩී.කුමාන් මි, - 0713450453 

05 20 - ඒත්ා ්ඒැඒ බී.සී.ා ක් ග.ස්ා ේස්ාංහ මි, - 0715895095 

06 
21 - කින්ා කටුඒැඒ ඒයි.ටී.ව. නයීම් ම,ා 

- 
077-

8640087 

07 
22 - සිාංහා ඇ ීමර 
ඒැඒ 

ඩි.මන්.යු.දිස්ානා,ක ම,ා 
- 

077-
8502252 

08 
23-
 හළඋස්ථා ගොකාෑඒ 

මම්.රත්නා,ක ම,ා 
- 0719495790 

09 
24 - මයි, මා වඒැඒ සී.මම්.ව.මන්.ආ්ය.ඒන්්රා ස් කර 

මි, 
 0728406782 

10 
25 - ා ගෝනුමැන්,ාඒ බී. මනුාාඒ ම මි, 

- 
071-

3724282 

11 
26 - කුන්චුට්ටුව  මච්.මම්.මම්. ා හ රත් ම,ා 

- 
0724612256 
0713724841 

12 
27 - හකමිකාඒැටි, මච්.මම්.මම්. ා හ රත් ම,ා 

- 
0724612256 
0713724841 

13 28 - කණුගහඒැඒ ජී.මන්.ා ස්ොමදාස් මි, - 0779428843 

14 
29 - ඊ්කස්ශදඒැඒ මම්.ඩී.ආ්ය.මස්ථ. ස්ා ේසිාංහ ම,ා 

- 
071-

3724137 

15 
30 - ගාඒැඒ පී.සී.ජී.ිළ,දාස් මි, 

- 
071-

3164153 

16 
31 - බාංඩාර උකප් සී.ආ්ය.මම්.මන්.ා ක් ග. ඒත්ා ්ඒැඒ  

- 
071-

3724511 

17 
32 - කුරුළුගම යු.සී.සුභසිාංහ ම,ා 

- 
077-

2883069 

18 
33 -  මත්්ා ගෝනෑඒ ා ේ.ඒන්දන කුමාර ම,ා 

- 
077-

9547058 

19 
34 - ්ම්මැන්නාඒ ටී.බී.මච්.මන්.මම්. ා ස් නානා,ක 

ම,ා 
- 

0713724443 
0724056794 

20 
35 - 
ා හ රත්හකමිකාෑඒ 

ස්මක මත්්නා,ක 
- 

077-
7573602 

21 
36 - කහ ා ගොකාෑඒ ඒත්ස්ාා ස්ා ේනා,ක මි, 

- 
071-

7467802 

22 
37 - 
ා බකාන්කඩඒා 

ජී.යු. දිස්ානා,ක ම,ා 
- 0723743035 
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23 
38 - පුාංචිමුදාගගම ආ්ය.මම්.ආ්ය.මස්ථ.ා ස් නානා,කමි, 

- 
078-

4674615 

24 
39 - ඩී 4 ඒාහකකඩ මයි.මච්.මන්. ආනන්ද ම,ා 

- 
078-

4509048 

25 
40 - ඩී 5 ඒාහකකඩ ජී. කමාාඒ ම මි, 

- 
071-

3724463 

26 
41 - ඩී 6 ඒාහකකඩ මස්ථ.ව.මස්ථ. රත්නා,ක ම,ා 

- 
072-

4591320 

දේෙොදේරොේප ාන ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංක

ය  

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය  

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 

01  117 - 
සි/ඒාහස්ශදඒැඒ 

මන්.ඊ.මම්.මම්. 
වකනා,කම,ා 

ඒාහස්ශදඒැඒ, මැදඒච්චි,හරහා 071723946
8 

02  118 - රස්ථනකඒැඒ පී. නන්ද මාක ම,ා ඒාහස්ශදඒැඒ, මැදඒච්චි,හරහා 077682983
9 

03  119 -  හළ 
මගුනච්චි, 

මම්.මස්ථ.මම්. ්ාසීම්ම,ා රත්මා ක 077367354
5 

04  120 - 
ඒැලිමුඒා පෝාන 

මම්.ආ්ය.මම්. මස්ාම්ම,ා කිේා කකඩ, ා හොා රොේා පෝාන 077233366
3 

05  121 - නිකඒැඒ මම්. ිළ,දාස් ම,ා පලුා කටුඒැඒ, ා හොා රොේා පෝාන 078991364
2 

06  122 - මුක් ගකරඒැඒ මස්ථ.  මාකරත්න ම,ා ා මොරඒැඒ, ා හොා රොේා පෝාන 078601672
5 

07  123 -  මිමන් 
මත්්ාඒා 

මම්.ආ්ය.මම්. මස්ාම්ම,ා කිේා කකඩ, ා හොා රොේා පෝාන 077233366
3 

08  124 - 
ගම්මා හ ා වඒැඒ 

ව.ආ්ය.මයි. 
මභ,රත්නම,ා 

ඒාහස්ශදඒැඒ, මැදඒච්චි,හරහා 071625351
3 

09  125 - කකා ටර ව.ආ්ය.මයි. 
මභ,රත්නම,ා 

ඒාහස්ශදඒැඒ, මැදඒච්චි,හරහා 071625351
3 

10  126 - ඒඩිගඒැඒ මස්ථ.ඩී.මන්. කුමාන්මි, කකා ටර, ා මොරකෑඒ 071472316
0 

11  127 - ා මොරකෑඒ ව.ව. රූපඒ ම මි, නානුමිකාෑඒ, ා මොරකෑඒ 071197032
9 

12  128 - 
ා හොා රොේා පෝා
න 

මස්ථ.  මාකරත්න ම,ා ා මොරඒැඒ, ා හොා රොේා පෝාන 078601672
5 

13  129 - කිේා කකඩ ආ්ය.මස්ථ.ා ක් ග.දඒදයරත්
න මි, 

පුහුා කඒැඒ, ා හොා රොේා පෝාන 075701825
7 

14  130 - 
මැදඒච්චිහන්දි, 

ඩබ්.ව.මන්.පී. මාකරත්න 
ම,ා 

ස්මගිගම, ා හොා රොේා පෝාන 071620020
6 

15  131- 
නානුමිකාෑඒ 

පී.මන්.ා ක් ග. ා හ රත් මි, කකා ටර, ා මොරකෑඒ 077437229
5 

16  132 - ස්ා කඒැඒ ා ක් ග.ව.යු. කුමාරදාස් ම,ා පරාංගි,ාඒාඩි, 078835581
6 

17  133 - 
මරදන්කඩඒා 

ඩබ්.මම්. කුමාරසිාංහම,ා ා හොා රොේා පෝාන 078324464
8 
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18  134 - පුහුා කඒැඒ ා ක් ග. ඒාකිකථ ා ව ම,ා කපුා ගොකාෑඒ 077213708
9 

19  135 - ා මොරඒැඒ මම්.මන්. 
ා මොා හොම්මදුම,ා 

ආනඹා ාොන්දෑඒ, කපුා ගොකාෑඒ 077456441
4 

20  136 - 
 මරටරපන්කඩඒා 

ආ්ය.මම්.සුමිත්රාි, මාක 
මි, 

ඒේනි,ා පාර, ා හොා රොේා පෝාන 072851757
0 

21  137 - 
්ඒාාංහම්මිකාෑඒ 

ව.ටී.ව.  මි ම,ාස්ථ ම,ා ආනඹා ාොන්දෑඒ, කපුා ගොකාෑඒ 077410161
0 

22  138 - 
ආනඹා ාොන්දෑඒ 

මස්ථ. උපාලි ම,ා ඒාහකකඩ ඩී 01, කැිම මා ගොකාෑඒ 077237263
1 

23  139 - ීමරා ස්ෝා ක මන්. ධ්්යමරත්න ම,ා  හළ දිවුකඒැඒ, කපුා ගොකාෑඒ 077445651
0 

24  140 - 
කපුා ගොකාෑඒ 

මම්.මන්.ඩී. උපුකස්ාමි,  හළ දිවුකඒැඒ, කපුා ගොකාෑඒ 077183316
6 

25  141- පහළ 
දිවුකඒැඒ 

මස්ථ.මස්ථ.ආ්ය. 
සින්,ා්ාමි, 

මාඒ් ඒැඒ, කපුා ගොකාෑඒ 077510411
6 

26  142- දුටුඒැඒ පී.මයි.මස්ථ. 
කරුණාරත්නම,ා 

ා මොරඒැඒ, ා හොා රොේා පෝාන 077031222
6 

27  143 - 
ඒාා ගොකාාකඩ 

මස්ථ.මස්ථ. නිශය සථශය සාංකකුමාර 
ම,ා 

මරදන්මඩුඒ, කපුා ගොකාෑඒ 077259831
3 

28  144 - ඒාහකකඩ - 
ඩී 01 

මන්.පී.මම්. නසීම් ම,ා ආනඹා ාොන්දෑඒ, කපුා ගොකාෑඒ 077731017
5 

29  145 - ඒාහකකඩ - 
ඩී 02 

මන්.පී.මම්. නසීම් ම,ා ආනඹා ාොන්දෑඒ, කපුා ගොකාෑඒ 077731017
5 

30  146 - මරදන්මඩුඒ මස්ථ. මම්. ිවුප්ය ම,ා ීමරා ස්ෝා ක, කපුා ගොකාෑඒ 077578571
0 

31  147 - රත්මා ක මච්.මම්.මස්ථ.මක.ා හ රත් 
ම,ා 

ඔලුගස්ථකඩ,ා හොා රොේා පෝාන 072640137
0 

32  148 - 
ා ඒාාංගහඋකප් 

මච්.මම්.මස්ථ.මක.ා හ රත් 
ම,ා 

ඔලුගස්ථකඩ,ා හොා රොේා පෝාන 072640137
0 

33  149 - පරාංගි,ා 
ඒාඩි, 

සී.මම්.මස්ථ.පී.ා ප්ර මරත්න 
ම,ා 

 මරටරපන්කඩඒා,ා හොා රොේා පෝා
න 

077564644
6 

34  150 - 
පුලි,ාංකඩඒා 

ඩබ්. රණසිාංහ ම,ා නාම්බාකඩ, පරාංගි,ාඒාඩි, 071858694
1 

35  151 - 
දි, මත්්ඒැඒ 

ඩබ්.රණසිාංහ ම,ා නාම්බාකඩ, පරාංගි,ාඒාඩි, 071858694
1 

36  152 - නබඩඒැඒ යූ.ගුණ මාක ම,ා නානුමිකාෑඒ, ා හොා රොේා පෝාන 071092816
0 

37  153 - 
දෑකැ මා පෝාන 

ආ්ය.නසීම් ම,ා මු/ඒාහස්ශදඒැඒ, 
ා හොා රොේා පෝාන 

077900353
2 

38  154 - ා දම ඒැඒ ආ්ය.නසීම් ම,ා මු/ඒාහස්ශදඒැඒ, 
ා හොා රොේා පෝාන 

077900353
2 
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ගදේලන්හිදුමවැව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය  

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය  

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  155 - 

උපුකා දණි, 
ා ේ.මම්.මනුර කුමාර 
ි,ඒ්යධ්න ම,ා 

155, උපුකා දණි, තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0712292122 

02  156 - ා කොන්ඒැඒ ආ්ය.පී.  ා නෝකා රුඒන් ම 
මි, 

156, ා කෝන්ඒැඒ තුාාන, 
උපුකා දණි,, ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0713731580 

03  157 - 
හිුරටුා ගොකාෑඒ 

ඒයි.ා ක් ග. ,මුනා 
ා ස්ා නස්රත්න ම,ා 

157, හිුරටුා ගොකාෑඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0723726203 

04  158 - උකපත්ගම යු.බී. බණ්ඩාර රත්නා,ක 
ම,ා 

158, උකපත්ගම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0724581349 

05  159 - 
මයිාගස්ථඒැඒ 

සී.ා ේ.පී. ාන්්රදාස් ම,ා 159, මයිාගස්ථඒැඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0721370913 

06  160 - 
්ම්මැන්නාගම 

බී.ව. කුාතුාංග ම,ා 160, ්ම්මැන්නාගම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0729284796 

07  161 - කුඩා 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

ආ්ය.මම්.ව.සී. රත්නා,ක 161, කුඩා ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 
තුාාන, ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0711420425 

08  162 - 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

පී.මච්. ා මොා හොමඩ් 162, ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0776685861 

09  163 -  හළගම යු. කමාාඒ ම මි, 163,  හළගම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0718309009 

10  164 - 
 ළුක් ගබඩ,ාගම 

ජී.ඩී.මස්ථ.මම්. ගාකාා ව 164,  ළුක් ගබඩ,ාගම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0253244994 

11  165 - දුටුඒැඒ ජී.ජී.ටී.මම්.ා ප්ර මරත්න 165, දුටුඒැඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0718465443 

12  166- දුටුඒැඒ 
පරණගම 

ා ේ.පී.මක.  මාකරත්න 166, දුටුඒැඒ පරණගමතුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0786969368 

13  167 - 
ා පා රමේටුපාගම 

පී.ජී.පී. කුමුදුනි මි, 167, ා පා රමේටුපාගම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0789999619 

14  168 - ක ාරම්පුර මක.ජී. ි, මාක ම,ා 168, ක ාරම්පුර තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0788946665 

15  169 - ා කොකාඒැඒ මච්.ව. මමිා මරාංග 
ස්මරජීඒ ම,ා 

169, ා කොකාඒැඒ, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0718383444 

16  170- 
පළුා ගොකාාගම 

මච්.මම්.ව.මම්. ස්මරීමර 
ම,ා 

170, පළුා ගොකාාගම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0724741851 

17  171 - මලුත් 
දිවුකඒැඒ 

මච්.ව. මමිා මරාංග 
ස්මරජීඒ ම,ා 

171, මලුත් දිවුකඒැඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0721448620 

18  172 - ගැ ාාඒ යු.ජී. සුනික ි,රත්න ම,ා 172, ගැ ාාඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0724580527 

19  173 - 
කරුඒාගස්ථඒැඒ 

මක.ආ්ය.මක. රාංිනි  173, 
කරුඒාගස්ථඒැඒ ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0724763635 

20  174 - ිනසින්ගම ව.ජී.මස්ථ.ජී. මමුා කොටුඒ 174, ිනසින්ගම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0789958316 

21  175 - කුුරක් ගඒැඒ මච්.මම්.ව.නලින් බාංඩාර 
ම,ා 

175, කුුරක් ගඒැඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0779730493 
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22  176 - 
හුරුළුනිකඒැඒ 

මක.ව.මක.මස්ථ. 
ලි,නආරච්චි 

176, හුරුළුනිඒැඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

078-9958317 
071-3732107 

23  177 - 
හුරුළුනිකඒැඒ 

ඩබ්.ව.මස්ථ.ඩබ්. ස්ි,සින් 177, හුරුළුනිඒැඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0717863085 

24  178 - ඇකාඒැඒ පී.මච්. ා මොා හොමඩ් 178, ඇකාඒැඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0776635861 

25  179 - 21 ිනපද, 
බ හිර 

මම්. ධ්්යමා ස් න ම,ා 179, 21 ිනපද, බ හිර තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0717465846 

26  180 - 21 ිනපද, 
නැා ගනහිර 

මස්ථ.මස්ථ.මන්. වකනා,ක  180, 21 ිනපද, නැා ගනහිර 
තුාාන, ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0717156632 

27  181- 
මුන්,ාකඩඒා 

මස්ථ.ා ක් ග.මම්.ා ේ. කුමාන්  181, මුන්,ාකඩඒා තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0713531948 

28  182 - සිඒාාකුාම මච්.මම්.සී.මම්. ා හ රත් 182, සිඒාාකුාම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0776615579 

29  183 - 
ගකඒඩුඒාගම 

ඩබ්.ඩබ්.පී.ා ේ.පී. 
කරුණා මාක 

183, ගකඒඩුඒාගම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0784893973 

30  184 - 
මානන්කමේටි, 

ා ක් ග.බී. රණීමර 184, මානන්කමේටි, තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0771857434 

31  185 - 
ඒන්නන්කුාම 

ආ්ය.ව. ප මරණ 185, ඒන්නන්කුාම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0711777106 

32  186 - ,කකා ා ේ.මම්. මනුර කුමාර 
ි,ඒ්යධ්න 

186, ,කකා තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0712292122 

33  187 - 
 හාගකකුාම 

ව.මම්. ස්ම්පත් නලින්ද 
මා බ්ා කොන් 

187,  හාගකකුාම තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0729120450 

34  188- මීය ගහපමේටි, යු.ජී.මස්ථ. ශ්රි,න්් 188, මීය ගහපමේටි, තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0776877789 

35  189 - හුරුළු 
ි,පුර 

පී.පී.මස්ථ. ා ස්ා නස්රත්න 189, හුරුළුි,පුර තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0719862888 

36  190- 
ා ගොමරන්කකා 

මයි.මන්. රත්නා,ක 190, ා ගොමරන්කකා තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0710568811 

37  191 - සුනන්ද 
මාඒ් 

ව.මම්. ස්ම්පත් නලින්ද 
මා බ්ා කොන් 

191, සුනන්ද මාඒ් තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0729120450 

38  192 - 
පඩිකාරමඩුඒ 

මච්.මම්.ව. නලින් බාංඩාර 
ම,ා 

192, පඩිකාරමඩුඒ තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0779730493 

39  193 - නුඒරමිබ 
ිනපද, 

මච්.මම්.ඩී.පී. ස්ා ේසිාංහ 193, නුඒරමලිතුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0783414326 

40  194 - කුරුණෑගා 
ිනපද, 

පී.පී.ටී.මම්. ස්මාසින් 194, කුරුණෑගා ිනපද, 
තුාාන, ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0713550702 

41  195 - නුඒරගම් 
ිනපද, 

පී.ජී.මන්.පී. ා ස්ා නස්රත්න 195, නුඒරගම් ිනපද, තුාාන, 
ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

0715664735 
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කෙගගස්ථදින්ලිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය  

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය  

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  196 - රන්පත්ස්ා ව.මන්.,ාපා ම,ා මහකුුරක් ගඒැඒ, රත්මකගහඒැඒ 0714995527 

02  197 - ඇකාඒැඒ ඩී.ව.සී. දිස්ානා,ක ම,ා රන්පත්ස්ා, කහ ගස්ථදිගිලි, 0718120385 

03  198 - ා බ්ත්කෑඒ මම්. දිස්ානා,ක ම,ා මැකිච්ාාඒ, සීටරපුකුාම 0716044575 

04  199 - කනදරා 
රත්මා ක 

ා ක් ග.මයි.මම්.ආ්ය. 
ගුණා ස් කර ම,ා 

ා ,ොවුන් ගම්මාන,, 
රන්පත්ස්ා, කහ ගස්ථදිගිලි, 

0718309124 

05  200- ා නකටුණුඒැඒ ා ක් ග.මයි.මම්.ආ්ය. 
ගුණා ස් කර ම,ා 

ා ,ොවුන් ගම්මාන,, 
රන්පත්ස්ා, කහ ගස්ථදිගිලි, 

0718309124 

06  201- ා කොක් ගමඩුඒ මස්ථ.ඩී. ඒඩිමුණ ම,ා ගම්මැශද, කහ ගස්ථදිගිලි, 0718172105 

07  202 - ා මරගා හඒා ඩී. සීාඒ ම මි, ා මොරගහා ඒා, කහ ගස්ථදිගිලි, 0713863596 

08  203 - මැකිච්ාාඒ ටී.මම්.ඩී. රාිපක් ගක ම,ා ා බ්ත්කෑඒ, කහ ගස්ථදිගිලි, 0774902325 

09  204 - ස්මාධිගම ජී.පී.සී.පී. 
ා ්න්නා කොන් ම,ා 

ා මොරගහා ඒා, කහ ගස්ථදිගිලි, 0719413205 

10  205- ස්ම්පත්ගම ටි.බී.මස්ථ. ි,ාත් හුරුළු ා ස්ඒන පාර, 
කහ ගස්ථදිගිලි, 

0714622966 

11  206 - 
දාච්ාහකමිකාෑඒ 

ආ්ය.මම්.සී. දිකහානි 
ා ම, 

මහහකමිකාෑඒ, 
කහ ගස්ථදිගිලි, 

0714080514 

12  207 - පහළ 
කුඩාපමේටි, 

මන්. මුහම්මත්්ා්ය ම,ා ඊ්කඒැටුණුඒැඒ, මහා පෝාන 0718281457 

13  208- මහහකමිකාෑඒ මස්ථ. ාාංගසිාංහ ම,ා කිුරකපැටි,ාඒ, මහා පෝාන 0789321121 

14  209- කුුරක් ගා ගොකාෑඒ ඩබ්.ඩී.ආ්ය. ීමරඒ්යධ්න 
ා ම, 

ගුරුගකහින්න, පැරකුම්පුර 0712466815 

15  210- පඬරැකාෑඒ ඩී. ා මත්්ානන්ද ම,ා පඬරැකාාඒ, මහා පෝාන 0776137885 

16  211- පාංඒැකා ටී.මස්ථ.ා ක් ග. බණ්ඩාර 
මි, 

දිවුකඒැඒ, මහා පෝාන 0778983775 

17  212 - මීය  කුුරක් ගඒැඒ යූ. ස්ා ේතුාංග ම,ා කුුරක් ගා ගොකාැඒ, මහා පෝාන 0779839111 

18  213- මඹගහඒැඒ ා ේ.මක.ඩී. ශය සෂිකාා මි, පාංඒකා, මහා පෝාන 0786156119 

19  214- 
ටික් ගකන්ා පෝාන 

ඩී.යු.පී. දිස්ානා,ක 
ා ම, 

මිමීය න්නාඒා, මීය මින්නාඒා 0779544992 

20  215 - දිවුකඒැඒ මච්.මම්.පී.මස්ථ. ා හ රත් 
මි, 

ා රොහා ිළටුපස්, ා කොන්ඒැඒ, 
මහා පෝාන 

0710443639 

21  216- ා කොන්ඒැඒ ව.මම්. රාවුෆථ ම,ා හැමේටුඒැඒ, මහා පෝාන 0724589000 

22  217- ්ක මත්්ෑඒ ඒයි.මම්.මයි.ගුණ මාක 
ම,ා 

්ක මත්්ෑඒ 0713219468 

23  218- ඒැලිා ගොකාෑඒ මම්.මච්.මස්ථ. මනීකා මි, ඒැලිා ගොකාෑඒ 0767679216 
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24  219 - පුාංචි 
හකමිකාෑඒ 

ා ක් ග.මයි.යු. 
කරුණා මාක මි, 

පුාංචි හකමිකාෑඒ 0774281776 

25  220- 
ා කොා හොඹගස්ථකඩ 

මක.පී. මුණීමර මි, ා කොා හොඹගස්ථකඩ 0712583873 

26  221- මහඒැඒ පී.මස්ථ. රාජි් ශ්රීමාක 
ම,ා 

මහඒැඒ 0775208267 

27  222- මහකුුරක් ගඒැඒ ඩී.මම්.සී.මම්. රත්නා,ක 
ම,ා 

මහකුුරක් ගඒැඒ 0712466645 

28  223- ා ගෝණමැරුඒැඒ ා ක් ග.මම්.ඩී. 
කරුණාරත්න ා ම, 

ා ගෝණමැරුඒැඒ 0712467132 

29  224- පාලිටරා පෝාන සී.ව.මච්.මම්.ජී. 
ාන්්රා ස් කර මි, 

පාලිටරා පෝාන 0771608067 

30  225- රත්මකගහඒැඒ මස්ථ. බන්දුා ,ාපා ම,ා රත්මකගහඒැඒ 0772596518 

31  226- කින්ගකාෑඒ ා ේ.පී.මක. ි, මාක 
ම,ා 

කින්ගකාෑඒ 0713517623 

32  227- කැාෑණිකඒැඒ ජී.මස්ථ.ගුණරත්න ම,ා පන්ස්ා දින්ිළ , රන්පත්ස්ා, 
කහ ගස්ථදිගිලි, 

0712466323 

33  228- 
ා නළුා ගොකාාකඩ 

මන්.මම්. පා මමා 
නසින්න් මි, 

52/B, පකලි, පාර, 
කහ ගස්ථදිගිලි, 

0771827212 

34  229- 
දිගන්හකමිකාෑඒ 

මච්.මම්. නිකෆ්ය ම,ා මුකින්,ාඒ, කහ ගස්ථදිගිලි, 0778008242 

35  230- මහමැස්ථස්ාාඒ මම්.බී.මස්ථ.ව. 
මා,ාදුන්ා න් ම,ා 

ා හමේටි,ාඒ, මහා පෝාන 0712606028 

36  231- කහ ගස්ථදිගිලි, 
නැා ගනහිර 

මස්ථ. ගාමිණි ම,ා ත්රිකුණාමා, පාර, 
කහ ගස්ථදිගිලි, 

0779637783 

37  232- කහ ගස්ථදිගිලි, 
බ හිර 

ව. ා ්න්නා කොන් ම,ා ා බ්ත්කෑඒ, කහ ගස්ථදිගිලි, 0719876996 

38  233- කින්බ්බෑඒ පී.මස්ථ. කරුණාරත්න 
ම,ා 

කින්ගකාෑඒ, රත්මකගහඒැඒ 0750346329 

39  234- තුරුක් ගකුරාගම මච්.මම්. නඒරත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

මහකුුරක් ගඒැඒ, රත්මකගහඒැඒ 0722693245 

40  235- 
මහගකකන්ා ශගම 

ා ේ.ා ේ. ප්රස්ාදි ා ම,  මිමන්ඒැඒ, පැරකුම්පුර 0716254421 

 

නැ.නු.ප. ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය  

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය  

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  236 - සුාන්්ගම ඩබ්.මස්ථ. සුභසිාංහ ම,ා සුාන්්ගම, මනුරාධ්පුර 0729442043 

02  237 - මහ 
පාාාඩිකුාම 

ඩබ්.මස්ථ. සුභසිාංහ ම,ා මහ පාාාඩිකුාම, මනුරාධ්පුර. 0729442043 

03  238- 
ඒන්නි,න්කුාම 

ආ්ය.මම්.යු. රත්නා,ක ඒන්නි,න්කුාම, මනුරාධ්පුර, 0775352725 

04  239 - 
ඒන්නි්ම්මැන්නාඒ 

ව.මක. සිසිර ස්මන් ම,ා ඒන්නි්ම්මැන්නාඒ, මනුරාධ්පුර 0711691644 

05  240- 
්ම්මැන්නාකුාම 

මච්.මම්. සුමිත්රාකුමාන් 
ා හ රත් මි, 

්ම්මැන්නාකුාම, මනුරාධ්පුර 0775585359 
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06  241 - 
්ම්මැන්නාපුර 

ව.ඕ. ගුණ මාක ම,ා ්ම්මැන්නාපුර, මනුරාධ්පුර, 0729941313 

07  242 - 
ඒන්නි,න්කුාම I 

මස්ථ.ආ්ය.මම්.ාන්්රා්ා  ඒන්නි,න්කුාම I ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0714622952 

08  243- 
ඒන්නි,න්කුාම II 

ආ්ය.මම්.මච්. ්නුිාකුමාන්  ඒන්නි,න්කුාම II ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0716558349 

09  244 - 
ඒන්නි,න්කුාම III 

මස්ථ.ආ්ය.මම්.ාන්්රා්ා මි, ඒන්නි,න්කුාම III ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0714622952 

10  245- 
ඒන්නි,න්කුාම IV 

ආ්ය.මම්.මච්. ්නුිාකුමාන්  ඒන්නි,න්කුාම IV ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0716558349 

11  246- 
ඒන්නි,න්කුාම V 

මම්.මම්.මන්.ඩී. මාකරත්න  ඒන්නි,න්කුාම V ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0713733392 

12  247 - 
ඒන්නි,න්කුාම VI 

මච්.කියු.ව. ද,ානන්දම,ා ඒන්නි,න්කුාම VI ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0714805520 

13  248- I ිළ,ඒර I 
ා කො ස් 

මම්.මම්.මන්.ඩී. මාකරත්න  248, I ිළ,ඒර I ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර,. 

0713733392 

14  249 - I ිළ,ඒර II 
ා කො ස් 

ආ්ය.ව.මස්ථ.මස්ථ. 
රණසිාංහම,ා 

249, I ිළ,ඒර II ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0710816516 

15  250 - නුඒර ඒැඒ ා ක් ග.ව.මස්ථ.පී. ද සිකඒාම,ා නුඒර ඒැඒ, මනුරාධ්පුර,. 0773439912 

16  251 - II ිළ,ඒර I 
ා කො ස් 

මම්.ජී. ි, මස්ථස් ම,ා 251, II ිළ,ඒර I ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0713733628 

17  252 - II ිළ,ඒර II 
ා කො ස් 

මම්.ජී. ි, මස්ථස් ම,ා 252, II ිළ,ඒර II ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0713733628 

18  253 - II ිළ,ඒර III 
ා කො ස් 

ඩී.මම්.මන්. ප්රි,ද්යශය ස ම මි, 253, II ිළ,ඒර III ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0712942276 

19  254 - II ිළ,ඒර IV 
ා කො ස් 

බී.මච්. කමනි සුනන්දාමි, 254, II ිළ,ඒර IV ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0718272214 

20  255 - III ිළ,ඒර I 
ා කො ස් 

ා ේ. ස්මාසූන්, ම,ා 255, III ිළ,ඒර I ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0718226952 

21  256 - III ිළ,ඒර II 
ා කො ස් 

ඒයි.ව. මදනා,ක ම,ා 256, III ිළ,ඒර II ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0716283761 

22  257 - III ිළ,ඒර III 
ා කො ස් 

ජී.ා ක් ග.මම්.ටී.මස්ථ.කස්රාේ 
ම,ා 

257, III ිළ,ඒර III ා කො ස්, 
මනුරාධ්පුර 

0718435760 

23  258 - ා පෝාා න්ගම මස්ථ.බී.ආ්ය. ා මොා හොමඩ් 
ම,ා 

ා පෝාා න්ගම, මනුරාධ්පුර 0778223540 

24  275 - කඒරක් ගකුාම ා ක් ග.මම්.පී. 
කැකුාන්දරම,ා 

කඒරක් ගකුාම, මනුරාධ්පුර 0775007792 

25  276 - ීමන්ක් ගකුාම ස්මන් කුමාර ම,ා ීමන්ක් ගකුාම, මනුරාධ්පුර 0713509112 

26  277 - කුඩා 
ා නළුම්කුාම 

මම්.මස්ථ. මබ්බාස්ථ ම,ා කුඩා ා නළුම්කුාම, මනුරාධ්පුර 0775702937 

27  278 - 
ා නළුම්කන්නි, 

ස්මන් කුමාර ම,ා ා නළුම්කන්නි,, මනුරාධ්පුර 0713509112 

28  279 - මහ 
කාත්්ෑඒ 

මච්.ව.මන්. 
ස්ථඒ්යණා්ාමි, 

මහ කාත්්ෑඒ, කුරුන්දන්කුාම 0712401172 

29  280 - ්න්,න්කුාම මම්.ආ්ය.ඩී. දම,න් මා ම, ්න්,න්කුාම, මනුරාධ්පුර 0712567614 
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නාච්ාාදුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය  

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය  

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  259 - ශ්රාඒස්ථ මපුර ආ්ය.ව.මන්.ා ක් ග. රණසිාංහමි, 3185, 3 ිළ,ඒර, 

මනුරාධ්පුර 
0718253935 

02  260 - ශ්රාඒස්ථ මඒත්් මස්ථ.මන්. රත්නසින් ා ම, 481, කළුආරච්චි,ාගම, 
හිා දෝගම 

0712121776 

03  261 - මලුත්ඒැඒ පී.මම්. ප්රි,න්්පුකථපකුමාර ම,ා 38/21, ස්ි, මාඒ්, 
 සුරු පුර, මනුරාධ්පුර 

0758960998 

04  262 - කිුරාාකඩ මන්.මම්.මන්. ස්ාංජීඒනිමි, 4 ඇා, ශ්රාඒස්ථ මපුර, 
මනුරාධ්පුර 

0785308797 

05  263 - ආමා න් ඩී.මම්. නඳුන්ගුණඒ්යධ්න ම,ා 148, 2 කණුඒ, 
මනුරාධ්පුර 

0755461757 

06  264 - දිවුකඒැඒ පී.මම්. ා හ රත් මි, ඇා කන්ද පාර, තුරුස්ා, 
හිා දෝගම 

0712208013 

07  265 - කුඩා 
ා නළුබෑඒ 

මස්ථ.ව.ඩී. සින්ඒ්යධ්නම,ා 270, ඒැඒ පාර, තුරුස්ා, 
ා නකලිකුාම, හිා දෝගම 

0716555120 

08  266 - මහ ා නළුබෑඒ සී.මක. රණසිාංහ මි, මහ ා නළුබෑඒ, හිා දෝගම 0718769063 

09  267 - පාඒක් ගකුාම ඩබ්.මම්.මම්.මන්.මුණසිාංහ ා ම, 104, පහළ තුරුස්ා, 
හිා දෝගම 

0715541636 

10  268 - 
කළුආරච්චි,ාගම 

මම්.ව. නිමක පශමසින්ම,ා උද,සින් ා ස්ඒන, 
ා නකලිකුාම, හිා දෝගම 

0718171899 

11  269 - පහාඒැඒ මක.ා ක් ග. ස්ැකඒා දෝ්ය ා ම, පළ,ාකුාම, නාච්ාාදුඒ 0713356236 

12  270 - තුරුස්ා මස්ථ.පී. රණසිාංහ ම,ා 104, පහළ තුරුස්ා, 
හිා දෝගම 

0715822383 

13  271 - හිා දෝගම ා ක් ග.ජී.මස්ථ.යූ.ා ප්ර මසින් ා ම, සුහදගම, හිා දෝගම, 
මනුරාධ්පුර 

0711211765 

14  272 - සුහදගම පී.ටී. දඒදයකුළරත්නම,ා කළුස්ා, හිා දෝගම 0711105432 

15  273 - මඩඒාගම ඩී.මච්.ා ේ.පී. නන්දනම,ා 12 ඇා, හිා දෝගම 0718423446 

16  274 - උතුරු 
කළුස්ා 

පී.ජී.මස්ථ.ටී.පකලි,ගුරු ා ම, 267/32, කළුස්ා, 
හිා දෝගම 

0783448352 

17  535 - නාච්ාාදූඒ ටි.බී. ගුණඒ ම මි, ා ඒමේ න්කුාම, හිා දෝගම 0714135069 

18  536  - නඒ නගර, 
(නා/දුඒ) 

මස්ථ.මම්.මන්.මම්.ා ස්ා නස්රත්න ා බෝධින්ිපුර, 
කුරුන්දන්කුාම, 
මනුරාධ්පුර 

0712816299 

19  538 - පළ,ාකුාම පී.ඩී.සී.පී.ප්රනාන්දු ා ම, 125 A, 5 ඇා, සුහදගම, 
හිා දෝගම 

0719888400 
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ෙ.නු.ප ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  281 - උළුක් ගකුාම ා ේ.ව.ි,ා ස් කර ම,ා උළුක් ගකුාම  මනුරාධ්පුර, 0712817889 

02  282 - පහාගම පී.බී.ි, මාක ම,ා  ාන්දගහඒැඒ ඇා,ාපත්
තුඒ 

0718120363 

03  283- මහබුාාංකුාම ව.මච්.ා ක් ග ා හමේටිා ව ම,ා මාංක 19  
කටුකැලි,ාඒ ගකකඩඒා 

0714479183 

04  284- 
මහමාන්කඩඒා 

ා ක් ග.ව.මා ශය සෝක ි,ඒ්යධ්න ම,ා කරඹෑඒ  
ගකකඩඒා මනුරාධ්පුර, 

0716975678 

05  285 - 
 ාන්ඳගහඒැඒ 

ා ක් ග.බී.රාංජිත් සිකඒා ම,ා උළුක් ගකුාම මහබුාාංකුාම
 මනුරාධ්පුර, 

0702120440 

06  286 - ඇා,ාපත්තුඒ ඊ.ජී.රනික ප්රස්ාශ ම,ා පලුගස්ථඒැඒ 
පාර ා පන්මි,න්කුාම. 

0779478802 

07  287 - මානිාංගමුඒ පී.මා හ න්්ර ි,ඒ්යධ්න ම,ා  මාංක 2  
පානි,න්කඩඒා මනුරාධ්පු
ර 

0716594546 

08  288 මහඇහැටුඒැඒ මුදි් චුාක නන්දිා ස් න ම,ා  බණ්ඩාරපුලි,න්කුාම මනු
රාධ්පුර, 

0718281277 

09  289 දිගා න්ගම බී.ආ්ය.ඒන්නිනා,ක ම,ා මාංක 247 38 
කණුඒ මහබුාාංකුාම මනු
රාධ්පුර,. 

0713449885 

10  290 පූසි,න්කුාම ඩී.ව.ීමරසුන්, ා ම, ා නො32  
මහබුාාංකුාම මනුරාධ්පුර
, 

0715777879 

11  291 
ස්හාරකකාාංචි, 

ඩබ්.ටී.මස්ථ. දිස්ානා,ක මි, ා නො2/3 ඒතුර ැාංකි, 
පාර පුලි,න්කුාම ස්ාලි,
පුර  මනුරාධ්පුර 

0717278460 

12  292 ස්හාරපාළුගම මම් මන් නිමාලි නරසිාංහ මි, 488/22  II ඒන 
ිළ,ඒර නඒ 
නගර, මනුරාධුපුර, 

0713746254 

13  293 පණ්ඩුාගම ඩබ්.ව.ඩී.ීයාා රාංිනී මි, මාංක 10  
පුබුදුපුර මනුරාධ්පුර, 

0715630667 

14  294 මභ,ඒැඒ මස්ථ.මම්.මන්.ස්මරනා,ක ම,ා නඒ දුම්න්,ා පොළ පාර  නඒ 
නගර,  මනුරාධ්පුර, 

0717693375 

15  295  මස්ාඒැඒ 295 A 
ා ශඒානම්ිළ, මස්ථස්පු
ර 

මක මච් ව මස්ථ  ා හමේටිආරච්චි 
ම,ා 

ා ,ොවුන්ගම්මාන,   
ඇා,ාපත්තුඒ මනුරාධ්පුර
, 

0718079168 

16  296  සුරුමුණි, ඩී.මස්ථ.ස්්ාරණ ම,ා මාංක 277  පුබුදුපුර  
මනුරාධ්පුර, 

0714828069 

17  297 ා ඒස්ථස්ගින්, මස්ථ.ව.ස්ාංජීඒ සිකඒා ම,ා II ඒන හරස්ථපාර  
ශ්රාඒස්ථ මපුර මනුරාධ්පුර, 

0714394430 

18  298 පෑ මස්ථපුර ඩබ්.මම්.මස්ථ.ධ්්යමීම්ය ම ම,ා 298 පෑ මස්ථපුර පැරනි 
නගර, මනුරාධුර, 

0713727004 
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19  300 
ා පන්මි,න්කුාම 

මම්.ඩී.මක.ද,ානන්ද මි, 300 ා පන්මි,න්කුාම මනු
රාධ්පුර, 

0714850674 

20  301 මා ශය සෝකාරාම, ඩබ්.මම්.මච්.ටී.මස්ථ.ි,සිාංහ මි, මහඇහැටුඒැඒ ඇා,ාපත්
තුඒ මනුරාධ්පුර, 

0725893040 

21  303 කරඹෑඒ ා ක් ග.ජී ස්න්දිමා කුමාන් මි,  හා 
පුසි,න්කුාම ඇා,ාපත්තු
ඒ මනුරාදපුර, 

0713726392 

22  304 ගකකඩඒා මන්.සී.ගුණසිාංහ ම,ා  56 ස්ාංඝමිත්්ා 
මාඒ් මනුරාධ්පුර, 

0715650650 

23  305 
ගකා පොත්ා ත්ගම 

සී.බී.මස්ථ.ා පා ්යරා ා මනස්, මාංක10  
ාාංකාරාමපාර මනුරාධ්පුර
, 

0713726952 

24  306 හැළඹගස්ථඒැඒ මම්.ජී.ස්ාාා හ  ම,ා කිේා කකඩ ගම්ිමන්ගස්ථඒැඒ
 මනුරාධ්පුර, 

0728080127 

25  307 මළුත්ගම මම්.ආ්ය.ස්මීය ර ාන්්රා ස් කර ම,ා කරුක් ගකන්කුාම ගකකඩ
ඒා මනුරාධ්පුර, 

0715737872 

26  308 මසින්ක් ගගම මම්.සී.ස්බු්යදීන් ම,ා මළුත්ගම ගම්ිමන්ගස්ථඒැඒ ම
නුරාධ්පුර, 

0719684404 

27  309 ගම්ිමන්ගස්ථඒැඒ ව.ජී.ව.ස්දුරාංග ම,ා ආාාංකුාම ශ්රාඒස්ථ මපුර ම
නුරාධ්පුර, 

0716352469 

28  310 පුඒරස්න්කුාම ටී.මම්.මයි.මම්.රනසිාංහ ම,ා මහඇහැටුඒැඒ ඇා,ාපත්
තුඒ මනුරාධ්පුර, 

0727166734 

29  311 පරස්න්ගස්ථඒැඒ ඩබ්.ජී.මයි.ා ස්ෝමා්ා මි, 4 ඇා  පානි,න්කඩඒා. 0727166734 

30  312 
පානි,න්කඩඒා 

ටී.මම්.මයි.මම්.රණසිාංහ ම,ා මහඇහැටුඒැඒ  
ඇා,ාපත්තුඒ මනුරාධ්පුර
, 

0729222605 

31  313 මාන්කඩඒා පී.ජී. මමරා ස් කර ම,ා මාන්කඩඒා ස්ාලි,පුර  
මනුරාධ්පුර. 

0716392855 

32  314 ස්ාලි,පුර ඩී.ජී.මස්ථ.ස්ථඒ්යණකාන් ම මි, 10 4 
ඇා ස්ාලි,පුර මනුරාධ්පුර
, 

0717259881 

33  315 ි,න් මාම, ඩී.ජී.මෆථ.බී.ලිා ේරා මි, 14 පුලි,න්කුාම ස්ාලි,පු
ර මනුරාධ්පුර, 

0715139181 

34  316 ා ්ටරපන්කුාම ා ක්ර සී ද සිකඒා මි, මාංක 39 නිදහස්ථ 
මාඒ් පුකා ා,ා්ය 
හන්දි, මනුරාධ්පුර, 

0714726140 

35  317 
්න්නා,න්කුාම 

ීම.ව.සී.ීම.බණ්ඩාර ම,ා 23  ස්ාා, 
ඒත්් මනුරාධ්පුර, 

0719032038 

36  318 ස්ාලි,මාඒ්. මස්ථ.ව.ඊ ලි,නා ව ම,ා  මාංක 61  
මනුාාමාඒ් මනුරාධ්පුර, 

0718226796 

37  319 
බණ්ඩාරපුලි,න්කුා
ම 

පී.ජී.ජී ියා රෝමාාා මි, ස්හාර කාාංචි,  
ස්හාරපාලුගම 

0718452843 
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දේනොච්චියාගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  320 -කුකුකකටුඒ ා ක් ග.මම්.ජී.බී.ස්ා ේරත්න ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 

ා නොච්චි,ාගම 
0718645368 

02  321 -  මේටිකුාම ිළ.ජී. මාරසිාංහ ා ම, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0777423901 

03  322 - රා නෝරාඒ ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.ටී.ා ක් ග.දිස්ානා,ක 
ම,ා 

ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0759605028 

04  323 - මහිබඳඒැඒ ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.ටී.ා ක් ග.දිස්ානා,ක 
ම,ා 

ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0759605028 

05  324 - ා බෝගහඒැඒ සී.ා ක් ග. නන්දා ස් න ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0726634610 

06  325 - මඹගහඒැඒ ජී.පී. දිස්ානා,ක ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0771345668 

07  326 - ඇහැටුඒාගම පී.ඩබ්.ජී.සී.මස්ථ.,ාපාරත්න 
ා ම, 

ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0715918577 

08  327 - හුණුස්ාගම සී.මම්.සී.ා ක් ග. ධ්නපාාම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0779778000 

09  328 -  මඹන්ඒැඒ ව.ව. රත්නා,ක ා ම, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0789198497 

10  329 - කටුපත්ඒැඒ ආ්ය.ව.මක.ඩී. ා හ රත්මි, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0718453351 

11  330 - 
පහළමාරගහඒැඒ 

ඊ.මම්.සී.මන්.ගුණඒ්යධ්න මි, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0715861395 

12  331- ිබඳඒැඒ ා ක් ග.බී. ි,රත්න ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0712247132 

13  332 - ්කගස්ථඒැඒ ඊ.පී. ස්ා ේදාස් ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0775301603 

14  333 - කුසුම්පුර ඩබ්.මස්ථ. ි, මාක ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0713735328 

15  334 - ා නොච්චි,ාගම ඩී.පී. මනුර ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0775862625 

16  335 - හකමිකාකුාම ඩී.මම්.මස්ථ.මම්. බාංඩාරම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0714922221 

17  336 - දුණුදුරඒැඒ ව.මන්.මස්ථ. බාංඩාර මි, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0718416320 

18  337 - මුදි්ාගම මන්.මස්ථ. රාිගුරු මි, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0723604964 

19  338 - රළපනාඒගම ව.මම්.ඩබ්.මස්ථ.මාහා කෝන් 
ා ම, 

ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0771018172 

20  339 - රළපනාඒ 
ිනපද, 

සී.ා ක් ග. නන්දා ස් න ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0726634610 

21  340 - මඩම්පා න් මච්.මම්. නන්දන ිළ,දාස්ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0788500377 
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22  341 - මන්දරඒැඒ මච්.මම්. නන්දන ිළ,දාස්ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0788500377 

23  342 - පහමුා න්ගම ඩබ්.ජී.ටී. ා පා ්යරා ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0775303393 

24  343 - නාඒක් ගකුාම ආ්ය.බී.ව. ගුණඒ්යධ්නම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0776919745 

25  344 - ගාාදිවුකඒැඒ ආ්ය.මම්.සී.බී.මම්.ි, මාක 
මි, 

ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0712422182 

26  345 - දුනුා පෝගම ආ්ය.මම්.මයි.මස්ථ.රත්නා,ක 
මි, 

ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0252257708 

27  346 - ා දොඹඒාගම ඩබ්.ජී.ටී. ා පා ්යරා ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0775303393 

28  347 - ි,ගම මච්.මම්.ඩී.ඩි. ා හ රත්ා ම, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0725661516 

29  348 - මමුණුා කොා ක බී.පී.මස්ථ. ාාන්දනීමි, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0772670318 

30  349 - නැාඒගම ා ක් ග.ඩී. දස්නා,ක ා ම, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0712292532 

31  350 - 
පහළහකමිකාෑඒ 

මස්ථ.මම්.මස්ථ.ව.ගුණසින් ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0715657180 

32  351 - පහළ 
ා කඩිා ්ෝක් ගකුඒ 

ආ්ය.මම්.සී.මච්.රත්නා,ක 
ා ම, 

ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0711596134 

33  352 - මිහින්පුර බී.මම්.බී.ජී.දිස්ානා,ක ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0777061792 

34  353 - රාංා කත්ගම ඩබ්.ව.ඩී.මස්ථ. ීමරා කෝන්ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0725303100 

35  354 - ඔත්්ටරපුඒ ව.ා ක් ග. ගුණදාස් ම,ා ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0712273548 

36  355 - ා හොරුස්ා මච්.මම්.සී.පී.ගුණරත්න ා ම, ප්රා.ා ක.කා, 
ා නොච්චි,ාගම 

0776259204 

 

ෙෙවිලච්චිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  දුනුමඩාාඒ ා ක් ග.බී.මස්ථ.බී. මැණිා ක් ගමි, මාංක 5/බී, ඒම්  වුර, 

මහස්ාච්චි, 
0712448475 

02  හැළඹඒැඒ මච්.මම්.සී. සිසිරා්ාා ම, හැළඹඒැඒ, දුනුමඩාාඒ, 
ඇා,ාපත්තුඒ 

0718025193 
0771323385 

03  ඔ,ාමඩුඒ ආ්ය.පී.ඩී.රත්නපාා මි, මාංක 24, ස්ාලි,ගම, ඔ,ාමඩුඒ, 
ඇා,ාපත්තුඒ 

0713725834 

04  මහස්ාච්චි, මච්.ව.ඩී. මනුාාඒ මමි, මාංක 50, ඒම් වුර, මහස්ාච්චි, 0717029252 

05  කුඩාස්ාච්චි, මම්.ි, මාක මි, මාංක 100, කිරකපැටි,ාඒ, 
මහස්ාච්චි, 

0713725990 

06  කිරකපැටි,ාඒ ටී.මන්.ස්මාදාස් මි, මාංක 116, ඒම්  වුර, 
මහස්ාච්චි, 

0779888205 

07  ා ටරමඩුඒ මන්.ා ේ. ා ප්ර මඒාංශය ස ම,ා රන්දුඒ, ා ටරමඩුඒ 0774397686 
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08  රන්දූඒ රන්දුඒ, ා ටරමඩුඒ 

09  පලුගස්ථඒැඒ ආ්ය.ව.මන්.යු. රත්නා,කමි, මාංක 24- ව, ා ටරමඩුඒ 0788109732 

10  මන්නාරම්හන්දි, මස්ථ.ව.මස්ථ.මන්.සූන්,ආරච්චි 
මි, 

මාංක 202/බී, දකුණු වුර, 
ා ටරමඩුඒ 

0711006845 

11  ්න් මන්මා, 

ආ්ය.මම්. ස්ා ේසිාංහ ම,ා ඒන්නිහැළඹඒැඒ,ඇා,ාපත්තුඒ 0750319692 
12  ා දම මකගම 

13  ා නළුම්ස්ා මම්.ඩබ්.මස්ථ. මා බ්සිාංහම,ා මාංක 32, උළුක් ගකුාම, ා ටරමඩුඒ 0714479281 

14  ස්දමකමලි, ඒයි.මම්.මක.ටී.ා ස්ා නස්රත්න 
ම,ා 

මාංක 143, දකුණු  වුර, 
ා ටරමඩුඒ 

0713725834 

15  ඇත්දත්කකා ඩබ්.මම්.මමරතුාංග ම,ා - 0718452373 

16  නා ඒෝදාගම ා ක් ග.මම්.ජී.මස්ථ.පී.කුමාර ම,ා මලිඒාංගුඒ, ා ටරමඩුඒ 0719358295 

17  තුටරිළටි,ාඒ මච්. ස්ා ේරත්න ම,ා මාංක 11, ගම් උදාඒ, මන්නාරම් 
හන්දි,, ා ටරමඩුස් 

0719358295 

 

 

 ලාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  373 - මටරපාඒා මච්.මම්.මස්ථ. බණ්ඩාරම,ා මාංක 146, රත්ා ්ො ගම, 

 හාහකමිකාෑඒ 
0713038058 

02  374 - කඩිගාඒ ඊ.මම්.මයි. රුරක් ගඒැකාමි, මාංක 71, කටි,ාඒ පාර, 
මටරපාඒා 

0716828460 

03  375 - 
කින්මමුණා කොා ක 

මච්.මම්.මස්ථ. බණ්ඩාරම,ා මාංක 146, රත්ා ්ො ගම, 
 හළහකමිකාෑඒ 

0713038058 

04  376 - නකාමුදාඒ මස්ථ.ව.මස්ථ. ස්මරතුාංගම,ා රුඒන්මාලි, 16 කණුඒ, 
මටරපාඒා 

0718315135 

05  377 - මාඒ්ඒැඒ ා ක් ග.ීම.මස්ථ.මම්.ටී.ධ්්යමදාස් ම,ා නබඩඒැඒ හන්දි,, 
ඇඳගා 

0715455527 

06  378 - ගකමඩුඒ ආ්ය.ව.මක.මක. රණසිාංහම,ා 68, ා ,ෝධ් ඇාගම, 
්ාාඒපාර, මටරපාඒා 

0712377775 

07  379 - 
කැා කදිවුකඒැඒ 

මච්.ජී.මස්ථ.මස්ථ.ා ප්ර ම මාක මි, 18, නිඒාස් ස්ාංීම්යණ,, 
මහ ලුටරපකාම 

0714210427 

08  380 - 
කැා කසි,ඹාෑඒ 

මස්ථ.ව. දිස්ානා,ක ම,ා 177, කැ කාා ක, 
කිරා ාෝගම 

0716428253 

09  381 - මැදගම මස්ථ.මම්.ඩබ්.මන්.ස්මරා කොන් 
ා ම, 

පලුගස්ථඒැඒ, මටරපාඒා 0786281431 

10  382 -  හළගම ටි.ව.ඩී. ප්රි,ද්යියා ම, ටී.ව.ඩී. ස්ථා  ෝ්යස්ථ, 
මිබ,දිවුකඒැඒ 

0714136637 

11  383 - කටි,ාඒ,ා, 
06 

මම්.මන්.ව. ස්න්දීපනිා ම, කටි,ාඒ,ා, 06 0787489336 

12  384 - කටි,ාඒ,ා, 
06 

ඩී.මම්.ටී.බී. දස්නා,කම,ා කටි,ාඒ,ා, 06 0770325806 

13  385 - කටි,ාඒ,ා, 
10 

මච්.මම්.මම්.ා ක් ග. ා හ රත්ා ම, කටි,ාඒ,ා, 10 0712592546 
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14  386 - කටි,ාඒ,ා, 
010 

ඩී.මම්.ව. ිළ,රත්න ා ම, කටි,ාඒ,ා, 010 0787006956 

15  387 - කටි,ාඒ,ා, 
02 

යූ.ව. ි,රත්න ා ම, කටි,ාඒ,ා, 02 0726270332 

16  388 - 
මිබ,දිවුකඒැඒ 

ඩී.මම්.සී. දිස්ානා,කමි, මිබ,දිවුකඒැඒ 0717717220 

17  389 - 
කදුරුගස්ථඒැඒ 

සී.ා ේ. රාිපක් ගක ම,ා කදුරුගස්ථඒැඒ 0717749631 

18  390 - 
 හළසි,ඹාෑඒ 

ඩබ්.මම්.මස්ථ.සී.ස්ා ේා කොන් ම,ා  හළසි,ඹාෑඒ 0718206808 

19  391 - පලුගස්ථඒැඒ ඩබ්.මම්.ආ්ය.මයි. ස්ා ේසිාංහ ම,ා පලුගස්ථඒැඒ 0716252275 

20  392 - මැඩි,ාඒ ආ්ය.පී.ා ේ. රාිපක් ගකම,ා මැඩි,ාඒ 0713511570 

21  393 - ඇඳගා පී.මච්.සී. ා ස්ොයිස්ා ම,ා මැදගම, මහ ලුටරපකාම 0255612664 

22  394 ගකඒඩුඒාගම ආ්ය.මස්ථ.ඩී. සිඒන් මකාමි, කැකිරාඒ පාර, ඒරාා ගොඩ 0779751994 

23  395 - 
 හළහකමිකාෑඒ 

මච්.මම්.මන්. ද,ාරත්න මි, මාංක 33, ,ා, 08, 
කටි,ාඒ 

0718588637 

24  396 - 
රේිකා කගම 

මච්.මම්.මස්ථ.යු.ද,ානන්ද ා ම, 6/ව ගම්මාන,, 
ා කොන්ඒැඒ, මටරපාඒා 

0711482421 

25  397 - මධිරාණිගම ආ්ය.මස්ථ.ඩී. නදීකා මි, මාංක 56, ,ා, 10, 
කටි,ාඒ 

0712584123 

26  398 - කිරා ාෝගම ඩී.ා ක් ග.පී.ා ක් ග. දිස්ානා,කම,ා කැකිරාඒ පාර, ්ාාඒ 0716028629 

27  399 - කැ කාා ක බී.මම්.ඩබ්.ආ්ය.මස්ථ.පී.කුමාන් මි,  හාඒැඒ, කිරා ාෝගම 0729074048 

28  400 - මීය ගස්ථස්ෑගම ඩබ්.මම්. බණ්ඩාර ම,ා කදුරුගස්ථඒැඒ පාර, 
කිරා ාෝගම 

0717908533 

29  401 - හිඟුරුඒැඒ ව.ා ක් ග.ආ්ය. ගුණා ස් කර ම,ා මහා නලුබෑඒ, හිා දෝගම 0712233715 

30  402 - 
ා කොරකහඒැඒ 

ව.මක.ා ක් ග. දිස්ානා,කම,ා මාංක 104, පහාතුරුස්ා, 
හිා දෝගම 

0723989505 

31  403 -කුරුඳුඒැඒ ා ේ.ා ක් ග. ි,ා කොඩි ම,ා මාංක 55, කැකිරාඒ පාර, 
්ාාඒ 

0718449738 

32  404 -  හළ්ාාඒ සී.ා ක් ග. ි,සුන්දර ම,ා කරගහඒැඒ, ්ාාඒ 0718448664 

33  405 -ා මොරා ගොඩ ආ්ය.බී.ඩබ්.යු.මම්.ා මොන්නන්කුාම  පහළ ්ාාඒ, ්ාාඒ 0785603265 

34  406 - කරගහඒැඒ  න්දි් ඒන්නිනා,ක ම,ා පහළ ්ාාඒ, ්ාාඒ 0778395545 

35  407 - පහළ්ාාඒ යූ.මම්.මස්ථ. උඩඒත්්ා ම, ි,ිමම, 
ා කොා හොඹකඩඒා, ්ාාඒ 

0774115468 

36  408 - දළදාපුර මක.ඩී.මන්.මන්.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා ඒදාගම, ශ්රාඒස්ථ මපුර 0711860592 

37  409 - 
නඒහඟුරන්ා ක් 

මම්.මම්. දිස්ානා,ක ම,ා  ාන්දක් ගකුාම, 
මහබුාාංකුාම 

0785603878 

38  410 - 
කුුරක් ගගහඒැඒ 

ඩබ්.මම්.මස්ථ.මම්.නඒරත්න ම,ා කුරුණෑගා පාර, ්ාාඒ 0725773984 

39  411 - 
හින්ා ගොකා කගම 

මම්.ජී. ශය සාන්්සින් ම,ා 419/01/67 ි, ශ්රීපුර, 
්ාාඒ 

0718105501 

 



85 
 

 

 ඹුත්දේත්ගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො නංකය ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 

01  412 - හුන්ගස්ථඒැඒ ජී.ටී.ස්මරනා,ක  මාංක 124, ්ම්මැන්නාඒ, 
හුන්ගස්ථඒැඒ 

072955650
5 

02  413 - හැළඹඒැඒ ඊ.මම්.ඊ.ජී.ි, මාකබාංඩා  මාංක 27, ්ම්මැන්නාඒ, 
හුන්ගස්ථඒැඒ 

072390334
4 

03  414 - ඒැලි,ාඒ ඩී.ටී.ස්මරනා,ක  මාංක 124, ්ම්මැන්නාඒ, 
හුන්ගස්ථඒැඒ 

072955650
5 

04  415 - මකුාෑඒ ඩී.ජී.නන්දනී මි, මාංක 50, ිළකඒත්්, 
්ුරත්ා ත්ගම 

071373749
8 

05  416 - මුදුන්ා ගොඩ ඊ.මම්.ඊ.ජී.ි, මාකබාංඩා  මාංක 27, ්ම්මැන්නාඒ, 
හුන්ගස්ථඒැඒ 

072390334
4 

06  417 - ්ම්මැන්නාඒ ටී.මම්.ජී.සුස්න්් ම,ා මාංක 66, මුදුන්ා ගොඩ, 
හුන්ගස්ථඒැඒ 

071373733
9 

07  418 - ්ුරත්ා ත්ගම මක.මම්.ඊ.මච්. දලිා ේරා  ා පොලිසි, මස්ා, 
රාිාාංගන,පාර, ්ුරත්ා ත්ගම 

071373717
6 

08  419 -  කින්ඒැඒ මම්.ජී.ා ස්ා නස්රත්න  මාංක 36,ා කොත්මකපුර, 
්ුරත්ා ත්ගම 

077713143
8 

09  420 - පමුස්කිළටි, ටී.මම්.ජී.ගුණරත්න ම,ා මුස්කිළටි,, ්ුරත්ා ත්ගම 071768787
8 

10  421 - නකාච්චි, මච්.මම්.නිමකස්ක්රමසිාංහ  බස්ථනැඒතුම්පළ ිළටුපස්, 
්ුරත්ා ත්ගම 

077913779
9 

11  422 - ලුණුඒැඒ මස්ථ.ා පොඩිා න්න්ස්ථ ම,ා ා ස්ෝාම, ්ුරත්ා ත්ගම 071537712
7 

12  423 - ි,සින්ගම මච්.මම්.මස්න්් 
ා රෝහි්කුමාර ම,ා 

මාංක 64,දුම්න්,පාර, 
්ුරත්ා ත්ගම 

071386377
5 

13  424 - ්ම්මැන්නාගම මක.මච්.පී.මස්ථ.ාන්්රා ස් කර 
ම,ා 

46 ව, ා කෝන්ඒැඒ, 
්ුරත්ා ත්ගම 

071735586
5 

14  425 - ා කෝන්ඒැඒ ආ්ය.මම්.මා ශය සෝකධ්්යමීම්ය ම  549/1,ා ත්ක් ගකඒත්්, 
්ුරත්ා ත්ගම 

071442887
7 

15  426- ා ඒා හරගා මම්.බණ්ඩාරමැණිා ක් ග මි, මාංක 69,ආරාම පාර, 
්ුරත්ා ත්ගම 

071373743
8 

16  427- ා ්කහින්,ාඒ ආ්ය.බී.මමරසිාංහ ම,ා 18 ව/2 බී, ා කෝන්ඒැඒ, 
්ුරත්ා ත්ගම 

072991070
0 

17  428-  මස්ථපා න්පුර ආ්ය.මම්.ා ක් ග.බී.රත්නා,ක මාංක 93,  මස්ථපා න්පුර, 
්ුරත්ා ත්ගම 

077366027
4 

18  429 - ගකස්හාරඒැඒ ීම.ා ක් ග.ජී.මයි.පී.කුමාන්ා මන මාංක 05, ා කොත්මකපුර, 
්ුරත්ා ත්ගම 

071373719
7 

19  430- වන්,ාගම ව.පී.මස්ථ.ආ්ය.බණ්ඩාරමි, මාංක 43, ස්ඳසින්ගම, 
මකඒාා න්ගම 

076658189
4 

20  431 -ා කෝන්ා ගොකාෑඒ ඩී.ආ්ය.දිා න්කථ නන්දා ස් න මාංක 119, දුම්න්,මාඒ්, 
හිඟුරුඒැඒ, ්ාාඒ 

071283202
0 

21  432 - පහාගම මච්.බී.ි, මස්ථස් ම,ා 404/4/24, පහාගම, 
්ුරත්ා ත්ගම 

071556940
3 

22  433 - කැා කගම ව.මම්.ඩී.ආ්ය.මධිකාන්ම,ා   071802512
9 
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23  434 - ා ස්ෝාම ඒයි.ජී.ා ස්ා නස්රත්න ම,ා 404/1/226, 
ා කෝන්ා ගොකාෑඒ, ්ාාඒ 

071802512
8 

24  435 - 
මහා බකාන්කඩඒා 

ඩබ්.ව.මන්.රණසිාංහ ම,ා ා කෝන්ඒැඒ, ්ුරත්ා ත්ගම 071800680
2 

25  436 - ා දකා න්ගම ජී.මච්.මස්ථ.මස්ථ.මස්ථ.ා හ ඒා ව  මාංක Q4/49, මහඒැලි නිඒාස්, 
්ුරත්ා ත්ගම 

071299449
9 

26  437කුඩාා බකාන්කඩඒා ීමදි, බණ්ඩාර උඩා ඒා 5 ව, ා කෝන්ඒැඒ, 
්ුරත්ා ත්ගම 

071566828
6 

 

රාජාංගනය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  438 - කළුන්දෑගම මම්.ඩබ්.ා බෝදාඒා ම,ා කළුන්දෑගම, රාිාාංගන, 713736393 

712812173 

02  439 - පන් ම,ාඒ ටී.මම්.ව. ා ස් නාරත්න පන් ම,ාඒ, රාිාාංගන, 714479483 

03  440 - සින්මාපුර ජි.බී.මස්ථ. ගුණරත්න සින්මාපුර, රාිාාංගන, 713736635 
715190845 

04  441 - නඒසින්ගම ඩි.මක.ිගත් ාමින්දසින්  නඒසින්ගම, රාිාාංගන, 713736605 
725152196 

05  442 - මහ මිමන්කකා මම්.මම්. ස්්ාරණ ා ම, ,ා, 01, රාිාාංගන, 714155729 

06  443 - නයිගා ඩී.මම්. නන්දන කුමාරම,ා ,ා, 03, රාිාාංගන, 714428752 

07  444- ,ා, 03 ඩී.පී. ස්රත් ස්ා ේසිාංහම,ා ,ා, 03, රාිාාංගන, 723332547 

08  445 -,ා, 04 ඩී.පී. ස්රත් ස්ා ේසිාංහම,ා ,ා, 04, රාිාාංගන, 723332547 

09  446- ,ා, 05 
 මස්ථස්පුර 

මස්ථ.පී.සී.ආ්ය. ි,සිාංහ  ,ා, 01, රාිාාංගන, 713736877 
712606599 

10  447 -,ා, 05 
රන්ා දනිගම 

මච්.බී.ඩී.ඩී.ා ක් ග.රාිකරුණා  ,ා, 05, රාිාාංගන, 713736796 
713365857 

11  448- මාංගමුඒ ඩී.මම්.ා ක් ග.ි,රත්න ම,ා ,ා, 06, මාංගමුඒ 713736263 
718391542 

12  449- තුුරකා කගම ඩි.මක.ිගත් ාමින්දසින් ම,ා ,ා, 06, මාංගමුඒ 713736605 
725152196 

13  450 - මලිඒාංගුඒ, ,ා, 
07 

මස්ථ.ඩී. මාඒත්ා ත්ගම ම,ා ,ා, 08, මාංගමුඒ 713736251 

14  451 - ගැමුණුපුර මස්ථ.ඩී. මාඒත්ා ත්ගම ම,ා ,ා, 08, මාංගමුඒ 713736251 

15  452 -,ා, 09, ,ා, 
10 

ා ක් ග.ඩී. ා ගෝ්ම ඒාංශය ස ම,ා ,ා, 09, ගැමුණුපුර 713736174 
714826805 

16  453 -,ා, 11 ා ක් ග.ව.පී. ා ස්ේඒන්දිමි, ,ා, 11, ගැමුණුපුර 713736335 

17  454 -,ා, 12 ඩබ්.මම්.  මාකරත්න ම,ා ,ා, 12, ගැමුණුපුර 718344306 

18  455 -,ා, 13/14 පී.මම්.ටී. පුකථපකුමාර ම,ා ,ා, 14, කළාඔ, 755369576 
713736270 

19  456-,ා, 18 පී.මම්.ටී.පුකථපකුමාර ම,ා ,ා, 18, කළාඔ, 755369576 
713736270 
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20  457 -,ා, 15 ටී.ඩී.ටී.ප්රි,ද්යශය ස ම මි, ,ා, 15, පහළමාරගහඒැඒ 713736868 

21  458 -,ා, 16/17 බී.මම්.ීම.ශ්රි,ාා්ා මි, ,ා, 17, පහළමාරගහඒැඒ 713736788 
714849177 

 

ගමනමව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  459- කන්ා ශගම මච්.මම්.ආ්ය. බණ්ඩාරම,ා ාක් ගකථමි ා රෝහා පාර, ගකනෑඒ 718042774 

02  460- කදුා කගම ආ්ය.මම්.ජි.ා ේ.රත්නා,ක  මාංක 100, මාඒත්ා ත්ගම, 
කාාංකුමේටි, 

778273082 

03  461- 
ා ඒරුාංකුාම 

ා ක් ග.මම්.මස්ථ.පී. ි,ාත්ම,ා දුම්න්, පා  දින්පස්, මවුකන 771623450 

04  462- නෑගම මච්.මස්ථ.ඩබ්.ා ක් ග. දසිකඒා ගා කා ගොඩ, කුුරක් ගඒැඒ 715236119 

05  463- දකුණු 
සි,ඹාන්ගමුඒ 

ආ්ය.මම්.මම්.බී. උඩගමම,ා ද/සි,ඹාන්ගමුඒ, මහඒ 723147401 

06  464- කදුළුගමුඒ ආ්ය.මච්.මම්.ව.මන්.ා හ රත් මි, පන්ස්ා මස්ා, කුුරක් ගඒැඒ, 
නෑගම්පහ 

785213249 

07  465- කකාාංචි, ඊ.ව.යු. නිශය සථශය සාංක ම,ා ිනඋදාන ගම්මාන,, 
නිදිකුම්බා,ා, 

710109282 

08  466- මැදඒච්චි, ආ්ය.මම්.මම්.බී. උඩගමම,ා ද/සි,ඹාන්ගමුඒ, මහඒ 723147401 

09  467- කුුරක් ගඒැඒ ඊ.මම්.ඩී.මස්ථ.ා ක් ග.වකනා,ක  හුණුා පොාගම, සි,ඹාෑඒ, 
නෑගම්පහ 

714598517 

10  468- සි,ඹාෑඒ ඩී.මම්.පී.මස්ථ.රාිපක් ගක ම,ා මාංක 45, ාන්දනගම, 
කාාංකුමේටි, 

776643877 

11  469 -
ා ාෝලුගස්ථඒැඒ 

යූ.මන්. ා පා ්යරා ම,ා ා ්ොරා ණ්ගම, බුකනෑඒ 711553201 

12  470 -කත්්රගම ඩබ්.මම්.ව.පී. කුමාරම,ා ින උදාන ගම්මාන,, 
නිදිකුම්බා,ා, 

718108080 

13  471 - ිළටිා ේ,ා, ටි.ජී. දිස්ානා,ක ම,ා හිගුරුඒැඒ, ආඩි,ාගා 711552301 

14  472 -ගකනෑඒ 
ගම 

ඊ.පී.මන්.මස්ථ.ස්ා ේසිාංහ මි, මාංක 19, නඒ නගර,, ගකනෑඒ 711721099 

15  473 - මුස්ථනඒ ඩබ්.ව.මම්.ීම. කුමාන්මි, මාංක 133, ා හළා බොදුගම, 
ගකනෑඒ 

711989282 

16  474 ඒාස්ථඒැඒ ආ්ය.මම්.සී. රත්නා,කම,ා පන්ස්ා පාර, නඒ නගර,, 
ගකනෑඒ 

713361873 

17  475 - මකබලිගා ඩී.මම්.මන්.ා ක් ග.දන්ා ශණි,ම,ා ා හළා බොදුගම, ගකනෑඒ 714459482 

18  476- හදුන්ගම ඩී.මම්.මන්.ා ක් ග.දන්ා ශණි,ම,ා ා හළා බොදුගම, ගකනෑඒ 714459482 

19  477- ගකනෑඒ 
නගර, 

ආ්ය.මම්.සී. රත්නා,කම,ා පන්ස්ා පාර, නඒ නගර,, 
ගකනෑඒ 

713361873 

20  478- 
ා හළා බොදුගම 

ා ක් ග.ව.ව.ා ේ. කුමාරා ටරලිමි, මාංක 104, කත්්රගම පාර, 
ගකනෑඒ 

717129219 

21  479 -බුකනෑඒ ඩී.මම්.ඩී.ඩී.දිස්ානා,ක ා ම, මාංක 36,  හළ ඕබඩ,ාගම, 
කාාංකුමේටි,, ගකනෑඒ 

786255270 



88 
 

22  480- 
ා ්ොරා න්ගම 

ව.ා ක් ග.ජී.මස්ථ. ා හ මා්ාමි, මාංක 89, ා හළා බොදුගම, 
ගකනෑඒ 

710580293 

23  481 - 
කරුඒාගස්ථඒැඒ 

ව.ජී. ාන්්ර මාක ම,ා මාංක 106, කත්්රගම පාර, 
ගකනෑඒ 

715635830 

24  482 -උස්ථගා 
හකමිකාෑඒ 

ව.ජී. ාන්්ර මාක ම,ා මාංක 106, කත්්රගම පාර, 
ගකනෑඒ 

715635830 

25  483- මිා දකාෑඒ ඩබ්.ව.ඩි.මන්.ස්මරස්ක්රම  මාංක 14, මිා දකාඒ, 
සි,ඹාෑඒ, නෑගම්පහ 

710713516 

26  484 - 
ඔටුණුපැාදිගම 

ඩබ්.ව.ඩි.මන්.ස්මරස්ක්රම ම,ා මාංක 14, මිා දකාඒ, 
සි,ඹාෑඒ, නෑගම්පහ 

710713516 

27  485 -  හා 
කාාංකුමේටි, 

ඩබ්.මම්.යු. ඒස්න් මකුමාන් මි, ඕබඩ,ාගම, කාාංකුමේටි, 719065810 

28  486 -
ඕබඩා,ාගම 

මන්.ඩි. ඩ,ස්ථ ා ම, ඩී-5, මවුකන 779701904 

29  487 - පහා 
කාාංකුමේටි, 

ඩබ්.ව.ජී.සී.ස්ක්රමආරච්චි මි, මාංක 1/88, ා ාෝලුගස්ථඒැඒ, 
ගකනෑඒ 

714078984 

30  487 / ව - 
නාමකගමුඒ 

බී.මම්.සී. බණ්ඩාරනා,කම,ා මාඒත්ා ත්ගම, කාාංකුමේටි, 725883134 

 

ඉපදේලෝගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  488 - 

ඒාේා ේගම 
මම්.ඩබ්.ා ක් ග.ලි,නා ව මි, ඒාේා ේගම, ස්ජි්පුර 0713692613 

02  489 - පලුගස්ථඒැඒ 
ා ගොස්පළ 

ා ේ.ව. නූ්ය ා මොා හොම්මදුම,ා පලුගස්ථඒැඒ ා ගොස්පා, 
ස්ජි්පුර 

0711488645 

03  490 - කාාඒැඒ ආ්ය.ආ්ය.මම්.,ස්රත්න ම,ා කාාඒැඒ, ස්ජි්පුර 0716467704 

04  491 - 
කුස්ාානගම 

බී.මම්. ා ස් නාධීර ම,ා කුස්ාානගම, ස්ජි්පුර 0716467704 

05  492 - 
මමුණඒැටි, 

පී.ව.සී. පැාඒත්් මි, මමුණඒැටි,, ස්ජි්පුර 0713742429 

06  493 - ස්ජි්පුර බී.ජී.බී ද ිළ,ා ස් කර ම,ා  ස්ජි්පුර 0726161236 

07  494 - 
මමණක් ගකමේටුඒ 

බී.ජී.බී.ද  ිළ,ා ස් කර ම,ා මමණක් ගකමේටුඒ, ස්ජි්පුර 0713742429 

08  495 - මක් ගකර 
500 

පී.ව.සී. පැාඒත්් මි, මක් ගකර 500, කාාකරඹෑඒ 0713742429 

09  496 - 2ඇා 
කාගම 

මස්ථ.ඩී.නස්ථරීන් 2 ඇා කාගම 0717725767 

10  497 - ආ්ය.බී. 2 
ඇා කාගම 

මස්ථ.ජී.ඒන්නිනා, මි, ආ්ය.බී. 2 ඇා කාගම 0714123237 

11  498 - ස්ාංගමේ ෑඒ මච්.මම්.මස්ථ. ා ටරමසින්ම,ා ස්ාංගමේ ෑඒ මහ ලුටරපකාම 0713742384 

12  499 -
මහ ලුටරපකාම 

මච්.ා ක් ග.මම්.මස්ථ.පී.කුමාරසිාංහ 
මි, 

මහ ලුටරපකාම 0716536969 

13  500 - දික් ගඒැඒ ව.මම්.මන්.පී.රත්නා,ක ම,ා දික් ගඒැඒ ා ස් නපුර 0713264364 

14  501 -  පා ාෝගම මන්.මම්.ඩී.ටී.ා ක් ග.නඒරත්න මි,  පා ාෝගම 0718195950 
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15  502 - මානෑඒ පී.මම්. ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා මානෑඒ  පා ාෝගම 0774102056 

16  503 - 
ගන් මන්,ාගම 

ආ්ය.මම්.මන්.රත්නා,ක ම,ා ගන් මන්,ාගම  පා ාෝගම 0726386701 

17  504 - 
ා ස් නපුරගම 

ිළ.බී.සී. ස්ා ේසුන්දරමි, ා ස් නපුරගම ා ස් නපුර 0713742477 

18  505 - 
නාරාංගකා කගම 

මස්ථ.ව.මන්.ව.මස්ථ.කුමාන් මි, නාරාංගකා කගම, ා ස් නපුර 0713379169 

19  506 - මස්ථඒැශදුම ව.ජී.මස්ථ. බණ්ඩාර ම,ා මස්ථඒැශදුම, කාාකරඹෑඒ 0715474291 

20  507 -ගකඒාංගුඒ මක.ීම.මස්ථ.ඩී.ලි,නා ව මි, ගකඒාංගුඒ,  පා ාෝගම 0711260291 

21  508 - 
කකාාංචි,ාගම 

ඊ.මම්.මච්.ඩබ්.වකනා,ක මි, කකාාංචි,ාගම, කාගම 0772773397 

22  509 - 
ා ගොණප මරාඒ 

ඩී.මම්.මම්.ඩි.දස්නා,ක මි, ා ගෝණප මරාඒ,  පා ාෝගම 0715887356 

23  510 -
කඩි,ාංගකා 

ආ්ය.මම්.මන්. රත්නා,කම,ා කඩි,ාංගකා,  පා ාෝගම 0726386701 

24  511 - ා ේදිනිගම මයි.මම්.ව.  ාාංගසිාංහම,ා ා ේදිනිගම, ා ස් නපුර 0774722784 

25  512- 
ගාා ගදරගම 

ව.මම්.මන්.ිළ. රත්නා,කම,ා ගාා ගදරගම, ා ස් නපුර 0713264364 

26  513- 
මළුත් දා වඒ න 

ස්.පී.  ාාංගසිාංහ ම,ා මළුත්දා වඒ න, ා ස් නපුර 0714763789 

27  514 - කුාංචිකුාම මච්.ජී.මක.මස්ථ.ා ක් ග.ස්මරතුාංගම,ා කුාංචිකුාම,  පා ාෝගම 0713742411 

28  515 -
හින්ිළටි,ාගම 

ව.මම්.ඩී. ගාා ගදර මි, හින්ිළටි,ාගම,  පා ාෝගම 0711117025 

29  516- 
පුලි,න්කුාම 

ඩබ්.මම්.මන්.පී.ා ක් ග.ස්ා ේසිාංහ 
ම,ා 

ා බෝගහමක් ගකර,, 
කාාකරඹෑඒ 

0779109877 

30  517-
දම්පැාැස්ථස්ාගම 

ආ්ය.මම්.මස්ථ.ා ක් ගරත්නා,ක මි, දම්පැාැස්ථස්ාගම, 
මරදන්කඩඒා 

0714585755 

31  518 - 
හීනුක් ගඒෑගම 

මන්.ජී.සී.ීම. රාිරත්නමි, හීනුක් ගඒෑගම, මරදන්කඩඒා 0755639792 

32  519-  හාකාගම ා ේ.මම්.ටී.ආ්ය.ි, මාක මි,  හාකාගම, මරදන්කඩඒා 0719511135 

 

තිචරප්පදේන් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  520 - උමේටිමඩුඒ ව.මස්ථ.මම්. නිමක මහ්ා උමේටිමඩුඒ 715930699 

02  521 -
ඒන්නම්කුාම 

ආ්ය.මස්ථ.ආ්ය.මස්ථ.ටී. බණ්ඩාර 
මහ්ා 

ඒන්නම්කුාම, උමේටිමඩුඒ 726939166 

03  522 - මාඒ්ඒැඒ ටි.මම්.ව. මමිා ප්රභාත් මහ්ා මාඒ්ඒැඒ, සිඒාාකුාම 774699166 

04  523 - 
ා පන්,කුාම 

ඩි.මම්.ා ේ. ා ස් නාරත්න මහ්ා ා පන්,කුාම, සිඒාාකුාම 715264717 

05  524 - පයින්මඩුඒ මස්ථ.මස්ථ.මක. ලි,නා ව මි, පයින්මඩුඒ, සිඒාාකුාම - 
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06  525 - ා දම ඒැඒ ා ක් ග.ා ක් ග.ඩි.සි.ආ්ය. 
ා ස්ා නස්රත්න ම,ා 

ා දම ඒැඒ, සිඒාාකුාම 779044766 

07  526 - ගකකුාම ආ්ය.මම්.  මාකරත්න ම,ා ගකකුාම 718368423 

08  527 -
කරුඒාගස්ථඒැඒ 

මන්.මන්.ා ක් ග. රත්නා,ක මි, කරුඒාගස්ථඒැඒ, ගකකුාම 715191089 

09  528 - 
ඥානික් ගකුාම 

මන්.ඩබ්. ස්ථඒ්යණා්ා මි, ඥානික් ගකුාම, ගකකුාම 750604939 

10  529 - 
ා පන්,කුාම 

ටි.මම්.මම්.ටි. ාන්්රා ස් කර ම,ා ා පන්මි,න්කුාම, 
සිඒාාකුාම 

725395290 

11  530 - කුමේටිකුාම ආ්ය.මම්.ව. ප්රි,ද්යශය සනි ා ම, කුමේටිකුාම, සිඒාාකුාම 717372025 

12  531 - 
පුලි,න්කුාම 

ඩබ්.ව. නිාන්් පුකථපකුමාර 
ම,ා 

පුලි,න්කුාම, සිඒාාකුාම 711924368 

13  532 -  මරටරපා න් 
කඩීමදී, 

ජි.ජි.යු. මමරසින් ම,ා  මරටරපා න් කඩීමදී,, 
 මරටරපා න් 

718368420 

14  533 -
 මරටරපා න්ගම 

ඩි.ස්.ඩි. ප්රි,ද්යශය සනි ා ම,  මරටරපා න්ගම,  මරටරපා න් 713823292 

15  534 - මලුත් 
පුාංචිකුාම 

මම්.බී.ආ්ය. බණ්ඩාර මි, මලුත්පුාංචිකුාම,  මරටරපා න් 718120378 

16  537 - 
ා ස්ා ාස්ථ මමඩුඒ 

ව.මම්.ා ක් ග.සි. සින්ඒ්යධ්න ම,ා ා ස්ා ාස්ථ මමඩුඒ, නාච්ාාදුඒ 714458718 

17  539 - 
ා ඒකාමුදාඒ 

ව.මම්.මස්ථ.ා ක් ග. දිස්ානා,ක 
ා ම, 

ා ඒකාමුදාඒ,  මරටරපා න් 718178155 

18  540 - 
මහකනුමුකා 

ඩබ්.ව. ි,රත්න මි, මහකනුමුකා,  මරටරපා න් 718451577 

19  541- මානක් ගකුාම ආ්ය.පී.ජී. ා ස් නානා,ක මි, මානක් ගකුාම, මරදන්කඩඒා 718508340 

20  542- පෑ මස්ථරඹෑඒ ජි.ඩි.සි.ා ක් ග. දිස්ානා,ක ම,ා පෑ මස්ථරඹෑඒ, මරදන්කඩඒා 710913862 

21  543- 
මාා ගොකාෑඒ 

ිළ.මයි. මහා ගදර ම,ා මාා ගොකාෑඒ,මුන්,ාකඩඒා 719341070 

22  544 - 
මුන්,ාකඩඒා 

ිළ.මස්ථ. ස්මරස්ර ම,ා මුන්,ාකඩඒා, මුන්,ාකඩඒා 718106375 

23  545 -  හා 
මඹ්ා ා 

ව.මම්.යු.ව. ි,ා කොඩි මි,  හා මඹ්ා ක, ාබුා නොරුඒ 714820464 

24  546 - 
කමේ මුන්ච්ාාන 

මම්.මස්ථ.ඩී. මකකාන් ම ා ම, කමේ මුන්ච්ාාන, 
ාබුා නෝරුඒ 

715877460 

25  547 -  දිගහඒැඒ ඩබ්.ව. ි,රත්න මි,  දිගහඒැඒ, මටරපාඒා 718451577 

26  548 - 
මකලිස්ථාාන, 

බී. ස්ා ේපාා ම,ා මකලිස්ථාාන,,  මරටරපා න් 714459087 

27  549 - 
ඒන්නම්මඩුඒ 

ජි.ජි.යු. මමරසින් ම,ා ඒන්නම්මඩුඒ,  මරටරපා න් 718368420 

28  550 - 
ා ස්ම්බුකුාම 

මක.ා ක් ග. ි,ස්ක්රම ම,ා ා ස්ම්බුකුාම,  මරටරපා න් 718368447 

29  551 - ඇතුන්ගම 
උතුර 

ස්මන් ම ගා න්ා ගොඩ මි, ඇතුන්ගම උතුර,  මරටරපා න් 712813884 

30  552 - ඇතුන්ගම 
දකුණ 

ා ක් ග.මක.ිළ. කාරුණාරත්න 
ා ම, 

ඇතුන්ගම දකුණ, ඇතුන්ගම 712868045 
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31  553- මිඒැකාෑඒ ආ්ය.ඩබ්. සුනික ශය සාන්් ම,ා මිඒැකාාඒ, මරදන්කඩඒා 718046915 

32  554 - 
පයින්ඩිකුාම 

ආ්ය.ආ්ය.මම්.බී.ිළ. රණසිාංහ 
ම,ා 

පයින්ඩිකුාම, ඒාගම්බාහුඒ 719211512 

33  555 - 
ාබාා නෝරුඒ 

ා ේ.ව. මු්්ලිබ් ම,ා ාබුා නෝරුඒ, ාබුා නෝරුඒ 718155573 

34  556 - කදුපාගම ආ්ය.ඩබ්.මස්ථ.ඩී. රාිපක් ගක මි, කදුපාගම, ාබුා නෝරුඒ 714165921 

35  557 - පහා 
මඹ්ා ක 

ආ්ය.මම්.  මාකරත්න ම,ා පහා 
මඹ්ා ක,මරදන්කඩඒා 

718368423 

36  558 - මමුනිච්චි, මයි.ව. මමින් ම,ා මමුනිච්චි,, මුන්,ාකඩඒා 772585832 

37  559 - ස්දපාගම ඩබ්.ව. සිකඒා ම,ා ස්දපාගම, මුන්,ාකඩඒා 715482132 

38  560 - ඌ්තුිළටි, ටි.මම්.මක. මා බ්ා ස් න ම,ා ඌ්තුිළටි,, මුන්,ාකඩඒා 713139836 

39  561 - ඒනමක 
උ,න 

ආ්ය.ඊ.ඩබ්.ස්.ා ක් ග. 
රත්නදිඒාකර මි, 

ඒනමකඋ,න,මරදන්කඩඒා 717917390 

40  562 - 
ඒාගස්ථබාහුඒ 

ා ේ. දම,න් ම මි, ඒාගම්බාහුඒ, ඒාගම්බාහුඒ 718426084 

41  563 - ද,ාගම ව.ඩී. ස්ා ේඒ්යධ්න මි, ද,ාගම, ඒාගම්බාහුඒ 776325811 

 

ටුහින් දේම ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  564 - ා පෝාන ටී.ා ශඒප්රි, ම,ා සි,ඹාාගස්ථඒැඒ, සිටරපුකුාම 713732775 

716283520 

02  565 -  හළගම ා ක් ග.ව.ව. ස්මන්ා්ා ා ඒරුටරපන්කුාම,  හළගම, 
සීටරපුකුාම 

716281369 

03  566 - සීටරපුකුාම ඩබ්. ා රෝහිණි ස්ා ේඒ්යධ්න සීටරපුකුාම 714429234 

04  567 - 
්ම්මැන්නාඒ 

ඩබ්.මක. ා ස්ා නස්රත්නමි, පාලුඒැඒ, සීටරපුකුාම 770597394 

05  568 - කස්මඩුඒ මස්ථ.ඩබ්.ා ක් ග.ා ස්ා නස්රත්න 
මි, 

නි ම,ගම,  හළගම 774065894 

06  569 - 
කටුකැලි,ාඒ 

ඊ.ව.ා ක් ග. රත්නා,ක ම,ා කටුකැලි,ාඒ,  හළගම 722571368 

07  570 - 
කමේ ුරඒාගම 
(ඒැ.බ) 

ඊ.ව.ා ක් ග. රත්නා,ක ම,ා පහළහකමිකාෑඒ,  හළගම, 
මිහින්්ා ක 

722571368 

08  571 - නුඒර ඒැඒ ා ේ. ා ස්ා නස්රත්න ම,ා මා්ා ක පාර, කුරුන්දන්කුාම 716188910 

09  572 - ා හ නඒත්් ඩී.ඩබ්. ගාමිණි ම,ා 26/94,  මස්ථස් මාඒ්, මා්ා ක 
හන්දි,, මිහින්්ා ක 

714429036 

10  573 - කුාංචිකුාම ආ්ය.පී.මනුර බණ්ඩාර ම,ා 50 කණුඒ මස්ා, 
කුරුන්දන්කුාම, මිහින්්ා ක 

711852146 
711595451 

11  574 - 
කුරුන්දන්කුාම 

ව.ටී.ජි. කුමාරසිාංහා ම, ා ස් ඒා ිළ,ස්, කුරුන්දන්කුාම 779118026 

12  575 - කන්නමේටි, මච්.ඩබ්. ාමින්දා ප්ර මඒාංශය ස 
ම,ා 

කන්නමේටි,, මිහින්්ා ක 776521239 
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13  576 - 
කහපත්ස්ාගම 

මස්ථ. නන්දා ස් න ම,ා ා නොච්චිකුාම,  හළගම 775009988 

14  577 - මිහින්්ා ක ා ක් ග.ව.මම්. ාක් ගමාලි ා ම, ා බකජි,ම් ශය සාාාඒ, 
මිහින්්ා ක 

7184933338 

15  578 - රුඒන්ගම මන්.ටි. මම්මත් ම,ා  ලුටරපුකින්නි, උතුර, 
මිහින්්ා ක 

724370437 

16  579 - නාමකඒැඒ ා ක් ග.මම්.ටි. නන්දනි මි, නාමකඒැඒ, මිහින්්ා ක 718665717 

17  580 - 
ා ඒකාාරගම 

මච්. සුග්පාා ම,ා ඒැකාා මොරාන දකුණ, 
මිහින්්ා ක 

714165932 

18  581 - 
මරදන්කකා 

මස්ථ. නන්දා ස් න ම,ා (ඒැ.බ) මරදන්කකා, මිහින්්ා ක 775009988 

19  582 - ා බෝගහ,ා, ආ්ය.ව.ඩි. ප මරන ම,ා කනදරා පාර. ා බෝගහ,ා,, 
මිහින්්ා ක 

729235838 

20  583 - 
මහකනදරාඒ ,ා, 
1 

මස්ථ.මන්. වකනා,ක ම,ා ,ා, 1, ඒම්  වුර, 
මහකනදරාඒ, මිහින්්ා ක 

712378358 

21  584 - 
මහකනදරාඒ ,ා, 
2 

ආ්ය.මස්ථ.ා ක් ග. 
 මාකරත්නම,ා 

ඒම්  වුර, ,ා, 2, රඹෑඒ 713516020 

22  585 - 
මහකනදරාඒ ,ා, 
3 

මස්ථ. රාිපක් ගක ම,ා මහකනදරාඒ, ,ා, 2, රඹෑඒ 724967535 
713733238 

23  586 - 
මරදන්කුාම 

ආ්ය.මම්.මස්ථ. රත්නා,කමි, ශ්රමදාන මාඒ්, මරදන්කුාම, 
මිහින්්ා ක 

718256044 

24  587 - 
ා දොරමඩාාඒ 

මස්ථ.මම්.යු.ආ්ය.ස්මරා කෝන් 
ා ම, 

ා දොරමඩාාඒ, මිහින්්ා ක 719358274 

25  588 - 
උක් ගකුාාංකුාම 

මයි.ඩි. කුමාරසිාංහ මි, ස්ාංගිලිකුාම, රඹෑඒ 714181801 

 

පලුගස්ථවැව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  589 - හබරණ මස්ථ.මම්.ඩී. ාක් ගෂිකාමි, මාංක 589, හබරණ 713741986 

02  590 - කාශය සයපගම ආ්ය. ස්නි්ා ා ්න්නා කෝන්මි, මාංක 590, කාශය සයපගම, 
හබරණ 

771396731 

03  591- හින්ඒඩුන්න ඊ.මම්.මස්ථ.බී. වකනා,කම,ා මාංක 591, හින්ඒඩුන්න, 
හබරණ 

776891788 

04  592 - ඒා,ාඋකප් ටී.ිම.ඩබ්.ා ක් ග.ා ස් නානා,ක ම,ා මාංක 592, ඒා,ාඋකප්, 
පලුගස්ථඒැඒ 

718192084 

05  593 - කැාෑඒ මම්.මම්.ආ්ය.ීම.මම්.කුා ්ය ම,ා මාංක 593, කැළෑඒ, 
පලුගස්ථඒැඒ 

774535964 

06  594 - ා දමුන්නෑඒ ඩබ්.ව.මස්ථ. නිද්යශය සනිමි, මාංක 594, ා දමුන්නෑඒ, 
පලුගස්ථඒැඒ 

719086340 

07  595 - කුඩාරඹාඒැඒ යු.ිම. ා ප්ර මරත්න ම,ා මාංක 595, කුඩාරඹාඒැඒ, 
හබරණ 

776781391 
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08  

596 - කුුරක් ගඒැඒ 

මස්ථ.ඩබ්. ස්ලුඒඩන ම,ා මාංක 596, කුුරක් ගඒැඒ, 
පලුගස්ථඒැඒ 

716850023 

09  ා ේ.පී.ව.මම්. ා ප්ර මසින් මි, මාංක 596, කුුරක් ගඒැඒ, 
පලුගස්ථඒැඒ 

717526768 

10  597 - මටරපාඒා මච්. ා ස්ා නස්රත්න ම,ා මාංක 597, මටරපාඒා, 
පලුගස්ථඒැඒ 

773058170 

11  598 - මඩඒා යූ. ා ටරමදාස් ම,ා මාංක 597, මටරපාඒා, 
පලුගස්ථඒැඒ 

718192068 

12  599 - මහරඹාඒැඒ මම්.මස්ථ.ා ක් ග.නානා,ක් ගකාර ම,ා මාංක 599, මහරඹාඒැඒ, 
පඩිකාරමඩුඒ 

714406690 

13  

600 - දමත්රීගම 

යූ. ා ටරමදාස් ම,ා මාංක 600, ා මමත්රීගම, 
පඩිකාරමඩුඒ 

718192068 

14  මම්.මච්.මස්ථ.ඩී. ගමා ව මි, මාංක 600, ා මමත්රීගම, 
පඩිකාරමඩුඒ 

713371886 

15  601 - පලුගස්ථඒැඒ ජී.මම්.සි.ා ක් ග. ගින්්ා කමි, මාංක 601, පලුගස්ථඒැඒ 726939015 

16  602 - 
ා ස් නාදින්,ාගම 

මස්ථ.ඩබ්. ස්ලුඒඩන ම,ා මාංක 602, 
ා ස් නාදින්,ාගම 

716850023 

17  603 - ා හොන්ස්ා මස්ථ.මම්.ා ක් ග.බී.කරුණාරත්න ම,ා මාංක 603, ා හොන්ස්ා 713556117 

 

පලාගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
01  658 - ගිරාා න්ගම ආ්ය.ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.කරුණාරත්න මි, ගිරාා න්ගම, 

ද/හකමිකාඒැඒ 
714891082 

02  659 - ආනක ාඒ ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.වකනා,ක ම,ා ආනක ාඒ, 
ද/හකමිකාඒැඒ 

771841973 

03  66 - නාරාංගස්ථඒැඒ ව.මම්.මන්.මම්.මධිකාන් ම,ා නාරාංගස්ස්ථඒැඒ, 
ා ශඒහූඒ 

718422488 

04  661 - 
ද/හකමිකාඒැඒ 

බී.ජි. දම,න් ම කුමාන්ා ම, ද/හකමිකාඒැඒ, 
කැකිරාඒ 

771741954 

05  662 - රණඒ ආ්ය.මම්.ා ක් ග.ජී.ටි.මයි.ිම.ා කොස්ථඒත්්ම,ා රණඒ, පුබ්ා බෝගම 721690624 

06  663 - 
හිඟුරුඒැකිළටි, 

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.වකනා,ක ම,ා හිඟුරුඒැකිළටි,, 
ද/හකමිකාඒැඒ 

771841973 

07  664 -  පුකඒැහැර ඩබ්.ව. සුා ාෝානා ස්ඳමාලිා ම,  පුකඒැහැර, 
මාා න්රුඒ 

759587369 

08  665 - මාා න්රුඒ ඩී.මම්.මච්.ා ක් ග.දිස්ානා,ක ම,ා මාා න්රුඒ, නෑගම්පහ 718175958 

09  666 - ඒම්බටුඒැඒ ා ේ.මම්.ව. ස්ඳමාලිකරුණාරත්න ා ම, ඒම්බටුඒැඒ, 
මාා න්රුඒ 

711991366 

10  667 - මඹගස්ථඒැඒ ඩී.මම්.මස්ථ.දිස්ානා,කම,ා මඹගස්ථඒැඒ, 
මාා න්රුඒ 

713437285 

11  668 - කලුගා ඩි.මම්.ඩබ්.ව.දිස්ානා,ක ම,ා කලුගා, බඹරගස්ථඒැඒ 717186718 

12  669 - පරඒහගම ව.ජි. ිගත් කුාරත්නම,ා පරඒහගම, ආඩි,ාගා 729235909 

13  670 - ආඩි,ාගා ඩබ්.මම්.පී.මස්ථ.දිස්ානා,ක ම,ා ආඩි,ාගා 775942896 
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14  671 - 
ගම්ිමන්ගස්ථඒැඒ 

ඩබ්.මම්.පී.මස්ථ.දිස්ානා,ක ම,ා ගම්ිමන්ගස්ථඒැඒ, 
ආඩි,ාගා 

775942896 

15  672 - 
ා දමා ගොකාාගම 

යු.ඩි.පී. ප්රී මමාලිා ම, ා දම ා ගොකාාගම, 
ා ශඒහූඒ 

715327619 

16  673 - බුදුා වහින්න ඩබ්.ආ්ය.මම්.මන්.මක.ාන්්ර මාක ම,ා බුදුා වහින්න, 
ා ශඒහූඒ 

712753056 

17  674 - පැකබැදි,ාඒ ආ්ය.මම්.ා ේ.පී.රත්නා,ක ම,ා පැකබැදි,ාඒ, 
ආඩි,ාගා 

713361166 

18  675 - ඇකාඒැඒ ිම.සි.ඩී. වකනා,ක මි, ඇකාඒැඒ, 
ගකකින්,ාගම 

779615762 

19  676 - 
ා මොා රොත්ා ත්ගම 

ආ්ය.මම්.ඩී.  ඳුනිකකුමාන් රත්නා,ක 
ා ම, 

ා මොා රොත්ා ත්ගම, 
ා ශඒහූඒ 

719257505 

20  677 - කින්ඳිඒත්් මම්.ඩි. බණ්ඩාර ම,ා කින්ඳිඒත්්, පාාගා 714634811 

21  678 - මීය  ඒැඒ ඊ.මම්. බුශධිකා මධුශය සානි කුමාන් 
ා බෝ,ා ගොඩ මි, 

මීය  ඒැඒ, පාාගා 717029898 

22  679 - හිඟුරු ඒැඒ ඩබ්.මම්.ආ්ය.ඒන්නිනා,ක හිඟුරුඒැඒ, ආඩි,ාගා 712298895 

23  680 - 
මලුත්ගකකින්,ාගම 

ආ්ය.මම්.ආ්ය. බණ්ඩාරම,ා මලුත්ගකකින්,ාගම, 
ගකකින්,ාගම 

716283714 

24  681- දානි,ාගම ඊ.මම්.මස්ථ. වකනා,ක ම,ා දානි,ාගම, 
ගකකින්,ාගම 

715704770 

25  682 - උකප්ගම ව.ව.මස්ථ. රූපසිාංහ ම,ා උකප්ගම, 
ගකකින්,ාගම 

718606526 

26  683 - 
කටුකැලි,ාඒ 

ටී.මම්.සි. මා බ්ා කෝන්ා ම, කටුකැලි,ාඒ, 
පුබ්ා බෝගම 

718584660 

27  684 - මලුත් 
කඩාටුගම 

ඊ.මම්.මස්ථ. වකනා,ක ම,ා මලුත්කඩාටුගම, 
පුබ්ා බෝගම 

715704770 

28  685 - උඳුරඒ 
හකමිකාඒැඒ 

ආ්ය.මම්.ආ්ය. බණ්ඩාරම,ා උඳුරඒ හකමිකාඒැඒ, 
පුබ්ා බෝගම 

716283714 

29  686 - බාලුඒැඒ 1 මච්.ිම. ඒස්න්් කුමාරම,ා බාලුඒැඒ 1, පාාගා 711256761 

30  687 - බාලුඒැඒ 2 මච්.ිම. ඒස්න්් කුමාරම,ා බාලුඒැඒ 2, පාාගා 711256761 

31  688 -ා නකලි,ගම ඩබ්.මම්.ා ේ.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා ා නකලි,ගම, 
පාාගා 

714080956 

32  689 - පහාගම මන්.  ාාංගසිාංහ ම,ා පහාගම, පාාගා 770632548 

33  690  - කරස්ාගම ව.ව.ටී.සී. රූපසිාංහමි, කරස්ාගම, පාාගා 717020778 

34  691 - ගම්ස්භා 
හකමිකාඒැඒ 

මන්.  ාාංගසිාංහ ම,ා ගම්ස්භා 
හකමිකාඒැඒ, 
පාාගා 

770632548 

35  692 - 
ා ගෝනා දනි,ාගම 

ඩබ්.මම්.මස්ථ. ස්ා ේරත්නම,ා ා ගෝනා දනි,ාගම, 
පාාගා 

714640303 
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රඹමව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංක

ය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය 
දුරකාන 

නංකය 

01 
79 - ගකීමරා ගොකාෑඒ ා ක් ග.ජී.ව. දිස්ානා,ක ම,ා ා කොකටි,ා ගොකාෑඒ, 

ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ 

072214325

4 

02 
80 - මඹගහඒැඒ ා ක් ග.ජී.ව. දිස්ානා,ක ා ම, මඹගහඒැඒ, 

ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ 

072214325

4 

03 
81 - ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ 

- 
ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ, 

මැදඒච්චි, 
- 

04 
82 - ා ේඒැක කැටි, ඩී.මම්.ඩී.ා ක් ග.දිස්ානා,ක මි, ්ඹාා ගොකාෑඒ,  

ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ 

071101631

5 

05 
83 - ්ාමරහකමිකාැඒ මස්ථ.මන්. කරුණාදාස් මි, ්ාමරහකමිකාෑඒ, 

ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ 

071768735

0 

06 
84 - ්කගහඒැඒ මස්ථ.මච්.මම්. මමීය න්ම,ා ්කගහඒැඒ, රඹෑඒ 071839159

5 

07 
85 - ගකකන්ා ශගම ා ක් ග.ව. මනාසී්යාන් ම,ා ගකකන්ා ශගම, කෑදෑඒ, 

ම/පුර 

071636907

6 

08 
86 - බාාා හොදඒැඒ ටී.මන්.සී. ා ්න්නා කොන්මි, බාාා හොදඒැඒ, 

ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ 

071075873

1 

09 

87 - 

 හළා කොා ාොන්ගස්ථඒැ

ඒ 

මස්ථ.ා ක් ග. මාා නක මි, 

 හළා කොා ාොන්ගස්ථඒැඒ,  

මීය මකඒැඒ 
071101287

7 

10 
88 - මීය මකඒැඒ ඩබ්. සුසිාාප්රනාන්දු මි, මිමකඒැඒ, කාාංචි , 071674780

4 

11 
89 - කකාාංචි, සින්ක මා බ්සිාංහ ම,ා කාාංචි ,, ම/පුර 071529214

2 

12 
90 - පීනගම ා ක් ග.ඩී. ඒරුස්ස්්ාන මි, පීන ගම, 071371699

6 

13 
91 - ා කෝණකුුරක් ගඒැඒ ා ක් ග.මස්ථ.ා ක් ග. කරුණාදාස්ම,ා ා කෝණකුුරක් ගඒැඒ, 

කැදෑඒ 

071826682

0 

14 
92 - ා ගෝනෑඒ මස්ථ.ිම.මම්.මන්.මස්ථ.ා ස්ා නස්රත්

න 

ා ගෝනෑඒ, කාාංචි, - 

ම/පුර 

071-

5301677 

15 
93 - මහකනදරාඒ 

(,ා, 02) 

ආ්ය.පී. රාංජිත්ා ප්ර මාාක ම,ා මහකනදරාඒ , රඹෑඒ 077765953

1 

16 
94 - මහකනදරාඒ 

(,ා, 01) 

බී.මම්. ා ්න්නා කෝන් මි, මහකනදරාඒ , රඹෑඒ 071497352

9 

17 
95 - ා රො ඒැඒ ආ්ය.ිම. ආ්ය.පී.බණ්ඩාර මි, ා රො ඒැඒ, සීටරපුකුාම 078341439

1 

18 
96 - කුඩාගම ආ්ය.පී. රාංජිත්ා ප්ර මාාක ම,ා කුඩාගම , සීටරපුකුාම 077765953

1 

19 
97 - කෑදෑඒ ඩී.මම්.මයි.මම්.දිස්ානා,ක මි, කැදෑඒ, මනුරාධ්පුර 071399322

5 
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20 
98 - කිළන්වගම මස්ථ. නිකමිණිදිස්ානා,ක මි, කිළන්ක් ගගම, කාාංචි, 072577574

7 

21 
99 - පකාාංකුාම ඩී. ා ප්ර ම මාක ම,ා පාාංකුාම, රඹෑඒ 071847306

8 

22 
100 - රඹෑඒ ඩී. ා ප්ර ම මාක ම,ා රඹෑඒ 071847306

8 

23 
101 - නඹඩගස්ථඒැඒ ඩබ්.මම්.මක. ඒලිසිාංහම,ා නබඩාස්ථඒැඒ, රඹෑඒ 071816051

2 

24 
102 -  කින්ා ගොකාෑඒ ජී. ගුණරත්න ම,ා  කින්ා ගොකාෑඒ, රඹෑඒ 071294208

4 

25 
103 - 

දිස්,ාඋඩබැන්දඒැඒ 

ජි.ඩී.ටී. කුමාර ම,ා දිස්,ාඋඩබැන්දඒැඒ, 

කඩහ්, රඹෑඒ 

071566778

8 

26 
104 - මැදගම ආ්ය.මම්.ඒයි. බණ්ඩාරමි, මැදගම, පරස්න්ගස්ථඒැඒ 071700116

0 

27 
105 - ා කොලිබැන්දඒැඒ යු.මන්.මක. ඥාණරත්නම,ා ා කෝලිබැන්දෑඒැඒ, 

පරස්න්ගස්ථඒැඒ 

072623794

0 

28 
106 - කටුකැලි,ාඒ ජී.යු. රත්නීයලි මි, කටුකැලි,ාඒ, 

ඒහමකා ගොකාැඒ 

071426506

0 

29 
107 - සි,ඹාාගස්ථඒැඒ ව.මස්ථ.බී.මස්ථ.කුමාන්හාමි මි, සි,ඹාාගස්ථඒැඒ 

ඒහමකා ගොකාැඒ 

071521907

1 

30 
108 - 

ඒහමකා ගොකාෑඒ 

ව.මස්ථ.බී.මස්ථ.කුමාන්හාමි මි, 108 ඒහමකා ගොකාැඒ 071521907

1 

31 
109 - 

ඒහමකා ගොකාෑඒ 

මම්.ජී. රාංජිත් ම,ා ඒහමකා ගොකාැඒ 025325693

7 

32 
110 - 

ඒහමකා ගොකාෑඒ 

මම්.ජී. රාංජිත් ම,ා ඒහමකා ගොකාැඒ 025325693

7 

33 
111 - ස්ාංගිලිකනදරාඒ ව.මස්ථ.ා ක් ග. දිස්ානා,කමි, ස්ාංගිලිකනදරාඒමැදඒච්චි

, 

071773107

3 

34 
112 - 

කාටුපුලි,න්කුාම 

ජී.  මස්ථස් ස්ා ේනා,කම,ා කාටුපුලි,න්කුාම, 

පරස්න්ගස්ථඒැඒ 

071822737

8 

35 
113 - ස්ඳමකගම මස්ථ.මස්ථ.ා ක් ග. ධ්නපාා මි, ස්දමකගම, රඹෑඒ 071849342

4 

36 
114 - මහඒැඒ මස්ථ.මස්ථ.ා ක් ග. ධ්නපාා මි, මහඒැඒ, පණ්ඩුකාභ,පුර 071849342

4 

37 
115 - පණ්ඩුකාභ,පුර ව.මස්ථ.ටී. ආන්,සින්මි, පණ්ඩුකාභ,පුර 

පරස්න්ගස්ථඒැඒ 

072328063

0 

38 
116 - කඳුරුගස්ථදමන ජී.මම්.මම්.ආ්ය.යු.මකාඒ මි, කදුරුගස්ථදමන 

පරස්න්ගස්ථඒැඒ 

071231801

2 

 
113 - ා පර ඒැඩ බැලූ මන්.පුාංචිා නෝනා 

- 

071739501

8 

 
114 - ා පර ඒැඩ බැලූ යූ.මන්.මක.ඥාණරත්න 

- 

072623794

0 
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කැකිරාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංක

ය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය 

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 

01  605 - නාඒක් ගකුාම මස්ථ.ජී.මම්.මම්.ා ක් ග.ා ස්ා නස්රත්
න ම,ා 

ා නො:153, මධ්යම 
ා බා හත්ශය සාාාඒ පාර, 
මඩාටුගම 

71845755
3 

02  606 - ා මොරා ගොඩ ඩී.ඩී.බී. රාිපක් ගක ම,ා හීනුක් ගකින්,ාඒ, 
ගා න්ඒකා පොා 

71974337
1 

03  607 - ීමන්,ගස්ථඒැඒ සුනික බස්ථනා,ක ම,ා මාන්කඩඒා, කැකිරාඒ 71537455
9 

04  608 - මහදිවුකඒැඒ යු.ඩබ්.මයි.ඩී.ා ේ.බණ්ඩාර ම,ා ස්ඳිළ, ා ස්ඒන , 
මහඇාගමුඒ, කැකිරාඒ 

71683265
8 

05  609 - 
හීනුක් ගකින්,ාඒ 

ඩී.මම්.මයි.පී. නිස්ාංස්ාම,ා මැදගම, කැකිරාඒ 77914675
0 

06  610 - 
ගා න්ඒකා පොා 

ඩබ්.මම්. නිහාකබණ්ඩාර ම,ා හකමිකාෑඒ, හබරණ පාර, 
කැකිරාඒ 

71126640
0 

07  611 - 
මාමිණි,ාරඹෑඒ 

ආ්ය.මම්.ඩි.ඩී.රාිපක් ගක මි, 8 කණුඒ, හීනුක් ගකින්,ාඒ, 
ගා න්ඒකා පොා, කැකිරාඒ 

71421365
2 

08  612 - 
ා කොකාන්කුමේටිග
ම 

මච්.මම්. රාංිනි ා හ රත්මි, මාමිණි,ාඒ, මරදන්කඩඒා 77928756
1 

09  613 - මාමිණි,ාඒ මයි.මම්.ඩී. සී.ා ක් ග. ාාංගසිාංහ 
ා ම, 

මාමිණි,ාඒ, මරදන්කඩඒා 71482621
1 

10  614 - ා ්ෝරඒැඒ මස්ථ.මම්.සී. ස්මරා කෝන්මි, කැළෑපුලි,න්කුාම, 
මරදන්කඩඒා 

71196869
0 

11  615 - 
කැළෑපුලි,න්කුාම 

ිළ.ිළ. උපා ස් න මි, බැදිඒැඒ, ා මොරා ගොඩඒැඒ 71063002
1 

12  616 - 
 හළපුලි,න්කුාම 

බී.ා ක් ග.ජී.ව.මස්ථ.ීමරඒ්යධ්න ම,ා නිකිණි,ාඒ, කැකිරාඒ 72974300
3 

13  617 - 
මරදන්කඩඒා 

බී.ා ක් ග.ජී.ව.මස්ථ.ීමරඒ්යධ්න ම,ා නිකිණි,ාඒ, කැකිරාඒ 72974300
3 

14  618 - ඔළුකරද මක.සී.ා ක් ග. වකනා,ක ම,ා  ලුා ක් ගගම, මහ කැකිරාඒ, 
කැකිරාඒ 

77822165
7 

15  619 - 
මුඩා පරුමාගම 

ඊ.මම්.ජී.මම්. වකනා,කා ම, මාංක 165, මාඒ, කැකිරාඒ 71345947
8 

16  620 - දුම්න්, 
නගර, 

ව.මස්ථ. කළුා බෝස්ා ා ම, ා මොරා ගොඩ, ා මා ගොඩඒැඒ 72777354
2 

17  621 -  හළගම මස්ථ.සී.උස්ථඒත්් ම,ා ඇ ීමරඒැඒ, මරදන්කඩඒා 75768900
6 

18  622 - 
ශය සාස්ථත්රා ඒකලි, 

ඩී.ව.බී. ීමරා කෝන් ම,ා ශය සාස්ථත්රා ඒකලි,, කැකිරාඒ 71566832
1 

19  623 - 
කරුක් ගකන්කුාම 

ා ේ.යූ. කුමාන් මි, ස්මිනගම, කැකිරාඒ 77807650
2 

20  

624 - මයිාගස්ථඒැඒ 

ව.මම්.මම්.මච්.කුා මාක මි, නිකිණි,ාඒ, කැකිරාඒ 75801685
4 

21  මක.සී.ා ක් ග. වකනා,ක ම,ා  ලුා ක් ගගම, මහකැකිරාඒ, 
කැකිරාඒ 

77822165
8 
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22  

625 - නිකිණි,ාඒ 

බී.මම්.මච්.මක.දිස්ානා,ක මි, මහඇාගමුඒ, කැකිරාඒ 77367644
1 

23  ඩබ්.මම්.ව.බී. වකනා,ක ම,ා ා කොරස්ගකා, කැකිරාඒ 71458447
7 

24  626 -මාඒ ඩී.මම්. ස්ා ේතුාංග ම,ා මහඇාගමුඒ, කැකිරාඒ 71363162
0 

25  627 - 
මරදන්කඩඒා පාර 

ා ක් ග.ආ්ය.මම්.කුමාන්හාමි ා ම, 178, මකා ශණිපුර, කැකිරාඒ 77082520
7 

26  628 - කැකිරාඒ 
නගර, 

ව.මම්.ා ක් ග. මධිකාන් ම,ා බටුාන්ද, මාඒ, කැකිරාඒ 77229604
7 

27  629 - කුඩා 
කැකිරාඒ 

මයි.මම්. ස්ා ේබණ්ඩාරම,ා මයිාගස්ථඒැඒ, කැකිරාඒ 71845771
4 

28  630 - මාන්කඩඒා ටී.මම්.ආ්ය.මන්.ා ්න්නා කෝන් 
ා ම, 

ගාිළ ගා පන්ස්ා පාර, 
හීනුක් ගකින්,ාඒ, 
ගා න්ඒකා පොා 

71102622
6 

29  631 - මකා දණිපුර ටි.මම්.මන්.මම්.ා ්න්නා කෝන් 
ම,ා 

මමරගින්, ා ඒරුාංකුම, 
කැකිරාඒ 

77370753
5 

30  632 - 
ඇුරකගස්ථඒැඒ 

ඩී.මම්. දිස්ථනානිකමිණි කුමාන් 
මි, 

129/2, ,කකා පාර, 
කැකිරාඒ 

71311690
6 

31  633 - මැදඒැඒ ා ේ. කරුණාරත්න ම,ා ඇුරකගස්ථඒැඒ, කැකිරාඒ 71712893
7 

32  634 - 
ා පෝාා න්ගම 

මයි.මම්. ස්ා ේබණ්ඩාරම,ා මයිාගස්ථඒැඒ, කැකිරාඒ 71845771
4 

33  635 - කුුරක් ගඒැඒ ඩී.මම්. පාලි්දිස්ානා,ක ම,ා මහඇාගමුඒ, කැකිරාඒ 71834653
8 

34  636 - රත්මකකන්ද මන්.මච්. ා ්න්නා කෝන්ා ම, මැදඒැඒ, කැකිරාඒ 71681064
4 

35  

637 - මහකැකිරාඒ 

ිළ.මම්.මන්.ටී.ධ්්යමා ස් න මි, මාඒ, කැකිරාඒ 71217599
7 

36  ටී.මම්.මන්.මම්. ා ්න්නා කොන් 
ම,ා 

මමරගින්, ා ඒරුාංකුම, 
කැකිරාඒ 

71196369
2 

37  638 - ඔා ාොම්බෑඒ ව.පී. ආන්,රත්න ම,ා දුරකා පාර, මහකැකිරාඒ, 
කැකිරාඒ 

71076004
6 

38  639 - 
ා කොා රොස්ගකා 

ව.මම්.ව.සී. කුා මාකමි, ා නො:219, ා ඒරුාංකුාමපාර, 
කැකිරාඒ 

71662417
9 

39  640 - මැදගම ආ්ය.මම්.මස්ථ.ආ්ය. රත්නා,ක 
ා ම, 

මනුාා නිඒස්, කුුරක් ගඒැඒ, 
කැකිරාඒ 

71710502
2 

40  641 - මහඇාගම ඩි.මම්. ස්ා ේතුාංග ම,ා මහඇාගමුඒ, කැකිරාඒ 71363162
0 

41  642 - පකා කහිඟුර ඩී.මම්.ටි.මම්.රත්නා,ක ම,ා කන්ිනන්කුාම, ස්ජි්පුර 71678282
6 

42  643 - 
උණා ගොකාෑඒ 

ඩී.මම්. දිස්ානා,ක ා ම, මැදගම, කැකිරාඒ 71572146
7 

43  644 - ා හෝරාා පොා ව.මම්.මස්ථ.බී. මධිකාන්ම,ා මාඒ, කැකිරාඒ 71566832
0 

44  645 - නිදිගම ඩබ්.මම්.ව.බී. වකනා,කම,ා ා කොරස්ගකා, කැකිරාඒ 71458447
7 

45  646 - බරාස්ා ව.ඩබ්.මම්.මන්.සී.ි,ඒ්යධ්න මි, හැඒැන්්ැන්ා න්ගම,මඩාටුග
ම 

71573049
7 
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46  647 - 
මුරුාංගාහිටිකන්ද 

ඊ.මම් . රාංිනි වකනා,කමි, ා නොච්චිකුාම, මරදන්කඩඒා 71550208
0 

47  648 - ා කො ාගා ව.ව.මම්. රත්නසින් මි, 49 කණුඒ, කිතුකහිටි,ාඒ, 
කැකිරාඒ 

71323784
8 

48  649 - ා නකබෑගම ඩබ්.ා ක් ග. ා හ මාන්්රම,ා  මබ්බටුඒැඒ, කැකිරාඒ 71913116
8 

49  650 - මඩාටුගම ඩි.ඩී.බී. රාිපක් ගක ම,ා හීනුක් ගකින්,ාඒ, 
ගා න්ඒකා පොා 

71974337
1 

50  651 - කන්ඩාම 
නැා ගනහිර 

මස්ථ.ජී.මම්.සි.පී. ා ස්ා නස්රත්න 
මි, 

 හළගම, මඩාටුගම 71856872
7 

51  652 - 
කිතුකහිටි,ාඒ 

ා ේ.බී.  මාකරත්න මි, ා නො 26, උඳුරඒ උතුර, 
ගකකින්,ාගම 

71621568
5 

52  653 - කන්ඩාම 
බ හිර 

ඩබ්.ඩී. ි,රත්න ම,ා 1053, කිතුකහිටි,ාඒ 71562055
8 

53  654 - දුණුමඬාාඒ මම්.ඩබ්.ඩී.ආ්ය.මුතුකුඩ ා ම, ා නො:1021, කිතුකහිටි,ාඒ 71335719
9 

54  655 - බණ්ඩාර 
ා පෝාන 

ආ්ය.මම්. රණසිාංහ ම,ා 690, පැකා ඒා හර, දුරකා 77761168
5 

55  656  - උඳුරුඒ ඩී.මස්ථ.ආ්ය. ා පා ්යරාා ම, ා නො:64, දුනුමඬාාඒ, 
මඩාටුගම 

78849548
5 

56  657 - දා වඒ න ඩී.ව.මම්.ව.පී. ගම්ාත්මි, ආඩි,ාගා පාර, 
හැඒැන්්ැන්ා න්ගම, 
මඩාටුගම 

71463144
0 

 

 

 

ෙැදවච්චිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නනු 

නංකය 

ා.ළධ වස්ෙ ො 

නංකය  

ා.ළධ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 

01 
42 - කිඩඒරන් කුාම මන්.මක. කරුණාරත්නමි, ා රෝහා  දින්ිළ  පාර, 2 

ඒන මාඒ්, මැදඒච්චි, 
0713725602 

02 43 - ප්රා බෝධ්ගම මම්.මච්. වකනා,ක ම,ා කුලික් ගකඩ, මැදඒච්චි, 0717574999 

03 
44 -  පුහුදිවුා ජී.මස්ථ. ීමරා ස් න ම,ා කුුරක් ගා ගොකාෑඒ, 

ඇ ීමරා ගොකාෑඒ 
0774417830 

04 
45 - 
පරණහකමිකාෑඒ 

ඩී. ාලිත් ධ්නපාා ම,ා ඇ ීමරා ගොකාෑඒ, 
මැදඒච්චි, 

0718662512 

05 
46 - 
මහකුුරක් ගා ගොකාෑඒ 

ඩබ්.මන්.මම්.ස්මාසින්මි, ශ්රී ා බෝධි මාඒ්, 
මැදඒච්චි, 

0713725557 
 

06 
47 - පූනෑඒ ජී.ව.ආ්ය.මම්. මුණසිාංහම,ා ශ්රී ා බෝධි මාඒ්, 

මැදඒච්චි, 
0776022725 

07 
48 - ආා නකමේටි, මස්ථ.සී.ා ේ. සින්ා ස් නම,ා පලුා ගොකාෑඒ, පූනෑඒ, 

මැදඒච්චි, 
0713724936 

08 
49 - ා පන්,කුාම මස්ථ.සී.ා ක් ග.සින්ඒ්යධ්නා ම, කුඩාකුුරක් ගා ගොකාෑඒ, 

පුනෑඒ, මැදඒච්චි, 
0772900753 

09 50 - ,කාඒැඒ මම්.මච්.වකනා,ක ම,ා ,කාඒැඒ , මැදඒච්චි, 0717574999 

10 
51 - 
කුඩාකුුරක් ගා ගොකාෑඒ 

ඩී.ා ක් ග. ස්ා ේසිාංහ මි, ස්රාකමුන්ටරපුඒ, 
මැදඒච්චි, 

0776404933 



100 
 

11 
52 - කඩඒත්රඹෑඒ ාාන්දනී ගුණා ස් කර මි, මහදිවුකඒැඒ, 

ඇ ීමරා ගොකාෑඒ 
0773236159 

12 
53 - ා ාෝලුගස්ථඒැඒ ඩී.ඩී.ා ක් ග. ි,ඒ්යධ්න ම,ා ඇ ීමරා ගොකාෑඒ, 

මැදඒච්චි, 
0713725601 

13 
54 - හිරකලුගම මම්.මන්.මම්දිස්ානා,කමි, පහළ ්ම්මැන්නාඒ, 

ඇ ීමරා ගොකාෑඒ, 
මැදඒච්චි, 

0713573933 

14 
55 - ඇ්ාකඩ ා ේ.මම්.ි,නන්ද ම,ා කිඩාගා කගම, 

මැදඒච්චි, 
0771288868 

15 
56 - 
ඇ ීමරා ගොකාෑඒ 

ආ්ය.මස්ථ.මම්. රණසිාංහමි, ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ, 
මැදඒච්චි, 

0713725498 

16 
57 - මහදිවුකාඒැඒ ව.ටී.ඩී. ා හ රත් ම,ා ා  ලිා කොම් පාර, 

මැදඒච්චි, 
071-3725627 

17 58 -  සින්බැස්ථස්ගම මනුකා දහනා,ක මි, පුකමිබ,, මැදඒච්චි, 0713724914 

18 
59 - ඇකින්කන්ද ඩී.මම්.ඩබ්.පී. 

දිස්ානා,ක ම,ා 

පූනෑඒ, මැදඒච්චි, 0713249176 

19 
60 - කඩඒත්ගම ව.මන්. ස්ා ේතුාංග මි, කුඩාා කොන්ගස්ථකඩ, 

පූනෑඒ 
0713725262 

20 
61 - දුමින්, නගර, ව.ටී.ඩී. ා හ රත් ම,ා ා  ලිා කොම් පාර, 

මැදඒච්චි, 
0713725627 

21 62 - පුකමලි, ඩී.මම්.ඩබ්.පී.දිස්ානා,ක  පූනෑඒ, මැදඒච්චි, 0713249176 

22 
63 - ්ම්මැන්නා 
ඇාඒක 

පී.ා ක් ග.දළුගම ම,ා ්ම්මැන්නාඇාඒක, 

ා පන්,කුාම 

0712995641 

23 
64 - ස්රාකමුන්ටරපුඒ ා ක් ග.සී.කරුණාරත්න මි, ස්රාකමුන්ටරපුඒ, 

මැදඒච්චි, 
0713725038 

24 65 - ඒකා පොා මච්.මම්.ා ක් ග.මයි.දිස්ානා,ක ඒකා පොා , මැදඒච්චි, 0713725071 

25 
66 - කටුා ඒා ජි.ව. ා ප්ර මසින්රුඒන් කුමාර ම,ා ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ, 

මැදඒච්චි, 
0725636137 

26 
67 - මැදඒච්චි, 
බ හිර 

ා ක් ග.බී.සී. රත්නා,ක ම,ා හැළඹගස්ථඒැඒ, 
මැදඒච්චි, 

0779932023 

27 
68 - මැදඒච්චි, 
නැා ගනහිර 

මස්ථ.පී. රාිපක් ගක ම,ා ස්ාංගිලි කනදරාඒ, 
මැදඒච්චි, 

0713725177 

28 
69 - කනදරා 
දිවුකඒැඒ 

මස්ථ.පී. රාිපක් ගක ම,ා ස්ාංගිලි කනදරාඒ, 
මැදඒච්චි, 

0713725177 

29 
70 - හැාඹගස්ථඒැඒ ඒයි.ා ක් ග. ාන්ා ්රස්ථකරමි, 1/77, ස්දුලි 

ස්ාංා ශශය සමාඒ්, 
මැදඒච්චි, 

0777008250 

30 
71 - මගුා නොච්චි, මස්ථ.ඩී. කරුණාරත්න මි, ස්මගි මාඒ්, කනදරාඒ, 

මැදඒච්චි, 
0713725127 

31 
72 - කින්ගකඒැඒ ආ්ය.මස්ථ.ඩී. රත්නපාාමි, කරම්බන්කුාම, 

කින්ගකඒැඒ, මැදඒච්චි, 
0775898893 

32 
73 - කිඩාගා කගම ව.මන්.ටී. ද සිකඒාමි, කනදරාා කොන්ා ගොකාෑ

ඒ, මැදඒච්චි, 
0785176180 

33 
74 - ා මොරා ගොඩ ා ක් ග.බී.සී. රත්නා,ක ම,ා හැළඹගස්ථඒැඒ, 

මැදඒච්චි, 
0779932023 

34 75 - උණගස්ථඒැඒ මස්ථ.ා ක් ග.මස්ථ.ා ස් නාරත්නමි, උණගස්ථඒැඒ, මැදඒච්චි, 0784571412 

35 
76 - කරම්බන්කුාම මස්ථ.මන්.මම්.මමීය න් ම,ා කරන්බන්කුාම , 

මැදඒච්චි, 
0712810220 
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36 
77 - ලිදඒැඒ ආ්ය.මස්ථ.මස්ථ.ඩී.සින්ඒ්යධ්න  කිඩඒරන්කුාම, 

මැදඒච්චි, 
0783587213 

37 
78 - ස්ාංගිලිකනදරාඒ ස්රත් ආනන්ද ම,ා ා නොච්චි,ාගම, 

මනුරාධ්පුර 
0711930328 
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ිමුමෙ 04 

ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොසිසිදේ  ො මුදවාගැනීදේම් කණ්ඩායම් ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි 

ළධළධා/ න් 

 

දිස්ථත්රික්කදේ  ප්රධාන දේපොලිස්ථ ළධලධා/ න් 

 නතුර නෙ කාර්යාල දුරකාන 

නංකය 

ජංගෙ දුරකාන 

නංකය 
ා ියකථ   නිා ,ෝිය 
ා පොලිස්ථප ම (උතුරු මැද 
පළා්) 

ිගත්  
මා බ්සින්ගුණඒ්යධ්න 
මහ්ා 

025-2224680 
025-2234418 

071-8591006 

නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම 
(මනුරාධ්පුර දිස්ථත්රික් ගක, ) 

මක.පී.මස්ථ.පී. 
ස්දුන්ගහඒත්් 

025-2222789(DIG) 
025-2222782 

071-8592602 

ා ියකථ  ා පොලිස්ථ 
මධිකාන්(මනුරාධ්පුර 
දිස්ථත්රික් ගක, ) 

රීම ිළන්ස්ථ මහ්ා 025-2222228 071-8591200 

 

 

නනුරාධපුර දිස්ථත්රික්කදේ  දේපොලිස්ථ ස්ථාාන ියළිබඳ දේ ොරතුරු 

දේපොලිස්ථ  දේකොට්ශාශදේ  

ො  ස්ථාානදේ  නෙ 

 නතුර නෙ කාර්යාල ජංගෙ 

දුරකාන 
ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් මනුරාධ්පුර (ස්) චුානී ශ්රි ීමරරත්න 025-2222227 071-8591202 
මනුරාධ්පුර ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ 

පන්ක් ගකක 
ස්ාංජීඒ මහනාම 

025-2222229 071-8591203 

උඩමළුඒ ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක යු.සී.මයි. ා හ මපාා 025-2221578 071-8591205 
මිහින්්ා ක ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක ආ්ය.මම්.රුක් ගමාක 

රත්නා,ක 
025-2266522 071-8591206 

හිා දෝගම ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක මන්.පී. 
කස්ථතුන්ආරච්චි 

025-2051622 071-8591204 

ා ස් ඒාස්ථා පුහුණු ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

සී. රණසිාංහ 
025-2222677 071-4333323 
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දේපොලිස්ථ  දේකොට්ශාශදේ  

ො  ස්ථාානදේ   නෙ 
 නතුර නෙ කාර්යාල 

ජංගෙ 

දුරකාන 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් මනුරාධ්පුර(ස්ස්) 
ා ක් ග.ා ක් ග.ඩී.ඩබ්.පී.කුමා
රසිාංහ 

025-2222226 071-8591207 

කැකිරාඒ 
ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

ඩබ්.පී.ා ේ.පුකථප කුමාර 025-2264226 071-8591208 

 මරටරපා න් ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක ස්නත් ිළාංා  ො 025-2050222 071-8591209 

 පා ාෝගම ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක උඩුකුුරර 025-2262322 071-6114117 
 

දේපොලිස්ථ  දේකොට්ශාශදේ  

ො  ස්ථාානදේ   නෙ    

 නතුර නෙ 
කාර්යාල 

ජංගෙ 

දුරකාන 
ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් මනුරාධ්පුර (ස්ස්ස්) ස්ජි් ද මකස්ස්ථ මහ්ා 025-2235422 0718591202 
මටරපාඒා ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක ව.ව.පී.ා රෝහණ 

මධීකාන් 
025-2249122 0718591211 

ගකනෑඒ ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක ා ක් ග.ඩි. නිශය සාන්් 
මටරපුහාමි 

025-2269523 0718591212 

ගකීමන්,ාගම ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක ඩබ්.සී.ා පා ්යරා 0252052722 0718591213 
 

දේපොලිස්ථ  දේකොට්ශාශදේ  

ො  ස්ථාානදේ   නෙ    

 නතුර නෙ 
කාර්යාල 

ජංගෙ 

දුරකාන 
ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් - ්ුරත්ා ත්ගම ඊ.මම්.පී.ා ක් ග.ඩී. 

වකනා,ක 
0252276227 0718591218 

්ුරත්ා ත්ගම ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

ා ක් ග.මම්.ජී.මස්ථ.ප්රි,න්් 
0252276223 0718591219 

ා නොචිචි,ාගම ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

මස්ථ.පී.මදින්සිාංහ 
0252257822 0718591221 

රාිාංගන, ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක ආ්ය.මම්.මයි.බී.රත්නා,
ක 

0253891500 0718591220 

්ාාඒ ා පොලිස්ථ පන්ක් ගකක ආ්ය.ඩිම.මක.මක.ස්ා ේර
ත්න 

0252276233 0718591222 

 

දේපොලිස්ථ  දේකොට්ශාශදේ  

ො  ස්ථාානදේ   නෙ    

 නතුර නෙ 
කාර්යාල 

ජංගෙ 

දුරකාන 
ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් - කැිම මා ගොකාෑඒ ා ේ.මම්.මස්ථ.බී.ි,සිාංහ 0252298624 0718591223 

කැිම මා ගොකාෑඒ ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

රාංජිත් රත්නා,ක 
0252298623 0718591215 

මැදඒච්චි, ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

කන්ා ශඒත්් 
0252245888 0718591216 

පදස්, ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

ජි.මම්.ා ක් ග.ධ්්යමදාස් 
0252253146 0718591217 
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දේපොලිස්ථ  

දේකොට්ශාශදේ  ො  

ස්ථාානදේ   නෙ    

  නතුර නෙ 

කාර්යාල 
ජංගෙ 

දුරකාන 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් -  ්න්තීන්මා ක ස්ජි් ද මකස්ස්ථ 
මහ්ා (ඒ.බ) 

0253896295 0718591218 

්න් මන්මා ක   ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

ා ක් ග.මම්.සින්ා මඒන් 
0252245722 0718591227 

මහස්ාච්චි,  ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

නිාාංග ප්රනාන්දු 
0252223322 0718591228 

 

දේපොලිස්ථ  දේකොට්ශාශදේ  

ො  ස්ථාානදේ   නෙ    

 නතුර නෙ 
කාර්යාල 

ජංගෙ 

දුරකාන 
ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් - 
ා හොා රොච්ප්ාන 

ා ේ.මම්.මස්ථ.බී. ි,සිාංහ 
මහ්ා 
 (ඒැ.බ) 

025-2278322 0718591223 

දේෙොදේරොච්ප ාන ප්රධ්ාන 
ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

මම්.මම්.ආ්ය.ස්ි් කුමාර 
025-2278426 0718591224 

කෙගගස්ථදින්ලිය ප්රධ්ාන 
ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

ප්රදීටර මාංජුා උඩුඒාා ව 
025-2247422 0718591225 

ගදේලන්හිදුමවැව ා පොලිස්ථ 
පන්ක් ගකක 

බී.ා ක් ග.මම්.සින්ා මඒන් 
කරුණා මස්ථස් 

025-2258222 0718591229 

 

යුධ ෙමුදා ළධලධා/ න් 

ස්ථාානය  නතුර නෙ 
දුරකානනංකය 

කාර්යාල ජංගෙ 

21 
ඒන ා ස් නාාංක, ා ස් නාාංකාධිප ම ා ම්ි්යිනරක සිකඒා 

0253771894 
0252226139 

0766907031 

212 
බා ා ස් නාාංක, 

බාා ස් නාාංකාධිප
 ම   

0252234909 

 

සිස්ක 
ස්ම්බන්ධීකරණ 
නිාධ්ාන් ා ම්ි්ය ි,සුන්දර 

0766907726 

කැකිරාඒ ලු මනක ක්යනක 
ඊ.ජි.මම්.මන්.ා ස්ා නස්රත්
න 

025-3858944 0766907337 

පණ්ඩුාගම ලු මනකක්යනක ලි,ානාරාච්චි 
0252222326 
0252222092 

0766907560 

්න් මන්මා, ා ම්ි්ය ඩී.මස්ථ.ා ක් ග.ා ස් නාරත්න 
025-2245089 

0714555383 
0766907623 

ා නොච්චි,ාගම කැටර න් නි,ාංා ගොඩ 025-3255234 0783352292 

මිහින්්ා ක ලු මනකක්යනක ා ක් ග.පී.මක.මමුණුපුා ්ය 025-2266662 0766907389 
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නාවික ෙමුදා ළධලධා/ න් 

දුරකාන ෙධයස්ථාානය - 026-2263100 

ස්ථාානය  නතුර නෙ 
දුරකාන නංකය 

කාර්යාල ජංගෙ ෆැක්ස්ථ 

පුනෑඒ 
මනා දණනිාධ්ා

න් 
කැටර න්ා ක් ග.ජි.මන්.ර

ණීමර 
113818125 0716877322 

025224583
9 

්දාමන්නාරම 

මනා දණනිාධ්ා
න් 

කමාන්ඩ්යමම්.ආ්ය.ා ේ.
ා ක් ග.බණ්ඩාර 

0262265100 0718663636 - 

 
ලු මනකදිස්ානා,ක 

(4RU) (Life Saving) 
113818205 0713398028 

026226517
8 

පුනෑඒ 
ප්රධ්ානසුළු 

නිාධ්ාන් (4RU) 
පුනෑඒ 

ා ශශය සප්රි, මහ්ා - 0788183485 - 

 

 

ගුවන් ෙමුදා ළධලධා/ න් 

ස්ථාාන, ්නතුර නම 
දුරකානමාංක, 

කා්ය,ාා ිාංගම 

ගුඒන් හමුදා 
කඳවුර, 

මනුරාධ්පුර 
ා බ්ස්ථකමාන්ඩ්ය මච්.මම්.මා බ්සිාංහ 0252222138 - 

 

 

සිවිම ආරක්ෂක නො යංශය 

ස්ථාාන, නම/්නතුර 
දුරකානමාංක, 

කා්ය,ාා ිාංගම 

මනුරාධ්පුර (රඹෑඒ) ක්යනකස්ා ේා කෝන් 
0252054211 
0253246140 

0718650952 

මිහින්්ා ක කැටර න් සුභසිාංහ 0252266575 0718650959 

ා හොා රොේප්ාන මනා දණනිාධ්ාන් පී.ා ක් ග.බී.ආ්ය.මිකාඒාන 0255624050 0718650935 

කැිම මා ගොකාෑඒ 
මනා දණනිාධ්ාන් ලු මනව ක්යනක 

පී.මම්.ජී.ඩී.ා ්න්නා කෝන් 
0255628000 0719841176 

ගකකින්,ාගම  0252052762 - 

ස්කපත්තු(මහස්ාච්චි
,) 

ක්යනකආ්ය.ඩී.කරුණාරත්න 0255627666 0773979807 
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ිමුමෙ 05  

නනුරාධපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්දො 

ස්ම්බන්ධවන ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ රය 

 

දේපොලිස්ථ ස්ථාානය :-  ලාව 

දේපොලිස්ථ දේකොට්ශාස්ශය :- නනුරාධපුර 

 

 

නනු 

නංකය 

නෙ ාෙ ළධලධා/  

වස්ෙ 

ලිියනය ස්ම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාන නංනය 

පුශගලික කාර්යාල ජංගෙ 

01  නිකමි ම 
දම,න් ම 

397 මධිරාණිගම 1 / ව  ගම්මාන,   0255732382 - 

02  ා ක් ග.මම්. ස්රත් 
බාංඩාර 

409 
නඒහගුරන්ා ක් 

නඒහගුරන්ා ක් 0771453575 - - 

03  උද, කුමාර 
පී ්යස්න් 

374 කඩිගාඒ කඩිගාඒ 0719193763 - - 

04  ා ක් ග.ආන්,ඒාංශය ස 384  කටි,ාඒ  කටි,ාඒ  ,ා, 
08. 

0774058678 - - 

05  ා ේ.කියු 
ාන්්රකාන් ම 

411 
හින්ා ගොකා කගම 

410/03 කුමාර 
මිබ, 

0726141383 - - 

06  මච්.බී.මුතුබාංඩා 410/කුුරක් ගගහඒැඒ හැාඹඒැඒ  
්ාාඒ 

0772161575 - - 

07  සුා ම්ධ් 
ස්ා ේරත්න 

381  මැදගම පළුගස්ථඒැඒ  
මටරපාඒා 

 - - 

08  ඩබ්.මම්.ි,සිාංහ 
බණ්ඩාර 

387  කටි,ාඒ කටි,ාඒ  ,ා, 02 0717174950 - - 

09  ි,න්්  377  මාඒ් ඒැඒ  සි,ඹාාගස්ථඒැඒ 0711097297 - - 

10  මස්ථ.මම්.සුා ්යන්්ර 
ා ස්නස්රත්න 

394  ගකඒඩුඒාගම ඒාශදි,ාගම 0715635933 - - 

11  මම්.බී 
ා ස්නස්රත්න 

376  නකාමුදාඒ නකාමුදාඒ 0719684802 - - 

12  ඩබ්ලිේ.මච් ටිකින් 
බාංඩා 

395  
 හාහකමිකාෑඒ 

 හාහකමිකාෑඒ - 0253854414 - 

13  ඩී.මම්.ආ්ය. 
ස්මාාඒතී 

386  කටි,ාඒ කටි,ාඒ ,ා, 01 0717465669 - - 

14  යු.බී.ි,ඒ්යධ්න 391පලුගස්ථඒැඒ ස්ඳරැස්ථගම 0710976369 - - 

15  උළුක් ගකුාා ම් 
ා ස්ෝමර්න හිමි 

392  මැඩි,ාඒ මැඩි,ාඒ  
ස්හාරස්ථාාන, 

- 0253893050 - 



107 
 

 

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්දො ස්ම්බන්ධවන 

ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ රය 

දේපොලිස්ථ ස්ථාානය :- දේෙොදේරොේදේපො ාන  

දේපොලිස්ථ දේකොට්ශාස්ශය :- නනුරාධපුර 

 

16  මජිත් ඒස්න්් 
කුමාර 
ා බනරගම 

380 
කැා කසි,ඹාෑඒ 

කැා කසි,ඹාෑඒ 0716672187 - - 

17  ා ක් ග.ිම.ආ්ය 
,ටිඒැකා මහ්ා 

400 මීය ගස්ථස්ෑගම 407 මීය ගස්ථස්ෑගම 0714086938 - - 

18  ජී.මච්.සී ා ස්ොයිස්ා 393  ඇඳගා ඇඳගා 0723727513 - - 

19  ටී.මම්.ා ස්ෝමසින් 403  කුරුදුඒැඒ කුරුදුඒැඒ 0710858792 - - 

නනු 

නංක

ය 

නෙ ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ ලිියනය ස්ම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාන නංනය 

පුශගලික කාර්යාල ජංගෙ 

01  යූ.බී.ි,ඒ්යධ්න 117 ඒාහස්ශදඒැඒ ඒාහස්ශදඒැඒ 
- 

025792109

5 
- 

02  ා ක් ග.ා ස් නාරත්න 118 රස්ථනකඒැඒ  - - 0776294037 

03  ව.මම්.සි,ාම් 119 හා 

මගුා නොච්චි, 

්ාාමගුා නොච්චි

, 
- - 0773786801 

04  යූ.මුතුබාංඩා 120ඒැලිමුඒා පෝාන ඒැලිමුඒා පෝාන - - 0771040674 

05  බී.ස්වු්යදීන් 121 නිකඒැඒ නිකඒැඒ - - 0771284515 

06  ව.සී.මම්.මාේදී

න් 

122 මුක් ගකරඒැඒ මුක් ගකරඒැඒ 
- 

025574082

8 
- 

07  මච්.මක.මම්.සිශදී

න් 

123  මිමන්මත්්ාඒා  මිමන්මත්්ාඒා 
- - 0778105912 

08  ඩබ්.ස්ා ේසිාංහ 124 ගම්මා හ ා වඒැඒ ගම්මා හ ා වඒැඒ - - 0771284390 

09  යූ.බී.කරුණාරත්
න 

125 කකා ටර ා මොරගහදිගිලි, 
- 

025385773
1 

- 

10  ඩී.මුණිදාස් 126  ඒඪිගඒැඒ ඒඪිගඒැඒ - - 0776429913 

11  ා ක් ග.දිනපාා 127 ා මොරකෑඒ ඇාපත්ඒැඒ - - 0778021318 

12  ඒැලිමුඒා පෝාන

ා  ් ිළ,රානහිමි 

128 

ා හොා රොේා පෝාන 

ා හොා රොේා පෝා
න - - 0711110107 

13  මච්.ිළ්ය.ා මොා හො

මඩ් 

129 කිේා කකඩ ගා ාන්ිමදුණුඒැ

ඒ 
- - 0776147935 
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14  බී.මක.මනික 

කුමාර 

130මැදඒච්චි හාංදි, මැදඒච්චි හාංදි, 
- - 0788700506 

15  ප්රස්ාශ ාන්දන 131නානුමිකාඒැඒ නානුමිකාෑඒ - - - 

16  ා ක් ග.ා ප්ර මසින් 132  ස්ා කඒැඒ පාස්ස්ථස්ාා ගොඩ - - 0772089636 

17  උපාලී රත්නසින් 133 මරදන්කඩඒා මරදන්කඩඒා - - 0718193074 

18  යූ.රාංබණ්ඩා 134 පුහුා කඒැඒ පුහුා කඒැඒ - - 0778418078 

19  ඊ.ඩී.ිළ,රත්න 135 ා මොරඒැඒ ා මොරඒැඒ - - 0722356175 

20  මළුස්හාා ්ය 

ස්මාරාන හිමි 

136  
 මරටරපන්කඩඒා 

 මරටරපන්කඩඒා 
- - 0779668702 

21  මම්.සුම මපාා 137  
්ඒාන්හකමිකාෑඒ 

්ඒාන්හකමක

ාඒැඒ 
- - 0775426854 

22  මස්ථ.මම්.ස්රූෆථ 138 

ආනඔා ාොන්දෑඒ 

ආනඔා ාොන්දෑඒ 
- - 0778465838 

23  මස්ථ.ස්න්කා්ය 139 ීමරා ස්ෝා ක ීමරා ස්ෝා ක - - 0776767179 

24  කපුා ගොකාෑා ේ 

ස්මාරාන හිමි 

140 කපුා ගොකාෑඒ කපුා ගොකාෑඒ 
- - 0774696976 

25  ව.ගුණරත්න 141පහා දිවුකඒැඒ පහා දිවුකඒැඒ 

- - 0718346937 

26  පී.ස්මාසූන්, 142  දුටුඒැඒ මඹගස්ථඒැඒ 

- - 0778513836 

27  මස්ථ.සුමනරත්න 143  ඒාා ගොකාාකඩ ඒාා ගොකාාකඩ 

- - 0776010168 

28  ජී.ජිනදාස් 144D1ඒාහකකඩ D1 ඒාහකකඩ 

- - 0774614363 

29  ඩබ්.මස්ථ.ස්ා ේාත් 145  D2 ඩී2 

ඒාහකකඩ 

ඩී2 ඒාහකකඩ 

- - 0723708309 

30  ආ්ය.මච්.ි,සින් 

ස්්ාරණ 

146  මරදන්මඩුඒ මරදන්මඩුඒ 

- - 0777206514 

31  මම්.ස්ලීම් 147 රත්මා ක රත්මා ක 

- - 0778387087 

32  මස්ථ.ව.ව.හසීක 148ා ඒාන්ගහ 
උකප් 

,ාාං ඔ, හාංදි, 

- - 0771967193 
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්දො ස්ම්බන්ධවන 

ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ රය 

දේපොලිස්ථ ස්ථාානය :-  පළුගස්ථවැව 

දේපොලිස්ථ දේකොට්ශාස්ශය :- නනුරාධපුර 

 

33  ා ක් ග.ජී. මාකරත්

න 

149  පරාංගි,ාඒාඩි, පරාංගි,ාඒාඩි, 

- - 
0782646195 

0782646194 

34  ආ්ය.නසීම් 150 පුලි,න්කඩඒා ඒාහස්ශදඒැඒ 

- - 0779003532 

35  ආ්ය.රත්නා,ක 151  දි, මත්්ඒැඒ දි, මත්්ඒැඒ 
- - - 

36  ටී.ඩී.ගුණරත්න 152  නබඩඒැඒ නබඩඒැඒ 
- - 0766756731 

37  සී.ා ක් ග.ස්්රසිාංහ 153 දෑකැ මා පෝාන දෑකැ මා පෝාන - - 0776755963 

38  ප්රි,න්් 

ස්ා ේරත්න 

154ා දම ඒැඒ ා දම ඒැඒ 
- - 0773767255 

නනු 

නංක

ය 

නෙ ාෙ ළධලධා/  

වස්ෙ 

ලිියනය ස්ම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාන නංනය 

පුශගලික කාර්යාල ජංගෙ 

01  මජිත් කුමාර 590කාශය සයපගම කාශය සයපගම  හබරණ - - 0775813868 

02  මම්.ි,රත්න 591 හින්ඒඩුන්න කුඩාමීය ගස්ථඒැඒ  

හබරණ 
- - 0724281926 

03  මස්ථ.මස්ථ.ද සිකඒා 593 කැාෑඒ ා බකාන්කඩඒා  

පළුගස්ථඒැඒ 
- - 0775004515 

04  ජී.ජී.මනුර 

බණ්ඩාර 

592 ඒා,ා උකප් බුානගම   

පළුගස්ථඒැඒ - - 0774954541 

05  මච්.මම්.ි,ඒ්යධ්

න 

594 ා දමුන්නෑඒ ගකකඩඒා 

- - 0777788638 

06  ා ේ.ස්ාං 

ා ස්ා නස්රත්න 

595කුඩා රඹාඒැඒ කුඩා රඹාඒැඒ 

- - 0724765290 

07  මච්.මම්. 
ි,ඒ්යධ්න 

596 කුුරක් ගඒැඒ කුුරක් ගඒැඒ 
- - 0712712725 
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්දො ස්ම්බන්ධවන 

ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ රය 

දේපොලිස්ථ ස්ථාානය :-  පදවිය 

දේපොලිස්ථ දේකොට්ශාස්ශය :- නනුරාධපුරය 

 

08  ඩී. නඒරත්න  597 මටරපාඒා ආසින්ගම   

නාමකපුර - - - 

09  මස්ථ. ිළ,ා ස් න 598  මඩඒා මඩඒා 
- - 0723584589 

10  මස්ථ.ිළ.ඩී. 
ි,ා නත් ම 

599මහරඹා ඒැඒ මහරඹා ඒැඒ 

- - 0715822298 

11  ව. දඒදයරත්න 600 දමත්රීගම ා ්කහඒස්ථ,ාඒ 

- 
0255689
569 

- 

12  බී.ආ්ය.මම්.ව.ඩ

බ්.කුමාර 

රත්නා,ක 

601පලුගස්ථඒැඒ පලුගස්ථඒැඒ 

- - 0771827173 

13  මම්. 

ා ස් නානා,ක 

602 

ා ස් නාධ්දීන්,ාගම 

ා ස් නාදීන්,ාගම 

- - 0776537764 

14  ටී.ා ක් ග.දස්නා,ක 603 ා හොන්ස්ා ා හොන්ස්ා 

- - 0772830104 

15  බී. ආන්,දාස් 604ගාිළ ගා ගාිළ ගා 
- 

0255786

546 
- 

නනු 

නංකය 

නෙ ාෙ ළධලධා/  

වස්ෙ 

ලිියනය ස්ම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාන නංනය 

පුශගලික කාර්යාල ජංගෙ 

01  මඟුාාා න් දමි් හිමි 14 
ා බෝගහඒැඒ 

ා බෝගස්ථහන්දි, 
 - - 

02  ඊ.ව. මහින්ද 

සිසිරකුමාර 

15 බාා,ාඒැඒ ඩි11 ප්ර ා ශශය ස, 
0785561094 - - 

03  ව.ජී.කරුණාරත්න 13 රුඒන්පුර 4කණුඒ  

රුඒන්පුර 
0789890053 - - 
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්දො ස්ම්බන්ධවන 

ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ රය 

දේපොලිස්ථ ස්ථාානය :-  රඹමව 

දේපොලිස්ථ දේකොට්ශාස්ශය :- නනුරාධපුරය 
 

04  මම්.මස්ථ.මන්.බාංඩාර 12 

මහා ස් න්පුර 

මහා ස්න්පුර 
0718426190 - - 

05  පී.බී.ිළ,ා ස් න 11 ඌරුඒ  ඕමාරකඩ  
ඌරුඒ 

0711557567 - - 

06  ා ක් ග.පී.මනුර 
කරුණා මාක 

10 කුුරක් ගඒැඒ කඩිාාංකුාම 
0787070740 - - 

07  මච්.මම්.ි,සුන්, 09 මභ,පුර මභ,පුර 0725469656 - - 

08  ා ක් ග.ා නෝබමේ 08 දමත්රීපුර   දමත්රීපුර 0777786025 - - 

09  මම්.ව මනුර මින්හාන 07 
ඇලිකිුරාාගා 

300 ා කො ස්  
ඇලිකිුරාාගා 

0712515012 - - 

10  ආ්ය.සුනික 
ස්ක්රමසිාංහ 

06 පරාක්රමපුර ා ්ෝනිගා පදස් 
පරාක්රමපුර 

- 0253254820 - 

11  සී.මම්.ධ්්යමා ස් න 05 බුශධ්ාංගා කම්ිමලිඒැඒ 0702158935 - - 

12  ටී.මම්.ා,නක 04 බී ,ා, සී ,ා, බ හිර 0724244482 - - 

13  මන්.පී.ා ස් නානා,ක 03 සුද්යශය සනගම ව.,ා, 0718413769 - - 

14  ඩබ්.ඩී.උපුක ශය සාන්් 01 
ිමා ස්ෝා කොටුඒ 

ීම ගබඩාඒ පාර 
0716781514 - - 

15  ා ක් ග.මම්.මස්ථ.කුමාර 
සිාංහ 

02 පදස්, සී.,ා,  
ඇඟළුම්කම්හා 
ා පා දස් 

0714161477 - - 

නනු 

නංක

ය 

නෙ ාෙ ළධලධා/  

වස්ෙ 

ලිියනය ස්ම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාන නංනය 

පුශගලික කාර්යාල ජංග

ෙ 
01  ටී.බී.මහින්දපාා ගකීමරා ගොකාෑඒ ා කොකටි,ා ගොක

ාෑඒ 
- 0253256059 - 

02  ිළ.සින්පාා මඹගහඒැඒ මඹගහඒැඒ 0775960689 - - 

03  මාංගානිශය සාන්් ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ 0773729744 - - 

04  ව.ගුණපාා ා ේඒැක ා කටි, ා ේඒැක ා කටි, 0717296629 - - 

05  ා ක් ග.මස්ථ.ාන්්රා ස් න ්ාමරහකමිකාැඒ ඌරාපීනුඒැඒ - - - 

06  ව.ආ්ය.මම්.ස්ාහී්ය ්කගහඒැඒ ්කගහඒැඒ 0718185944 - - 
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07  ා ක් ග.ස්මරා ස් කර ගකකන්ා ශගම ඒැාෑඒ 0773401481 - - 

08  ඩී.මම්. මාකරත්න බාාා හොදඒැඒ ්රණා ගොකාෑඒ - - - 

09  ඩී.ාන්්රසින්  හළා කොා ාොන්ග
ස්ථ ඒැඒ 

කෑදැා නකුටුණු 
ඒැඒ 

0710585392 - - 

10  පී.බී.ාන්්රසින් මීය මකඒැඒ මීය මකඒැඒ - 0255737896 - 

11  ඩී.ස්ා ේරත්න කකාාංචි, කකාාංචි, 0775022085 - - 

12  ඩී.ප්රස්න්න පීනගම මැස්ැස්ාෑඒ 0255714193 - - 

13  මම්.මක.ගුණසින් ා කෝණකුුරක් ගඒැඒ ා කෝණකුුරක් ගඒැඒ 0774093497 - - 

14  ා ක් ග.ිම.ාන්දන ා ගෝනෑඒ ගිණකටුඒැඒ 0716750626 - - 

15  මම්.ව.ිගත්ඒාංශය ස මහකනදරාඒ (,ා, 
02) 

මහකනදරාඒ 
ද. .,ා, 02 

0715935772 - - 

16  ආ්ය.මම්.පී.රත්නා,ක මහකනදරාඒ (,ා, 
01) 

මහකනදරාඒ 
ද. .,ා,  

0715246402 - - 

17  ා ේ.ි,ා ස් න ා රො ඒැඒ ා රො ඒැඒ  0254919498 - 

18  ා ක් ග.ා ප්ර මරත්න කුඩාගම ,කඩදුටුඒැඒ  0255723782 - 

19  මනුර ාන්්රා ස් කර කෑදෑඒ කෑදෑඒ 0773722954 - - 

20  ීම.ආ්ය.ි,සිාංහ කිළන්වගම කිළන්වගම  - - 

21  මම්.මස්ථ.ඩී.ා ස්ොයිස්ා පකාාංකුාම රඹෑඒ ඒාන 
0718611558 - - 

22  ස්ක්රමදාස් දිස්ානා,ක රඹෑඒ රඹෑඒ 0715471748 -  

23  රත්න දිස්ානා,ක නඹඩගස්ථඒැඒ නඹඩගස්ථඒැඒ 0728512700 - - 

24  ා ක් ග.මම්.රස්ාක් ග  කින්ා ගොකාෑඒ  කින්ා ගොකාෑඒ 0777519260 -  

25  මස්ථ.මම්.ව.ප්රස්න්න දිස්,ාඋඩබැන්දඒැඒ දිස්,ාඋඩබැන්දඒැඒ  - - 

26  ා ක් ග.බී.මනුරුශධ් මැදගම මැදගම 0726267580 - - 

27  ව.මච්.මම්.හනීපා ා කොලිබැන්දඒැඒ ා කොලිබැන්දඒැඒ 0723634733 - - 

28  මස්ථ.ඩී.සුනික කටුකැලි,ාඒ කටුකැලි,ාඒ  0254989966 - 

29  මම්.ජී.ස්මරසිාංහ සි,ඹාාගස්ථඒැඒ 644  ,ා,03  
ඒහමකා ගොකා 0726468911 - - 

30  මස්ථ.කුමාරසිාංහ ඒහමකා ගොකාෑඒ ා පොකඒත්් 
ඒහමක 

0713684142 - - 

31  ඩබ්.ා බෝිළටිා ගොඩ ඒහමකා ගොකාෑඒ ඒහමකා ගොකාෑඒ 0719065899 - - 

32  මයි.මම්.ි, මස්ථස් ඒහමකා ගොකාෑඒ ඒහමකා ගොකාෑඒ 07278885 - - 

33  පී.ීම.ා ටරමාන්්ර ස්ාංගිලිකනදරාඒ කනුගහඒැඒ  - - 

34  මච්.සින්පාා කාටුපුලි,න්කුාම කාටුපුලි,න්කුාම 0718862313 - - 
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35  ආ්ය.මම්.මස්ථ.ාන්්ර 
රත්න 

ස්ඳමකගම ස්දමකගම 
0789447616 - - 

36  යු.මම්.කුමාරරත්න මහඒැඒ පණ්ඩුකාභ,පුර 0729120165 - - 

37  ා ක් ග.දිස්ානා,ක පණ්ඩුකාභ,පුර පණ්ඩුකාභ,පුර 0726300585 - - 

38  පී.ධ්්යමපාා කඳුරුගස්ථදමන රත්මා ක 0710616181 - - 
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ිමුමෙ 06  

ආපදා කළෙනාකරණයග ස්ම්බන්ධ නදේනකුත් දේස්ේවා ස්පයන ආය නයන් ස්ම්බන්ධ  

කරග  ෙැකි නාොවලිය. 

 

නනුරාධපුර, දිස්ථත්රික් දේමකම් කාර්යාලයීය කාර්ය ෙණ්ඩලය 

 නෙ  නතුර කාර්යාලයීය 

දුරකාන නංකය 

දේපෳ ශගලික 

දුරකාන නංකය 
01  ආ්ය.මම්.ඒන්නිනා,ක මහ්ා දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 025-2235479 

025-2222223 
- 

02  මක.පී.මදනා,ක මහ්ා ම මා ්යක දිස්ථත්රික් ග 
ා කකම් 

025 2222237 0718042800 

03  ීම්ය ම ගමා ව මහ්ා ම මා ්යක දිස්ථත්රික් ග 
ා කකම් ( ඩම්) 

0252235099 0773616468 

04  මචි.ඩී.මන්. ස්ම්පත් ප්රනාන්දු 
මහ්ා 

ස්හකාර දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 
0252222236 0716632863 

05  යු.මස්ථ. මරුණ රස් මහ්ා ප්රධ්ාන ගණකාධිකාන් 0252222706 0718145148 

06  මක.මස්ථ. ප්ර මරාි මහ්ා ගණකාධිකාන් 0252227018 - 

07  ා ක් ග.මම්.ගුණරත්න බාංඩා 
මහ්ා 

පන්පාාන නිාධ්ාන් 0252222235 
0252222237 

- 

08  මස්ාංක රත්නා,ක මහ්ා ා ියකථ  ස්හකාර 
මැ මඒරණ ා කොමස්ාන්ස්ථ 

0252222551 0718403766 

09  ඩී.පී.ව.මස්ථ.දිස්ානා,ක මහ්ා ස්හකාර ස්මෘශධි 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

025-2223324  

10  ආ්ය.ඊ.ඩබ්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාර දි. .පන්හරණ  ස්ැළසුම් 
නිාධ්ාන් 

025 – 2222932  

11  ා ක් ග.පී.ාමින්ද මහ්ා නිා ,ෝිය  ඩම් 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

025-2222735 071- 4935232 

12  ඩී.මම්.මස්ථ.ීම. දිස්ානා,ක මි,  ඩම් හා ම මා ්යක 
දිස්ථ.ා රජිස්ථට්රා්ය 

0252222201 0714973447 

13  ඒරශදන මහ්ා මභයන්්ර ස්ගණක 0252224227 0718024049 

14  සුගත් න,නානන්ද මහ්ා දිස්ථත්රික් ග  ක්රමස්ම්පාදන 
මධ්යක් ගක 

0252235081 - 

15  ව.මක.මම්.පාරුක් ග මහ්ා ප්රධ්ාන ා මෝ ්ය රා 
පරීක් ගකක 

025 -2235081 071- 8006742 

16  ජි.ඩබ්.නාාක ද්යශය සණ මහ්ා දිස්ථත්රික් ග  ාංනේා න්රු 0253852427/ 0713204305 

17  යු.පී.පී. උවගකා දණි, මහ්ා කිරුම් මිනුම් ස්ථාානභාර 
නිාධ්ාන් 

025-2225190 071-5558502 

18  රුඒන් න,න මා බ්සිාංහ 
මහ්ා 

කුඩා ඒයාපාර මාංශය ස, 
025-2221909 071-6891552 

19  බී.ගුණරත්න මහ්ා ිා මක භාකා  0773668545 
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20  මජිත් මහ්ා දිස්ථත්රික් ග ා පොා හොර 
ා කකම් කා්ය,ාා, 

- - 

21  ස්ජි්ා මි, මිනිස්ථ බා හා රැකිරක් ගකා 
මාංශය ස, 

- 0713844171 

22  ා ස්දනස්රත්න මහ්ා ා බ්ශධ් ක යුතු 
ස්මාා ,ෝික  

- 0716005806 

23  පුකථිළක ාන්ා ්රස්ථකර මහ්ා  ිා මක ා පොලිස්ථ 
ා කොමිකන් ස්භාඒ 

- 0714040199 

24  ා ත්නුඒර මහත්මි, කෘෂික්යම මධ්යක් ගක 025-2226352 071-4422763 

25  ස්ථාානභාර නිාධ්ාන් මිා පාාන මාංශය ස, - 0771088906 

26  රෂිාා දිකහානි මි, ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
මාංශය ස, 

- 0718025181 

27  මම්.ා ක් ග.මක. පත්මි ම  මි, ස්හකාර ස්ගණකාධිප ම 0252222704 0718213342 

28  ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.බණ්ඩාර 
මහ්ා  

දිස්ථත්රික් ග ස්ාංයා 
ා කණඥ 

025- 2222791 071- 4192845 

29  ඩී.මම්.ා ශඒා ව මහ්ා ස්හකාර පුපුරණ ්රඒය 
පාාක 

025-2222560 071 - 5161101 

30  ා කක න් බණ්ඩාර මහ්ා පුඒත්පත් නිාධ්ාන් 0252224039 0718378808 

31  ඒස්න්් මහ්ා ප්ක හා කැනිම් 
ා දපා්ය්ා ම්න්තුඒ-
ප්රාා ශීය, කළමණාකරු 

025 -2223535 071 - 8255141 

32  කච්ා ච්න් ශය සාාඒ ාාංකා බැාංකුඒ 0252222142 - 

 

නනුරාධපුර දිස්ථත්රික්කදේ  ප්රාදේශීය දේමකම්වරුන් 

 නෙ ප්රාදේශීය දේමකම් 

දේකොට්ශාශය 

දුරකාන නංකය 

රාජකාරි ජංගෙ 
01  

ජි.මම්.ා ක් ග.ආ්ය.ප්රි,ද්යශය සණ මහ්ා පදස්, 0252253202 0718206771 

02  
යු.සි.ව.ිළ,දාස්මහ්ා කැිම මා ගොකාෑඒ 

0252298518 
0253243603 

0715310702 

03  
ඩි.මම්.ශය සාන්්දස්නා,ක මැදඒච්චි, 0252245744 0775334621 

04  
ව.මම්.ඩබ්.ව.මමුණුගමමහ්ා රඹෑඒ - 0714459088 

05  
මම්.මුබාරක් ග ා හොා රොේප්ාන 0252278458 0718105505 

06  
මාමේිළ.කුුරරා ව මි, ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 0252258238 0770242667 

07  
  කහ ගස්ථදිගිලි, 0252247467 0718105505 

08  
ඩබ්.මම්.රුඒන් ස්ා ේසිාංහ නැ.නු.ප 0252222662 0716030147 

09  
ා ේ.ඩබ්.මස්ථ.කිත්සින්මහ්ා නාච්ාදුඒ 0252225097 0718025551 

10  
ජි.ව.කිත්සින් මහ්ා ම.නු.ප 0252221910 0714459091 

11  
ආ්ය.මම්.ජි.ා ස් නාරත්නමහ්ා ා නොච්චි,ාගම 0252257838 0716632863 
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12  
ඊ.ආ්ය. මාකරත්නමහ්ා මහස්ාචිචි, 0252222080 0714038716 

13  
මන්.මච්.ආ්ය.නිශය සාන්්මහ්ා ්ාාඒ 

0253892120 
0252050869 

0718105505 

14  
මච්.මම්.මන්.ආ්ය.ඒන්සූන්, මි, ්ුරත්ා ත්ගම 0252276236 - 

15  
සුනික මා බ්ා කොන් රාිාාංගන, 0253856704 0710221006 

16  
ස්ථඒ්යණා මදින්සිාංහ මි, ගකනෑඒ 0252269539 0710472855 

17  
මම්.මස්ථ.මස්ථ.ස්ාජිදාභානු මි,  පා ාෝගම 0252264237 0718489539 

18  ා ්යණුකා කුමාන් ා හ රත් මි,  මරටරපා න් 
0253851794 
0253890194 

0718226767 

19  
මස්ථ.මම්.ආ්ය.පී.බී.වකනා,කමහ්ා මිහින්්ා ක 0252266658 0718140770 

20  
ව.බී.ඩබ්.කුමාරසිාංහ මහ්ා පළුගස්ථඒැඒ 0253855371 0718403522 

21  
ව.මස්ථ.බණ්ඩාරමහ්ා කැකිරාඒ 0252264587 0750875255 

22  
ා ක් ග.පී.මස්ථ.පී.කළුආරච්චි පාාගා 0252250307 0770893441 

 

නනුරාධපුර දිස්ථත්රික් පාර්ලිදේම්න්තු ෙැතිච ිෙතිචවරුන් 

 

නෙ  නතුර 

රාජකා/  

දුරකාන 

නංකය 

දේපෞශගලික 

දුරකාන 

නංකය 

ෆැක්ස්ථ නංකය 

 ගරු දුමින්ද 
දිස්ානා,ක මැ මතුමා 

කෘෂික්යම මමා්ය 011-2887412 077-7485956 011-2868915 

 ගරු.පී. හැන්ස්න් 
මැ මතුමා 

ාමීය ,ආ්යථික ක යුතු 
මමා්ය 

025-2264545 
071-8278477 
077-7660800 

025-2264545 

 ගරුාන්්රාණි බාංඩාර 
මැ මනි, 

ළමාස්ාංඒ්යධ්න හා 
කාන්්ා ක යුතු මමා්ය 

025-2225395 077-7347828 025-2225395 

 ගරු.මස්ථ.මම්. 
ාන්ා ්රස්ථන මැ මතුමා 

මනුරාධ්පුරදිස්ථත්රික් ග 
පා්යලිා ම්න්තු මන්ත්රී 

025-2224904 077-3029464 025-2224904 

 ගරු.මස්ථ.සී. 
මුතුකුමාරණ 
මැ මතුමා 

මනුරාධ්පුරදිස්ථත්රික් ග 
පා්යලිා ම්න්තු මන්ත්රී 

025-2249206 071-6179923 025-2249206 

 ගරු.ීමරකුමාර 
දිස්ානා,ක මැ මතුමා 

මනුරාධ්පුරදිස්ථත්රික් ග 
පා්යලිා ම්න්තු මන්ත්රී 

025-3779000 071-1814814 025-2235519 

 ගරුා ශය සහාන් 
ා ස් මසිාංහ මැ මතුමා 

මනුරාධ්පුරදිස්ථත්රික් ග 
පා්යලිා ම්න්තු මන්ත්රී 

025-3241056 077-7519812 - 

 ගරු.බී ාන්දිම 
ගමා ව මැ මතුමා 

මනුරාධ්පුරදිස්ථත්රික් ග 
පා්යලිා ම්න්තු මන්ත්රී 

025-4934690 
077-7632450 

025-2264217 

 ගරු.ව.ආ්ය.  ස්ථහාක් ග 
මැ මතුමා 

මනුරාධ්පුරදිස්ථත්රික් ග 
පා්යලිා ම්න්තු මන්ත්රී 025-2269677 

071-4194697 
077-7889611 025-2269676 
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පතුරු ෙැද පළාත් ස්ාාදේේ නො ය ෙණ්ඩලය 

නෙ ස්ෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

කාර්යාසිය ළධවස් ජංගෙ 
ගරු එස්ථ.එම්.දේප්ෂල ජයරත්න බණ්ඩාර ෙැතිචතුො 
උතුරු මැද පළාත් ප්රධ්ාන මමා්ය හා නී ම, හා ස්ාම,  මුදක 
හා ක්රම ස්ම්පාදන   පාාත් පාාන  ාමීය , ,ටි්ා පහසුකම්  
ස්ා ශය ස ක ඒයාපෘ ම  ස්ාංාාරක  මධ්යපන ා ්ොරතුරු ්ාක් ගකණ  
 න්ජිා න්රු  දිකිරීම් ස්හ ස්ාංස්ථකෘ මක ක යුතු මමා්ය 

0252224855 

0272226766 

0252222692 

0272052277 

0773037052 

0776788888 

ගරු එම්.දේෙේරත් බණ්ඩා ෙැතිචතුො  
උතුරු මැද පළාත් ා ස්්ය  ා ශීය, දඒදය  ස්මාි සුභ 
ස්ාධ්න  පන්ඒාස් හා ළමා රක් ගකක ා ස් ඒා  පන්ස්ර ස්හ පළාත් 
ස්භා ක යුතු මමා්ය 

0252235336 0252235336 0777273578 

ගරු සුසික ගුණරත්න මැ මතුමා 
උතුරු මැද පළාත් ස්මුපාකාර   ා ඒළඳ හා ආහාර  ප්රඒාහන  
ක්රිඩා හා ා ,්ඒන ක යුතු ස්හ ක්යමාන්් ස්ාංඒ්යධ්න මමා්ය 

0253251496 0253251496 0774346282 

ගරු ඩබ්.ා ක් ග.ස්රත්  ාාංගසිාංහ මැ මතුමා  
උතුරු මැද පළාත්  ඩම් ඒාන්මා්යග  මහමා්යග නිඒාස් ාම 
ස්ාංඒ්යධ්න ස්හ කාන්්ා ක යුතු මමා්ය 

  0716827612 

ගරු ස්ම්පත් ශ්රී නිාන්් ස්ක්රමආරච්චි මැ මතුමා 
උතුරු මැද පළාත් කෘෂික්යම කෘෂි නිකථපාදන  මා ළස්  ස්ත්ඒ 
නිකථපාදන හා ස්ත්ඒ ා ස්්ය ස්හ ධීඒර ක යුතු මමා්ය 
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පතුරු ෙැද ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය 

නෙ/ නතුර දුරකාන  නංක  

කාර්යාලය ළධවස් ජංගෙ 
ගරු පී.බී.දිස්ානා,ක 
මැ මතුමා ගරු 
ආණ්ඩුකාරතුමා 

025-2224090 
025-2220868 

025-22222403 
 

0718025592 

ආනන්ද කුාරත්න මහ්ා   
ආණ්ඩුකාර ා කකම් 

025-2222856 
0252223430 

- 0714178291 

රුඒන් ාන්ා ්රස්ථකර මහ්ා 
පන්පාාන නිාධ්ාරී 

0252235384 
 

- 0718140584 

මනුරුශධිකා දිස්ානා,ක 
මි, 
පුශගලික ා කකම් 

0252235297 - 0718449688 

මස්ථ.ඩී.මම්.ා ක් ග.මනුර 
දිස්ානා,ක මහ්ා  
ස්ම්බන්ධීකරණ ා කකම් 

- - 0719692050 

 

නනුරාධපුර දිස්ථත්රික්කදේ  දේදපාර් දේම්න්තු ො ආය න ප්රධානීන් 

නෙ  නතුර රාජකා/  දුරකාන 

නංකය 

දේපෞශගලික 

දුරකාන නංකය 
ඊ.මම්.මන්.ඩබ්.වකනා,ක  මි, පළාත් මධ්යාපන මධ්යක් ගක 025-2222430 

025-2222674 
071-3327181 

ා ක් ග.මා බ්සුන්දර  මහ්ා  කාාප මධ්යාපන මධ්යක් ගක 025-2225332 071-8403525 

ඩී.මම්.ි, මාක මහ්ා කාාප මධ්යාපන මධ්යක් ගක 025-2264233 077-6508825 

ඩී.ස්ා ේසුන්දර මහ්ා කාාප මධ්යාපන මධ්යක් ගක 025-2258245 071-8120831 

ඩී.මම්.ා ක් ග.ආන්,ඒාංශය ස මි,   කාාප මධ්යාපන මධ්යක් ගක 025-2276248 071-8178157 
ජී.මච්.මම්.ා හ මපාා ගුනඒ්යධ්න  මහ්ා  කාාප මධ්යාපන මධ්යක් ගක 025-2298615 071-8508332 

මම්.ා ේ.ා මොහන්දිරම්  මහ්ා ස්හකාර කම්කරු ා කොමස්ාන්ස්ථ  025-2222495 071-8001437 

ඩබ්.ජී.මම්.මස්ථ.ඩී.ා ්න්නා කොන් 
මහ්ා 

පළාත් මැණුම්ප ම 
025-2222960 071-4514330 

ඩී.මම්.පී.යු.ා ක් ග. ා ත්න්නා කොන් 
මහ්ා  

ා ියකථ  මිනින්ා දෝරු මධිකාන් 
025-2222656 071-8389111 

ඒස්න්් මහ්ා ප්ක හා කැනිම් ා දපා්ය්ා ම්න්තු 
ප්රාා ශීය, කළමණාකරු 

025 -2223535 0718255141 

ආ්ය.මම්.ජී.මනුර ම,ා මධ්යම පන්ස්ර මධිකාන්, ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

025-2225999 0712690760 

පී.බී.ා ස්ෝමරත්න ම,ා ා ගොස්ින ා ස් ඒා නිා ,ෝිය 
ා කොමස්ාන්ස්ථ 

025-2222812 - 

ාලිත් ගමා ව ම,ා දිස්ා ඒන නිාධ්ාන් 0252222664 0718291897 
ඩබ්.මස්ථ.ා ේරගම මහ්ා ඒනජීීම ස්හකාර මධ්යක් ගක 025-2235058 0718281473 

මයි.ජී.ස්ජි් කුමාර මහ්ා ස්භාප ම (උ.මැ.ප.)මා්යග 
ස්ාං.මධිකාන්, 

0252054040 0715906506 

මම්.ඩබ්.පී.ද සිකඒා කාාප ඒාන්මා්යග මධ්යක් ගක  0252222590 0712210875 
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සී.ා ක් ග කුාඒ්යධ්න මහ්ා මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,- 
ස්ාමානයාධිකාන් (ඒැ.බ) 

025 2222505 0718025228 

මක.ඩී.ආ්ය.ි,ා ස් කර මහ්ා ා ශිය, ආදා,ම් 
ා දපා්ය්ා මන්තුඒ ා කොමස්ාන්ස්ථ 

025 2235512 0773513663 

බාංඩාරාන්්රා ස් න මහ්ා ප්රාා ශිය, ප්රඒාහන මධිකාන් ශ්රි 
ාාංකා දුමින්, ා දපා්ය්ා ම්න්තුඒ 

025 2222402 
 

- 

සින්ා මඒන් ධ්්යමා ස් න මහ්ා ස්මුපකාර ා කොමස්ාන්ස්ථ  025-2222101 071-8291127 

ඩිම.සි.රාංඡන් මහ්ා ්ැපැක ා ශපා්ය්ා ම්න්තුඒ 
නිා ,ෝඡය ්ැපැකප ම 

025 2222136 - 

ඩිම.මමි.ිම රණතුාංග මහ්ා නාගන්ක  ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්, 
පළාත් මධ්ක් ගක 

025 2223537 - 

ිම.ඵථ.ා ක් ග.ආ්ය.මා බ්රත්න මහ්ා ා ගොඩනැගිලි ්රඒය ස්ාංස්ථාාඒ 
කළමණාකරු 

025 2222341 
 

- 

ඩිම.කුස්න් න් ඒාස්ථ මහ්ා ධීඒර ස්ාංස්ථාාඒ කළමණාකර 025 2222584 - 

ආ්ය.ධ්නපාා මහ්ා නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්, 
කළමණාකරු 

025 2222649 - 

ිළ.ඵථමි.ා පා ්යරා මහ්ා ඒෘත්තී, පුහුණු මධිකාන්, 
ස්හකාර මධ්යක් ගක 

025 2222400 - 

ද,ානන්ද ලි,නගම මහ්ා රඡර  ා ස් ඒ, පාාක 025 2222787 - 

ා ක් ග.ඵථ.නන්දා ස් න මහ්ා රඡර  ස්ශය සථඒ ස්දයාා, උප 
කුාප ම 

025 2266512 - 

මහින්ද ීමරක් ගා කොඩි ම,ා  ප්රාා ශීය, ස්හකාර පුරා ස්දයා 
ා කොමස්ාන්ස්ථ  

025-2222411 0716869016 

 පුරා ස්දයා ඒැඩිමමි ස්ථාාන භාර 
නිාධ්ාන් 

025-2222036 - 

ා ක් ග.මස්ථ.මා බ්රත්න මහ්ා ්ාක් ගකණ ස්දයාා,   මධ්යක් ගක 025-2222666 - 
 නිා ,ොිය ා පොලිස්ථප ම 025-2222789 - 

සී.ඩී.ස්ක්රමරත්න මහ්ා ා ියකථ  ා පොලිස්ථ මධිකාන් 025-2222228 0773458634 

බ්රිා වඩි,්ය උපුක ස්්ානා ව 
මහ්ා 

රණා ස් ඒාපුර මනුරාධ්පුර 
077-3082612 0113134268 

ක්යනකා හ ඒා ව ස්ාලි,පුර යුදහමුදා කඳවුර මණ 
ා දන නිාධ්ාන් 

0773659160 
 

- 

ා හ මන්් පීන්ස්ථ මහ්ා මණා දන නිාධ්ාන්-නාස්ක හමදා 
කඳවුර පූනෑඒ 071-4928396 - 

මම්.මම්.මස්ාංක ගුණ මාක 
මහ්ා 

ා න්ඒාසික ඒයාපාර 
කළමණාකර/මච් කාාප, 025-2276214 0714456868 

ඵථ.ා ක් ග.ඵථස්ථ. මනුර ද සිකඒා 
මහ්ා 

ශ්රි ාාංකා බන්ධ්නාගාර, මධිකාන් 
025 22257 - 

යු.ස්. ඒස්න්් ප්රි,ාාක ම,ා මධ්යම බස්ථ නැඒතුමි ා පොා 025 2225028 - 

 ාාංකා ගමනා ගමන මණ්ඩා, - 
මනුරාධ්පුර 025-2222325 - 

ා ේ.ඵථ.ඵථස්ථ. ා හ මාන්්ර මහ්ා රාඡය දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ ප්රාා ශිය, 
කළමනාකරු 025 2234889 - 
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ඉංජිදේන්රුවරුන් ිොර්ග  

නෙ ො  නතුර ලිියනය දුරකාන නංකය 

කාර්යාලය ළධවස් ජංගෙ ෆැක්ස්ථ 

ඊ.මම්.මස්ථ.වකනා
,ක ම,ා 
පළාත්භාර 
මධ්යක් ගක 
උතුරුමැද පළා් 

පළාත්භාර මධ්යක් ගකක 
කා්ය,ාා, මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න 
මධිකාන්,  දමත්රිපාා 
ා ස් නානා,ක මාඒ්  
මනුරාධ්පුර. 

02522352
01 

- 
07142256

68 
02522368

86 

බී.මම්.ා ක් ග.බන්නැ
ක ම,ා ප්රධ්ාන 
 ාංජිා න්රු 
මනුරාධ්පුර 

ප්රධ්ාන  ාංජිා න්රු 
කා්ය,ාා, මා්යගස්ාංඒ්යධ්න 
මධිකාන්, දමත්රීපාාා ස් නානා
,ක මාඒ්  මනුරාධ්පුර. 

02522222
94 

02522222
94 

07142111
22 

02522202
97 

මස්ථ.බී.කන්ා දා ගද
ර ම,ා ස්ධ්ා,ක 
 ාංජිා න්රු 
මනුරාධ්පුර 

ස්ධ්ා,ක  ාංජිා න්රු කා්ය,ාා,  
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,  
දමත්රිපාා ා ස් නානා,ක 
මාඒ්  මනුරාධ්පුර 

02522227
92 

- 
07182726

46 
02522227

92 

සී.මස්ථ.මස්ථ.මිරැන්ඩ
්ා ම,ා ස්ධ්ා,ක 
 ාංජිා න්රු 
මැදඒච්චි, 

ස්ධ්ා,ක  ාංජිා න්රු කා්ය,ාා,  
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,  
මැදේචි, 

02522456
66 

- 
07776081

89 
02522456

66 

ඩී.මස්ථ.ාන්්රසින්ම,
්ා ස්ධ්ා,ක 
 ාංජිා න්රු 
මරදන්කඩඒා 

ස්ධ්ා,ක  ාංජිා න්රු කා්ය,ාා, 
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්, 
මරදන්කඩඒා 

02522638
66 

- 
07142618

37 
02522638

66 

 

මයි.මමි.ා ේ. ාාංගා කෝන් 
මහා්ා 

කා්යමික ස්ාංඒ්යධ්න මණ්ඩා, 
ස්හකාර මධ්යක් ගක  025 2225659 - 

දඒදය ිළ.ඵමි.ා ක් ග.ඵස්ථ. 
 මාකරත්න 

පශය සථාාත් මස්ථඒැන්න ිළලිබද 
්ාක් ගකණ ආ,්න, මධ්යක් ගක 025 2222765 - 

ඵථ.ඵමි.ධ්්යමා ස් න මහ්ා ා ස් ඒා ස්ාංස්ථකරන මභයාස් 
ආ,්න, 025 2249463 - 

ඩබ්. ඵථ.ඵථස්ථ. ා ස් නාරත්න ා පොක ඒගා කින්ා ම් මණ්ඩා, 025 2222543 - 

ඵන්.ඩි.ඒරුන ා ස් නාරත්න කඡු ස්ාංස්ථාාඒ කළමනාකරු 025-2235398 - 

ඩි. යු.සුමනා ස් කර ඡා මක ඡා ස්මිපාදන මණ්ඩා, 
ස්ාමානයාධිකාන් 025-2222295 - 

වස්ථ.ව.ආ්ය.මබ,රත්න දුමින්, ස්ථාාන, දිස්ථත්රික් ග දුමින්, 
මධිකාන් 025-2222514 - 

මම්.මස්ථ.මම්.සිරාේ ගිනි නිස්ම වකක, - මනුරාධ්පුර 0253858583 0715314214 
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ජාතිචක ජල ස්ම්පාදන ෙණ්ඩලදේ  ළධළධා/ න් 

නෙ  නතුර ලිියනය දුරකාන නංකය 

රාජකා/  

දුරකාන 

නංකය 

දේපෞශගලික 

දුරකාන 

නංකය 

ෆැක්ස්ථ 

නංකය 

ජී.ීම.ස්ා ේරත්න ම,ා නිා ,ෝිය 
ස්ාමානයාධිකා
රී (උ.මැ) 

ප්රාා ශීය, ස්හ, 
ා ස් ඒා  
මධ්යස්ථාාන, ිා ම
ක ිා ස්ම්පාදන හා 
ිාාප්රඒාහන  
මණ්ඩා,  
ා ගොඩා ව 
මාඒ් මනුරාධ්පුර,  

0252222295 
0252225951 
0252220727 

0773905305 0252225609 

මස්ථ.සී.රත්නා,ක ම,ා ස්හකාර 
ස්ාමානයධිකාරී 
(උ.මැ) 

ප්රාා ශීය, ස්හ, 
ා ස් ඒා  
මධ්යස්ථාාන, ිා ම
ක ිා ස්ම්පාදන හා 
ිාාප්රඒාහන 
මණ්ඩා,  
ා ගොඩා ව 
මාඒ් මනුරාධ්පුර,  

0252222296 0714305176 0252222295 

ලංකා විදුලිබල ෙණ්ඩලදේ  ළධලධා/ න් 

 නතුර ලිියනය කාර්යාල දුරකාන 

නංකය 

ෆැක්ස්ථ 

නිා ,ෝිය ස්ාමානයධිකාරී  උතුරු මැද පළා් 0252221747 0252222802 

ප්රාා ශීය, කළමණාකරු ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,  බණ්ඩාරනා,ක 
මාඒ්  මනුරාධ්පුර, 

0252223222 0252222621 

නිා ,ෝිය ස්ාමානය 
මධිකාරී 

දමත්රීපාා ා ස් නානා,ක මාඒ් මනුරාධ්පුර 
0252221747 - 

ප්රධ්ාන   න්ජිා න්රු - 0252235084 - 

මාණ්ඩලික ස්ැාසුම් 
 න්ජිා න්රු 

නඒ නගර, මනුරාධ්පුර 
0252222501 - 

ස්දුලි   න්ජිා න්රු මනුරාධ්පුර 0602251246 - 

මාණ්ඩලික ස්ැාසුම් 
 න්ජිා න්රු 

නඒ නගර, මනුරාධ්පුර 
0252222501 - 

ස්දුලි  න්ජිා න්රු(ා ්ොග 
ස්ැපයුම්) 

- 
0252222285 - 

ප්රධ්ාන  න්ජිා න්රු 
( දිකිරීම්) 

- 
0252222530 - 

ප්රාා ශීය, කළමණාකරු  මාංක 10  ාාංකා ස්දුලි බා මණ්ඩා,  
දිස්ානා,ක ා ගොඩනැගිකා  කැකිරාඒ. 

0252261640 025224110 
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සී.මස්ථ.ා ාොකුබරණ 
ම,ා 

ප්රාා ශීය, 
කළමණාකරු - 
මනුරාධ්පුර 

ප්රාා ශීය, ස්හ, 
ා ස් ඒා  
මධ්යස්ථාාන, ිා ම
ක ිා ස්ම්පාදන හා 
ිාාප්රඒාහන 
මණ්ඩා,  
ා ගොඩා ව 
මාඒ් මනුරාධ්පුර,  

0252224454 0717390903 0252235495 

මස්ථ.මයි.කස්ථතුන් 
ආරච්චි ම,ා 

ප්රාා ශීය, 
 ාංජිා න්රු - 
මනුරාධ්පුර 
උතුර 

ප්රාා ශීය, ස්හ, 
ා ස් ඒා  
මධ්යස්ථාාන, ිා ම
ක ිා ස්ම්පාදන හා 
ිාාප්රඒාහන 
මණ්ඩා,  
හන්ස්ථාන්්රමාඒ්  
මනුරාධ්පුර,  

0252225740 0714428739 0252225740 

හසි් ස්්ානා ව ම,ා ප්රාා ශීය, 
 ාංජිා න්රු - 
මනුරාධ්පුර 
දකුණ 

ප්රාා ශීය, ස්හ, 
ා ස් ඒා  
මධ්යස්ථාාන, ිා ම
ක ිා ස්ම්පාදන හා 
ිාාප්රඒාහන 
මණ්ඩා,  
හන්ස්ථාන්්රමාඒ්  
මනුරාධ්පුර,  

0252225740 0714877041 0252225740 

ව.කාන්සුන්, ම,ා ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී -
නඒනගර, 
ි.ස්.ක්ර 

නඒනගර 
ිාස්ම්පාධ්න ක්රම, 
 හන්ස්ථාන්්රමාඒ්  
මනුරාධ්පුර, 

0252222556 
0714394045 
0773100617 

- 

මස්ථ.ඩබ්.ිළ,රත්න ම,ා ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී උතුර  

උතුර ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම, රාහුා මාඒ් 
ස්ි,පුර 

0253856919 
0252237687 

0714394065 
0773107098 

- 

බී.ා හ ඒාස්්ාරන ම,ා 
 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාන් පුිා 
නගර 

නැා ගනහිර 
ිාස්ම්පාධ්න ක්රම, 
රාහුා මාඒ් 
ස්ි,පුර 

0252235156 
0716234220 
0714394005 

- 

ටී.මම්.මජිත් නිශය සාන්් 
ම,ා 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
ද.ි.ස්.ක්ර 

පුිා නගර ිා 
ස්ම්පාධ්නක්රම,  මස්
්ාඒැඒ  මනුරාධ්පුර 

0253851795 0773114736 - 

ටී.මච්.ඩබ්.ප්රි,න්් ම,ා ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
පු.ි.ස්.ක්ර 

පුිා නගර ිා 
ස්ම්පාදන 
ක්රම, පුිා 
නගර,  මස්ාඒැඒ  

0252235150 
0716234220 
0714394005 

- 

මක.ව.සී.පුකථපකුමාර 
ම,ා 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
ඔ,ාමඩුඒ 

ිා ස්ම්පාධ්න 
ක්රම, ඔ,ාමඩුඒ 0252235156 

0716234220 
0714394005 

- 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාන් 
්න් මන්මා, 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  ්න් මන්මා, 0253242721 

0713072686 
0773127390 

- 
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ව.මම්.පී.මා බ්සිාංහ ම,ා ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
මිහින්්ා, 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  මිහින්්ා, 0252266604 

0714393958 
0773119221 

- 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
කහ ගස්ථදිගිලි
, 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  
කහ ගස්ථදිගිලි, 

0252247305 - 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
ා හොා රොේා පො
්ාන 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  
ා හොා රොේා පෝාන 

0252278370  - 

ආ්ය.මම්.සී.පී.ා ස්ෝමරත්
න ම,ා 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
මැදඒච්චි, 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  මැදඒච්චි, 0252245617 0718385585 - 

මච්.ඩී.ිළ,රත්න ම,ා ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
කැිම මා ගොකා
්ෑඒ 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  
කැිම මා ගොකාෑඒ 

0252298621 
0718426276 

- 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී පදස්, 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  පදස්, 

0252253209 - 

මච්.බී.ද,ානන්ද ම,ා ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
මරදන්කඩඒා 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  
මරදන්කඩඒා 

 
071226203 
0773126559 

- 
ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
කැකිරාඒ 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම, කැකිරාඒ 0252264002 

ආ්ය.මම්.ඩී.ගුණ මාක ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
මටරපාඒා 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  මටරපාඒා 0252249184 

0714198264 - 
ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
්ුරත්ා ත්ගම 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  ්ුරත්ා ත්ගම 0252276659 

ව.මම්.මන්.පී.ා ක් ග.ම්ප
ත්තු ම,ා 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
ගකනෑඒ 

ිාස්ම්පාධ්න 
ක්රම,  ගකනෑඒ 0253253945 0773699825 - 

මච්.මම්.ඩී.බී.ා හ රත් 
ම,ා 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
හබරණ  

ිාස්ම්පාදන ක්රම,  
හබරණ 0662270350 

0718289702 
0756685702 

- 

මක.ව.සී.පුකථපකුමාර 
ම,ා  

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
නාච්ාාදුඒ  

ිාස්ම්පාදන ක්රම,  
හිා දෝගම 0253856851 0713072686 - 

මන්.මක.දිස්ානා,ක 
ම,ා 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
තුරුස්ා 

ිා 
පස්ත්රාගාර, ිා මක 
ිා ස්ම්පාදන හා 
ිාාප්රඒාහන 
මණ්ඩා,  තුරුස්ා 

0252021877 
0252051820 

0718108118 - 

මන්.මක.ීමරසිාංහ ම,ා ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී නුඒර 
ඒැඒ 

ිා 
පස්ත්රාගාර, ිා මක 
ිා ස්ම්පාදන හා 
ිාාප්රඒාහන 

0252222556 
0714394029 
0773104206 

- 
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මණ්ඩා,  
මනුරාධ්පුර, 

ජී.ජී.ා ක් ග.මක.සුභනන්ද 
ම,ා 

ඒැඩභාර 
නිාධ්ාරී 
කාාඒැඒ 

කාාඒැඒ ිා 
පස්ත්රාගාර, ිා මක 
ිා ස්ම්පාදන හා 
ිාාප්රඒාහන 
මණ්ඩා,   හාගම 
- ස්ජි්පුර  කාාඒැඒ 

0252265302 
0714333647 
0773125604 

- 

 

ස්ෙෘශධි ළධලධා/  නාෙ දේමඛ්නය - නනුරාධපුර දිස්ථත්රික්කය 

දිස්ථත්රික් දිවිනැගුෙ නධයක්ෂ කාර්යාලය - නනුරාධපුර 

නංක

ය නෙ  නතුර 

දුරකාන නංක 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 

1 ාන්දිමාමනම්ා ටරන් මි, 
දිස්ථත්රික් ග 
දිස්නැගුමමධ්යක් ගක 

77314067
5 252223324 252221908 

2 ඩබ්ලිේ.මම්.මම්.ීමරා කෝන්ම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
77812677

8 252223324 252221908 

3 මච්.ව.ීම දසිකඒා මි, 
රාියකළමණාකරණ 
ස්හකාර 

77746938
6 252223324 252221908 

4 සී.පී.ා ක් ග.ගා න්කුුරරම,ා ප්රඒ්යධ්නනිාධ්ාන් 
77609333

8 252223324 252221908 

5 පී.ව.ා ්යණුකාපුකථපකාන් ම මි, දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71938484

4 252223324 252221908 

6 බී.මම්.පී.කුමාර ම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71523539

7 252223324 252221908 

7 සී.ා ක් ග.කන්නන්ගරමි, දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71259354

3 252223324 252221908 

8 මස්ථ.මම්.බී.මස්ථ.ගුණසිාංහම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71337479

5 252223324 252221908 

9 ද,ාසින්ඒ්යධ්න ම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
75767187

1 252223324 252221908 

10 ා ේ.මම්.ඩී.මකකාන් මමි, දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71308902

6 252223324 252221908 

11 සී.මස්ථ.ගුණදාස්මි, දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71820666

7 252223324 252221908 

12 මා නෝන්ා හ ඒාමානා ව මි, දිස්නැගුමකළමණාකරු 
72583419

5 252223324 252221908 

13 ා ේ.ව.ව.ජීද ා ස් රම් ා මනස්, දිස්නැගුමකළමණාකරු 
72496868

5 252223324 252221908 

14 ා ක් ග.මම්.සී.පීබණ්ඩාර ම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71419839

2 252223324 252221908 

15 මච්.මම්.ශය සාන්්කුමාර ම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71442921

7 252223324 252221908 

16 මස්ථ.ඩබ්.පී.ඒත්ා ්ා ගදරම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71849426

0 252223324 252221908 
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17 මම්.ව.යූ.ා හ මාකම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71816072

8 252223324 252221908 

18 ඊ.මම්.සී.වකනා,කම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71814551

4 252223324 252221908 

19 පී.පී.මක.නිශය සථශය සාංකම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
77508649

9 252223324 252221908 

20 ඩබ්.බී. ාාංගසිාංහම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71110063

8 252223324 252221908 

21 මහින්දි,ා ගොඩ ම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71072653

6 252223324 252221908 

22 ව.ව.මස්ථ.මන්.මා බ්සිාංහමි, දිස්නැගුමකළමණාකරු 
72449964

0 252223324 252221908 

23 
ටී.මම්.ව.ා ක් ග.ා ්න්නා කෝන්මි
, දිස්නැගුමකළමණාකරු 

71111956
5 252223324 252221908 

24 ිළ.ා ක් ග.කුමාන්මි, දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71271487

0 252223324 252221908 

25 මස්ථ.ඩබ්.ස්මරනා,කම,ා දිස්නැගුමකළමණාකරු 
71699152

4 252223324 252221908 

26 
ඩබ්ලිේ.මච්.මස්ථ.මන්.ා ක් ග. 
ස්ි,රත්නමි, ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 

72380062
5 252223324 252221908 

27 ා ක් ග.මස්ථ.ා ක් ග.ා හ රත්මි, ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 
72488023

0 252223324 252221908 

28 සී.ව.මච්.මම්.ඩී.මන්.රත්නා,ක ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 
71408505

8 252223324 252221908 

29 
ා ක් ග.මම්.ඩබ්ලිේ.ආ්ය.පී. 
ඒඩුා ව ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 

78389211
0 252223324 252221908 

30 පී.මම්.ඩී.පී.කුමාරම,ා 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71512551
0 252223324 252221908 

31 ඩී.ඩී.ා පා ්යරාමි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71746351
6 252223324 252221908 

32 ා ක් ග.පී.ඥාණදාස්මි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71587913
4 252223324 252221908 

33 මස්ථ.ා ේ.නිාානිමි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71305077
7 252223324 252221908 

34 සී.ඩබ්ලිේ.දිස්ානා,ක මි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71828368
1 252223324 252221908 

35 
ආ්ය.බී.ඩබ්ලිේ.මම්.ටී.ා ක් ග. 
කුමාන් 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71061561
8 252223324 252221908 

36 මයි.මම්.ඩී.පී. ාාංගසිාංහම,ා 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71620633
9 252223324 252221908 

37 ඩී.පී.ඩී.දිස්ානා,කමි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

77842234
7 252223324 252221908 

38 පී.ඩබ්.මක.මක.බණ්ඩාරමි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71061532
3 252223324 252221908 

39 ඩබ්.මම්.ඩී.ා ්යකානිමි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

75644206
6 252223324 252221908 

40 ා ක් ග.ජී.ාන්්රා්ාමි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71522091
6 252223324 252221908 
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41 මස්ථ.ආ්ය.දිස්ානා,ක 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

77698497
8 252223324 252221908 

42 ා ක් ග.ජී.සුමිත්රාා නෝනාමි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

78894745
6 252223324 252221908 

43 ඩබ්.ව.සී.ප්රි,ද්යශය සනීමි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

72138302
5 252223324 252221908 

44 ඖකාාමශදුමා වමි, 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71840357
1 252223324 252221908 

45 මස්ථ.ා ක් ග.ා හ රත්ම,ා 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

71112441
6 252223324 252221908 

46 
ඩබ්.ජී.මස්ථ.ා ස්ෝමරත්න 
ම,ා න්,දුරු 

77036350
0 252223324 252221908 

47 ව.ා ස්ෝමදාස්ම,ා න්,දුරු 
77931714

0 252223324 252221908 

48 
මම්.පී.මනුරනිශය සාන්්  
ම,ා න්,දුරු 

71810163
9 252223324 252221908 

49 ජී.ස්්යරාේම,ා 
කා්ය,ාාකා්ය, 
ස්හා,ක 

75856105
2 252223324 252221908 

 

නැ.නු.ප 

නනු 

නංකය 
නෙ  නතුර 

දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 

01  මම්.ව.ඩී.මස්ථ.මධුරසිාංහ  
මි, 

මුාස්ථාාන 
කාමණාකරු 

071-3083785 025-2223708 025-2222662 

02  ව.ඩී.කුාතුාංග මි, 
දිස්.ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 

071-8448940 025-2223708 025-2222662 

03  ඩබ්ලිේ.ව.මම්.මයි.මස්ථ.මා බ්සිාංහ 
මි, 

දිස්.ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 

071-6898440 025 2223708 025-2222662 

04  ා ක් ග.ඩබ්ලිේ.බී.මනුරුශධිකා 
මි, 

දිස්.ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 

071-2401192 025 2223708 025-2222662 

 

ම.නු.ප 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 

01  මම්.මම්.මාානි ගුණඒ්යධ්න 
දිස්නැගුම 
ප්රාා ශිය, නිළධ්ාන් 

077-6309240 
025 -

2234129 - 

02  ඩි.ා ක් ග.ා ඒදා ගදර ආ,්න ලිිළකරු 071-1777713 - - 

03  ව.ව.ස්ථඒ්යණා්ා වකනා,ක 
ස්මාි ආරක් ගකණ 
ලිිළකරු 

078- 5273620 - - 
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ගකනෑඒ 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 
01  ඊ.ා ේ.මම්.ඩි.ිම.වකනා,ක ම,ා දි.ප්රා.නිාධ්ාන් 718062491 - - 

02  ව.මමි.මනුර ා ස් නානා,ක. ආ,්න 
ලිිළකරු 

714819899 255726128 - 

03  ඩි.මමි.ා ස්ෝමාඒ ම මි,. මානඒ ස්ම්පත් 
හා ස්ාංඒ්යධ්න 

716824856 - - 

04  මචි.මමි.ඩි.කුමාර සිාංහ ම,ා ස්මාි 
ආරක් ගකණ 

776879727 - - 

05  මචි.ා ක් ග.මමි.මක.මස්ථ.කුමාරසිාංහම,ා. ගිණුම් ක යුතු 718770447 - - 

 

 පා ාෝගම 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 

01  
ිම.මම්.ජි.බාංඩාර ම,ා 

දිස්නැගුමප්රාා ශිය, 
නිාධ්ාරී 

0718229238 - - 

02  
මක.ජි.ඩි.ව.ිළ.ා ක් ග.ගමා වම,ා ගිණුම් ලිපකරු 0716150039 - - 

03  
මාාා ශ්රීම මරාිකරුණා මි, ආ,්නලිිළකරු 0726846644 - - 

04  
මස්ථ.මම්.මින්්ාකුමාරීහාමි මි, 

ස්මාිආරක් ගකණ 
ලිිළකරු 

0710597962 - - 

05  
ඩබ්.මම්.මා නෝිාකුමාරී මි, ස්ාංඒ්යධ්නලිිළකරු 0774724915 - - 

 

කැිම මා ගොකාෑඒ 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 

01  මම්.මයි.ව.රහුමාන් 
ප්රාා ශිය,දිස්නැගුම 
නිාධ්ාන් 

0776929038 0252298144 - 

02  මම්.කරුණාරත්න දි.ස්ාං.නි-ආ,්න 0771310663 - - 

03  ආ්ය.සී.පශමකාන් ම දි.ස්ාං.නි-ගිණුම් 0719818906 - - 

04  සී.සී.ාමිාාණිකමිණි 
දි.ස්ාං.නි-ස්මාි 
ආරක් ගකණ 

0786795963 - - 

05  මම්.නිා රෝකාදම,න් ම 
දමත්රිපාා 

දි.ස්ාං.නි-
ස්හනාධ්ාර 

0717873876 - - 
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ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 

01  ඵච්.ඵම්.ා ක් ග.රුඒන් කරකලි,ශද ප්රාා ශීය,නිළධ්ාන් 
077-

0455568 
025-

2258015 
025-

2258238 

02  ා ක් ග.ජී.ස්මන්මකකාන් මමැණිා ක් ග 
දිස්නැගුම.ස්ාං.නි 
(ආ,්න) 

072-
5972388 

025-
2258015 

025-
2258238 

03  ඵමි.බී.ඵස්ථආ්ය.ා ස්නස්රත්න 
දිස්නැගුම.ස්ාං.නි 
(ආ,්න) 

071-
3522333 

025-
2258015 

025-
2258238 

04  ඵච්.ඵම්.ධ්ම්මිකාා රෝහි මා හ රත් 
දිස්නැගුම.ස්ාං.නි 
(ගිණුම්) 

071-
3631809 

025-
2258015 

025-
2258238 

05  ආ්ය.ඵථ.මා නෝිාප්රි,න් ම 
දිස්නැගුම.ස්ාං.නි 
(ස්.ආරක් ගක) 

077-
1892823 

025-
2258015 

025-
2258238 

 

 

්ුරත්ා ත්ගම 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 

01  
ඩබ්.මන්.පී.මන්.රත්නසින් ම,ා ප්රා.දි.නිාධ්ාරී 715379360 252275388 252276236 

02  
ව.මම්.ා ස් මසිාංහම,ා ස්මාිආ.ලිිළකරු 717618050 - - 

03  
ඩබ්.ාලි්ාා පා ්යරා මි, ආ,්නලිිළකරු 718788477 - - 

04  
ටී.මම්.ටී.පශමාඒතීමි, ගිණුම්ලිිළකරු 715704987 - - 

05  
ටී.මම්.මස්ථ.ා ්න්නා කෝන්මි, ස්ාංඒ්යධ්නලිිළකරු 716730141 - - 

 

 

්ාාඒ 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 

01  
ා ක් ග.දිස්ානා,ක ම,ා 

ප්රාා ශීය,දිස්නැගුම 
නිාධ්ාන් 

0776990245 0252275533 0252276111 

02  ඩී.මම්.ඩී.බී.මස්ථ.දිස්ානා,ක 
ම,ා ආ,්නලිිළකරු 

0768101542 0252275533 - 

03  
මනුරදිස්ානා,ක ම,ා ගිණුම්ලිිළකරු 0712233626 0252275533 - 

04  
ව.මස්ථ.ඒන්නිනා,ක ම,ා 

ස්මාිආරක් ගකණ 
ලිිළකරු 

0775641423 0252275533 - 

05  
ඩී.මම්.නිමකරණතුාංග 

ස්ාංඒ්යධ්නස්ක, 
ලිිළකරු 

0717326845 0252275533 - 
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 මරටරපා න් 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 

01  යු.ජි.ව.පුකථපකුමාර 
දි.නැ.කළමණාකරැ 713017671 - - 

02  ා ක් ග.ිම.ා ප්ර මරත්න 
දි.ස්ාං.නිාධ්ාන් 710492854 - - 

03  මච්.ද,ා ස්රරත්න 
දි.ස්ාං.නිාධ්ාන් 717565586 - - 

04  ටි.සි.ඒස්න්්ා 
දි.ස්ාං.නිාධ්ාන් 710855700 - - 

05  මම්.ආ්ය.ස්ශය සාකා දම,න් ම 
දි.ස්ාං.නිාධ්ාන් 710702181 - - 

 

නාච්ාාදුඒ 

නනු 

නංකය 
නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

01  
මච්.ස්මරතුාංග මුාස්ථාානකළමණාකරු 071-5617011 

02  
ජී.ජී.මස්ථ.ිළ.ගමා ව දිස් නැගුමස්ාං.නිාධ්ාරී 071-2562719 

03  
ඩ්.ටි.මම්.මයි.කුමාරී දිස් නැගුමස්ාං.නිාධ්ාරී 071-8272397 

04  
මම්.මක.ව.ා ක් ග.ද.සිකඒා දිස් නැගුමස්ාං.නිාධ්ාරී 071-4459077 

05  
මම්.ජී.ඩ්.ස්ා ේරත්න දිස් නැගුමස්ාං.නිාධ්ාරී 077-5141658 

 

පදස්, 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර 
01  

මස්ථ.රත්නපාා ම,ා 
ප්රාා ශීය,දිස්නැගුම 
නිාධ්ාන් 724590959 252253035 

02  
ජී.ාන්ද්රිකා ප්රි,ද්යශය සනී මි, 

දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් (ආ,්න) 

721646144 
252253035 

03  

මම්.මම්.කුමුදුනීමි, 

දිස්නැගුම 
ස්ාංඒ්යධ්නනිාධ්ාන් 
(ගිණුම්) 

714068775 
252253035 

04  
ජී.ද,ානන්දම,ා 

දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන්  

721260085 
252253035 

05  
බී.ජී.නන්දා ස් නම,ා 

දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

715636138 
252253035 

06  
සී.කුසුම්ා්ාකරුණාරත්න මි, 

දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන්  

718096452 
252253035 

07  
පී.බී.මයි.දිස්ානා,කමි, 

දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 

774275053 
252253035 
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පාාගා 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර 
01  

ිළ.ජි.නී්ා කුමාන්හාමි 

මුාස්ථාාන 

කළමණාකරු 
719875286 252250496 

02  

යු.ජි.ව.මයි.කිළාරත්න 

දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් ගිණුම් 
ලිිළකරු 

710615512 252250496 

03  

ආ්ය.ව.මම්.රණසිාංහ 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් 
 ස්මාඡ ආරක් ගකණ 

716080644 252250496 

04  

ඕ.මක.මන්ඒ්යස්දාත් 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් ආ,්න 
ඒැ.බ. 

714282167 252250496 

05  
ඩිම.මමි. නාමක ස්ා ේසිාංහ 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාන් ඒයාපෘ ම 

713084500 252250496 

 

පළුගස්ථඒැඒ 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර 
01  

මච්.මම්.සී.ා ක් ග.වකනා,ක මි, මූාස්ථාානකාමණාකරු 077-2141942 025-3778320 

02  
ආ්ය.පී.මම්.ශය සාන් ම මි, 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

071-0585653 025-3778320 

03  
ජී.ඩබ්ලිේ.පී.ා පොඩිමැණිා ක් ග මි, 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

071-8688751 025-3778320 

04  මස්ථ.මම්.ා ේ.ා ක් ග.ා ස්නස්රත්න 
ම,ා 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

070-2160234 025-3778320 

05  
මස්ථ.මම්.ඩබ්ලිේ.ආ්ය.මයි.ා ක් ග 

ා ස් නානා,ක ම,ා 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 071-8025771 025-3778320 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

ස්ාච්චි, 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර 

01  
ටි.මම්.මකලිකාා ්න්නා කොන් කළමණාකරු 718096358 253778319 

02  
මම්.ව.රත්නාඒ මමැණිා ක් ග ස්හකාර කළමණාකරු 771807907 253778320 

03  
මම්.ා ක් ග.නන්දාඒ ම දි.ස්ාං.නිාධ්ාන් 715944478 253778321 

04  ජි.ා ේ.දිා කකානිා රෝකණි 
ගුණරත්න දි.ස්ාං.නිාධ්ාන් 

712565490 253778322 

05  
මච්.මම්. ා නෝකාා හ රත් දි.ස්ාං.නිාධ්ාන් 719629761 253778323 

06  
බී.මම්. ාාංගසිාංහි,න්් දි.ස්ාං.නිාධ්ාන් 778426242 253778324 

 

මැදඒච්චි, 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

01  
යූ.සින්ඒ්යධ්න දිස්නැඟුමප්රාා ශීය, නිාධ්ාරී (ඒැ.බ) 077 0548016 

02  
ඩබ්.මම්.ීයා රෝමිස්ාගන්කා 

ස්මාිආරක්ෂණ ලිිළකරු හා 
ආ,්නික ලිිළකරු 

071 4429413 

03  
ඩී.මම්.ා ක් ග.පී.දිස්ානා,ක ගිණුම්ලිිළකරු 717028944 

 

මිහින්්ා ක 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 
01  මස්ථ.මම්.ි,න්තී ා ස්ස්රත්න 

මි, ප්රාා ශීය,නිළධ්ාන් 072-8508055 
025-

2266115 
025-

2266872 

02  ා ්යණුකා න්්රාණි 
කරුනානා,ක මි, 

ස්මාිආරක් ගකණ 
ලිිළකරු 071-1484428 

025-
2266115 

025-
2266872 

03  රජි්ාමා නෝජි ාන්ා ්රස්ථකර 
මි, ගිණුම්ලිිළකරු 071-9227668 

025-
2266115 

025-
2266872 

04  
ා ක් ග.ව.ව.මනුකාප්රි,ද්යශය සනි මි, ස්හනාධ්ාරස්ක, 071-8423143 

025-
2266115 

025-
2266872 

05  
ටී.සින්,ාඒ මමි, ආ,්නලිිළකරු 025-3890722 

025-
2266115 

025-
2266872 
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රඹෑඒ 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර ෆැක්ස්ථ 
01  

මච්.මම්.රාහුා ා හ රත් ම,ා මූාස්ථාානකළමණාකරු 
072-
4993825 

025-
2266118 

025-
2266118 

02  
ඩබ්.මම්.සී.ස්මන් මීමරතුාංග 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

071-
8308574 

025-
2266118 

025-
2266118 

03  
මම්.ව.මාංගලිකාරත්නා,ක 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

071-
8770113 

025-
2266118 

025-
2266118 

04  
ආ්ය.මම්.ව.ා ේ.රත්නා ස් කර 

දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

071-
3811081 

025-
2266118 

025-
2266118 

 

රාිාාංගන, 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර 
01  ඩී.මම්.සී.දිස්ානා,ක මි, මුාස්ථාානකළමණාකරු 716389701 253778303 

02  මස්ථ.ජී. කමාාඒ ම මි, දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්ණ 
නිාධ්ාන්  

789995506 253778303 

03  ආ්ය.යු.මම්.මස්ථ.රණතුාංග ම,ා දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්ණ 
නිාධ්ාන්-ගිණුම් ලිිළකරු 

717018485 253778303 

04  ඩී.මක.යූ.පී. ලි,නා ව ම,ා දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්ණ 
නිාධ්ාන්-ස්මාි ආරක් ගකන 

725421700 253778303 

 

ා හොා රොේා පෝාන 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර 
01  U.B.G.A.බාාසූන්, මූාස්ථාානකාමණාකරු 724149548 255614152 

02  S.රත්නසින් 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

714287632 254900889 

03  R.L.රත්නා,ක 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

779439003 - 

04  D.R.ි,ීමර 
දිස්නැගුමස්ාංඒ්යධ්න 
නිාධ්ාරී 

729913028 - 

05  U.B.G.A.බාාසූන්, මූාස්ථාානකාමණාකරු 724149548 255614152 
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කැකිරාඒ 

නනු 

නංකය 

නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

ජංගෙ ස්ථථිර 
01  

බී.ා ක් ග.මස්ථ ධ්ම්මික ම,ා 
දිස්නැගුමප්රාා ශීය, 
නිළධ්ාරී 077-6939779 025-2264490 

02  
ටී.පී.ා ක් ගකරුණාරත්න දිස්:ස්ාං:නිළ (ගිණුම්) 071-4481309 025-2264490 

03  
මයි.මම්.ආ්ය ාාංගසිාංහ ම,ා දිස්:ස්ාං:නිළ (ආ,්න) 071-4081562 025-2264490 

04  
ා ක් ග.ජී.මම්.ඩීගමා ව ම,ා දිස්:ස්ාං:නිළ (ස්හනාධ්ාර) 071-8120819 025-2264490 

05  
ව.ජී.මන්.පීවකනා,ක මි, 

දිස්:ස්ාං:නිළ 
(ස්මාිආරක් ගකණ) 071-1013684 025-2264490 

06  
ජී.පීරණසිාංහ මි, දිස්:ස්ාං:නිළ (ඒයාපෘ ම) 071-8424454 025-2264490 

07  
මම්.ා ේ.මම්මස්ථාම් ම,ා දිස්:ස්ාං:නිළ (ප්රග ම) 077-9670361 025-2264490 
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ිමුමෙ 07 

ප්රාෙ ආොර දේේල පැය 06ක් ිතුල  ලබා දීෙ ස්දො ෙදුනා ගත් ආය න වල 

ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය. 

දේෙොදේරොේදේපො ාන ප්රාදේශීයදේමකම් දේකොට්ශාශය 

දේෙෝගලදේ  නෙ නිනතිචකරුදේේ නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 
ආ්ය.ා ක් ග.ස්රත් ාන්්රසින් NCP/ANU/15/45/2/1/5/2012/11 

 
ස්මිනගම, 
ා හොා රොේා පෝාන 

077-2781633 

මම්.මච්.මම්.මනීස්ථ 

 
- කඩීමදී, 

,ා හොා රොේා පෝාන 
071-3164585 

ා ේ.මම්.සි.ා ේ.ා ශශය සප්රි, 
 

NCP/ANU/5/7/27/2011 
 

කඩීමදී, , 
ා හොා රොේා පෝාන 

076-7185600 

ාක් ගෂිකා ා හොා  ක - කඩීමදී, , 
ා හොා රොේා පෝාන 

025-5848651 

 

බී.ව.සී.යූ.ා ක් ග.බාාසූන්, - කඩීමදී, , 
ා හොා රොේා පෝාන 

077-2841526 

මන්.මම්.ව.ස්ම්රාන් 
- කඩීමදී, 

,ා හොා රොේා පෝාන 077-1038590 

මස්ථ.ආ්ය.මම්.ා ස්ෝමාඒතී 
- ා මොරා ගොඩ මූකාාන, 

ා හොා රොේා පෝාන 077-3022745 

පාදුක් ගක ා බ්ක් ග හවුස්ථ 
- මැදඒච්චි හන්දි, , 

ා හොා රොේා පෝාන 025-2278574 

 මාකසුප්ය 
- ඒේනි,ාඒ පාර , 

ා හොා රොේා පෝාන 025-2278608 
 

 

ෙ.නු.ප ප්රාදේශීයදේමකම් දේකොට්ශාශය 

දේෙෝගලදේ  නෙ නිනතිචකරුදේේ නෙ ලිියනය දුරකාන නංකය 
තුසි් ා බ්කන්, - උළුක් ගකුාම, මනුරාධ්පුර 071- 1905805 

ා ේ.මව.ා ස්ෝමා ස් න - ා ්න්නා කෝන් ඒත්් , මභ,ඒැඒ 077- 9717145 

මක.බී.ආ්ය.ස්මන් මකා 
- 338 , ා ාෝලුගස්ථඒැඒ , 

මනුරාධ්පුර 077- 4944745 

ා ේ.මව.ාලිත්ා රෝහණ - 255/1 , ගකඒා පාර, මභ,ඒැඒ 071- 5834062 

මදීනාා බ්ක් ග හවුස්ථ 
- ව.සී.සී. නසී්ය, මැගසින් පාර, 

 මස්ාඒැඒ 071 - 7567029 

ෆාක ා බ්ක් ග හවුස්ථ - 

මම්. නි,ාස්ථ ා මොා හොමඩ් , 1111, 
iv ිළ,ඒර , 
ා ශඒානම්ිළ, මස්ථස්පුර 077 - 4713474 

නිාානිා බ්ක් ග හවුස්ථ - ගකකඩඒා, ගම්ිමන්ගස්ථඒැඒ 078 - 8947689 
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ෙෙවිලච්චිය ප්රාදේශීයදේමකම් දේකොට්ශාශය 

දේෙෝගලදේ  නෙ නිනතිචකරුදේේ නෙ ලිියනය දුරකාන නංකය 
මන්.ා ේ.ා ප්ර මඒාංශය ස - ා ටරමඩුඒ 077 - 4397686 

ආ්ය.මම්.ස්ා ේසිාංහ - ්න් මන්මා, 072 - 6395814 

ආකාශය සථා ඒළඳස්ැළ - ්න් මන්මා, 072 - 9120156 

ාමින්දා බ්කන්, - ඇත්දත්කකා, ා ටරමඩුඒ 077 - 1836828 
 

 

රාජාංගනය ප්රාදේශීයදේමකම් දේකොට්ශාශය 

දේෙෝගලදේ  නෙ නිනතිචකරුදේේ නෙ ලිියනය දුරකාන නංකය 
ඔමා,ා ා හෝ ා, NCP/ANU/15/45/2/1/5/2012/11 

 

රාිාාංගන, , ,ා, 10 
ගැමුණුපුර 

077-8034043 

 

දාංගකා ා ක් ග න්න් ස්්යස්ස්ථ ANU/15/1/5/1/4YI/2013/53 රාිාාංගන, , ,ා, 05 072-02332021 
 

 

ගමනමව  ප්රාදේශීයදේමකම් දේකොට්ශාශය 

දේෙෝගලදේ  නෙ නිනතිචකරුදේේ නෙ ො 

ලියාපදිංචි නංකය 

ලිියනය දුරකාන නංකය 

රිිමම ා හෝ ා, උමැප/ගක/14/2011 73 නඒ නගර,  ගකනෑඒ. 071-0713968 

මාංජුා ා හෝ ා, උමැප/ගක/71/2016 11, නඒනගර,,ගකනෑඒ 071- 5934177 
භාගයා ා හෝ ා, උමැප/ගක/68/2014 13, නඒනගර,,ගකනෑඒ 071- 5162900 
ා හොමේ ා හොමේ ා ටරස්ථටි ා කොටර උමැප/ගක/79/2016 28, නඒනගර,,ගකනෑඒ 076 -9421252 
ශය සාලිකා ස්ථා  ෝ්යස්ථ උමැප/ගක/28/1992 11, නඒනගර,,ගකනෑඒ 025-02269782 

 

 

ටුහින් දේම ප්රාදේශීයදේමකම් දේකොට්ශාශය 

දේෙෝගලදේ  නෙ නිනතිචකරුදේේ නෙ ලිියනය දුරකාන නංකය 

ස්ි, ගා්යඩ්න් ා හොා  ක උමැප / මිහි /2014/5 
ත්රීකුණාමා, පාර , 
කඩීමදී, , මිහින්්ා ක 071- 0129557 

මස්ථ.පී.මියුන්,ක ා පා ්යරා උමැප / මිහි /2012/38 

කනදරා පාර 
,ා බෝගහ,ා, , 
මිහින්්ා ක 077- 9165426 
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ිමුමෙ 08  

ප්රාදේශීය ස්ෙ  දේස්ෞඛ්ය නංශ වල ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය 
 

ියක්ෂණ දේරෝෙල - නනුරාධපුර 

නම  ්නතුර දුරකාන මාංක, 

කා්ය,ාා, ෆැක් ගස්ථ 

දඒදය මක.ජී.මුහන්දිරම්ා ව 
මහ්ා 

මධ්යක් ගක 025-2222266 025-2225616 

මම්.ා ක් ග.ව.මනුර ස්ි,ස්ක්රම 
මහ්ා 

පන්පාානනිළධ්ාන් 025-2222743 - 

මනුරාධ්පුරියක් ගකණ ා රෝහා - 
025-2222261-63  
025-2224810-13 

- 

 

     

ප්රාා ශිය, ා ස්්ය ා ස් ඒා මධ්යක් ගක කා්ය,ාා, - මනුරාධ්පුර 

නම  ්නතුර දුරකාන මාංක, 

කා්ය,ාා, ෆැක් ගස්ථ 

දඒදය මන්.සී.ඩී. ආන්,රත්න 
මහ්ා 

ප්රාා ශිය,ා ස්්ය ා ස් ඒා 
මධ්යක් ගක 

025-2222509 025-2234169 

මම්.සී.ස්රත් කුමාර මහ්ා ස්හකාරමධ්යක් ගක (මුදක) 025-2222509 - 
ආ්ය.මම්.මම්.ගුණඒ්යධ්න මහ්ා පන්පාානනිළධ්ාන් 025-2235049 025-2225658 

 

 

ා ස්්ය දඒදය නිළධ්ාන් කා්ය,ාා - මනුරාධ්පුර 

මනුමාංක, නම කා්ය,ාා දුරකානමාංක, 

1 මධ්යම නුඒරගම් පළා් 025-2223400 

2 ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 025-2258384 

3 ගකනෑඒ 025-2269526 

4 ා හොා රොේා පෝාන 025-3852820 

5  පා ාෝගම 025-2264156 

6 කහ ගස්ථදිගිලි, 025-2248478 

7 කැිම මා ගොකාෑඒ 025-2298530 

8 කැකිරාඒ 025-2264278 

9 මැදඒච්චි, 025-2245717 

10 මිහින්්ා, 025-2266562 

11 නැා ඟනහිරනුඒරගම් පළා් 025-2222278 

12 ා නොච්චි,ාගම 025-2257856 
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13 පදස්, 025-2253103 

14 පාාගා 025-3854850 

15 රාිාාංගන, 025-2567445 

16 රඹෑඒ 025-5673537 

17 ්ාාඒ 025-2276133 

18 ්ුරත්ා ත්ගම 025-2276932 

19  මරටරපන, 025-5670256 
 

 

ප්රාා ශිය, ා රෝහක - මනුරාධ්පුර දිස්ථත්රික් ගක, 

මනුමාංක, නම කා්ය,ාා දුරකානමාංක, 

1 කැකිරාඒ 025-2264261 

2 මැදඒච්චි, 025-2245661 

3 ා නොච්චි,ාගම 025-2257861 

4 කහ ගස්ථදිගිලි, 025-2247461 

5 ගකනෑඒ 025-2269561 

6 මිහින්්ා, 025-2266561 

7 ා හොා රොේා පෝාන 025-2278461 

8 ්ාාඒ 025-2276261 

9 හුරුළුඒැඒ 025-2258276 

10 ්න් මන්මා ක 025-2245061 

11 මටරපාඒා 025-2249161 

12 ඇා,ාපත්තුඒ 025-2859200 

13 මරදන්කඩඒා 025-2264263 

14 ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 025-2258261 

15 ආඩි,ාගා 025-3835378 

16 හබරණ 066-2270061 

17 කාාඒැඒ 025-2851903 

18 කකාාංචි, 025-3859983 

19 කපුා ගොකාෑඒ 025-3259472 

20 කටි,ාඒ 025-5777045 

21 ගකකින්,ාගම 025-2853066 

22 නාච්ාාදූඒ 025-3257751 

23 නෑගම්පහ 025-2250261 

24 ා නළුබෑඒ 025-2222449 

මූලික ා රෝහක - මනුරාධ්පුර දිස්ථත්රික් ගක, 

මනුමාංක, නම කා්ය,ාා දුරකානමාංක, 

1 පදස්, 025-2253261 

2 කැිම මා ගොකාෑඒ 025-2298661 

3 ්ුරත්ා ත්ගම 025-2276262 
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25 පයින්මඩුඒ 025-5670294 

26 පරස්න්ගස්ථඒැඒ 025-3855368 

27 රාිාාංගන,,ා, 05 025-2276462 

28 රාිාාංගන,,ා, 11 025-3858182 

29 රඹෑඒ 025-2266564 

30 රා නෝරාඒ 025-3259030 

31 රත්මකගහඒැඒ 025-3257580 

32 ා ස් නපුර 025-2249162 

33 ්ම්මැන්නාඒ 025-2266563 

34 මහස්ාච්චි, 025-2223176 
 

ප්රාාමික දඒදය ස්ත්කාර වකක - මනුරාධ්පුර දිස්ථත්රික් ගක, 

මනුමාංක, නම කා්ය,ාා දුරකානමාංක, 

1 ඒාහකකඩ 025-4922324 

2 ාබුා නෝරුඒ 025-4922322 

3 ඇ්ාකඩ 025-4922325 

4 ගකකුාම 025-3854394 

5 ගම්ිමන්ගස්ථඒැඒ 025-5670270 

6 කැදෑඒ - 

7 කුාංචිකුාම 025-4922320 

8 මඩාටුගම - 

9 මහ ලුටරපකාම 025-5674628 

10 මහා ස්න්පුර 025-3855352 

11 ා කෝන්ඒැඒ - 

12 පදස්පරාක්රමපුර - 

13 පූනෑඒ 025-2245661 

14 පුලි,න්කුාම 025-2224394 

15 පූිා නගර, 025-3243048 

16  මත්්ා ගෝනෑඒ 025-4922322 

17 ස්ා ේපුර 025-3243367 

18 ා ශඒානම්ිළ, මස්ථස්පුර 025-2224910 

19 ි,ඒැඒ 025-3243368 

20 පබුදුපුර - 

21 ගාාදිවුකඒැඒ 025-5673533 
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ිමුමෙ 09  

රාජය දේනොවන ස්ංවිධාන වල දිස්ථත්රික් ො ප්රාදේශීය ෙට්ගම් වලදී ප්රතිචාාර දැක්වීදේම්දී 

ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය. 

ක්රියාකා/  රාජය දේනොවන ස්ංවිධාන -  නනුරාධපුර දිස්ථත්රික්කය 

නනු 

නංකය 

ස්ංවිධානදේ  නෙ ලිියනය දුරකාන 

නංකය 

1.  මන්නු්ය සුභස්ාධ්ක ස්ාංගම, මලුත් ා දන්නෑඒ කාගම 0726619446 
0716666873 

2.  ිනස්හන ස්ාංඒ්යධ්න පදනම 936 කිුරකපැටි,ාඒ ා නොච්චි,ාගම 0768465365 
0778255667 

3.  
රිර  ප්රිා ා ක් ගන්්ර, 

410 ඔලුකරද  කැකිරාඒ 0252264982 
0717182634 

4.  ප්රිා ශය සක් ග ම ස්හභාගීත්ඒ ස්ාංඒ්යධ්න 
පදනම 

,ාපන,පාර  රඹෑඒ 0253895252 

5.  
රිර  ස්හභාගීත්ඒ ස්ාංඒ්යධ්න පදනම 

මන්නාරම්පාර මැදඒච්චි, 0252245755 
0253243345 

6.  ා හෝටර ඔෆථ පීපක 
114, පකලි,පාර  කහ ගස්ථදිගිලි,. 

0773826506 
0776646583 
0718160743 

7.  
රිර  ගැමි පහන 

දුම්න්, හන්දි,, 
පානි,න්කඩඒාපාර,පරස්න්ගස්ථඒැඒ. 

0255670673 
0717510375 

8.  
ස්්යා ඒෝද, 

02ඒන ිළ,ඒර, බුාාංකුාමදිස්ා මාඒ්  
මනුරාධ්පුර,. 

0252222738 
0776222786 

9.  
ශ්රී ාාංකා ාම ශය සක් ග ම පදනම ,ාපන,පාර  රඹෑඒ 

0714063015 
0777730248 

10.  
ස්හන ආබාධි්,න් ස්දහා වු ස්ාංගම, මහඒැලි කදවුර  ා නොච්චි,ාගම 

0257200127 
0718490669 

11.  රිර  ගැමි ශය සක් ග ම නි්යමාණ කඒ, 
 (RGNK) 

මාංක 06, ්ම්මැන්නාඒ, හුන්ගස්ථඒැඒ 
0252055389 
0779941116 

12.  
සිස්මග ප්රිා ස්ාංස්ධ්ාන, මාංක 01 කණුඒ  ා හොා රොේා පෝාන 718368586  

13.  
ාමීය , ම්යා ස්ාධ්න පදනම ( IRSD) 525/29, රත්නා,කපුර, මනුරාධ්පුර,. 

0252227567 
0718171599 

14.  
ස්ාම පදනම 

මාංක : 20, පාස්කමාඒ්  පානි,න්කඩඒා  
මනුරාධ්පුර, 

0254934368 
0772241792 

15.  
මභිමාන ප්රිා ස්ාංඒ්යධ්න ආ,්න, මනුරාධ්පුරපාර  මිහින්්ා, 

0776916775 
0252266696 

16.  KIRDO (Kebithigollewa Intergrated 
Rural Development Organization 

Medawawa Road, Kebithigollewa 
0711327730 
0252298510 

17.  
ප්රග මා ස් ඒා පදනම ශ්රාඒස්ථ මඒත්්  මනුරාධ්පුර, 

0252235767 
0715342594 
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18.  
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න ස්ාංගම, මාංක.236, පුබුදුපුර  මනුරාධ්පුර,. 0783957118 

19.  
මක් ගස්ත් කෘෂික්යමස්ාංගම, 

මාංක. 2770, ඩී.මස්ථ.ා ස් නානා,ක මාඒ්, 
3ඒන ිළ,ඒර,මනුරාධ්පුර,. 

 

20.  
ස්මාධි ාාංකා ජීස්් ආරක් ගකක ස්ාංගම, මාංක. 624, ප්රීමන්මාඒ්  මනුරාධ්පුර, . 0716527256 
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ිමුමම් 10 

 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක,න්ප්රා ශීය, වකක,න් ස්ම්බන්ධ් කර ග් 

හැකි ක්රමා ේද, 

 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, 

නම ්නතුර ලිිළන, ිාංගම 
දුරකාන 
මාංක, 

ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 
දුරකාන 
මාංක, 

ා ක් ග.ව.ඩි.ා ක් ග.මස්ථ.ඩී.බණ්ඩාර 
දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගක  

ා නො. 57/1  
ගන්ා නෝරුඒ  
ා ටරරාා දනි, 

0773957881 0252234817 

මච්.ා ක් ග.මම්.සී.කුමාරසිාංහ 
ආපදා 
කළමණාකරණ 
ස්හකාර 

ා නො.39  පහාඒත්්  
ගකනෑඒ. 

0770812741 0252234817 

මයි.මම්.ආන්,තුාංග 
ආපදා 
කළමණාකරණ 
ස්හකාර 

මහා බකාන්කඩඒා  
මකඒාා න්ගම  
්ාාඒ. 

0714547862 0252234817 

ආ්ය.ඩී.ව.ආන්,තුාංග 
කළමණාකරණ 
ස්හකාර 

ා ඒා කක ා ඩ්  
පහාබාකා  
බාකා. 

0767655664 0252234817 

බී.බී.ප්රස්න්න න්,දුරු 
ා නො. 90  ා ගඒක 55  
මනුරාධ්පුර. 

0718295300 0252234817 

ආ්ය.ඩී.ව.ා හ මමාලි  
කළමණාකරණ 
ස්හකාර 

නාමකගමුඒ  
කාන්නකුමේටි,. 

0719218361 0252234817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 
ඇමුණුම 11 

 

නනුරාධපුර දිස්ථත්රික් ොධයදේේදීන්දේේ නාෙ දේමකනය - 2017 

නංක නෙ ආය නය ලිියනය දුරකාන නංකය 

1.  මතුා බණ්ඩාර ම,ා ාාංකාදීප  
ස්ථඒ්යණඒාහි ම 

සුද්යශය සන ශ්රමදාන මාඒ්  

කුරුන්දන්කුළම 

0773015963 

025-2221744 

2.  උපුක ්ම්මි  මහ්ා ිා මක රූපඒාහි ම මරලි, ස්ඩිා ,ෝ ධ්්යමපාා 

මාඒ්  මනුරාධ්පුර. 
071-4198768 
025-5674292 

3.  ප්යසි කරුා න්රු මහ්ා 

දිඒයින 

40 කා්යමික 
ා පා දස් දහයි,ාගම  
මනුරාධ්පුර. 

025-2235328 

4.  සින්ක බස්ථනා,ක මහ්ා මාංක 59  හන්ස්ථාන්්ර මාඒ්  
මනුරාධ්පුර, 

077-6335537 

5.  මා ශය සෝක ා ස් නාරත්න 
මහ්ා 

ා කක් ගහවුස්ථ මාංක 2620/5 තුන්ඒන ිළ,ඒර  
මනුරාධ්පුර 

071-267754 
025-2225373 

6.  මා ශය සෝක ා ස් නාරත්න 

මහ්ා 

මවුිමම 

මාංක 2930/5 තුන්ඒන 
ිළ,ඒර මනුරාධ්පුර. 

071-2677541 

රමුසු රත්නා,ක මහ්ා 

මාංක 603  බුාාංකුාම දිස්ා 
මාඒ්  2 ඒන ිළ,ඒර  
මනුරාධ්පුර, 

071-6428381 

7.  ස්හන් බස්ථනා,ක මහ්ා ාක් ගිමම මාංක 59  හන්ස්ථාන්්ර මාඒ්  

මනුරාධ්පුර, 
077-3452148 

8.  උපාලි  මාකරත්න 
මහ්ා 

රිර  ා ස් ඒ, 

මරලි, ා ස්ඒන   හළගම   
මිහින්්ා,. 

077-5040667 

ගුණ මාක සූන්,ආරච්චි  
මහ්ා 

රිර  ගුඒන් ස්දුලි,  
මනුරාධ්පුර, 

077-6929926 

රන්ජිත් රූපසිාංහ මහ්ා ප්රඒෘ ම මාංශය ස,  රිර  ා ස් ඒ,  
මනුරාධ්පුර. 

077-3149021 
071-8266511 

9.  ා ක් ග.මම්.සී.මන්.ා ක් ග. 
ීම්ය මසිාංහ මහ්ා 

රාංගින් ශ්රී ාාංකා 

ප්රාා ්ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,  
්ාාඒ 071-9032182 

කාාංානා දූ මනුරාධ්ා මාංක 178  ස්ාංඝමිත්්ා මාඒ් 
077-1590535 



143 
 

10.   මස්ර ස්මක මහ්ා 

න්ස්ර 

මාංක 101  ා රෝහා  දින්ිළ   

මටරපාඒා 0717327081 

පසිදු  ස්ි,සිාංහ මහ්ා මාං ක 59  මභ,පුර  
මනුරාධ්පුර, 

077-9237409 

11.   මස්ර ස්මක මහ්ා මද මාංක 101  ා රෝහා  දින්ිළ   
මටරපාඒා 

025-4902185 

12.  ා හ ස්ර ස්මක මහ්ා හිරු FM මාංක 101  ා රෝහා  දින්ිළ   
මටරපාඒා 

025-2235706 

13.  රාජි් ප්රස්න්න මහ්ා 

සිරස් 

මාංක 376/4. නඒ පුත්්ාම් පාර  

ා පෝාා න් ගම  මනුරාධ්පුර, 071-8006744 
න්ස්ථස් මහරුෆ මහ්ා 

87/33  ධ්්යමපාා මාඒ්  
මනුරාධ්පුර, 

077-7381570 

14.  ව. ා මොා හොමඩ් රාෆි 

මහ්ා 

 මනකරන් කිවුා කකඩ  මයින්ක් ගගම  
ගම්ිමන්ගස්ථඒැඒ 072-1551554 

15.  ආ්ය.මම්. ්ාන්ක් ග මහ්ා 

මස්ථ.මම්. සි,ාම් මහ්ා 
ීමරා ක් ගස්න් 

- 
071-3135228 
071-2233016 
072-5422440 

16.  මන්.ජි.ජි. ි,න්් 
පකා ාා ඒා මහ්ා 

ස්ථඒාධීන රූපඒාහිනි 

519  ජි. 21  ි,න් ම මාඒ්  
මනුරාධ්පුර, 
  කැළණි ස්ථටුඩිා ,ෝ  පදස්,  ශ්රී 
පුර 

71-4834145 

ඩබ්.මම්. ඒනසිාංහ මහ්ා ා නත්මිණි  590/ඩී  මිහින්්ාා 
පාර  කුරුදන්කුාම 

077-3961399 
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ිමුමෙ 12 

ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය නනුරාධපුරය 
 ත්ව වාර්ාාව 

දිනය ................................ 
 

               

දිස්ථත්රික්

කය 
ආපදාව දි

න

ය 

ප්රා.දේම.දේකො. ආපදාවග 

ලක්වු 
වර ා

වු 

ෙරන 

ගනන 

තුවාල 

වු 

පුශග

ලිනන් 

නතුරු

දෙන් 

පුශග

ලිනන් 

ළධවාස් 

ොළධ 
රැදවුම් 

ෙධයස්ථාානය 

දේ
ව
න
ත්

 
  

ප
වු
ම

 

පු
ශ
ග
ල
ින
න්

 

පු
ර්
න

 

  
  
 න

ර්
ධ

 

න
ංක

 

ප
වු
ම

 

පු
ශ
ග
ල
ින
න්

 

  

    
                      

  
  

    

                      

එකතුව                         

                            

  

                            
                            
                            
                            

එකතුව                         

 

ස්කස්ථ කා ක. 

නිාධ්ාරී,ා.......................................................  ස්හකාර මධ්යක් ගක....................................... දිස්ථත්රික් ග 

ා කකම්.......................... 
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ිමුමෙ 13 

ආපදාදේවන් පසු කැලි කස්ල බැෙැර කි/ දේම් ක්රෙදේේදයග ස්ම්බන්ධ ආය න ස්ම්බන්ධ 

 කර ග  ෙැකි ක්රෙදේේදය. 

 
 

පළාත් පාලන ආය න වල දේමකම්වරුන් - නනුරාධපුර දිස්ථත්රික්කය 

 
ප්රාදේශියය දේමකම් 

දේකොට්ශාශය 

නගර/ප්රාදේශීය 

ස්ාාව 

රාජකා/  දුරකාන 

නංකය 

දේපෞශගලික 

දුරකාන 

නංකය 

ෆැක්ස්ථ නංකය 

1.  මනුරාධ්පුර නගර ස්භාඒ 025-2222434 077-7481745 025-2222434 

2.  නැ.නු.ප ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2235581 077-4719676 025-2235582 

3.  ම.නු.ප ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-3855372 071-4393908 025-2053056 

4.  පදස්, ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2253275 078-3557494 025-2253275 

5.  කැිම මා ගොකාෑඒ ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2298675 071-7166696 025-2298675 

6.  මැදඒච්චි, ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2245675 071-2511639 025-2245676 

7.  කහ ගස්ථදිගිලි, ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2248475 071-4428735 025-2248475 

8.  ගා ාන්ිමඳුනුඒැඒ ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2258232 071-3000857 025-2258232 

9.  රඹෑඒ ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2266606 071-8272366 025-2266607 

10.  මහින්්ා ක ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2266560 071-4523382 025-2266560 

11.   මරටරපා න් ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-4928174 071-5813367 025-4934954 

12.  ා නොච්චි,ාගම ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2257875 071-4231633 025-2257875 

13.  ්ාාඒ ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2276344 071-8226787 025-2276344 

14.  රිාාංගන, ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2276376 071-6303711 025-2276164 

15.   පා ාෝගම ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2264276 071-9655911 025-2055015 

16.  ගකනෑඒ ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2269575 071-4456574 025-2269127 

17.  පාාගා ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-5673808 071-8006758 - 

18.  කැකිරාඒ ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-2264275 071-4456576 025-2264275 

19.  ා හොා රොේා පෝාන ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 025-4928768 - 025-4928768 
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ඇමුණුම 14 

දේවනත් න යවශය දුරකාන නාොවලිය 

 

ප්රවාෙන පෙසුකම් 

ස්ස්ථ්ර (බස්ථ)ස්ාංයාඒ 
රිා ේ / 

පුශගලික 
මයි මකරුා ව නම දුරකාන මාංක, 

මා්යගස්ථා මගී 

ප්රඒාහන මධිකාන්, 

368 පුශගලික ධ්ාඒන කාමණාකරු  

මස්ථ.මම්.පී.ආ්ය.රත්නා,ක 

0252224643 

 

0716287575 

 

මනුරාධ්පුර ඩිා පෝඒ  100 රිා ේ මස්ථ.ජී.සින්ඒ්යධ්න මහ්ා 0252222325 0771057910 

කැකිරාඒ ඩිා පෝඒ 35  රිා ේ මස්ථ.ආ්ය.රාංජිත් ා ප්ර මසින් 0252264281 0771057950 

ා හොා රොේා පෝාන 

ඩිා පෝඒ 

50 රිා ේ මස්ථ.ස්රත් මහ්ා 
0252247481 0771057940 

කැිම මා ගොකාෑඒ 

ඩිා පෝඒ 

40 රිා ේ මන්.මස්ථ.ඔා බ්ා ස් කර 

මහ්ා 
0252298681 0771057960 

 

ස්මුපකාර දේවළද ස්ැම 

ප්රාා ශීය, ා කකම් 

ා කොමේ ාශය ස 

ිළහිටි ස්ථාාන, දුරක්න සිකාර ස්ැක 

ස්ාංයාඒ 

ාමීය , බැාංකු 

ස්ාංයාඒ 

කැකිරාඒ  මරදන්කඩඒා 0252264340 10 05 

නැ.නු.ප ධ්්යමපාා මාඒ්  මනුරාධ්පුර, 0252222161 - 09 

ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ 0252258220 07 06 

කහ ගස්ථදිගිලි, කහ ගස්ථදිගිලි, 0254939003 02 12 

පදස්, පදස්, 0254927986 04 06 

කැිම මා ගොකාෑඒ කැිම මා ගොකාෑඒ 0252298500 05 05 

මැදඒච්චි, මැදඒච්චි, 0252245636 12 10 

රඹෑඒ රඹෑඒ 0254927551 02 04 

ස්ාච්චි, ා ටරමඩුඒ  ස්ාච්චි, 0252223300 03 05 

නාච්ාාදුඒ ආමා න්  ශ්රාඒස්ථ මපුර 0252222600 01 03 

 පා ාෝගම හින්ිළටි,ාගම   පා ාෝගම 025226404 02 05 

්ාාඒ මටරපාඒා 0252249114 05 09 

කැකිරාඒ මාංක 104  කැකිරාඒ 0252264384 06 06 

පාාගා පාාගා  ආඩි,ාගා 0252250279 02 07 

ා නොච්චි,ාගම ා නොච්චි,ාගම 0255727678 04 03 

රාිාාංගන, සින්මාපුර  ්ුරත්ා ත්ගම  

රාිාාංගන, 
0252276428 03 07 

ගකනෑඒ ගකනෑඒ 0252269520 05 04 
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ප්රධ්ාන ්ැපැක කා්ය,ාා, 

 

ප්රාා ශීය, 

ා කකම් 

ා කොමේ ාශය ස, 

 

නම හා ්නතුර 

 

ිළහිටි ස්ථාාන, දුරකාන මාංක, 

කා්ය,ාා, ෆැක් ගස්ථ ිාංගම 

මනුරාධ්පුර  ඊ.මම්.මස්ථ.වකනා,

ක ම,ා 

දමත්රිපාාා ස් නානා,

ක මාඒ් මනුරාධ්පුර 

0252235201 0252236886 0714225668 

මනුරාධ්පුර  බී.මම්.ා ක් ග.බන්නැ

ක ම,ා 

දමත්රිපාාා ස් නානා,

ක මාඒ් මනුරාධ්පුර 

0252222294 0252220097 0714211122 

මැදඒච්චි, සී.මස්ථ.මස්ථ.මිරැන්ඩා 

ම,ා 

මැදඒච්චි, 0252245666 0252245666 0777608189 

මරදන්කඩඒා ඩී.මස්ථ.ාන්්රසින් 

ම,ා 

මරදන්කඩඒා 0252263866 0252263866 0714261837 

මටරපාඒා  මටරපාඒා 0252249150 - - 

ගාාදිවුකඒැඒ  ගාාදිවුකඒැඒ 0252257629 0254922605 - 

ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ   0252258250 - - 

ගකකින්,ාගම   0254922610 0254922609 - 

හබරණ   0662270050 - - 

ගකනෑඒ   0252269550 - - 

රඹෑඒ   0254923373 - - 

මහ බුාාංකුාම   0253553647 - - 

සුාන්්ගම   0253856091 - - 

්න් මන්මා ක   0252245099 - - 

 මරටරපා න්   0252050200 - - 

ඒහමකා ගොකාැඒ    - 0717615518 

මටරපාඒා   0252249151 - - 

ා හොා රොේප්ාන   0252278450 - - 

 පා ාෝගම   0252264248 - - 

රන්පත්ස්ා   0252247453 - - 

කැකිරාඒ   0252264250 - - 

පාාගා   0252250252 - - 

පදස් ශ්රී පුර   0252255250 - - 

්ාාඒ   0252276250 - - 
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ා නොච්චි,ාගම   0252257850 - - 

කාා ඔ,   0254923665 - - 

්ුරත්ා ත්ගම   0252276912 - - 

 

 

 න්ධ්න ිළරවුම්හක 
 

ිළහිටි ස්ථාාන, ස්ම්බන්ධ් ස්, යුතු පුශගා,ා ස්හ 

නිා ,ෝජි්,ා 

දුරකාන 

කා්ය,ාා, ිාංගම 

මනුරාධ්පුර මා,ාදුන්න 0252235271 0711243872 

මනුරාධ්පුර මනුරාධ්පුර (මම්.පී.සී.මස්ථ)  න්ධ්න 

ිළරවුම්හා 

0252222161 

0252227029 

- 

මනුරාධ්පුර ආ්ය.මස්ථ.බී.ෆ්යනැන්ා ඩෝ 0252235631 0714085513 

මනුරාධ්පුර ව.ඩී.මස්ථ.ි,ඒ්යධ්න ස්හ පුත්රා ,ෝ 0252222163 0718493856 

මනුරාධ්පුර ඩබ්.මම්.ඩී.ා ක් ග. උ,න්ඒත්් 0252223934 0715456468 

මනුරාධ්පුර ශ්රී ාාංකා ගුඒන් හමුදාඒ - 0718019321 

0718178613 

මනුරාධ්පුර මධ්යම නිා ,ෝජි් ආ,්න, 0252234074 

0252220422 

- 

මනුරාධ්පුර ඩී.මස්ථ.ගුණා ස් කර  ිළරවුම්හා - 0772508209 

0773906407 

මනුරාධ්පුර සී.පී.ා මොහමඩ් ස්හ පුත්රා ,ෝ 0252223421 0773602169 

මනුරාධ්පුර පී.මස්ථ.ිළ, මාක ස්හ පුත්රා ,ෝ 0252223721 0777825937 

මටරපාඒා මක.මස්ථ.ා ක් ග.දිස්ානා,ක - 0777258702 

0777610874 

මටරපාඒා ඩී.බී.දිස්ානා,ක 0252249117 0717286977 

ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ මම්.මච්.මම්. ා මොහිදීන් 0252258202 0772285011 

ගකකුාම ගකකුාම ිළරවුම්හා 0253893230 0717286977 

ගකනෑඒ ගකනෑඒ (මම්.පී.සී.මස්ථ)  න්ධ්න 

ිළරවුම්හා 

0252269520 

0253850200 

- 

ගා න්ඒකා පොා ෆාාහි  න්ධ්න ිළරවුම්හා 0252265365 0774100986 

හබරන පී.ඩී.ඊ.ා ස්නස්රත්න 0662270315 0777632450 

ා හොා රොේා පෝාන ඩබ්.ජී.නන්දාාක 0252278092 0716825892 

ා හොා රොේා පෝාන නජීම් ස්ථා  ෝස්ථ 0252278188 0772664766 

 හාඒැඒ - කිරා ාෝගම මච්.මම්.මම්.ා ක් ග.ි,ා ස් න 0252249777 0714195650 

කැිම මා ගොකාෑඒ කැිම මා ගොකාෑඒ (මම්.පී.සී.මස්ථ)  න්ධ්න 

ිළරවුම්හා 

0259434301 0711407450 

කැකිරාඒ යු.ඩී.ගමා ව 0252264389 0777718081 

කැකිරාඒ ආ්ය.ව.ටී.ව.මැදගම 0252264322 0776541666 

කැකිරාඒ ව.මම්.නන්දාඒතී 0252264604 0716532538 

මරදන්කඩඒා ා ක් ග.පී.ව.සී.ාන්්රසීලී 0252264321 0718143208 

මැදඒච්චි, සී.පී.මබ්දුකාාහථ ස්හ පුත්රා ,ෝ - 0714168755 
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0714539866 

මැදඒච්චි, මැදඒච්චි, (මම්.පී.සී.මස්ථ)  න්ධ්න 

ිළරවුම්හා 

0252245636 

0254934732 

- 

මිහින්්ා ක ඩබ්.ජී.මෆථ. මටරපුහාමි ිළරවුම්හා 0252266890 0716825892 

ා නොච්චි,ාගම  මස්ථ.මච්.කණ්ඩම්ිම 0252056970 0712925844 

ා නොච්චි,ාගම  ගාමි ම ස්මරසිාංහ 0252257037 0773961942 

ා නොච්චි,ාගම  ා නොච්චි,ාගම  (මම්.පී.සී.මස්ථ)  න්ධ්න 

ිළරවුම්හා 

0255727678 - 

ඔ,ාමඩුඒ  0252222161 

0253243549 

- 

පදස් පරාක්රමපුර පදස් පරාක්රමපුර (මම්.පී.සී.මස්ථ)  න්ධ්න 

ිළරවුම්හා 

0254927985 

0254927997 

- 

පණ්ඩුාගම උපුක කුමාර 0252053050 0718744933 

ා ටරමඩුඒ බී.ස්මරීමර 0252223302 0717195912 

රාිාාංගන, ඩබ්.ව.කරුණාරත්න 0252276156 0714852324 

රඹෑඒ රඹෑඒ (මම්.පී.සී.මස්ථ)  න්ධ්න ිළරවුම්හා 0252266569 0717859050 

රත්මකගහඒැඒ කහ ගස්ථදිගිලි, (මම්.පී.සී.මස්ථ)  න්ධ්න 

ිළරවුම්හා 

0255624212 0778409188 

සීටරපුකුාම ආ්ය.මන්.කරුණානා,ක 0252266120 0725149395 

්ාාඒ ඩී.ා  කාම්බුර 0253258056 0714479416 

්ුරත්ා ත්ගම කාස්න්ද දිස්ානා,ක 0252276703 0715314330 

 

ප්රධාන විොරස්ථාාන 

ස්හාරස්ථාාන, දුරකාන මාංක, 

මහා ස්හාර, 0252222367 

රුඒන්ඒැලි ස්ෑ ස්හාර, 0252222120 

ථුපාරාම, 0252235284 

ා ේ්ඒනාරාම, 0252235194 

මින්ස්ඒැටි, 02522222025 

ාාංකාරාම, 0252221884 

මභ,ගින්, 0252235898 

 සුරුමුණි, 0252222545 

බුශධ් ි,න් ම ස්හාර, 0252222465 

ස්ාරානන්ද ස්හාර, 0252222424 

පු්යඒාරාම, 0252235565 

කුමේ ම් ා පොකුණ 0252235858 
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ගබඩා පහසුකම් -  න්ධ්න  

ිළහිටි ස්ථාාන,  ආ,්න, ස්ම්බන්ධ් කර ග් 

යුතු නිාධ්ාරී 

දුරකාන මාංක 

මනුරාධ්පුර ශ්රී ාාංකා ගුඒන් හමුදාඒ   0252232823 

රාි රත්න ස්මාගම  0252222325 

බැාංකු ා පා දස් මනුරාධ්පුර 

මම්.පී.සී.මස්ථ 

0255673548 

ධ්්යමපාා මාඒ් ඩී.මස්ථ.ි,ඒ්යධ්න 0252222163 

,ාපා න් පාර ශ්රී ාාංකා ගුඒන් 

හමුදාඒ  

0252222138 

,ාපා න් පාර සී.පී.ා මොා හොමඩ් 0252222180 

පුලි,න්කුාම ඩී.මස්ථ.ගුණා ස් කර 0252223934 

මහ ීමදි, ආ්ය.මස්ථ.බී.ප්රනාන්දු 0254581110 

 මන්.ා ේ.මා,ාදුන්න 0252225117 

රණා ස් ඒාපුර ශ්රී ාාංකා යුධ් හමුදාඒ 0252235271 

ස්ාලි,පුර ශ්රී ාාංකා යුධ් හමුදාඒ 0252222544 

 මස්ාඒැඒ ශ්රී ාාංකා යුධ් හමුදාඒ 0252222093 

මටරපාඒා ඩ.බ්.දිශය සානා,ක  0252249117 

 ාාංකා ා පොස්ථා ටරමේ ස්මාගම  0255678030 

ගා ාන්ිමදුණුඒැඒ මම්.මච්.මම්.ා මොහිදීන්  0252257312 

ගකනෑඒ මම්.පී.සී.මස්ථ  0602850200 

ගකකුාම ඩි.බී.දිස්ානා,ක  0255675874 

ා හොා රොේා පෝාන නජීම්ස්ථා  ෝ්යස්ථ  0252278444 

ා හොා රොේා පෝාන ශ්රී ාාංකා යුධ් හමුදාඒ  0252278488 

හබරණ ඩී.සී.ගමා ව  0662270315 

කහ ගස්ථදිගිලි, රිර  බස්ථ ස්මාගම  0252247481 

කැිම මා ගොකාෑඒ මම්.පී.සී.මස්ථ  0254906671 

කැිම මා ගොකාෑඒ රිර  බස්ථ ස්මාගම  0252298681 

කැකිරාඒ යු.ඩි.ගමා ව  0252264389 

කැකිරාඒ ආ්ය.ව.ටී.ව.මැදගම  0252264322 

කැකිරාඒ රිර  බස්ථ ස්මාගම  0252298681 

මහස්ාච්චි, බී.ස්මරස්ක්රම  0252223302 

මැදඒච්චි, මම්.පී.සී.මස්ථ  0252245955 

මැදඒච්චි, සී.පී.මබ්දුකාා ස්හ පුත්රා ,ෝ  0252245635 

මිහින්්ා ක  ඩබ්.ජී.මටර.මටරපුහාමි  0252266890 

ා නොච්චි,ාගම ජී.ස්මරසිාංහ  0252257037 
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පදස් - ශ්රී පුර පදස් ශ්රී පුර  0252255200 

පදස්, පරාක්රමපුර  0252253262 

පරාක්රමපුර ශ්රී ාාංකා යුධ් හමුදාඒ  0252254012 

පුනෑඒ ශ්රී ාාංකා යුධ් හමුදාඒ  0252245566 

රාිාාංගන, ඩබ්.ව.කරුණාරත්න  0252276156 

රඹෑඒ රඹෑඒ මම්.පී.සී.මස්ථ  0252266569 

්ාාඒ ඩී.ා ්කාම්බුර ස්හ පුත්රා ,ෝ  0602258056 

 

ා ාොන් ස්හ ටිප්ය 

ඒාහන, ඇ ම ස්ාංයාඒ රිා ේ / පුශගලික ස්ම්බන්ධ් ස්, යුතු 

පුශගා,ා / මයි මකරු 

දුරකාන 

ා ාොන්  

රා 

01 රාිය, පුනෑඒ පණ්ඩුකාභ, නාස්ක 

කදවුර මණා දන 

නිාධ්ාරීතුමා 

0714929362 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික නාමක ප්රි,න්් රාිපක් ගක 0252680463 

බස්ථ රා 01 පුශගලික නාමක ප්රි,න්් රාිපක් ගක 0252680463 

බස්ථ රා 01 පුශගලික මම්.මන්.සීන්සිාංහ   

ා ාොන් රා 01 පුශගලික මම්.ීම්ය මසිාංහ 0255619077 

බස්ථ රා 01 පුශගලික මම්.ීම්ය මසිාංහ 0255619077 

බස්ථ රා 01 පුශගලික ව.ආ්ය.ස්ම්පත්  

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ව.ආ්ය.ස්ම්පත්  

බස්ථ රා 01 පුශගලික මස්ථ.ි, මාක 0771668072 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ා ක් ග.ා ේ ආරච්චි 0723526350 

බස්ථ රා 01 පුශගලික ා ක් ග.ා ේ ආරච්චි 0723526350 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ව.ා ප්ර මදාස් 0255682381 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ඩබ්.මින්් ම,ා 0775104366 

බස්ථ රා 01 පුශගලික ව.මම්.ස්මීය ්යකාන්   0723966699 

බස්ථ රා 01 පුශගලික ාලිත් කරුණාරත්න 0716122658 

ා ාොන් රා 01 රාිය, ආ්ය.මම්.දිමුතු රත්නා,ක 0712996211 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික මච්.මම්.දස්නා,ක 0713652537 

ප්රධ්ාන පාස්ක 

නම දුරකාන මාංක, 

මනුරාධ්පුර මධ්ය ස්දයාා, 0252222653 

ම/ ස්ථඒ්යණපාලී බාලිකා ිා මක පාස්ා 0252234225 

ම/ඒලිසිාංහ හන්ස්ථාන්්ර මහා ස්දයාා, 0252235451 

ම/ශය සාන්් ා ිෝශය සටර මහා ස්දයාා, 0252222269 

ම/ස්හිරා මුස්ථලිම් මහා ස්දුහා 0252235280 

ම/ස්ා ේකානන්ද ා දමළ මහා ස්දයාා, 0252221753 
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ා ාොන් රා 01 පුශගලික ආ්ය.කරුණාරත්න 0723485058 

බස්ථ රා 01 පුශගලික ආ්ය.කරුණාරත්න 0723485058 

බස්ථ රා 01 පුශගලික නිා ාන් ම මා ශය සෝක ද සිකඒා 0715877579 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික තුසි් උපුකසින් 0717102997 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික පී.ඔා බ්ා ස් කර 0255710244 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ා ක් ග.ව.මා ශය සෝක බණ්ඩාර 0717239082 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ඩි.,ස්පාා 0712693130 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික රුඒන්  න්දික ා ස්නස්රත්න 0252245855 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික පී.බී.සුභසිාංහ 0774847534 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ඩී.මම්.ජී.ඩී.දිස්ානා,ක 0770213141 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ප්රදීටර ා ස්නස්රත්න 0252245855 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ආ්ය.මස්ථ.රණසිාංහ 0713382402 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ි,න්් ස්ා ේසිාංහ 0715497888 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ඊ.මම්. න්දික 0779400887 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික ටී.බී.මස්ථ.ා ස්නරත් 0774376059 

බස්ථ රා 01 පුශගලික මන්.යු.ස්ා ේ,සින් 0776329459 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික උපාලි රූපසිාංහ 0771237017 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික පී.ි,සිාංහ 0774757317 

බස්ථ රා 01 පුශගලික ඩී.පී.සින්ඒ්යධ්න 0774758735 

බස්ථ රා 01 පුශගලික ස්රත් ාන්දන 0770115135 

ා ාොන් රා 01 පුශගලික බී.උපාලි මහින්ද 0717881862 

බස්ථ රා 01 පුශගලික නලින් ප්රස්න්න ප්රනාන්දු 0713061637 

 

ිා බවුස්්ය 
 

ඇ ම 

ස්ාංයාඒ 

රිා ේ / පුශගලික  ස්ම්බන්ධ් ස්, යුතු 

පුශගා,ා / මයි ම කරු  

දුරකාන 

01 රාිය, ස්භාප ම 025-3853078 

01 රාිය, ස්භාප ම 025-2276376 

01 රාිය, ස්භාප ම 025-2257875 

01 රාිය, ා කකම් 025-2269575 

03 රාිය, ස්භාප ම 025-2264275 

01 රාිය, ා කකම් 025-5673808 

01 රාිය, ා කකම් 025-2278442 

01 රාිය, ධ්්යමරත්න 025-2266560 

01 රාිය, ා කොමස්ාන්ස්ථ 025-2222276 
025-4927282 

01 පුශගලික තුකාරී 025-4581285 
072-2307426 

01 රාිය, ස්භාප ම 025-2264276 
071-8229257 

01 රාිය, ස්භාප ම 025-2245675 
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01 රාිය, ස්භාප ම 025-2276376 

02 රාිය, ස්භාප ම 025-2253202 
025-2253275 

02 රාිය, ා පොලීසි, 066-2270022 

01 පාංස්ා ස්හාරාධිප ම 071-0717309 

02 රාිය, ා කකම් 025-2245744 

 

ශුශධ් කින්ා ම් හා කැිළා ම් උපකරණ 

උපකරණ ඒ්යග, රිා ේ / පුශගලික ස්ම්බන්ධ් ස්, යුතු පුශගා,ා 

/මයි මකරු 

දුරකාන 

ා ාන්ා ස්ෝ -රඹෑඒ ා ප්ශගලික ව.ආ්ය.ස්ම්පත් - 

ා ාන්ා ස්ෝ -රඹෑඒ ා ප්ශගලික ටී.මස්ථ. මාකරත්න 077-8351661 

ා ාන්ා ස්ෝ -රඹෑඒ ා ප්ශගලික ටී.ි,සිාංහ 072-5391589 

බැා කෝ ,න්ත්ර - ම.නු.ප ා ප්ශගලික ව.ආ්ය.ස්ා ේමාන්න 071-9227866 

ා ප්ශගලික ිනක සුමිත් බණ්ඩාර - 

ා ාන්ා ස්ෝ - ම.නු.ප ා ප්ශගලික ා ක් ග.ජී.ාමින්ද කුසුම්සින් 071-6050535 

ා ප්ශගලික ආ්ය.ඩී.,ස්පාා 077-6732688 

ඒතුර ා මෝ ්ය -  ම.නු.ප ා ප්ශගලික ජී.රාංජිත් ගුණසිාංහ 071-7980078 

ා ප්ශගලික ව.කරුණාරත්න 072-3305977 

බැා කෝ ,න්ත්ර - මහස්ාච්චි, ා ප්ශගලික ි,රත්න රත්නා,ක 077-9447774 

 ා ප්ශගලික ඩබ්.ස්ි, නිමකසින් - 

ා ච්න්ා ස්ෝ - මහස්ාච්චි, ා ප්ශගලික ජී.ා ස්ා නස්රත්න 077-5773149 

 ා ප්ශගලික ව.කුමාරතුාංග 077-0350947 

 ා ප්ශගලික මම්. රාංජිත් 077-5746157 

ඒතුර ා මෝ ්ය - මහස්ාච්චි, 

 

ා ප්ශගලික මම්.ගාමිණි 076-8842367 

 ඩී.පී. නිමක ි,සිාංහ 071-4190453 

 ආ්ය.පී.ජී.ා ප්ර මරත්න 072-5830349 

 මම්.මම්.ස්ා ේරත්න 078-4910238 

රාිය ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා, - 

මහස්ාච්චි, 
025-2222080 

 

බැා කෝ ,න්ත්ර - පදස්, ා ප්ශගලික මම්.ව.පුකථප කුමාර 077-1955231 

ා ාන්ා ස්ෝ - පදස්, ා ප්ශගලික මම්.මම්.ිගත් කුමාර 071-4095403 

ා ප්ශගලික ඩී.පී. ආනන්ද ගුණ මාක 077-8299428 

ා ප්ශගලික ා ක් ග.ඩි.රස්න්්ර 078-4646496 

ා ප්ශගලික ස්දුන් ස්මරසිාංහ 077-0426225 

ා ප්ශගලික ධ්්යම ශ්රී ස්ක්රමසිාංහ 078-8968633 

ා ප්ශගලික මම්.පී.ආනන්ද 071-9834811 

ා ප්ශගලික මම්.මස්ථ.ි,ම්ප ම 078-4629176 

ා ප්ශගලික ාමිා ප්රස්න්න 078-8421184 
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බැා කෝ ,න්ත්ර - 

කැිම මා ගකාෑඒ 

රාිය ප්රා ශීය, ස්භාඒ 025-2298675 

071-3634598 

මස්ථකැා ේ ්ය -

කැිම මා ගොකාෑඒ 

ා ප්ශගලික රාංගන ි,ාාක 
077-6599383 

ා ාන්ා ස්ෝ -  කැිම මා ගොකාෑඒ ා ප්ශගලික කුාරත්න 077-9178202 

බැා කෝ ,න්ත්ර - මැදඒච්ච්, 

 

 

 

 

 

 

ා ප්ශගලික මන්.කි්යතී රත්න 077-9388610 

ා ප්ශගලික තුසි් උපුකසින් 071-7102997 

ා ප්ශගලික ි,න්් ස්ා ේසින් 071-5497888 

ා ප්ශගලික මච්.ස්ක්රමරත්න 077-1130028 

ා ප්ශගලික ගාමිණි දිස්ානා,ක 072-4877703 

ා ප්ශගලික ජී.සුනික රාිපක් ගක 071-3139822 

ා ප්ශගලික ඩබ්.ජී.ාාමික ා නරාංින 071-3389053 

මස්ථකැා ේ ්ය - මැදඒච්චි, ා ප්ශගලික තුසි් උපුකසින් 071-7102997 

ා ප්ශගලික ි,න්් ස්ා ේසින් 071-5497888 

ා ප්ශගලික මච්.ස්ක්රමරත්න 077-1130028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ා ාන්ා ස්ෝ - මැදඒච්චි, 

 ඊ.ධ්නුකථක ස්ක්රමපාා 071-3725602 

 පී.නිමක ිළ,සින් 077-0762144 

 ව.මස්ථ.මන්.මා බ්රත්න 077-9072237 

 මම්.ි, මාක 077-9388610 

 ටී.ස්රසින් දිස්ානා,ක 071-3724936 

 මච්. න්්රදාස් 077-5314760 

 ජී.ස්මන් මාක 076-6811675 

 මක.ආ්ය.මනුර 077-1082519 

 දිා න්කථ මනුරුශධික 071-1901393 

 ජී.මච්.කුමාරසිාංහ 071-6390626 

 ඩී.මච්.ා ක් ග.ා ස්ා නස්රත්න 077-3077205 

 ා ක් ග.මන්.ඊ.කුමාරසිාංහ 077-1804406 

 ා ක් ග.ඩී.මන්.ආන්,රත්න 071-2176362 

 ා ක් ග.සිාානන්ද 076-6529617 

 ජී.රෑපසිාංහ 071-5545298 

 පී.ව.මන්.පශමසින් 071-1595221 

 

 

 

 

 

 

ා ාන්ා ස්ෝ - මැදඒච්චි, 

 තුකාර ප්රි,ාාක 071-2705323 

 ජී.ආ්ය.මධුරාංග 071-5841321 

 ප්රස්න්න මනුර කුමාර 071-2400287 

 සුා ම්ධ් ාක් ගමාක 078-3682945 

 දිමුතු උද,කුමාර 072-3384328 

 ස්මුක් ග ම රස්හා්ය 077-8334816 

  මාකසින් දිස්ානා,ක 077-0754682 

 ාන්්රසින් ස්ා ේා කෝන් 077-3923067 
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නනුරාධපුර දිස්ථත්රික්කය තුල දේෙලිදේකොප්ගර් යානා දේගොඩ බැස්ථස් විය ෙැකි ස්ථාාන 
 

නංකය දේෙලිදේකොප්ගර් 

දේගොඩබස්ථස්වන 

ස්ථාානය 

ස්ථාානදේ  නෙ  

ික්රීඩාංගනය  

ාෙ ළධලධා/   

වස්ෙ 

Y X 

1.  ා ඒරුක් ගකුාම් පාස්ක ක්රිඩා ිළටි,  7.9801 80.47485 

2.  හබරන   සුරු පාස්ක ක්රිඩා 

ිළටි, 

 8.037 80.754033 

3.  ගකනෑඒ ා පොදු ක්රීඩා ිළටි,  8.0393367 80.473783 

4.   මරටරපා න් උාගකා ඒාේඒ  8.20505 80.546367 

5.  ා නොච්චි,ාගම මහඒැලි ක්රීඩා ිළටි,  8.267667 80.214117 

6.  කමේ ඩි ඒැඒ   8.274417 80.76     

1333 

7.  මනුරාධ්පුර  බාංධ්ණාගාර ක්රීඩා 

ිළටි, 

          8.3208 80.3904 

8.  ඇකා ඒැඒ   8.321 80.390483 

9.  මනුරාධ්පුර  ක්රීඩා ිළටි,  8.330683 80.726817 

10.   සුරුමුණි,  රා ගාා             8.3306 80.409267 

11.  මනුරාධ්පුර  මක් ගකර ම  පී 

නිඒහන 

 8.335467 80.390917 

12.  මිහින්්ා, ස්ශය සථඒ ස්දයාා ක්රීඩා 

ිළටි, 

 8.3551 80.401367 

13.  සි,ඹාාගස්ථ ඒැඒ ා පොලිස්ථ ක්රිඩා ිළටි,                 

8.37855 

80.604083 

14.  ස්ාලි,පුර ක්රීඩා ිළටි,  8.391667 80.440533 

15.  කහ ගස්ථදිගිලි,  ඒැේ ිළටි,  8.428717 80.689667 

16.  ඔ,ා මඩුඒ   8.434317 80.259667 

17.  ඇාපත් ඒැඒ   8.499183 80.7885 

18.  කැිම මා ගොකාෑඒ රත්මකගහ ඒැඒ 

පාස්කක්රිඩා ිළටි, 

 8.531 80.67225 

19.  රත්මකගහඒැඒ   8.533767 80.67405 

20.  ්න් මන්මා ක මිකාෑඒ මහා 

ස්දයාා,  

 8.548333 80.253333 

 උපාලි මහින්ද 071-7881862 

ා ඩෝස්්ය - මැදඒච්චි, ා ප්ශගලික මන්.ීම්යකිරක් ගන 077-9388610 

ා ප්ශගලික මච්.ස්ක්රමරත්න 077-1130028 

බැා කෝ ,න්ත්ර - ්ාාඒ රාිය ප්රාා ශිය, ස්භාඒ  025-2222795 

071-8226787 

ඒතුර ා මෝ ්ය රාිය ප්රාා ශිය, ස්භාඒ  025-2222795 

071-8226787 
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21.  මැදඒච්චි, නගරස්භා ක්රිඩා 

ිළටි, 

 8.54875 80.477367 

22.  කටුඒර ා ගොකා  ඒැස් ිළටි,  8.57805 80.81815 

23.  පුනෑඒ   8.595683 80.463417 

24.  කැිම මා ගොකාෑඒ ා පොදු ක්රීඩා ිළටි,  8.642433 80.67275 

25.  ගකකුාම 62   8.896883 80.7949 
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්ාඒකාලික රැදවුම් මධ්යස්ථාාන ා ාස් භාස්්ා කා හැකි ස්ථාාන 
 

පදවිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය  
 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා  

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු 

පුශගා,ා 

ස්ම්බන්ධ්ස්, 

යුතු 

 දුරකාන මාංක 

ිමා ස්ෝා කොටුඒ 1 කණුඒ ස්මා ධ්්යම 
ආ,්න, 

   

පදස්,     

සුද්යශය සනගම බී ,ා, ස්හාරස්ථාාන,    

දමත්රීපුර දමත්රිපුර 
ස්හාරස්ථාාන, 

   

මභ,පුර     

කුුරක් ග ඒැඒ ප්රිා ශය සාාාඒ    

ඌරුඒ     

මහා ස්න්පුර මහා ස්න්පුර ස්දුහා    

රුඒන්පුර රුඒන්පුර 
ස්හාරස්ථාාන, 

   

ා බෝගහඒැඒ ා බෝගහ ඒැඒ පාළු 
හකමිකාා ඒැටි, 
ස්දුහා 

   

බාා,ාඒැඒ     

 

කැහිතිචදේගොමලමව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය  
 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා  

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු 

පුශගා,ා 

ස්ම්බන්ධ්ස්, 

යුතු 

 දුරකාන මාංක 

කැිම මා ගොකාෑඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් 
කා්ය,ාා, 

   

හකමිකාඒැටි, ශය ස හන්දි, කදවුර    

හකමිකාඒැටි, ,කාඒැඒ ප්රිා ශය සාාාඒ    

හකමිකාඒැටි, හකමිකාඒැටි, පාස්ා    

කණුගහඒැඒ කණු ගහ ඒැඒැ පාස්ා    

ඊ්කස්ශදඒැඒ ඊ්ා ස්ශද ප්රිා ශය සාාාඒ    

ගාඒැඒ රඹකැපුඒැඒ ස්දුහා    

 මත්්ා ගෝනෑඒ  මත්්ා ගෝණෑඒ 
පන්ස්ා 

   

ඩී 4 ඒාහකකඩ ඩි 04 ඒාහකකඩ 
පන්ස්ා 
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ෙැදවච්චිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය  
 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා  

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු 

පුශගා,ා 

ස්ම්බන්ධ්ස්, 

යුතු 

 දුරකාන මාංක 

කිඩඒරන් කුාම කිඩඒරම්කුාම ස්දුහා 30 මස්ථ.ි,ා ස් න 0702160016 

ප්රා බෝධ්ගම     

පුහුදිවුා පුහුදිවුා පාස්ා 

 

20 ජී.පී.පශමසින් 0712026667 

පුහුදිවුා පාංස්ා 
 

30 ස්හාරාධිප ම  

ඇ ඹගස්ථකඩ පාස්ා 30 ස්දුහකප ම 0774417830 

 
ඇ ඹගස්ථකඩ පාංස්ා 

40 ඊ.ශ්රශධ්ා නන්ධ්හිමි 0253771136 

පරණහකමිකාෑඒ     

මහකුුරක් ගා ගොකාෑ
ඒ 

මහකුුරක් ගා ගොකාෑඒ පන්ස්ා 

 

100 ාලිත් ා ස්නරත් 

සුග්පාා 

 

0717249545 

මහකුුරක් ගා ගොකාෑඒ පාස්ා 200 ස්දුහකප ම 0712298484 

පූනෑඒ පුනෑඒ නා ඒෝදය ස්දයාා, 60 ස්දුහකප ම 0774915606 

ආා නකමේටි, ආා න්කමේටි, ස්හාරස්ථාාන, 100 ස්හාරාධිප ම  

මුස්ථලිම්හකමිකාෑ ස්දයාා,  250 ස්දුහකප ම 0713724936 

මහා කෝන්ගස්ථකඩ ස්හාරස්ථාාන, 

 

60 ස්හාරාධිප ම 0717627082 

ා පන්,කුාම ගාමි ම ඒැඒ ස්දයාා, 250 ස්දුහකප ම 0718308836 

ා පන්,කුාම ස්හාරස්ථාාන, 

 

50 ස්දුහකප ම 0717757581 

,කාඒැඒ     

කුඩාකුුරක් ගා ගොක
ාෑඒ 

රඹකුාම ස්හාරස්ථාාන, 

 

250 ස්හාරාධිප ම  

පළුා ගොකාෑඒ ස්දයාා, 300 ස්දුහකප ම 0776404933 

කඩඒත්රඹෑඒ කඩඒත්රඹෑඒ ස්දයාා, 100 ස්දුහකප ම 0766830035 

ා ාෝලුගස්ථඒැඒ ා ාෝලුගස්ථඒැඒ ස්දයාා, 100 ස්දුහකප ම 0774767325 

හිරකලුගම පාඩිවගම ස්දයාා, 50  ස්දුහකප ම 0702158470 

හිරකලුගම ස්දයාා,  200  ස්දුහකප ම 0713573933 

හිරකලුගම ස්හාරස්ථාාන,  
 

100 ස්හාරාධිප ම 0718572548 

ඇ්ාකඩ     

ඇ ීමරා ගොකාෑඒ ඇ ීමරා ගොකාෑඒ පාස්ා 100 ස්දුහකප ම 0718912424 

මහදිවුකාඒැඒ මහදිවුකඒැඒ පාස්ා 200 ස්දුහකප ම 0716233478 
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මහදිවුකඒැඒ පන්ස්ා 150 ස්හාරාධිප ම  

 සින්බැස්ථස්ගම  සින්බැස්ථස්ගමරිමහා ස්හාර, 

 

150 ස්හාරාධිප ම 0714255872 

 සින්බැස්ථස්ගම මරණාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

20 උපාලි 
නානා,ක් ගකාර 

0711454409 

ා නළුා ගොකාෑඒ ස්හාර,  
 

50 පුිය මනුරුශධ් හිමි 0725767588 

ඇකින්කන්ද     

කඩඒත්ගම කඩඒත්ගම ස්හාරස්ථාාන, 150 පුිය ාන්ද ස්මා 

හිමි 

0718206716 

කඩඒත්ගම පාස්ා  

 

400 ස්දුහකප ම 0713236262 

පුකමලි, පුකමිබ, ස්දුහා 

තුාාා ේකලි, ස්දුහා  

150 

75 

ස්දුහකප ම 

ස්දුහකප ම 

0774210600 

0713725509 

්ම්මැන්නා 
ඇාඒක 

    

ස්රාකමුන්ටරපුඒ ස්රාකමුන්ටරපුඒ පාස්ා 50 ස්දුහකප ම 0776076325 

ස්රාකමුන්ටරපුඒ ස්හාරස්ථාාන,  

 

30 ාානක ස්ා ේසුන්, 0713381745 

ඒකා පොා ඒකා පොාමරණාධ්ාර ස්මි ම 

ශය සාාාඒ 

10 ා ක් ග.ිළ,ා ස් න ම,ා  0719567432 

කටුා ඒා     

මැදඒච්චි, බ හිර     

මැදඒච්චි, 
නැා ගනහිර 

මැදඒච්චි, ිා මක පාස්ා 500 ස්දුහකප ම 0770152079 

ලිදඒැඒ ිබදඒැඒ සිශධ්ා්යා ප්රාාමික ස්දුහා  80 ස්දුහකප ම 0779270457 

 

 

රඹමව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 
 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා  

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු 

පුශගා,ා 

ස්ම්බන්ධ් 

ස්, 

යුතුදුරකාන 

මාංක 

ගකීමරා ගොකාෑඒ ා කොකටි,ා ගොකාෑඒ 

ප්රිා ශය සාාාඒ 

   

මඹගහඒැඒ මඹගහඒැඒ ස්දුහා    

ිළහිිම,ා ගොකාෑඒ ිළහිමි,ා ගොකාෑඒ 

ස්දයාා, 

341 ා ක් ග.ජී.මහින්දරත්න ම,ා 0253254501 

ා ේඒැක කැටි, කුඩා රන්ගින් දුරළු 

ස්හාර, 

422  මත්්ා ගෝනෑා ේස්මාධ්ම්ම 

හිමි 

0718449313 
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්ාමරහකමිකාැඒ ්ාමරහකමිකාඒැඒ 
ප්රිා ශය සාාාඒ 

   

්කගහඒැඒ     

ගකකන්ා ශගම ගකකන්ා ශගම 
ප්රිා ශය සාාාඒ 

   

බාාා හොදඒැඒ ්රණා ගොකාෑඒ 

ප්රිාා ගොඩනැගිකා 

   

 හළා කොා ාොන්ගස්ථඒැඒ කෑදෑා නකුටුනෑඒ 

ස්දයාා, 

500 මම්.මනික කුමාර 0771990490 

මීය මකඒැඒ මීය මකඒැඒ ස්හාර, 198 ා ක් ග.මුතුමැණිකා මි,  

කකාාංචි, කකාාංචි, ස්දුහා 305 මීය මකඒැා ේ ස්මා මස්ථස් හිමි 0778122134 

පීනගම ශ්රී ා බෝධිරුක් ගකාරාම, 105 ා කෝමේා   ප ථ ාර.න හිමි 0718344419 

ා කෝණකුුරක් ගඒැඒ ා කෝණකුමුක් ගඒැඒ 

ස්දුහා 

263  ා ප්ර මසින්කුමාර 0767428952 

ා ගෝනෑඒ ා ගෝණෑඒ ශ්රී ස්මා 

ස්හාර, 

350 මස්ථ.බී.මම්.මන් ා ස්නස්රත්න 

ා ම, 

0715301676 

මහකනදරාඒ (,ා, 02) මහකනදරාඒ (,ා, 

02) 

ප්රිා ශය සාාාඒ 

   

මහකනදරාඒ (,ා, 01)     

ා රො ඒැඒ ශ්රී දශය සාිමම්බාරාම, 268 ඩබ්. ්ාරක මධුකාන් 072961664 

කුඩාගම ා ගෝණපැටි,ාඒ 
ස්දුහා 

   

කෑදෑඒ කෑදෑඒ ස්දුහා 232 මම්.බී.ස්රත් කුමාර ම,ා 0724094484 

කිළන්වගම කිළන්වගම ස්දුහා 285 ා ේ.ා ක් ග.මස්ථ.සී.ා පා ්යරා ම,ා 0714320879 

පකාාංකුාම පකාම්කුාම ස්දුහා 472 බී.ා ක් ග.ස්ා ේරත්න ම,ා 0253894913 

රඹෑඒ රඹෑඒ ස්හාර, 490 ි,න්්ිළාිළටි, ම,ා  0725875038 

නඹඩගස්ථඒැඒ නඹඩගස්ථඒැඒ ස්දුහා 400 ා රෝහි්ා ස්නස්රත්න ම,ා  0774462215 

 කින්ා ගොකාෑඒ  කින්ා ගොකාෑඒ 

ස්දුහා 

882 ටී.මම්.බී.මන්.ා ්න්නා කෝන්  

මි, 

0714973529 

දිස්,ාඋඩබැන්දඒැඒ දිස්,ාඋඩබැන්දඒැඒ 
ස්දුහා 

302 මච්.ද,ාරත්න ම,ා 0712489115 

මැදගම මැදගම ස්හාර, 388 ආ්ය.පී.ආ්ය.ා ප්ර මාාක ම,ා 0726237940 

ා කොලිබැන්දඒැඒ මගුරුහිටි ාඒ ස්හාර, 389 ආ්ය.මම්.ඒයි.බණ්ඩාර මි, 0717001160 

කටුකැලි,ාඒ ා ඒා හරගා ස්හාර, 300 පී.යු.රත්නීයලී ම, 0713046117 

සි,ඹාාගස්ථඒැඒ ා ඒා හරගා ස්හාර, 300 ව.මස්ථ.ා ක් ග.දිස්ානා,ක මි, 0713728717 

ඒහමකා ගොකාෑඒ පහළ රත්මකගහඒැඒ  337 ඩබ්.මම්.මක.ඒලිසිාංහ ම,ා 0714165777 

ඒහමකා ගොකාෑඒ මහා ස්න් ස්දුහා 343 ා ක් ග.කුසුමාඒ ම 0714320879 

ඒහමකා ගොකාෑඒ ිනරාංිනාරාම, 343 ජී.යු.රත්නීයලි ම, 0713046117 

ස්ාංගිලිකනදරාඒ ස්ාංගිලිකනදරාඒ 
ස්දුහා  

375 මස්ථ.ා ක් ග.කරුණාඒතී මි, 0714124035 

ස්ඳමකගම ා ගෝනෑඒ ස්දුහා 321 මස්ථ.මස්ථ.ා ක් ග.ධ්නපාා මි, 0718493452 
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මහඒැඒ ්ම්මැන්නාගා 

ස්හාර, 

407 ජී.මම්.මම්.ආ්ය 

.යු.ඩබ්.ා ක් ග.මකාඒ  

0726237940 

පණ්ඩුකාභ,පුර ්ම්මැන්නාගා 

ස්හාර, 

407 ගාලුා කොටුා ේ ගුණානන්ද 

හිමි 

0775921945 

කඳුරුගස්ථදමන රත්මා ක ස්දුහා 426 ජී.මම්.මම්.ආ්ය.යු. 

ඩබ්.ා ක් ග.මකාඒ 

0726237940 

 

 

නැ.නු.ප ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය  
 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා  

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු 

පුශගා,ා 

ස්ම්බන්ධ්ස්, 

යුතු 

 දුරකාන මාංක 

සුාන්්ගම     

මහ පාාාඩිකුාම ා ,ොවුන් ා ස් නාාංක 
මධ්යස්ථාාන, 

   

ෙ.නු.ප ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය  
 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා  

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු 

පුශගා,ා 

ස්ම්බන්ධ්ස්, 

යුතු 

 දුරකාන මාංක 

 සුරුමුණි,  මිමන්කඩඒා 
ප්රිාශය සාාාඒ 

 ඩී.මස්ථ.ස්්ාරණ ම,ා 0718006971 

ා ඒස්ථස්ගින්, ස්ාරානන්ද ිළන්ා ඒන  මස්ථ.ව.ස්ාංජීඒ ම,ා 0714394430 

පෑ මස්ථපුර කුමේ ම් ා පොකුණ 

පන්ස්ා 

   

ශුශධ් නගර, මහා ා බෝධි, ස්දුහා  ා ක් ග.ජී.ාන්ා ්රස්ථකර ම,ා 0714477906 

ා පන්මි,න්කුාම කුමේ ම් ා පොකුණ 

පන්ස්ා 

   

මා ශය සෝකාරාම, කුමේ ම් ා පොකුණ 

පන්ස්ා 

 ටී.මස්ථ.ි,සිාංහ මි, 0725893040 

ගකකඩඒා ගකකඩඒා පන්ස්ා    

ගකා පොත්ා ත්ගම     

හැළඹගස්ථඒැඒ උප මස්ථස්ගම පාස්ා    

ගම්ිමන්ගස්ථඒැඒ ා කොක් ගපැටි,ාඒ 
පන්ස්ා 

 ව.ජී.ජී.ස්දුරාංග ම,ා 0716352469 

පුඒරස්න්කුාම පුඒරස්ම්කුාම ස්දුහා    

ස්ාලි,පුර ස්ාලි,පුර ස්දයාා,  ඩී.ජී.මස්ථ.ස්ථඒ්යණකාන් ම මි, 0717259881 

බණ්ඩාර 
පුලි,න්කුාම 

නාගදීප ස්හාර,    
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ඒන්නි,න්කුාම 
I 

ධ්ම්ම මාක ස්දුහා    

නුඒර ඒැඒ දුම්න්, ස්ශ්රාමශය සාාාඒ    

II ිළ,ඒර I 
ා කො ස් 

    

II ිළ,ඒර II 
ා කො ස් 

ශය සාාාඒ    

 

 

ෙෙවිලච්චිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය  
 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා 

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු පුශගා,ා ස්ම්බන්ධ්ස්, 

යුතු 

දුරකාන මාංක 

දුනුමඩාාඒ දුනුමඩාාඒ පාස්ා 800 ස්දුහකප ම  0711166579 

 

කදුරුිළටි, පාස්ා 

200 ස්දුහකප ම 0777712721 

හැළඹඒැඒ හැාඹඒැඒ ස්හාරස්ථාාන, 

 

150 ස්හාරාධිප ම  

ඇාපත්ගම ස්හාරස්ථාාන, 100 ස්හාරාධිප ම  

ඔ,ාමඩුඒ කාශය සයප ස්දුහා 700 ස්දුහකප ම  

ශ්රී ා ශා ඒෝපනාරාම,  
 

200 ස්හාරාධිප ම  

ා පරුාංකුාම 
ස්හාරස්ථාාන, 
 

300 ස්හාරාධිප ම  

මානිාංගමුඒ ස්හාරස්ථාාන, 500 ස්හාරාධිප ම  

මහස්ාච්චි, ්ක් ගෂිාා ස්දුහා 

 

400 ස්දුහකප ම 0715956459 

ශ්රී සුද්යශය සනාරාම 
ස්හාරස්ථාාන, 

100 ස්හාරාධිප ම 0711125399 

කුඩාස්ාච්චි, ගාමි ම ස්දයා,  500 ස්දුහකප ම  

කිරකපැටි,ාඒ ශ්රී ස්සුශධ්ාරාම 

ස්හාරස්ථාාන, 

150 ස්හාරාධිප ම 0767567339 

ා ටරමඩුඒ සිශධ්ා්යා ස්දයාා, 500 ස්හාරාධිප ම 0775110827 

ා ටරමඩුඒ රිමහාස්හාර, 100 ස්දුහකප ම 0713413929 

රන්දූඒ ා ස් ඒාිළ,ස් 40 ාම නිාධ්ාරී 0774397686 

පලුගස්ථඒැඒ ශ්රී ස්ම්බුශධ්  ා ්මගුක 

ස්හාරස්ථාාන, 

300 ස්හාරාධිප ම  

්න් මන්මා, ්න් මන්මා, ස්දුහා 400 ස්දුහකප ම  
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්න් මන්මා, 
රිමහස්හාර, 

500 ස්හාරාධිප ම  

ා නළුම්ස්ා ිමකාෑඒ මහ ස්දුහා 400 ස්දුහකප ම 0718448873 

ස්දමකමලි, ්ම්ිම,ාඒ ධ්්යමපාා 
ස්දයාා, 

700 ස්දුහකප ම 0775961910 

 
ශ්රි පුකථපාරාම ස්හාර, 

250 ස්හාරාධිප ම 0775571075 

ඇත්දත්කකා රාහුා ස්දයාා, 500 ස්දුහකප ම  

ශ්රී හස්ථථිදන්් ස්හාර, 300 ස්හාරාධිප ම  

නා ඒෝදාගම සින්ස්ගා බෝ ස්දයාා, 400 ස්දුහකප ම 0771584314 

තුටරිළටි,ාඒ ිමකාෑඒ ස්දයාා, 401 ස්දුහකප ම 0718448873 

 

 

 ඹුත්දේත්ගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය  
 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා  

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු 

පුශගා,ා 

ස්ම්බන්ධ්ස්, 

යුතු 

 දුරකාන මාංක 

හුන්ගස්ථඒැඒ සි,ඹාාගස්ථඒැඒ 
සුභස්ාධ්ක ස්මි ම, 1 

   

මුදුන්ා ගොඩ හැළඹඒැඒ පන්ස්ා    

්ම්මැන්නාඒ ස්ම්පත්ගම ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

   

ා කෝන්ා ගොකාෑඒ මුදුා ණ්ගම නිඒාස් 
ස්න්ීම්යන, 

   

 

ඉපදේලෝගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා  

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු පුශගා,ා ස්ම්බන්ධ්ස්, 

යුතු 

 දුරකාන 

මාංක 

ඒාේා ේගම ඒාේා ේගම ස්දුහා 100 මම්.ඩබ්.ා ක් ග.ලි,නා ව මි, 0713692613 

පලුගස්ථඒැඒ 
ා ගොස්පළ 

පුනයාඒ්යධ්නාරාම 

ා ගොස්පා 

125 ා ේ.ව.නු්ය.ා මොා හොම්මදු ම,ා 0711488645 

මක් ගකර 500 ප්රිාශය සාාාඒ 25 ජී.ව.සී.පැාඒත්් මි, 0713742429 

ආ්ය.බී. 2 ඇා 
කාගම 

6  ඇා ස්හාරස්ථාාන, 50 මස්ථ.ජී.ඒන්නිනා,ක මි, 0714123237 

මහ ලුටරපකාම ා බෝධිරුක් ගකාරාම, 50 මච්.ා ක් ග.මම්.සී.පී.කුමාරසිාංහ 0716536969 

දික් ගඒැඒ     

 පා ාෝගම ශ්රී දශය සා්ාාරාම, 30 මන්.මම්.ඩී.ටීා ක් ග.නඒරත්න මි, 0713264364 

ා ස් නපුරගම ා ස් නපුර ස්දුහා 40 පී.බී.සී.ස්ා ේසුන්දර මි, 0713742477 
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නාරාංගකා කගම නාරාංගකා කගම 
ස්දුහා 

25 මස්ථ.ව.මන්ව.මස්ථ.කුමාන් මි, 0713379169 

ා ගොණප මරාඒ මහමිගස්ථස්ෑගම ස්දුහා 10 ඩී.මම්.මම්.ඩී දස්නා,ක මි, 0715887356 

කඩි,ාංගකා ි,ගාංගාරාම, 20 ආ්ය.මම්.මන්.රත්නා,ක ම,ා 0726386701 

නාච්ාාදුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය  
 

ා.නි ඒස්ම මධ්යස්ථාාන නම හා  

ලිිළන, 

රැදස්,හැකි 

පුශගායින් 

ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, යුතු පුශගා,ා ස්ම්බන්ධ්ස්, 

යුතු 

 දුරකාන මාංක 

මහ ා නළුබෑඒ මහා නළුබෑඒ ස්දුහා  ජී.මක.රණසිාංහ මි, 0718769063 

මඩඒාගම මඩඒාගම 

ඒාලුකාරාම, 

 ජී.මච්.ා ේ.නන්දන ම,ා 0718423446 

උතුරු කළුස්ා කලුස්ා 6 

ඇා ප්රිාශය සාාාඒ 

 පී.ජී.මස්ථ.ජී.පකලි,ගුරු මි, 0716097803 


