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        ස්ැපයීෙ 

2.9.  සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ස්ථාාිය  කි/ ෙ 

2.10. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණයග නවශය ළධළධා/ න්ග ආරාධනා කි/ ෙ 

2.11. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ස්දො නවශය පපකරණ ලබාදීෙ 
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1.0. ෙැදින්වීෙ 

ජාතිචක ෙට්ගටුන් ියහිටුවා ිතිච ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය ඕනෑෙ ෙදිසි නවස්ථාාවකදී කාර්යක්ෂෙ නන්දටුන් 

ස්ම්බන්ධීකරණ කගයුතු කි/ ෙ ඒ ස්ඳො ප්රතිචාාර දැ්වවීෙ 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 ආපදාව්ව සිදුවන 

නවස්ථාාදේේ පගන් එය ෙනා කාර්ය්වෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙනාකරණය කර ගැළධෙග  

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

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

 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 ස්ගෙන්ව 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 ඕනැෙ නවස්ථාාවක ආගන්තුක ළධළධාරියකුග පවා දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින්  ෙ කාර්යාාරය ඉ ා 

කාර්ය්වෂෙව 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 දායකත්වය්ව ද්වවින. දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ යම් ළධශථචි  කාල 

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

ග  ෙැක. 

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

යුතු දේේ. දේෙෙන්න් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙනාකරණ ක්රියාවලිය්ව ිතිචදේකොග ප්රජාවන්දේේ සුර්වෂි  බව ිතිච 

කිරිෙ තුළින් ආපදාවන්ග මුහුණ දියෙැකි ප්රශස්ථ  ශ්රී ලංකාව්ව හිහිවනු ි . 

 

 

 



5 
 

02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාන ියයවරයන් 

ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ 

         

       

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

නංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ප්රාසශීය, සකකම් ඇමුණුම් 06 
ආපදා ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 01 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ත්රිස්ධ්  මුදාව ස්  
සපොලිසි, 

ඇමුණුම් 04 

ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කටටු 

ඇමුණුම් 05 

ස්ථසේච්ඡා නිළධ්ාරී් ඇමුණුම් 04 

117 ඇමතුම් 
මැදින්,(ම ජන්ාව) 

ඇමුණුම් 10 

මාධ්ය ඇමුණුම් 11 
ප්රසශශය සසේ සිදුවන ආපදා ිළිබබද ස්ොරතුරු ිමම් මට්ටසම් සිට දිස්ථත්රික් ග 
ආපදා කළමනාකරණ ඒකක, සව් ලගා ස්, යුතුසේ. සම, ආපදා වල 
ත්රීව්ාව,්ට මදාලව ා්ා සක ක කාල,ක් ග තුල ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්් දැනුවත් ස්, යුතුසේ. සම් සවනුසව් මනා ස්්නිසේදන 
ක්රමසේද,ක් ග ඇතිකල යුතු ම්ර මම පශධ්ති ,ාවත්කාලින කින්ම  ආපදා 
කළමනාකරණ දිස්ථත්රික් ග ස් කාර මධ්යක් ග කසව වගීමම වනු ඇ්. 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

නංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

ඇමුණුම් 01 

දි.සක/ මතිස්යක 
දි.සක. ඇමුණුම් 06 

මදාල ආ,්න ඇමුණුම් 06 
සි,ළුම ආපදාව් ිළිබබද දිස්ථත්රික් ග ා ළ නිළධ්ාන්් ස්  මදාල නිළධ්ාන්් 
ිළිබසවලි් දැනුවත් කළ යුතුසේ. සම් ස්ද ා දැනුවත් කින්සම් ස්ැළැස්ථමක් ග 
තිිම, යුතු ම්ර සි,ළුම ආපදාව් ිළිබබදව දිස්ථත්රික් ග සකකම් ඇතුළු 
වගකිව යුතු නිළධ්ාන්් දැනුවත් කින්ම මනිවා්ය, වනු ඇ්. 

X= ආපදාව සිදු වීෙ 

ිදේේලාව  

ආපදාව 

X+ 8මිනිත්තු 

X + 10මිනිත්තු 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 

කළමනාකරණ 

ඒකක, 

දිස්ථත්රික් ග 

සකකම්/ම.දි.සක.

/ආ.ක.ම./ 

ප්රා.සක./ ා.නි. 

වගකිෙ 

කාලය ිආපදාව 

නනුව දේවනස්ථදේේ 

නවෙ කාලය්ව තුල 

ආපදාව ියළිබඳ 

දේ ොරතුරු ලබාදිය 

යුතුදේේ.  

ආපදාව මනුව සවනස්ථ සේ. 

(මවම කාල,ක් ග තුල ආපදාව 

ිළිබබ  ස්ොරතුරු ලබාදි, 

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

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ප්රසශශය සසේ සිදුවන ආපදා 
ිළිබබද ස්ොරතුරු ිමම් 
මට්ටසම් සිට දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ ඒකක, 
සව් ලගා ස්, යුතුසේ. සම, 
ආපදා වල ත්රීව්ාව,්ට 
මදාලව ා්ා සක ක කාල,ක් ග 
තුල ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්් දැනුවත් ස්, 
යුතුසේ. සම් සවනුසව් මනා 
ස්්නිසේදන ක්රමසේද,ක් ග 
ඇතිකල යුතු ම්ර මම 
පශධ්ති ,ාවත්කාලින කින්ම. 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ආපදා ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

 ත්රිස්ධ්  මුදාව ස්  
සපොලිසි, 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කටටු 

 ස්ථසේච්ඡා නිළධ්ාරී් 

 117 ඇමතුම් 
මැදින්,(ම ජන්ාව) 

 මාධ්ය 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 
(සපෞශගලික 
ඊසම්ක භාස්්,/ 
රාජකාන් 
,ාවත්කාලීන 
නැ්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
සිදුස් 
ස්නාඩි 5ක් ග 
ඇතුල් 

සි,ළුම ආපදාව් ිළිබබද 
දිස්ථත්රික් ග ා ළ නිළධ්ාන්් ස්  
මදාල නිළධ්ාන්් ිළිබසවලි් 
දැනුවත් කළ යුතුසේ.  

 දි.සක/ මතිස්යක 
දි.සක. 

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 මදාල ආ,්න 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ආපදා ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

 ත්රිස්ධ්  මුදාව ස්  
සපොලිසි, 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කටටු 

 ස්ථසේච්ඡා නිළධ්ාරී් 

 117 ඇමතුම් 
මැදින්,(ම ජන්ාව) 

 මාධ්ය 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදාව 
සිදුස් 
ස්නාඩි 
10ක් ග ස ෝ 
15ක් ග තුල 
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ක්රියාදාෙය 2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ - දිස්ථත්රි්ව දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ / 

ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන 

ළධළධාරින් 

ආපදා ස් න 
නිළධ්ාන් 

 
 
 
           ඇමුණුම් 01 

ස් කාර 
ස්ම්බ්ීකකාරක 

පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම. 
මගි් 
්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරී්(දි.සක. 
මගි් 
්ාවකාලිකව) 

ඇමුණුම් 06 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ ඒකක, තුල       නිළධ්ාන්් 
ස්  ා ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ        යුතුසේ. 
සමහිදි ස්ම්ම් ක්රි,ා ප කපා ක, මනුව     ක්රි,ා කළ යුතු 
ම්ර සමහිදි නිවැරදි ස්ොරතුරු         දිස්ථත්රික් ග නිළධ්ාන්් 
ස්  ම ජන්ාව සව් ලබා දි,       යුතුසේ. සමහිදි 
දිස්ථත්රික් ගක, තුල පවතින ර්්යව දැනුම්       දිසම් ක්රම සේද, 
ක්රි,ාත්මක කළ යුතුසේ. 

ආපදාවන්ග නදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල 

නෙ 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ආ.ක.ම. ඇමුණුම් 01 
මදාල ආ,්න-
(්ාක් ග ණික ස ෝ 
්ාක් ග ණික සනොවන)  ඇමුණුම් 06 
දිස්ථත්රික් ග සකකම්/  මති. 
දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

යුශධ්  මුදාව 

ඇමුණුම් 04 
නාස්ක  මුදාව 

ගුව්  මුදාව 

සපොලිසි, ස්  සිස්ක 
ආරක් ග ක බලකා,.  

ආපදා ස්ොරතුරු ප්රසශශය සසේ දිස්ථත්රික් ග සකකම් ඇතුළු        
ප්යශය සවකරුව් සව් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ        දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර මධ්යක් ග ක ස්සි් කළ යුතුසේ. සමහිදි හු  ස්සි් නම් 
කරන ලද ස් ,ක දිස්ථත්රික් ගආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්් 
 ර ාද සම, ලබාදිම කළ යුතුසේ. සමහිදි ස්ධිමත් දැනුම් දිසම් 
ස්්නිසේදන ක්රමසේද,ක් ග භාස්්ා කළ යුතුසේ. 

X+ 5 ටුළධත්තු 

වගකීම 

 

කාලයිආපදාව නනුව 

දේවනස්ථදේේ නවෙ 

කාලය්ව තුල ආපදාව 

ියළිබඳ දේ ොරතුරු 

ලබාදිය යුතුදේේ.  
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ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානසේ 

ප්රධ්ාන කා්ය,ාල, 

දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකය 

 

District SOP 

 ස්ොරතුරු ලබා ගැනිම. 

 ස්ොරතුරු ස්ට ් කර ගැනිම 
(සලස් මාංක,් ස්  ස්ට ් 
ස,දිම) 

 ස්ොරතුරු ස්ථථිර කර ගැනිම. 

 ස්ොරතුරු ලබාදිම  ස්ථථිර කින්ම  
නැව් ලබාදිම. 

 ගත් ක්රි,ාමා්යග ස්ට ් කර 
ගැනීම. 
(දිස්ථත්රික් ග ස් කාර මදයක් ග  සව් 
සම් ිළිබබද වගීමම පැවස්ය) 
 

   ර්්යව දැනුම් දිසම් ක්රමසේද,් 
      (දුරකාන ෆැක් ගස්ථ  ර්්යව මනතුරු 
      ඇඟස්සම්   ස්මාජ සේබ් මඩස්) ආපදා 
      කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මින් 
      ්ාක් ග ණික ආ,්න 
      ස්ම්බ්ධිකරණ, කරට් ර්්යව 
      මනතුරු ඇඟස්ම් දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
      කළමනාකරණ ඒකක සව් 
      ්ාක් ග ණික දත්් පැ, 24 ර්රා ලබා 
      දි, යුතු,. ඒ ස්ද ා ර්්යව දැනුම්  පසම් 
      ක්රම සේද,. 
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දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 
දු. නංකය දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 

ආපදා ස් න නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ස් කාර 
ස්ම්බ්ීකකාරක 

පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම. 
මගි් ්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරී්(දි.සක. 
මගි් ්ාවකාලිකව) 

ඇමුණුම් 06 

ජන්ාව දැනුවත් ක්රම සේද,  නැරිමමට ,ාම වැළැක් ගස්ම ස්  ප්රසශශය සසේ 
ආරක් ග ාව ස්ම්බ්ධ්ව  ස්ම්බ්ීකකරණ කටයුතු වල වගකිම දිස්ථත්රික් ග  

       ස් කාර මධ්යක් ග කවර,ාට පවරනු ඇ්. 

සගොදුරුස්,  ැකි ාමීය , ජන්ාව / ප්රජාව් ාවත් කිරීමට 

තීරණ ගැනීම  ා මවශය සය පපසදස්ථ ලබා ප ( නැරීමමට,ාම 

වැලැක් ගවීම  ආරක් ග ක ිළ,වර ගැනීම) 

 

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

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

 ආපදා ත්ත්වය නැරඹිෙග යාෙ වැළැ්වවිෙ ස්ඳො ආර්වෂක නංශ ස්ෙග කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතුදේේ. 
 

 

 ප්රදේශශදේ  ආර්වෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැඩ කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතු දේේ. 

සගොදුරු ස්,  ැකි ාමීය , ජන්ාව/ප්රජාව් ාවත් 

කිරීමට තීරණ ගැනීම  ා මවශය සය පපසදස්ථ ලබා  ප ( 

නැරමීය මට ,ාම වැළැක් ගවීම ස්  ආරක් ග ක ිළ,වර 

ගැනිම ස්ම්බ් පකරන, දිස්ථත්රික් ග ආපදා 

කළමනාකරණ ස් කාර මදයක් ග  වර,ා ස්සි් කල 

යුතුසේ ) 
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වගුව2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධලධා/ / ාමීය ය 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා ලබා දීෙ. 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ස්ොරතුරු ලබා 
ගැනිම 
(සම් ස්  ා 
ස්සශය සේෂි් 
කණ්ඩා,මක් ග 
ආපදාව සිදුවු 
ස්ථාාන, සව් 
ස,ොමු සකොට 
නිර්්රස,්ම 
,ාවත්කාලින 
කින්ම කළ යුතුසේ. 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුවී පැ,ක 
කාල,ක් ග 
ඇතුල් 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, මින් 
්ාක් ග ණික ආ,්න 
ස්ම්බ්ධිකරණ, 
කරට් ර්්යව 
මනතුරු ඇඟස්ම් 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
ඒකක සව් 
්ාක් ග ණික දත්් 
පැ, 24 ර්රා ලබා 
දිම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
ඒකක, තුල 
නිලධ්ාන්් ස්  ා 
ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම 
ක්රි,ාත්මක කළ 
යුතුසේ. 

 ස් කාර 
ස්ම්බ්ීකකාරක 

 පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(ආ.ක.
ම. මගි් 
්ාවකාලිකව) 

 පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(දි.සක
. මගි් 
්ාවකාලිකව) 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

 

ආපදා ස්ොරතුරු 
ප්රාසශශය සසේ දිස්ථත්රික් ග 
සකකම් ඇතුළු 
පා්යශය සවකරුව් 
සව් දැනුම් දිම  
 

 ස් කාර 
ස්ම්බ්ීකකාරක 

 පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(ආ.ක.

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  

 

01 
01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ම. මගි් 
්ාවකාලිකව) 

 පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(දි.සක 
මගි් 
්ාවකාලිකව) 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

ජන්ාව දැනුවත් 
ක්රම සේද, 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 ත්රිස්ද  මුදාව  
සපොලීසි, ස්  
මසනකුත් ාමීය , 
ස්්නිසේදන 
ක්රම සේද,්.  
 

 
 

ාට, මට්ටම 
ස්ද ා - මාධ්ය 
දුරකාන / CDMA 
සපොලිසි, ස්  
රාජය සනොවන 
ස්ාංස්ධ්ාන ස්තු ර්්යව 
දැනුම් දිසම් 
පපකරණ පශධ්ති, 
ජනඇමතුම් 
කට්ටල 
ස්යිර් 
පාරම්පන්ක 
ස්්නිසේදන 
ක්රමසේද,් 
පණිස්ඩකරුව් 

බලපෑමකට 
ලක් ගස්,  ැකි 
මවස්ාන 
ර්ශගල,ා 
දක් ගවා සමම 
පණිස්ඩ, 
ලබා දි, 
යුතුසේ. සමහි 
ස්ම්පූ්යණ 
වගීමම 
දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 
වර,ා සව් 
පැවසරනු 
ඇ්. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 01 
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දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාන් 

 
ඇමුණුම් 01 
 

දිස්ථ.ආ.ක.ස් කාර  

කළමනාකරණ 
ස් කාර 
පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(දි.සක. 
මගි් 
්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(ආ.ක.ම. 
මගි් 
්ාවකාලිකව) 
ආපදාව් ිළිබබදව ස්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිවා්ය, 

       වන ම්ර සමම ස්ොරතුරු ලබාගැනිසම් ස්ම්ර්්යණ 
       වගකිම දිස්ථත්රික් ග ස් කාර මධ්යක් ග ක  ස් කාර ආපදා 
       කළමනාකරණ ස්ම්බ්ධිකාරක  ස් න සස්ේවා 
       නිලධ්ාන්්ට පැවසරන ම්ර සමම ස්ොරතුරු ලබා 
       ගැනිම ස්  ා නි,ට් ස්් නිසේදන ක්රමසේද,ක් ග 
       ඇති කල යුතුසේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්ට 
       ස්කකප ස්්නිසේදන ක්රමසේද,ක් ග තිිම, යුතුසේ. 

 දිසි සමස යුම් මැදින්, දැනුවත් කිරීම ස්  ,ාවත්කාලීන 
කිරීම 

 

නෙ 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

DO - 1 

ඇමුණුම් 10 

DS - 1 
DS - 2 
DS - 3 
කළමනාකරණ 
ස් කාර 
 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානසේ  දිසි සමස යුම් මැදින්, 

        පැ, 24 ර්රා දින 07 තුල ක්රි,ාත්මක වන ම්ර මම මැදින්, ම්ර 
        පැ, 24 ර්රා දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ ඒකක ස්ම්බ්ධ් ස්, 
        යුතු ම්ර ඒ ස්  ා ස්්නිසේදන ක්රම කිහිප,ක් ග භාස්්ා කළ  
        යුතුසේ. ්වද මම ස්්නිසේදන ක්රම සේද,ට ස්ස්ධ් ක්රම භාස්්ා 
        කින්මද මහි නි,ම ලිිළන,්  මාංක,න ස්  ් කළ යුතුසේ. 

දේ ොරතුරු ස්ෙ ඡායාරූප, ස්ජීවී 

දර්ශන ලබා දේදන ක්රෙදේේදය 
 

ෆැක් ගස්ථ  
දුරකාන  
ඊසම්ක (සපෞශගලික ඊසම්ක 
භාස්්,/ රාජකාන් 
,ාවත්කාලීන නැ්) 

 

Skype/ 
IMO/Whatsapp 

 

CDMA  

Satellite  
ආපදා ්ත්ත්ව,ක ප ස්ොරතුරු  ස්ජිස් 

       ද්යශය සණ  ඡා,ාරූප ස්  ්ත්ත්ව වා්ය්ාව් 
       ලබාදිම ස්  ා ස්්නිසේදන ක්රම කිහිප,ක් ග 
       භාස්්ා කළ යුතුසේ. සමහිදි  ෆැක් ගස්ථ  
       දුරකාන ඊසම්ක Skipe,IMO,Whats Apps 
ස්  ා්ද්රිකා ්ාක් ග ණික ක්රමසේද,්  
       භාස්්ා කින්ම මනිවා්ය, සේ. 

්ත්ත්ව වා්ය්ා ආකෘති, 

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/ ෙ 
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ආපදා  ත්ත්වයකදි එෙ  ත්ත්වය ියළිබඳ ස්ංෂිප්   ත්ත්ව වාර් ාව්ව දිනකග 02 වර්ව 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 නධය්වෂ ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා ළධලධාරින් යන දේදදේදනා ිතුළුව දිස්ථත්රි්ව 

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 

ස්ොරතුරු 
රැස්ථකින්ම 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 ස්.ස්ම්බ්ීකකාර
ක 

 කළමනාකරණ 
ස් කාර 

 පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(දි.සක
මගි් 
්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.
ම.මගි් 
්ාවකාලිකව 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරී්) 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 
(සපෞශගලික 
ඊසම්ක භාස්්,/ 
රාජකාන් 
,ාවත්කාලීන නැ්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇතුල් 

ආපදා 
්ත්ත්ව,ක ප 
ස්ොරතුරු, ස්ජිස් 
ද්යශය සණ, ඡා,ාරූප 
ස්  ්ත්ත්ව 
වා්ය්ාව්  
ලබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

මදාල දුරකාන මාංක 
නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇතුල් 

 දිසි සමස යුම් 
මැදින්, දැනුවත් 
කිරීම ස්  
,ාවත්කාලීන 
කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 DO - 1 

 DS - 1 

 DS - 2 

 DS - 3 

 කළමනාකරණ 
ස් කාර 
(,ාවත්කාලින 
කින්මට) 

මදාල දුරකාන මාංක 
නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
්ත්ත්ව, සිදුවු 
ව ාම ස්  
මඛ්ණ්ඩවම 
ස්ොරතුරු 
ු වමාරු කින්ම 
කළ යුතු,. 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 
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්ත්ත්ව වා්ය්ා 
ස,ොමු කින්ම. 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 
 

ෆැක් ගස්ථ 
ඊසම්ක 
Data base soft 
wear 
ස්කකප මවස්ථාාව් 
ආපදා ්ත්ත්ව,කදි 
මම ්ත්ත්ව, ිළිබබ  
ස්ාංෂිප්් ්ත්ත්ව 
වා්ය්ාවක් ග දිනකට 
02 වරක් ග පදැස්න 
10.00 ස්වස් 3.00ට 
සපර ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානසේ  දිසි 
සමස යුම් මැදින්,ට 
ලබාදි, යුතුසේ. සමම 
්ත්ත්ව වා්ය්ාවට 
සිශධි,ට මදාලව 
පපන්ම ස්ොරතුරු 
ඇතුලත් ස්, යුතුසේ. 
ස්සශය සේ ස,්ම සමම 
්ත්ත්ව වා්ය්ාව 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානසේ 
ස් කාර මධ්යක් ග  ස්  
ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන්් ,න 
සදසදනා ඇතුළුව 
දිස්ථත්රික් ග සකකම් 
මත්ස්් කළ යුතුසේ. 
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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. 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංක

ය 

දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

යුශධ්  මුදාව 

ඇමුණුම් 04 

ගුව්  මුදාව 
නාස්ක  මුදාව 
සපොලීසි, 
සිස්ක ආරක් ග ක 
බලකා, 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 
දු. 

නංකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධලධාරින් 
ආපදා ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

දි.ස්.ස්ම්බ්ීකකාරක 

කළමනාකරණ ස් කාර 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරී්(දි.සක. මගි් 
්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(ආ.ක.ම. මගි් 
්ාවකාලිකව) 
ආපදාව් ිළිබබදව ස්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිවා්ය, 

        වන ම්ර සමම ස්ොරතුරු ලබාගැනිසම් ස්ම්ර්්යණ 
        වගකිම දිස්ථත්රික් ග ස් කාර මධ්යක් ග ක ස් කාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ම්බ්ධිකාරක ස් න සස්ේවා 
        නිළධ්ාන්්ට පැවසරන ම්ර සමම ස්ොරතුරු ලබා 
        ගැනිම ස්  ා නි,ට් ස්් නිසේදන ක්රමසේද,ක් ග 
        ඇති කල යුතුසේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්ට 
        ස්කකප ස්්නිසේදන ක්රමසේද,ක් ග තිිම, යුතුසේ. 

ප්රාසීය ය සමකම් සව  දැම්ම්මම ෙහ ස ොරතුරු 

ලබාගැනීම  
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 
දු. නංකය දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස් න සස්ේවා නිලධ්ාන් ඇමුණුම් 
01 

  

ාම නිලධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංව්යධ්න නිලධ්ාරී ඇමුණුම් 06 
ස්මෘශධි ස්ාංව්යධ්න 
නිලධ්ාරී ඇමුණුම් 06 

කු ප නි ස්  ඇමුණුම් 06 

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිලධාරීන් යැවීම 

ෙහ ස ොරතුරු ලබාගැනීම  
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්.ස්ම්බ්ීකකාරක 

ඇමුණුම් 01 

කළමනාකරණ 
ස් කාර 
පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී් (දි.සක. 
මගි් ්ාවකාලිකව) 
පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී් (ආ.ක.ම. 
මගි් ්ාවකාලිකව) 

01 

වගකීෙ 
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වගුව 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ 

ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

සස්වීම්  ා මුදවා 
ගැනීම් 
කණ්ඩා,ම් ,ැවීම 
ස්  ස්ොරතුරු 
ලබාගැනීම  

 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 යුශධ්  මුදාව 

 ගුව්  මුදාව 

 නාස්ක  මුදාව 

 සපොලීසි, 

 සිස්ක ආරක් ග ක 
බලකා, 
 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදාව සිදුස් 
මවම 
වශය සස,් 
ස්නාඩි 30 
ආපදා 
්ත්ත්ව, ස්  
ප්රසශශය ස, ම් 
සවනස්ථ ස්, 
 ැක. 
 
 

ප්රාසශීය, සකකම් 
සව් දැනුම් පම 
ස්   ස්ොරතුරු 
ලබාගැනීම  
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන්් 

 ාම නිලධ්ාරී 

 ස්ාංව්යධ්න නිලධ්ාරී 

 ස්මෘශධි ස්ාංව්යධ්න 
නිලධ්ාරී 

 කු ප නි ස්.  
 

 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
්ත්ත්ව, ස්  
ප්රසශශය ස, ම් 
සවනස්ථ ස්, 
 ැක. 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
ඒකකසේ 
නිලධ්ාරී් ,ැවීම 
ස්   ස්ොරතුරු 
ලබාගැනීම  
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස් කාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 දි.ස්.ස්ම්බ්ීකකාරක 

 කළමනාකරණ 
ස් කාර 

 පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(දි.සක. 
මගි් 
්ාවකාලිකව) 

 පත්කරනු ලබන 
නිලධ්ාරී්(ආ.ක.ම 
මගි් 
්ාවකාලිකව) 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
්ත්ත්ව, ස්  
ප්රසශශය ස, ම් 
සවනස්ථ ස්, 
 ැක. 

01 

ඇමුණුම් 01 03,04 06 

ඇමුණුම් 01 
ඇමුණුම් 04 

ඇමුණුම් 01 

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

 
දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුවන කිසි,ම් ස ෝ ආපදා ්ත්ව,ක  ප ඊට මදාළ පා්යශය සවකරුව් දැනුවත් කිරීසම් පූ්යණ 

වගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ග ස් කාර මධ්යක් ග   ට පැවසරන ම්ර පා්යශය සවකරුව් දැනුවත් කිරීම 

ප ් දක් ගවා ඇති ආකාර,ට සිදුකළ යුතු,.කිසි,ම් ආපදා ්ත්ව,ක් ග දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුවී ඇති බවට ස්ොරතුරු 

ලද ස ොත් ඒ ිළිබබ  සස්ො,ාබලා මහි ස්්ය්ාව ් වුරු කළ යුතු, (ආපදාව සිදු වු බවට ්ාක් ග ණික ආ,්නක් ග ස්සි් 

ලබා දු්ස් නම් මම ්ාක් ග ණික මාංශය සස,් නැව් ම, ් වුරු කර ග් යුතු,) සිදුවූ ආපදාවට ප්රතිාාර දැක් ගවීමට 

ස්කස්ථකර ඇති ස්ථාාවර නිස,ෝග  ා දිස්ථත්රික් ග සකකම්සව පපසදස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීමට කටයුතු කළ යුතු,. 

ස්ගෙන - සි,ළුම ස්ොරතුරු දදනික සිදුවීම් සපොසත් ස්ට ් කළ යුතු ම්ර ලද ලිිළ සගොනු කර ්බා ග් යුතු,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීය ය 

සමකම් සව  දැම්ම්මම 

දිස්ථත්රි්ව ආපදා 

කළෙනාකරණ කටුටු 

ළධළධාරින් 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 06 ස්මෘශධි ස්ාංව්යධ්න 
නිළධ්ාරී 
ස් න සස්ේවා නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 01 

ප්රාසශීය, මාධ්ය ආ,්න දැනුවත් කිරීම 

මාධ්ය ආ,්න 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ඇමුණුම් 11 

ආපදාවට ප්රතිාාර දැක් ගස්, යුතු  දුනාගත් මසනකුත් 
ආ,්න 

 

දු. 

නංක

ය 

දේවන

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්දුලිබල මණ්ඩල, 

ඇමුණුම් 06 
ජලස්ම්පාදන 
මණ්ඩල, 

ගිනි නිවීසම්  මුදා 

රාජය සනොවන ස්ාංස්ධ්ාන  ා ස්ථසේච්ඡා කණ්ඩා,ම් සව් 
මදාළ පණිස්ඩ   දැනුම්  පම 

රාජය සනොවන 
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 ස්ොරතුරු ලද 
ස්ට 

(ස්ොරතුරු ් වුරු කර ගැනීසම් පසු) 

 

•දිස්ථත්රික් ග ස් කාර මධ්යක් ග ක 

•ස් කාර ආපදා කළමනාකරණ 

ස්ම්බ්ධිකාරක වරු් ස්  

කළමනාකරණ ස් කාර වරු්.  

 

 

 

 

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

කාර්යයන් වගකිෙ 

කාර්යය 

පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

කිසි,ම් ආපදා ්ත්ව,ක් ග 

දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුවී ඇතිබවට 
ස්ොරතුරු ලද ස ොත් ඒ ිළිබබ  
සස්ො,ාබලා මහි ස්්ය්ාව 
් වුරු කළයුතු,  

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 

 ස් න 
සස්ේවා 
නිළධ්ාන් 

 ස් කාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බ්ධි
කාරක 
වරු් 
ස්  
කළමනා
කරණ 
ස් කාර 
වරු්.  

 

මදාල දුරකාන මාංක 
නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

කාල, (මවම 
ස්නාඩි 30 ආපදා 
්ත්ත්ව, ස්  
ප්රසශශය ස, ම් 
සවනස්ථ ස්,  ැක.)  
 

සිදුවූ ආපදාවට ප්රතිාාර දැක් ගවීමට 
ස්කස්ථකර ඇති ස්ථාාවර නිස,ෝග 
 ා දිස්ථත්රික් ග සකකම්තුමාසව 
පපසදස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීමට 
කටයුතු කළ යුතු,. 
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 

 ස් න 
සස්ේවා 
නිළධ්ාන් 

 ස් කාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බ්ධි
කාරක 
වරු් 
ස්  
කළමනා
කරණ 
ස් කාර 
වරු්.  

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  

 දැනුවත් කරනු 
ලැබූ 
ආ,්නසේ නම 
පණිස්ඩ, ලබා 
ගත් 
නිළධ්ාන්,ාසව 
නම  ා 
පණිස්ඩ, ලබා 
දු් සේලාව 
නිවැරදිව 
දදනික සිදුවීම් 
සපොසත් ස්ට ් 
කළ යුතු,.  

 පණිස්ඩ, ලබා 
දු් මාධ්ය  
 පදා :- 
දුරක්න,ගුව් 
ස්දුලි ස්ාංඥා 
මගි්,ෆැක් ගස්ථ 
මගි් ආදි, ද 
දදනික සිදුවීම් 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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සපොසත් ස්ට ් 
කළ  යුතු, 

 කිසි,ම් වූ 
මාධ්ය,ක් ග මගි් 
ආ,්න, 
ස්ම්බ්ධ් කර 
ගැනීමට  ා 
මදාළ පණිස්ඩ, 
ලබා  පමට 
සනො ැකි 
වූවානම් ඒ 
ිළිබබ ව ද 
ස්ට නක් ග 
දදනික සිදුවීම් 
සපොසත් ස්ට ් 
්ැිම, යුතු,. 

පා්යශය සවකරුව් ලබා දු් 
පණිස්ඩ, නිවැරදිව ලබාදු් බවට 
ස්නාා කර ගැනීම  ා ඊට මදාළ 
ලිිළ සකඛ්න  ා දදනික ස්ට ් 
්බා ගැනීම. 
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 
 

 ස් න 
සස්ේවා 
නිළධ්ාන් 

 ස් කාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බ්ධි
කාරක 
වරු් 
ස්  
කළමනා
කරණ 
ස් කාර 
වරු්.  

 

 

 

මදාල දුරකාන මාංක 
නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 
 
 
 
 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

මූලික වගකීෙ - දිස්ථත්රි්ව 

ස්ෙකාර නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක දේේ නනුෙැතිචය ස්හි ව විසින් 

බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
දි.ස්.ස්ම්බ්ීකකාරක 

කළමනාකරණ ස් කාර 
පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරී්(දි.සක. මගි් 
්ාවකාලිකව) 

ඇමුණුම් 06 

පත්කරනු ලබන 
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම. මගි් 
්ාවකාලිකව) 

 
ඇමුණුම් 10 
 

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග  හැ ක රමසදදයන් 

නෙ ආය නය  නතුර ජංගෙ දු.න. 

සස්ේවා 
ස්ථාානසේ 
දු.ම. 

සපෞශගලික 
දු.ම. 
 

නිවාසස්ේ දු.ම. Skype / 
IMO/Whatsapp 
/Twitter/Viber 

ඇමුණුම් 06 

කාල, =   (X +15-

30ටනිත්තු) ආපදා 

ස්ථවභාව, මනුව කාල, 

සවනස්ථ ස්,  ැක. 

 

 

 

 

දිස්ථත්රික් ග කටටු නිළධ්ාන්් රුස්ථකින්ම ස්  ා දිස්ථත්රික් ග 

සකකම් තුමාසව පපසදස්ථ ම් ස්ම්බ්ධිකරණ, 

සිදුකින්ම. 

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

මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

(ආකෘති පත්ර,ක් ග මවශය සය සේ) ිළටත්කර  න්න ලද 

කණ්ඩා,ම් මගි් සිශධි, වූ ස්ථාාන, නිවැරදිව  දුනා 

ගැනීම,  ඛ්ණ්ඩාාංක ගැනීම, ආපදාසේ ස්ථවාභාව,, 

ප්රමාණ, (ස්ශය සාලත්ව, )  ා මවධ්ානම ිළිබබද 

මවසබෝධ්,ක් ග ලබා ගැනීම මනතුරට පත් ස්ාංඛ්යාව 

හවු් මුදවාග්  ැකි ආකාර,  ා මනතුරටපත් සශපළ 

ිළිබබ  මවසබෝධ්, 

සිදුවීම ිළිබබ  මූලික ස්ොරතුරු ලබා ගැනීම 

ිළටත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ම් ප්රධ්ානී  

සස්වීසම්  ා මුදවා ගැනීසම් 

කණ්ඩා,ම් සූදානම් කර ්බාග්නා 

සලස්  

මදාළ ආ,්න සව් දැනුම්  පම 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, 

(ස්.ම. දිස්ථත්රික් ග) 

පළමු ට.10 (ආපදා ස්ථවභාව, 

මනුව කාල, සවනස්ථ ස්,  ැක.) 

 

ඒ ිළිබබ ව 
ප්රාසශීය, බලධ්ාන්,ා දැනුවත් කිරීම 

මනතුරටපත් ිළන්ස්ථ සබ්රාගැනීම ස්  ා 
ස් , ාකලීම  ා මවශය සය ස්ොරතුරු ලබා පම  

(මවශය සය වූ ස්ට ජාතික  දිසි  සමස යුම් මැදින්, මගි්) 

 

සස්වීම්  ා මුදවා ගැනීසම් කණ්ඩා,ම් ිළටත්කර  ැරීම 

පළමු ට.05 (ආපදා ස්ථවභාව, 

මනුව කාල, සවනස්ථ ස්, 

 ැක.) 

පළමු ට.15 ිආපදා ස්ථවභාව, 

මනුව කාල, සවනස්ථ ස්,  ැක.) 

 

පළමු ට.50 (ආපදා ස්ථවභාව, 

මනුව කාල, සවනස්ථ ස්,  ැක.) 

 

 

කාලය  

 



22 
 

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

ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් කි/ ෙ 

 
කා්ය,් වගීමම ස්  

ස්ම්බ්ධිකරණ, 
කා්ය, 

පැවසරන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිසේදන 
ක්රමසේද,  

කාලසීමාව 

සිශධි, වූ ස්ථාාන, 
නිවැරදිව  දුනා ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ග   ා මදාළ 
ස්ථාානසේ 
ස්ම්බ්ධ්කර ග් 
 ැකි නිළධ්ාරී් 

 සම් ස්  ා 
ස්සශය සේෂි් 
ර්ු ණුව ලත් 
කණ්ඩා,ම 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊසම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF  

(ඇමුණුම් මාංක 

01/03/04) 

 

ටනිත්තු 05 

සිදුවීම ිළිබබ  මූලික 
ස්ොරතුරු ලබාගැනීම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ග   ා මදාළ 
ස්ථාානසේ 
ස්ම්බ්ධ්කර ග් 
 ැකි නිළධ්ාරී් 

 සම් ස්  ා 
ස්සශය සේෂි් 
ර්ු ණුව ලත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ආපදාව ස්ප්ට පත් 
ස්ාංඛ්යාව තුළ මරණ සශපළ 
 ානි ්ක් ගසස්ේරු කින්ම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ග   ා මදාළ 
ස්ථාානසේ 
ස්ම්බ්ධ්කර ග් 
 ැකි නිළධ්ාරී් 

 සම් ස්  ා 
ස්සශය සේෂි් 
ර්ු ණුව ලත් 
කණ්ඩා,ම 

ටනිත්තු 05 

ප්රා සශීය, බලධ්ාන්,ා 
දැනුවත් කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ග  

 සම් ස්  ා 
ස්සශය සේෂි් 
ර්ු ණුව ලත් 
කණ්ඩා,ම 

ටනිත්තු 10 

කණ්ඩාාංක  ආපදාසේ 
ස්ශය සාලත්ව,  මවදානම  
මනතුරට පත් ස්ාංඛ්යාව 
මුදවාග්  ැකි 
ආකාර,ිළිබබ  ස්ැළසුම් 
කින්ම. 

 සස්ස්ම් මුදවා 
ගැනිසම් ස්   දිසි 
ප්රතිාාර දැක් ගස්සම් 
කණ්ඩා,ම් 

 සම් ස්  ා 
ස්සශය සේෂි් 
ර්ු ණුව ලත් 
කණ්ඩා,ම 

 

සස්වීසම්  ා මු වා ගැනීසම් 
කණ්ඩා,ම් සූදානම් කරන 
සලස් දැක් ගවීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ග  

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී 

ටනිත්තු 10 

මනතුරට පත් ිළන්ස්ථ සබ්රා 
ගැනීම ස්  ා ස් , ාකලීම  
මවශය සයස්ට  EOC මගි් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ග  ස ෝ හු  
ස්සි් බල, ලබා 
දි ඇති නිළධ්ාන් 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී ස ෝ 
OCDS 

ටනිත්තු 15 

සස්වීම්  ා මු වා ගැනීසම් 
කණ්ඩා,ම් ිළටත්කර  
 ැරීම 

 දිස්ථත්රික් ගස්භකාර 
මධ්යක් ග   ා මදාළ 
ස්ථාානසේ 
ස්ම්බ්ධ්කර ග් 
 ැකි නිළධ්ාරී් 

 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 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  ඇමුණුම් 01 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස් න 
සස්ේවා නිළධ්ාන් (වගීමම) 

ඇමුණුම් 01 ප්රාසශීය, ආපදා ස් න 
සස්ේවා නිළධ්ාන් (ප්රාසශීය, 
වගීමම)  

ාම නිළධ්ාන් 
ඇමුණුම් 03 සවනත් බල, ලබාසදන 

නිලධ්ාරී්  

කාලය = (X+1.5 පැය) 

 

 

 

 

 

ආ ාර කටටුව කැ වීම /ස්ක්රි,  කරීම 

 

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිලධ්ාරී 

 

ලබා  පමට නි,ට් සේලාවට තීරණ, කර 

මමසේලාවට පැ, 03කට වත් කලි් 

ආ ාර ස්කස්නස්ථාාන,ට දැනුම්  පම. 

 

වගකීෙ 

 

බීමටවතුර ලබා ග්නා 
ක්රමසේද, ් වුරු කරගැනීම 

 

ආ ාර ලබා ගැනීම / මනුම් කර ගැනීම 

 

ජල, ලබා ගැනීම / මනුම් කර 

ගැනීම 

 

ආ ාර රැසගන ,නු ලබන ආකාර, 

 

ලබා  පමටමවශය සය ආ ාර  ාබීමටවතුර ප්රමාණ, 

තීරණ, කරගැනීම. 

 

ජල, රැසගන ,නු ලබන 

මවශය සය ආ ාර ව්යග තීරණ, කිරීම-  

ආපදාකළමනාකරණස් කාර මධ්යක් ග  

 

,ාා ්ත්ත්ව,ට පත්වීම 

 

ආ ාර සබදා සදනු ලබන ආකාර, 

 

ජල, සබදා සදනු ලබන 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 

ලබා පමට 
මවශය සය ආ ාර 
 ා වතුර 
ප්රමාණ,  
තීරණ, කිරීම 
 

 ප්රාසශීය, 
සකකම් 

 ස් න සස්ේවා 

නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ග  
 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්   
 ාමීය , කටටු 

ස්ාමාජික,් 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී මදාල 

දුරකාන මාංක 
නාමාවලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊසම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුම් 

මාංක 

01,03 04 06) 

 

ආපදාව 
සිදුස් 
පළමු 
පැ, 06 
ඇතුල් 

ආ ාර ව්යග 
තීරණ,  

 ප්රාසශීය, 
සකකම් 

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ග  
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී 

 ාමීය , කටටු 
ස්ාමාජික,් 

ආ ාර කටටු 
කැ වීම/ස්ක්රී, 
කිරීම 

 ප්රාසශීය, 
සකකම් 

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ග  
 

 ප්රධ්ාන කා්ය, 
ස්ාංස්ධ්ාන 
නිළධ්ාරී් 

ආ ාර 
ස්ැකසීමට 
දැනුම්  පම  
(ලබා  පමට 
පැ, 03කට 
සපර) 

 ප්රාසශීය, 
සකකම් 

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ග  
 

  දුනාගත්/ 
ලි,ාපදිාංචි කළ 
ආ ාර ස්කස්න 
ආ,්න   

ආ ාර රැසගන 
,ාම  ා 
සබ නු ලබන 
ආකාර,  

 ප්රාසශීය, 
සකකම් 

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ග  
 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 ාමීය , කටටු 

 ස්ාමාජිකයි්  

ජල, 
ලබාසදනු 
ලබන 
ආකාර, 

 ප්රාසශීය, 
සකකම් 

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ග  
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී් 
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ක්රියාදාෙය 2.9. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාානය ස්ථාාිය  කිරිෙ.  ිආකෘතිච පත්රය්ව 

නවශය දේේ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස් න  
සස්ේවා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
 

ප්රසශිය, ආපදා ස් න 
සස්ේවා නිළධ්ාන් 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  
ඇමුණුම් 01 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානවල මවශය සය්ාව,්  දුනා 

ගැනීම 

(ළමයි් ගැ ැණු ිළන්ට  ආබාධි් ව,ස්ථග් ස්  ළදරුව්) 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ිළහිටුවීමට මවශය සය ආරක් ගෂි් 

ස්ථාාන  දුනා ගැනීම 

 

ප සුකම් සස්ො,ා බැලීම  
(ජල,. ේදුලි, වැසිකිලි ආරක් ග ාව) 

 

ප්රවා න ප සුකම් (බස්ථ වෑ් රා කුලී පදනම ම් ලබා 
ගැනීම) 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන කරා ස,ොමු කිරීම 

 

ම්යවශය සය ්රවය ලබා ගැනීම 
(සබස ත් ලබා ගැනිසම් සරෝ ක කාඩ් ප්) 

 

වගකීෙ 

 

කාල, =   (X +15-

30ටනිත්තු) ආපදා 

ස්ථවභාව, මනුව කාල, 

සවනස්ථ ස්,  ැක. 
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වගුව 2.9.සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ියහිටුවීෙ 
 

කා්ය,් වගීමම කා්ය, පැවසරන 
නිළධ්ාරී 

ස්්නිසේදන 
ක්රමසේද,  

කාලසීමාව 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ිළහිටුවීමට මවශය සය 
ආරක් ගෂි් ස්ථාාන 
 දුනා ගැනීම 
( දුනාගත් 
සිති,මක් ග) 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස් න සස්ේවා 
නිළධ්ාරී්  

 ාම කටටු 
නා,කයි් සපොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිපති 

 

මදාල දුරකාන මාංක 
නාමාවලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊසම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ිමුමම් නංක 

01,03,06,13  

 

ආපදා 
ස්ථවභාව, 
මනුව කාල, 
සවනස්ථ ස්, 
 ැක. 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන වල 
මවශය සය්ාව්  දුනා 
ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම්/ 
ප්රාසශීය, සකකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාරී  

 ාම කටටු 
නා,කයි් සපොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිපති 

 

 

ප සුකම් සස්ො,ා 
බැලීම 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම්/ 
ප්රාසශීය, සකකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  
 

 CEB, NWSDB 

 ප්රාසශීය, ස්භාව නගර 
ස්භාව ාට, කටටු 
නිළධ්ාරී්  

 සපොලිසි,         

 PHI 

 

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන සව් 
ස,ොමු කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 ාම නිළධ්ාරී 

 සපොලිසි,  

 ාමීය , කටටු 
ස්ාමාජික,්  

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාරී   
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ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන කළෙණාකරණයග නවශය 

ළධළධා/ න්දේේ කාර්ය ාාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස් න  
සස්ේවා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ප්රසශිය, ආපදා ස් න 
සස්ේවා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  
ඇමුණුම් 01 

වගකීෙ 

 

කාල, =   (X +15-30 ටනිත්තු) ආපදා 

ස්ථවභාව, මනුව කාල, සවනස්ථ ස්,  ැක. 

 

 

 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්  ා ආ ාර  මසනකුත් ්රවය ලබා පම   

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල ආරක් ග ාව ් වුරු කිරීම 

ප්රසශීය,/ාමීය , මට්ටසම් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන 

හදුනාගැනීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ලබාගැනීම ස්  ා මවස්ර, 

ලබාගැනීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල මවශය සය්ා  දුනාගැනීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල ර්ශගලයි් ලි,ාපදිාංචි,  

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන , සස්ෞඛ්ය   ස්නීපාරක් ග ාව  , ක්ල ප සුකම් 

ඇතිකිරීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්  ා මවස්ර ලබාගැනීම 

ක වුරුකළමණාකරන කටටුව ස්ථාාිළ් කිරීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල , ක්ල ප සුකම්  ඇතිකිරීම 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල , ක්ල ප සුකම්  ඇතිකිරීම 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල , ක්ල ප සුකම්  ඇතිකිරීම 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සිති,ම්  ග්කිරීම 
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01. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාානය කළෙනාකරණය ියළිබඳ වගකිෙ දරණ ළධළධාරින්   

 ප්රාසශීය, සකකම්  

 ස් කාර මධ්යක් ග  (ආපදා කලමනාකරණ) 

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාලන  ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාල ප්රාසශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිටකම් ප්රව්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 වනි්ා කටයුතු ිළිබබ  නිළධ්ාන්්  

 වැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්් 

 ප්රාසශීය, සස්ෞඛ්ය නිළධ්ාන්් (ම ජන සස්ෞඛ්ය පරීක් ග ක) 

 ස්මාජ සස්ේවා නිලධ්ාරී 

 ප්රාසශීය, ස්භා  නගර ස්භා  ම නගර ස්භා නිස,ෝජන, කරට් නිලධ්ාන්,කු 

 ස්දුලි බල මණ්ඩලසේ නිළධ්ාන්් 

 ජල ප්රවා න මණ්ඩලසේ නිළධ්ාන්් 

 ආරක් ග ක මාංශය ස, සපොලිසි, 

 රාජය ස්  රාජය සනොවන ස්ාංස්ධ්ාන. 
 

02. ආපදා ප්රාසශීය, සකකම් සකොට්ශාශය ස කිහිප,ක ප මකවර ඇතිවී ඇති ස්ටක ප දිස්ථත්රික් ග මට්ටට් සමම 
කම්ටුව ස්ම්ස්් යුතු ම්ර මහි ප දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කටටුව මගි් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන 
ස්ම්බ්ධ් තී්දු තීරණ ගනු ලැසබ්.  

03. දිස්ථත්රික් ගක, තුළ ඇති  දුනා ගත් සි,ළුම සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ලැයිස්ථතු ග් කර දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ කටටුව නිස,ෝජන, කරන දිස්ථත්රික් ග මධ්යාපන  ා මසනකුත් ආ,්න භාර නිලධ්ාරී්සව 
මනුමැති, පූ්යවස,් ලබා සගන තිිම, යුතු, - වගීමම දිස්ථත්රික් ග ස් කාර මධ්යක් ග  වර,ා 

04. පාස්ක  සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන සලස් පාස්ච්චි කිරීසම්  ප දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කටටුසේ 
මනුමැති, මනුව පාස්ල සකොපමන කාල,ක් ග භාස්්ා කරනවාද ,්නත් තීරණ, කරග් යුතු,. 

05. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වලි් බැ ැරව ්ම නිවස්ථ තුළ  මස්ක වැසි නිවාස් තුළ  නෑදෑ නිසවස්ථ තුළ සි කන 
ම,ටද සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල සි කන ම,ට සම් ස් න ස්  ආ ාර ස්ැපයි, යුතු,. 

06. මදාල ාම නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි   ා ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්් මගි් ර්ශගලයි් ක වුරු වලට ලි,ාපදිාංචි කිරීම 
කළ යුතු,. (ආකෘති පත්ර,ක් ග නිපදස්, යුතු,) 

07. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල ස්නීපාරක් ග ාව ස්  සස්ෞඛ්ය ිළළබ ව ප්රාසශීය, සකකම් සස්ෞඛ්ය නිළධ්ාන්් 
ස්සි් ස්ැලසුම් ස්කස්ථ කර මදාල ප සුකම් ස්ැපයි, යුතු,.  

08. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල ආරක් ග ාව ස්ම්බ්ධ්ව පූ්යණ වගීමම මදාල සපොලිස්ථ ස්ථාානසේ ස්ථාානාධිපති 
 ට භාරව ඇති ම්ර ත්රිස්ධ්  මුදාව  ා සිස්ක ආරක් ග ක නිළධ්ාන්් ස,ොදා ගනිට් ක වුරු ස්  ා 
මඛ්ණ්ඩව ආරක් ග ාව ස්ැපයි, යුතු,.  

09. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල මව්ැ් වූ ජන්ාව ස්  ා ප්රාම ආ ාර සේල පැ, 6ක් ග මතුළ් ලබාදි, යුතු 
ම්ර මහි පූ්යණ වගීමම ප්රාසශීය, සකකම් වරු ස්තුසේ. මහිදි ආපදා ස් න සස්ේවා නිළධ්ාන්  ාම 
නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්  පන්පාලන ාම නිළධ්ාන්්  ට වගීමම් පවරා හවු් මගි් සමම 
ආ ාර ලබා පම සිදුකල යුතු,. 

10. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන වල සි කන ජන්ාව නිවැරදි ආකාර,ට ගණන, කිරීසම් ව ීමම ආපදා ස් න 
සස්ේවා නිළධ්ාන් ස්  ාම නිළධ්ාන් වරු්ට පැවසරන ම්ර කුඩා දරුව්  වැඩිහි ක ර්ශගලයි් ස්  
ස්සශය සේෂි් මවධ්ාන,ක් ග ස,ොමුකළ යුතු ිළන්ස්ථ සවනම මනාග් යුතුසේ.  
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වගුව2.10.සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණ කාර්යන් පැවදේරන ළධලධා/ න් ො 

වගකීම් 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීෙසීොව 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ලබාගැනීම 
ස්  ා 
මවස්ර, 
ලබාගැනීම 

 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ස් කාර 

මධ්යක් ග ක 

(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ඒ) 

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාලන  ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාල ප්රාසශීය, නිළධ්ාන්්  

 ජල ප්රවා න මණ්ඩල, 

 ස්දුලි බල මණ්ඩල, 

 සපොලිසි, 

මදාල 
දුරකාන මාංක 
නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
මාංක 

01,02 03 04 
06 11) 

 

ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ව
ස
,
්
 

 
දුන

ාග
්
 යු
තු
,

 

ප්රසශීය,/ා
මීය , මට්ටසම් 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
 දුනා 
ගැනීම 

 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ඒ) 

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාලන  ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාල ප්රාසශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිටකම් ප්රව්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 වනි්ා කටයුතු ිළිබබ  නිළධ්ාන්්  

 වැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 

ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ව
ස
,
්
 

 
දුන

ාග
්
 යු
තු
,
  
ආ
ප
දා
 

ම
ව
ස්
ථා
ාස
ේ
 සු
දා
න
ම්
 ක
ළ
 

යු
තු
,

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
මවශය සය්ා 
 දුනාගැනීම 

 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ස් න සස්ේවා 

නිළධ්ාන්්  

 පන්පාලන  ාම 

නිළධ්ාන්් 

 

 

 ාම නිලධ්ාරී 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාන්් 

 

 

ප
ල
මු
 ප
ැ,
 0
1
 තු
ළ

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ර්ශගලයි් 
ලි,ාපදිාංචි,  

 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ස් න සස්ේවා 

නිළධ්ාන්්  

 පන්පාලන  ාම 

නිළධ්ාන්් 

 

 

 

 ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාල ප්රාසශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිටකම් ප්රව්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 වනි්ා කටයුතු ිළිබබ  නිළධ්ාන්්  

 වැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාන්් 

 

ක
දවු
රු
 ස
ව
්
 ප
ැට
ස
ණ
න
 

ආ
ක
ාර
,
ට
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සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන
  සස්ෞඛ්ය  
ස්නීපාරක් ග ා
ව  , ක්ල 
ප සුකම් 
ඇතිකිරීම 

 ප්රාසශීය, සස්ෞඛ්ය 

නිළධ්ාන්් 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 

 

 ම ජන සස්ෞඛ්ය, පරීක් ග ක 
 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාලන  ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාල ප්රාසශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිටකම් ප්රව්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 වනි්ා කටයුතු ිළිබබ  නිළධ්ාන්්  

 වැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාන්් 

 

 

ප
ල
මු
 ප
ැ,
 0
2
  

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ස්  ා 
ආ ාර  
මසනකුත් 
්රවය  
පපකරණ 
ලබා පම   

 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ස් කාර 

මධ්යක් ග ක(දිස්ථත්රික් ග

.ම.ක.ස්.ඒ) 

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාන්්  

 ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාල ප්රාසශීය, නිළධ්ාන්්  

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාන්් 

 ප
ල
මු
 ප
ැ,
 0
3
  

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ආරක් ග ාව 
් වුරු 
කිරීම 
 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ප්රසශශය ස, භාර 

ස් කාර සපොලිස්ථ 

මධිකාරී  

 සපොලිස්ථ ස්ථාානාධිපති 

 සිස්ක ආරක් ග ක නිලධ්ාරී්  

ට
නි
ත්
තු
 3
0
 

සි
ට

 

ස් න 
සස්ේවකයි් 
සග්වා 
ගැනිම 
 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ඒ) 

 ප්රාසශීය, සකකම් 

 ස් කාර මධ්යක් ග ක 
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ඒ 
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ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ස්ඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මවශය සය්ා ිළිබබ  ස්්නිසේදන කටයුතු ස්ද ා මවශය සය පපකරණ ස්මග සුරක් ගෂි් 

මධ්යස්ථාානසේ සමස යුම් කටටුව ස්්නශධ් කළ යුතු,. ඒ ස්  ා ස්්නිසේදන පපකරණ ලබාදි, යුතු,. 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන සමස යුම් කටටුව  (Camp Operation Committee ) සලස් ප ් නම් ස්  ් නිළධ්ාන්්සව 

ප්රධ්ානත්වස,් කටයුතු කළ යුතු ම්ර සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මවශය සය්ා ස්ම්බ්ධ්ව ස්්නිසේදන ක්රමසේද,් 

ස්ථාාපන, කිරීම. 

 

 

 

 

 

පපකරණ ස්ැපයීම (ස් කාර මධ්යක් ග ක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කලමනාකරණ) ා ් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන කලමනාකරණ 

කටටුව මගි් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්  ා මවශය සය ප ් ස්  ් පපකරණ සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන සමස යුම් කටටුව  

(Camp Operation Committee ) සව් ලබාදි, යුතු,. 

 

 ජල ටැාංකි ස්  ජල ිළන්ප දු පපකරණ  

 මුළු්ැ්සගට මවශය සය පපකරණ (භාජන etc….) 

 ස්දුලි, ස්  ා මවශය සය පපකරණ (සජනස්යට්ය  etc…..) 

 පැදුරු  සකොට්ට, etc…… 

 ස්නීපාරක් ග ක පපකරණ / කට්ටල  

 ස්දුලි ප්දම් 

 ්ාවකාලික වැසිකිිබ (Moving Toilets) 

 ඇමතුම් පපකරණ /Mega Phones 

 CDMA දුරකාන  

 ප්රාමාධ්ාර කට්ටල 

 ්ාසපොලි,් ෂිට් 

 ඇඳුම් 

 ස්දුලි ජනන ,්ත්ර 
 

 

 

 

 

 

ාම නිළධ්ාන් ස්න්ළධදේේද

න 

ක්රෙදේේදය 

ස්ාංව්යධ්න 
නිළධ්ාන්් 
 

 
ඇමුණුම් 06 
 
 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්් 
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2.12. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ස්ැකසීෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ව්යගීකරණ,  ා 
ප්රමාණ,් නි්යණ, 
කිරීම 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ප්රාසශීය, සකකම්                           

 ාම නිළධ්ාන්  

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්  මදාල 
දුරකාන මාංක 
නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

ටනිත්තු 60 

කම්කරුව්සව 
සේ්න  ආ ාර  ා 
ස්ාංඛ්යාව ස්  
ඇස්ථ්සම්්තු ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාසශීය, සකකම් 
කා්ය,ාල,)                     

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාසශීය, සකකම් 
කා්ය,ාල,) 

 ගණකාධිකාන්  

 (දිස්ථත්රික් ග සකකම් 
කා්ය,ාල,) 

පැ, 01 

ආවරණ මනුමැති,  දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශීය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 

මදාල ආ,්න 
ස්ම්බ්ීකකරණ, 
කිරීම 

 ස් කාර මධ්යක් ග  
(ආ.ක.ම) 

 ස් කාර ස්්නිසේදන 
ස්ම්බ්ීකකාරක 

 ප්රාසශීය, ස්භාව 

 NWSDB 

 බ්ධ්නාගාර  ම  නගර 
ස්භා  සටලිසකොම් ආ,්න, 

පැ, 01 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
කළමනාකරණ, 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

පැ, 01 

 

ා ් සි,ලු කා්ය,් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානසේ ස් කාර මධ්යක් ග ක ස්සි් ස්ම්බ්ීකකරණ, කල යුතු ම්ර ඒ 

ස්ද ා මවශය සය සි,ලු ස් ස,ෝග, ලබාදි, යුතුසේ.   

ඇමුණුම් 

මාංක 

01,02,03,0

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

 

කා්ය,් වගීමම කා්ය, පැවසරන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිසේදන 
ක්රමසේද,  

කාලසීමාව 

ආරක් ග ාව ස්ැපයි, යුතු 
නිවාස්  ා ඒවා ිළහිටා ඇති 
ප්රසශශය ස,  දුනා ගැනීම සම් 
,ටසත් -  
රජසේ සශපළ  
මධ්යස්ථාාන 
වැදගත් ස්ථාාන  
ආගටක ස්ථාාන ආදි, 
ස්ටබ්ධ්ස,් ද 
මවධ්ානස,් ද කටයුතු 
කළ යුතු,. 

 සපොලිසි, 
 

(ා ් සි,ලු 
කා්ය,් ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානසේ 
ස් කාර 
මදධ්ය,ක් ග ක ස්සි් 
ස්ම්බ් පකරන, 
කල යුතු ම්ර ඒ 
ස්ද ා මවශය සය සි,ලු 
ස් ස,ෝග, ලබාදි, 
යුතුසේ) 

 ප්රාසශීය, සකකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කටටු 
නා,කයි් 

 
 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 
 
 

ාවත් වී 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළ් 

සපොලීසි,  ා ත්රිස්ධ්  මුදාව 
සව් මවශය සය ස්ොරතුරු ලබා 
 පම  

 ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක 

 නිස,ෝජය සපොලිස්ථපති  

 සජය ථශ සපොලිස්ථ 
මධිකාරී  

 සපොලිස්ථ ස්ථාානාධිපති 
 

 මවශය සය සේ නම් ත්රිස්ධ් 
 මුදා ස් , සපොලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සි් මදාළ 
ිළිබසව්ට ලබා ග් 
යුතු,.  

ාවත් වී 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළ් 

ආරක් ග ාව ස්ැපයීම   සපොලිසි,  ාම නිළධ්ාන් ස්සි් 
සපොලීසි,ට මවශය සය 
ස්ොරතුරු  ා ස් , 
ලබා දි, යුතු,. 

ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළ් 

පසු ස්පරම  ා ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, සව් ස්නාා 
කිරීම 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 ප්රාසශීය, සකකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කටටු 
නා,කයි් 

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,් වගීමම කා්ය, පැවසරන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිසේදන 
ක්රමසේද,  

කාලසීමාව 

ප්රසේශය ස මා්යග  දුනා ගැනීම   දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශීය, 
සකකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 සපොලීසි, 
 

 නිස,ෝජය සපොලිස්ථපති  

 සජය ථශ සපොලිස්ථ 
මධිකාරී  

 සපොලිස්ථ ස්ථාානාධිපති 

 මවශය සය සේ නම් ත්රිස්ධ් 
 මුදා ස් , සපොලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සි් මදාළ 
ිළිබසව්ට ලබා ග් 
යුතු,. 

මදාල දුරකාන 
මාංක නාමාවලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු වී 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇතුළ් 

ප්රසේශය ස මා්යග ආවරණ, 
වන සලස් ආරක් ග ක බාධ්ක 
ස්ථාාිළ් කිරීම 

 නිස,ෝජය 
සපොලිස්ථපති  

 සජය ථශ 
සපොලිස්ථ මධිකාරී  

 සපොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිපති 

 මවශය සය සේ නම් 
ත්රිස්ධ්  මුදා 
ස් , සපොලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සි් 
මදාළ ිළිබසව්ට 
ලබා ග් යුතු,. 

 සපොලිසි,  

්ව දුරටත් ර්ශගලයි්  
කණ්ඩා,ම්  දුනා ගැනීම 
ස්  ාවත් කිරීම / මත් 
මඩාංගුවට ගැනීම 

 නිස,ෝජය 
සපොලිස්ථපති  

 සජය ථශ 
සපොලිස්ථ මධිකාරී  

 සපොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිපති 

 සපොලිසි,  

මාධ්ය නිසේදන ලබා  පම   මාධ්ය මාංශය ස,- 
ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 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. ිආකෘතිචය්ව ස්ැකසිෙ  

කා්ය,් වගීමම කා්ය, පැවසරන නිළධ්ාරී් ස්්නිසේදන 
ක්රමසේද,  

කාලසීමා
ව 

ස්ොරතුරු 
ලබා 
ගැනීම  

 දිස්ථත්රික් ග 
සකකම් 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 

 ප්රාසශීය, සකකම්  

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාරී 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන්   
 

මදාල දුරකාන 
මාංක 

නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු වී 
පැ,ක 
කාල,ක් ග 
ඇතුළ් 

ස්රල 
ස්ධිමත් 
සපොදු 
ආකෘති,
ක් ග ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ආපදා 
කළමණා
කරණ 
මධ්යස්ථාා
න, 

 

 ආපදා කළමණාකරණ මධ්යස්ථාාන, මගි් සපොදු ාක්ර 
සකඛ්න,ක් ග ාදින්පත් කළ යුතු,. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 

මාංක 

01/06/10 

 



36 
 

වගුව 2.16 ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12   

 
 

කාර්යයන් වගකිෙ / ස්ම්බන්ධිකරණය කාර්යය පැවදේරන ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේද

න 

ක්රෙදේේදය 

කාලසී

ොව 

16.1 මවශය සය්ාව, මනුව  ආ ාර 
ලබා   පමට කටයුතු කිරීම. 

i. ිළසූ ආ ාර 

 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ගස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ස් න සස්ේවා නිලධ්ාරී  

 ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන් 
 

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාන් 

 ාම සස්ේවා නිළධ්ාන්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ආ්යථික ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාට කටටු නා,කයි් 

 රාජය සනොවන ස්ාංස්ධ්ාන 

 දානපතී් /පන්්යාග ීයලි් 

 සී/ස් ස්ස්ධ් සස්ේවා ස්මුපකාර 
ස්ටති  

 ආගටක නා,කයි් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මදාල 
දුරකාන 
මාංක 

නාමාවලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊසම්ක 
Skype/ 
IMO 

CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
මාංක 

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

11) 
 

ාවත්වී 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුල
් 

16.2 මදාල ප්රසශශය ස වලට ලගා 
ස්,  ැකි මාංමාවත් 
ස්ැකසීම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 පළාත් මා්යග 
මමා්යාංශය ස, 

 මා්යග ස්ාංව්යධ්න 
මධිකාන්,   

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

 මා්යග ස්ාංව්යධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
සදපා්යතුසම්්තුව. 

 ත්රිස්ධ්  මුදා 

 සපොලිසි, 

 දැව ස්ාංස්ථාාව 

 පළාත් පාලන ආ,්න,. 

 ස්දුලිබල මණ්ඩල, 

 ශ්රිලාංකා සටලිසකොම් 

 වතු මධිකාන් 

ාවත්වී 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුල
් 

16.3  දුරකාන  ා ස්දුලි ිමද 
වැටීම් ,ාා ්ත්ත්ව,ට 
පත්කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ශ්රි ලාංකා සටලිසකොම්  

 ස්දුලිබල මණ්ඩල, 

 ශ්රිලාංකා සටලිසකොම්  

 මා්යග ස්ාංව්යධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
සදපා්යතුසම්්තුව. 

 ත්රිස්ධ්  මුදා 

 සපොලිසි, 

 දැව ස්ාංස්ථාාව 

 පළාත් පාලන ආ,්න,. 

 ස්දුලිබල මණ්ඩල, 

ාවත්වී 
පැ, 
10ක් ග 
ඇතුල
් 

16.4 ිළන්සිදු ජල, ස්ම්පාදන, 
කිරීම / ජල මූලාශ්ර ිළන්සිදු 
කිරීම 

 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ජාතික ජලස්ම්පාදන  ා 
ජලා ප්රවා ණ 
මණ්ඩල,  

 ජල ස්ම්පත් මණ්ඩල, 

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

 ජාතික ජලස්ම්පාදන  ා ජලා 
ප්රවා ණ මණ්ඩල,. 

 ජල ස්ම්පත් මණ්ඩල, 

 පළාත් පාලන ආ,්න,. 

 සස්ෞඛ්ය දවදය නිලධ්ාන් 

 ම ජන සස්ෞඛ්ය පරීක් ග ක 

 ස් න සස්ේවා නිලධ්ාන් 

 ාම නිලධ්ාන් 
 
 

ාවත්වී 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුල
් 
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 දිස්ථත්රික් ග සස්ෞඛ්ය 
මධ්යක් ග ක 

 ප්රාසශිය, සස්ෞඛ්ය 
බලධ්ාන් 

16.5 ස්නීපාරක් ග ක කටයුතු 
් වුරු කිරීම. 
i. මප්රවය ාවත් කිරීම. 

ii. වැසිකිලි ප සුකම්. 

 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 සකකම්  පළාත් 
සස්ෞඛ්ය සස්ේවා 
මමා්යාංශය ස, (සි,ළු 
ස්ම්බ්ධිකරණ 
කටයුතු) 

 ප්රාසශිය, සස්ෞඛ්ය 
සස්ේවා මධ්යක් ග  

පළාත් පාලන ආ,්න,. 
සස්ෞඛ්ය දවදය නිලධ්ාන් 
ම ජන සස්ෞඛ්ය පරීක් ග ක 
මදාල සරෝ ක 
මධ්යම පන්ස්ර මධිකාන්, 
 
 

ාවත්වී 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුල
් 

16.6 සස්ෞඛ්ය මවශය සය්ා 
ස්ම්පාදන,. 

i. මසනෝ ස්මාජී, 

මවශය සය්ා  

ii. ස්ා,නික කටයුතු 

iii. සබෝවන සරෝග 

වයාප්ති, පාලන,. 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ප්රාසශීය, සස්ෞඛ්ය 
සස්ේවා මධ්යක් ග  

 සකකම් පළාත් සස්ෞඛ්ය 
සස්ේවා මමා්යාංශය ස, 

 සස්ෞඛ්ය දවදය නිලධ්ාන් 

 ම ජන සස්ෞඛ්ය පරීක් ග ක 

 මදාල සරෝ ක 

 පළාත් පාලන ආ,්න,. 

 පවුක සස්ෞඛ්ය සස්ේස්කා 

 වතු සරෝ ල 

 ශ්රි ලාංකා රතු කුරුස් ස්මාජ, 

 කා්්ා කටයුතු මමා්යාංශය සය 

ාවත්වී 
පැ, 
10ක් ග 
ඇතුල
් 

16.7 ්ාවකාලික නිවාස් 
මවශය සය්ා ් වුරු කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 ආපදා ස් න නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්  ප්රසශිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ජාතික 
සගොඩනැගිලි 
ප්යසේ ණ නිළධ්ාන් 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 
 

 

 රාජය සනොවන ස්ාංස්ධ්ාන 

 වතු මධිකාන් 

 සශශය සපාලන නා,කත්ව, 

 ාම නිලධ්ාන් 

 ආපදා ස් න සස්ේවා නිලධ්ාන් 

 පළාත් පාලන ආ,්න, 

 වැස්ලි මානව ස්ාංව්යධ්න 
භාර, 

 ත්රිස්ධ්  මුදාව 

 ආගටක ස්ථාාන 

 පාස්ැක බලධ්ාරී් 

ාවත්වී 
පැ, 
12ක් ග 
ඇතුල
් 

16.8 මවශය සය ප්රසශශය ස වල 
ආරක් ග ාව ් වුරු කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 නිස,ෝජය සපොලිස්ථපති 
(වගකිම) 

 සපොලිසි, 

 සිස්ක ආරක් ග ක බලකා,. 

 ස්සශය සේ  කා්ය, බලකා, 

 ත්රිස්ධ්  මුදාව 
 

ාවත්වී 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුල
් 



38 
 

16.9 ආපදාවට ලක් ගවු ක වුරු 
වලට ජල, ලබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 නිස,ෝජය ස්ාමානය 
මධිකාන් ජාතික 
ජලස්ම්පාදන  ා ජලා 
ප්රවා ණ මණ්ඩල, 

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

 ජාතික ජලස්ම්පාදන  ා ජලා 
ප්රවා ණ මණ්ඩල,. 

 පළාත් පාලන ආ,්න,. 

 සස්ෞඛ්ය දවදය නිලධ්ාන් 

 ම ජන සස්ෞඛ්ය පරීක් ග ක 

 ආපදා ස් න සස්ේවා 
මධ්යස්ථාාන, 

 ජල ස්ම්පත් මණ්ඩල, 

 පළාත් පාලන නිළධ්ාන් 
 

ාවත්වී 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුල
් 

16.10 වැසිකිලි ප සුකම් 
ලබා පම 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 ආපදා ස් න නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්  ප්රසශිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

 RDH (Regional 
Department of 
Health)  

 ජාතිකජලස්ම්පාදන ාජ
ලාප්රවා ණමණ්ඩල,. 

 පළාත් පාලන ආ,්න, 
සස්ෞඛ්ය දවදය නිලධ්ාන් 

 ම ජන සස්ෞඛ්ය 
පරීක් ග ක 

 ආපදා ස් න සස්ේවා 
නිලධ්ාන් 

 ස්ථසවච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාජය සනොවන ස්ාංස්ධ්ාන 

 INGOS / NGOS 

ාවත්වී 
පැ, 
06ක් ග 
ඇතුල
් 

16.11 ආපදාවට ලක් ගවු 
නිවාස් සගොඩනැගිලි ස්  
පාස්ක ිළන්සිදු කිරීම 
/ිළිබස්කර කිරීම 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ස් න සස්ේවා නිළධ්ාන් 

 පළාත් පාලන 
සකොමස්ාන්ස්ථ (වගකිම) 

 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 ජාතික සගොඩනැගිලි 
ප්යසේ ණ ස්ාංස්ධ්ාන,. 

 පළාත් පාලන ආ,්න,. 

 සස්ෞඛ්ය දවදය නිලධ්ාන් 

 ම ජන සස්ෞඛ්ය පරීක් ග ක 

 ආපදා ස් න සස්ේවා නිලධ්ාන් 

 ත්රිස්ධ්  මුදාව 

 ස්සවච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාජය සනොවන ස්ාංස්ධ්ාන 

 සිස්ක ආරක් ග ක 
සදපා්යතුසම්්තුව 

ාවත්වී 
පැ, 
10ක් ග 
ඇතුල
් 

17 රාජය සනොවන  
ජා්ය්්ර ආ,්න 
ස්ම්බ්ීකකරණ,. 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන,(සි,ළු 
ස්ම්බ්ධිකරණ 
කටයුතු) 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ග සකකම් 

 ප්රාසශිය, සකකම් 
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2.16.1 අවශ්යතාාවය අුව ආහාර ලබාදීමට 

කටයුතු කිරීම. 

 

 

 

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ි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 

 

මධ්යම රජය 

 

ප්රාේශයය 

ේල්කම් 

කාර්යාලය 

ිග්රාම ේස්වක  

 

පාළාත් පාලන 

ආය න 

සිස්ක ආරක් ග ක 

සදපා්ය්සම්්තු 
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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  

අර්ධ් 

හමුදාව  

DMC 

සම්පූර්ණ 

 
සිවිම ආරක් කෂක 

සදපාර් සම්න්තු

ව 

ප්රාසීයය 

ෙභාව 

NDRC 

පිරිසිදු කිරීේම් කණ්ඩායම් 

හදුනා ගැනීම 

නිවාස පිළිසකර කිරීමට 

 අවශ්ය ්රවය සැපීම 

 

ස්ථසේච්ඡා 

ස්ාංස්ධ්ාන 
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2.16.4 ස්නීපාර්වෂක 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 

සරෝ ක 
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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 ග ක 

සදපා්ය්සම්්තුව 

ාම නිලධ්ාන් 

ස්ථසේච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

ජල ස්ම්පාදන 

මණ්ඩල, 
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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 

සටලිසකොම් 

ආ,්න, 

දැව ස්ාංස්ථාාව 

RD/PRD/LGA 

ියළීස්කර කි/ ෙ ස්දො නදාල ආය න ො ක්රෙදේේදය තීරණය 

කි/ ෙ 

ස්දුලි බල 

මණ්ඩල,ට 

ප්රාසශීය, ස්භා 
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 ෙදේනෝ ස්ොජීය නවශය ා  

 ස්ායළධක කගයුතු 

 දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය. 

 

 

 

වගීමම 
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/ ෙ, නධී්වෂණය ො 

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  ා්වෂණික, 

මුලය, දුවයෙය නවශය ා  ෙදුනා ගැනීෙ ො ස්පයා 

ගැනීෙ. 

MDDD 

වගකීම 

GA, DS, DMC 

ඉදි කි/ ම් කගයුතු ආරම්ා කි/ ෙ, 

නධී්වෂණය 

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 

 

 

 

       

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආර්වෂක නංශවලග දැනුම් දීෙ. 

ආර්වෂාව නවශය ප්රදේශශ ෙදුනා ගැනීම. 

වගකීෙ 

ආරක් ග ක මාංශය ස 

 

 

 

නදාළ ප්රදේශශවලග ආර්වෂාව 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/ ෙ 

ජල ස්ම්පාදන 

ඒකක, 

ජලය ලබාදීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය 

ම ජන සස්ෞඛ්ය 

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 

ගුව් ස්ොටුපල ෙ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 

සස්ේවා 

ප්රවා න ප සුකම් 

ජා්ය්්ර ආධ්ාර ලබා ගැනීසම් 
ක්රමසේද ස්ම්බ්ීකකරණ, කිරීම 

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කි/ ෙ 

නවශය ස්ථාාන ස්දො දේයොමු කි/ ෙ 

ආ ාර 

සස්ෞඛ්ය 

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  ා්වෂණික ආය න ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි නාොවලිය. 

 

  
  

 

 

ආපදා කළෙනාකරණ නො යංශය 

නෙ කාර්යාල දුරකාන නංක ෆැ්වස්ථ 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 ෙෙ ා නධය්වෂ ජනරාම 0773957896 0112136100 

ආර්.පී. ස්ෙර්වදේකොඩි ෙෙ ා නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම 0773957909 0112136101 

මසනෝජා සස්නස්රත්න 
සමසනස්, 

මධ්යක් ග  (මවම කිරීම්  
ප්යසේ ණ ස්  ස්ාංව්යධ්න) 

0772320525 0112136141 

සේ.මම්.මස්ථ.ජ,වීර ම ්ා මධ්යක් ග  (සපරසූදානම්) 0773957898 0112136180 

සුගත් දිස්ානා,ක ම ්ා මධ්යක් ග  (දැනුවත් කිරීම්) 0772320533 0112136201 

බ්රිසවඩි,්ය මතුල ආන්,රත්න   
මධ්යක් ග  ( දිසි 
සම ස,  ුම්) 

0773957903 0112136220 

සේ.මම්.ඒ.ආ්ය. ජ,රත්න ම ්ා 
නිස,ෝජය මධ්යක් ග    දිසි 
සමස යුම් (රා.ා) 

0773957908 0112136241 

සක් ග.ඒ.ඩී.පී.සක් ග. සකොඩිප්ිළලි 
ම ්ා 

නිස,ෝජය මධ්යක් ග   පූ්යව 
දැනුම් පම් (රා.ා) 

0772320530 0112136242 

ඒ.ආ්ය.මම්.පී.රත්නා,ක ම ්ා 
නිස,ෝජය මධ්යක් ග   මානව 
ස්ම්පත් (රා.ා) 

0772320527 0112136260 

සක් ග.ඒ.නිශය සා්් ම ්ා 
නිස,ෝජය මධ්යක් ග   මුදක 
(රා.ා) 

0773957899 
0112136270 

 

ශ්රිමාක ස්ම්සින් ම ්ා 
ස් කාර මධ්යක් ග  
(ප්යසේ ණ ස්  ස්ාංව්යධ්න) 

0773957907 0112136166 

නුව් මදව්ආරච්චි ම ්ා 
ස් කාර මධ්යක් ග  (සපර 
සූදානම් ස්  ස්ැලසුම්) 

0773957906 0112136182 

ාතුර ලි,නාරච්චි ම ්ා 
ස් කාර මධ්යක් ග  (සපර 
සූදානම් ස්  ස්ැලසුම්) 

0773957901 0112136181 

ස්ාරාංගා ස්්ානසව 
ස් කාර මධ්යක් ග  (ර්ු ණු 
 ා දැනුවත් කිරීම්) 

0772091597 0112136203 

ශය සා් පතිරණ ම ්ා 
ස් කාර මධ්යක් ග  (ර්ු ණු 
 ා දැනුවත් කිරීම්) 

0773957902 0112136202 

හිරා් තිලකරත්න ම ්ා 
ස් කාර මධ්යක් ග   දිසි 
සමස යුම් 

0772320531 
0112136224 

 

ටී.ඩබ්.සක් ග.මයි.ර් ථපකුමාර ම ්ා 
ස් කාර මධ්යක් ග   දිසි 
සමස යුම් 

0772130754 0112136231 

තුෂි් සවදයරත්න ම ්ා 
ස් කාර මධ්යක් ග   
ස්්නිසේදන 0772129174 

0112136236 
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ජානක  ඳු්පතිරණ ම ්ා ස් කාර මධ්යක් ග  (මාධ්ය)  0773957897 0112136243 

සේ.මච්.පී.ජ,ලත් ම ්ා මභය්්ර ස්ගණක 0772320532 0112136115 

ාසනෝකා  ස්්ති රාජපක් ග   පන්පාලන නිලධ්ාරී  0773481695  0112136260  

මස්ථ.ම්.ජ,සිාං   මූලය නිලධ්ාරී  0774940343  0112136275  

  

 

a දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ ඒකක (DDMCU) 

 

 දිස්ථත්රි්වකය නෙ කාර්යාලය දුරකාන නංක 

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

2 මනුරාධ්ර්ර, සක් ග.ඒ.ඩී.සක් ග.මස්ථ.බ්ඩාර 

ම ්ා 

0252234817 0773957881 

3 බදුකල ා.මම්.මක.පද,කුමාර ම ්ා 0552224751 0773957880 

4 මඩකලර්ව මස්ථ.ා්පරාජ් ම ්ා 0652227701 0773957885 

5 සකොළඹ මම්.මම්.පී.මම්.මාරසිාං  0112434028 0773957870 

6 ගාකල 

 

ලුති්් ක්යනක 

පී.ඩී.සක් ග.ිම.මස්ථ. රත්නා,ක 

0912227315 0773957873 

7 ගම්ප  ඒ.මම්.ඒ.ම්.ා්්රසින් 

ම ්ා 

0332234671 0773957871 

8  ම්බ්ස්ොට යු.මක.ආ්ය.මස්ථ.ගුනසිාං  

ම ්ා 

0472256463 0773957875 

9 ,ාපන, 

 

මස්ථ. රස්  ම ්ා 0212221676 773957894 

10 කළු්ර ලුති්් ක්යනක 

මයි.ිළ.ජ,සිාං   

0342222912 0773957872 

11 ම නුවර මයි.ඒ.රනවීර ම ්ා 0812202697 0773957878 

12 කෑගකල සක් ග.ජි.මම්.ජගත් ම ්ා 0352222603 0773957876 

13 කිලිසනොච්චි,  ක.ම්.සූ්ය,රාේ ම ්ා 0212285330 0772320528 
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14 කුරුණෑගල 

 

මම්.ආ්ය.ඒ.ස්රාේ දිස්ාන,ක 

ම ්ා 

0372221709 0773957884 

15 ම්නාරම මම්.ඒ.සි.මම්.න්,ාස්ථ ම ්ා 0232250133 0772320529 

16 මා්සක ාට්ද මමරවීර ම ්ා 0662230926 0773957890 

17 මා්ර ලුති්් ක්යනක 

යු.ඒ.ිළ.හසබ්සින්ව්යධ්න 

0412234134 0773957874 

18 සමොණරාගල ඒ.මච්.රවී්්ර ම ්ා 0552276867 0773957889 

19 මුලතිේ මච්.ජි.ඩි.ප්රි,්් ම ්ා 0212290054 0773957886 

20 නුවරමිබ, මච්.මම්.මම්.බ්ඩාර ම ්ා 0522222113 0773957879 

21 සපොසළෝනරුව ිළ.සක් ග.යු.මස්ථ.සක් ග.නාන,ක් ග

කාර  ම ්ා 

0272226676 0773957882 

22 ර්ත්්ලම ිළ.ඒ.සජ.සරොඩ්න්සගෝ  ම ්ා 0322265756 0773957888 

23 රත්නර්ර, මස්ථ.මච්.මම්.මාංජුල ම ්ා 0452222991 0773957877 

24 ත්රිකුණාමල,  සක් ග.සුගුනදාස්ථ ම ්ා 0262224711 0772395788

4 

25 වවුනි,ාව ම්.සූන්,රාේ  ම ්ා 024222553 0773957892 

ජාතිචක ස්ෙනදේස්ේවා ෙධයස්ථාානය  -  0112-665702 

නං දිස්ථත්රි්වකය නෙ දුරකාන නංක 

1 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   

නින. සී . පතිචරාජ 

(නධය්වෂක   
0773550134  

2 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   
ස්දිශාළධ එම .යශදේදහිදේේ  +94112665221  

3 දේකොළඹ (ප්රධාන 

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

4 සකොළඹ න්දසින් 778819389 

5 කළු්ර ක්රි ා් ම ්ා 071-3404987/ 0776368763 

6 මා්සක  ජීවනි ට, 718259813 
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7 නුවරමිබ, ස්ති,සේළු ම ්ා 714464785 

8 ම නුවර  ාා්දනි ට, 714395435 

9 ගම්ප  කුසුම්සින් ම ්ා 710330522 

10 ර්ත්්ලම ාට්ද ම ්ා 773489042 

11 රත්නර්ර කාමාර ම ්ා 714408835 

12 කෑගකල සුද්් ම ්ා 0716319695/ 0779127597 

13 මනුරාධ්ර්ර, ලි,නගමසව ම ්ා 718025181 

14 බදුකල මල සකෝ් ම ්ා 710330307 

15 මම්පාර  ප්ර පප් ම ්ා 783422026 

16 මුලතිේ සකෝකුලරාජා ම ්ා 772487804 

17 කුරුණෑගල මසස්ෝක ම ්ා 722933113 

18 ත්රිකුණාමල, මජුර් ම ්ා 772657122 

19 මා්ර  ස්දානසව ම ්ා 718245180   715186309 

20 කිලිසනොච්චි, සස්කවතිරාජස්,ම් ම ්ා 775486479 779349999 

21 ගාකල ාසුරු ම ්ා 710330179 

22  ම්බ්ස්ොට නීක ම ්ා 778287874 

23 මඩකලර්ව සිවනාද් ම ්ා 776402324 

24 සමොණරාගල සුසශශය සථ ම ්ා 712166000 

25 ,ාපන, ව,ලට් ට, 773222853 

26 සපොසළෝනරුව ාට්ද ම ්ා 0711306896 0728399508 

0783450475 
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වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්වස්ථ 

M. 

Thuraisingham 

Eng 

නධය්වෂ ජනරාම 
077-3732854 011-2584984 011-2505890 

T.P මකස්ස්ථ 
ම ්ා 

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම  
(System Management) 

071-8344337 011-2586839 011-2055413 

S.L. 
සමොස ොමඩ් 
මලි,ාස්ථ ම ්ා 

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම 
(Regional Development & 
Construction) 

071-8247486 011-2586311 011-2586311 

 P. 
ස ට් කආරච්චි 
ම ත්ට, 

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

M.M. ම රුෆථ 
ම ්ා 

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

G.P. 
ගුණව්යධ්න 
ම ්ා 

නධය්වෂ (Engineering, Scientific 
& Technological Services) 

071-3058912 011-2586781 011-2586781 

ජාතිචක දේගොඩනැන්ලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධානය 

නෙ  නතුර 

දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්වස්ථ 

ආාා්ය, ආසින් 
කරුණව්යධ්න 

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

R.M.S. බාංඩාර ම ්ා නධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 589 943 

කි ් සුග්පාල ම ්ා නධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 502 611 

K.N. බාංඩාර ම ්ා 
නධය්වෂ - 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) 

ජාංගම කා්ය,ාල, 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 ්වෂණ ො ප ම කාර්යාංශය 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්වස්ථ 

D.ස්ජානා ද 
සිමවා 

නධය්වෂ ජනරාම ිවැ.බ.  077-7315452 011-2886271 011-2886276 

Dr. 

C.H.E.R.සිරිවර්
ධන 

ළධදේයෝජය  නධය්වෂ  (Geology) 011-2886287 071-8063205 011-2887825 

පදය ද සිමවා ස්ෙකාර  නධය්වෂ 
071-7970797 011-2886277 011-2886695 
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ිමුමෙ 02 

දිස්ථත්රි්ව දේමකම් කාර්යාලය ො ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලයන්  
ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි ළධලධා/ න් 

 
 නතුර නෙ කාර්යාල දුරකාන 

නංකය 

ජංගෙ 

දිස්ථත්රික් ග සකකම් නිමක මසබ්සින් ම,ා 055-2222235        071-4500929 

මතිස්යක දිස්ථත්රික් ග 
සකකම් 

ගාටණී මහි්දපාල සජෝිළ,ස්ථ 055-2222234 071-4463233 

ස් කාර දිස්ථත්රික් ග 
සකකම් 

ඩබ්.මම්.සී.වීරසිාං  ම,ා 055-2222157  071-8243768 

ප්රධ්ාන ගණකාධිකාන් යූ.ඒ.සී.ප්රි,්ති ට, 055-2222048 071-8659125 

ස්ැලසුම් මධ්යක් ග ක  මම්.සක් ග. කයු ් 055-2222465 071-8153923 

ප්රධ්ාන මභය්්ර 
ස්ගණක 

ඩබ්.ඒ.මරුණ ශය සා්්ප්රි, ම,ා 055-2228201 071-8383530 

ගණකාධිකාරී යූ.ඩී.පී.මම්.,ස්නා,ක සම, 055-3052350 071-8659125 

පන්පාලන නිලධ්ාරී පද,ාංගනී ස්ජ,රත්න ට, 055-2222467 071-8607924 
මහි,ාංගන, පී.මස්ථ.පී.මසබ්ව්යධ්න ම,ා 055-2257763 071-8373900 

න්දිමාලි,ශද ධ්ම්ටක මජිත් කුමාර වනසිාං  
ම,ා 

055-2268298 072-2237783 

මීය ග කිවුල ඩී.මම්.ම්.දිස්ානා,ක ම,ා 055-2245739 071-8009776 

ක්දකැ ක, ඩබ්.මම්.ආ්ය.රාංජිත් ම,ා 055-2245639 077-2911645 

සස්ොරණාස්ොට මච්.මම්.න්දසස්ේන ම,ා 055-2229891 071-1419492 
071-3486139 

බදුකල පී.මස්ථ.පී.මසබ්ව්යධ්න ම,ා 055-2223437 0718373900 
පස්ථස්ර නිසම් ා ප්රි,ාංගි වනසිාං  ට, 055-2288138 071-8373618 

 ාලිඇල ම්.සී.ස ්නා,ක ට, 055-2294338 071-8496595 

වැලිමඩ ම්.මම් ඥානවතී ට, 057-2244219 071-8606272 

ඌවපරණගම සේ.මම්.සී.මයි.ජ,සිාං  ම,ා 057-2232730 071-8072805 
බණ්ඩාරසවල ජී.ජී.ම්.ගුණරත්න ම,ා 057-2222238 072-9075189 

071-4533962 
ඇකල ්නුක් ග ා මසබ්ව්යධ්න 

සමසනස්, 
057-2228517 071-8097177 

 ර්්සක-දි,්ලාව සක් ග.බී.ඒ.මම්.මස්ථ.මසබ්සකෝ් 
ම,ා 

057-2229137 077-0804000 

 කදුම්මුකල වයි.සක් ග. ියසරෝට ජීවමාලා 
ට, 

057-2050242 071-4409103 

ලුණුගල ඩී.මම්.මක.මච්.දිස්ානා,ක 
ම,ා 

055-5677389 0718311411 

මහි,ාංගන, මච්.මම්.රුස්නි ප්රතිභා හි ක ාමු 
ට, 

055-2257039 076-6475403 

න්දිමාලි,ශද ඒ.ඩබ්.ජී.මක.මත්්නා,ක 
ට, 

055-3595146 077-3991946 

ක්දකැ ක, ඩබ්.මම්.ආ්ය.රාංජිත් ම,ා 055-2245746 077-2911645 
මීය ග කිවුල ආ්ය.ඩී.ඒ.ාාමර ම,ා 055-2245737 071-2165808 

සස්ොරණාස්ොට මම්.මම්.සක් ග.ර් ථපකා්ති ට, 055-2222459 077-7263532 

බදුකල ම්.සේ.ටී.මනුරාධ්ා ට, 055-5679831 071-3005161 
 ාලිඇල ම්.පී.ස්මරස්ක්රම ට, 055-2294335 077-7382530 
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පස්ථස්ර මස්ථ.ඒ.සස්ේනානා,ක ම,ා 055-2288239 071-2847300 

ඇකල මම්.ඩී.ජී.සක් ග.රණතුාංග ට, 057-2228998 077-5429790 

බණ්ඩාරසවල සක් ග.ඒ.ජී.ප්රි,ාංගිකා ට, 057-2238/39 071-8370761 

වැලිමඩ ඒ.ආ්ය.ඩබ්.මම්.මම්.සේ.ම්. 
මමරසකෝ් ට, 

057-2245278 077-4139297 

ඌවපරණගම සක් ග.ඒ.මක.මස්ථ.කලුගම්ිළ ක, 
ම,ා 

057-3579227 071-8365209 

 ර්්සක ඩබ්.මම්.මස්ථ.පී.වීරසිාං  ම,ා 057-3575787 075-9540644 
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ිමුමෙ 03 

බදුමල දිස්ථත්රි්ව ාෙ ළධලධාරින්දේේ විස්ථ ර 
 
බණ්ඩාරදේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

ාෙ ළධලධාරි 

වස්ෙ 
ාෙ ළධලධාරිදේේ නෙ 

කාර්යාලය ියහිපා ස්ථාානදේ  

ලිියනය 

දුරකාන 

නංකය 

දේපෞශගලික 

  ආ්ය.මම්.සේ.සක් ග. රාජපක් ග  
ම ්ා 

ප්රාසශීය, සකකම් කා්ය,ාල,, 
බණ්ඩාරසවල. 

0718-
316201 

බණ්ඩාරසවල 
නැ/හිර 

මච්.මම්.සී.පී.සක් ග . ස ේරත් ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බණ්ඩාරසවල නැ/හිර වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

0718-
507439 

බණ්ඩාරසවල 
බටහිර 

සක් ග.මම්. සුසික ා්්රපාල ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බණ්ඩාරසවල බටහිර වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

075-
0426679 

ීමණිගම ආ්ය.මම්.ජී. බණ්ඩාර ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බණ්ඩාරසවල නැ/හිර වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
4420552 

දකුණු 
කැිමකලසවල 

ආ්ය.මම්. දිලරුක් ගෂි රත්නා,ක 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, දකුණු 
කැිමකලසවල වස්ම, ගකවල 
 ්දි,, බණ්ඩාරසවල. 

072-
9303751 

දුකසගොකල මම්. ්නුජා ර් ථපකුමාන් ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
දුකසගොකල වස්ම, පූනාගල පාර, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
4114989 

ඕබඩඇකල සේ.මම්. ස්මරසස්ේකර ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ඕබඩඇකල වස්ම, බණ්ඩාරසවල. 

071-
4407183 

කින්හරුව ඩබ්.මම්.සප්රේමරත්න ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
කින්හරුව වස්ම, බණ්ඩාරසවල. 

072-
5630447 

සකෝ්ස ල සේ.මම්.සක් ග. පදාර ජ,වීර ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සකෝ්ස ල වස්ම, පනාංගල, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
8453758 

වටගමුව ඩබ්.මම්.ස්සේසු්දර ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බණ්ඩාරසවල නැ/හිර වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
8312014 
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්්තින්, මජිත් කුමාර ස්මරස ේවා ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
්්තින්, වස්ම, ස්මුපකාර වස්ම, 
ීමණිගම, බණ්ඩාරසවල. 

072-
6246554 

වැව්ැ්න ආ්ය.මම්. පශමදාස් ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
වැව්ැ්න වස්ම, දි,ිමිමල, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
4407181 

මා්ැ කකල මම්.පී.ජී.ටී. මදුභාෂිණි ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මා්ැ කකල වස්ම, වැලිමඩ පාර, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
5253590 

ලි,්ග සව
ල වත්් 

බී.ජී.මච්.මච්.මස්ථ. මහි්දරත්න 
ම,ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ලි,්ග සවල වත්් වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

072-
2325175 

මසගොඩගම ආ්ය.ජී.ඩී. ලක් ගටණි 
කරුණාරත්න ම,ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ලි,්ග සවල වත්් වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

072-
5550257 

ලි,්ග සව
ල 

මම්.මම්.බී.ආ්ය.මම්. ස ේරත් ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ලි,්ග සවල වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

077-
1162320 

පතුරු 
කැිමකලසවල 

ඩබ්.මම්. සුජා්ා වීසේසු්දර ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, පතුරු 
කැිමකලසවල වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
8176926 

දරහිටවනාග
සුොඩ 

ඩී.මක.ආ්ය. ගුණව්යධ්න ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
දරහිටවනාසගොඩ වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
3954092 

ාණිකම්බැශද මච්.මම්. සුනික කුමාර ස ේරත් 
ම,ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ාණිකම්බැශද වස්ම, ජලාශය ස පාර, 
බණ්ඩාරසවල. 

072-
4536930 

ඇත්්ලිළ ක, ආ්ය.මම්. සස්ේනාරත්න ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ඇත්්ලිළ ක, වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
4407149 

පඩසප්රුව මස්ථ.මම්.ටී. ස්මරසකෝ් ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පඩසප්රුව වස්ම, බණ්ඩාරසවල. 

072-
4889764 

සවස රගල්
ුැ්න 

මයි.මම්.මස්ථ.මම්. සගොඩසව ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සවස රගල්ැ්න වස්ම, 
හීකහ, පාර, බණ්ඩාරසවල. 

075-
6449409 

බැශසදමරාව සක් ග.මච්.ඒ.සේ. ද සිකවා ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බැශසශමරාව වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

077-
5568525 

නා,බැශද 
වත්් 

මස්ථ. මණිමාලා ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
නා,බැශද වත්් වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

077-
6720586 
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සක්රේවවත්් පී. ස් සනෝදිනි ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, සක්රේව 
වත්් වස්ම, සකොස්ල මස්ල, 
බණ්ඩාරසවල. 

072-
6232146 

මයිස්ථලැබ් 
වත්් 

මස්ථ. සිවමල්ය ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මයිස්ථලැබ්වත්් වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
8312123 

බැශසදකුඹුර 
(වැ.බ) 

මච්.මම්. සුනික කුමාර ස ේරත් 
ම,ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බැශසශකුඹුර වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

072-
4536930 

ම පකප් පී.ඒ. සුනික ජ,්් ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ම පකප් වස්ම, බණ්ඩාරසවල. 

072-
2053022 

මකුක ඇකල ඊ.මස්ථ. ලක් ගමාලි ගමකරනසව 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මකුකඇකල වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

077-
8035053 

මඹදණ්සඩ්ගම මම්.ඩී. සුස්්් මනතුාංග ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මඹදණ්සඩ්ගම වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
5722797 

ිමඳුණුවැව ටී.මම්. ලක් ගටණි ප්රභා කුමාන් 
ස්්නසකෝ් සම, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ිමඳුණුවැව වස්ම, බණ්ඩාරසවල. 

077-
9193023 

දිගන්ැ්න ආ්ය.මම්.මම්. ාස්ය ා ර් ථපකුමාන්  
මසබ්රත්න ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
දිගන්ැ්න වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

077-
6584870 

බඹරගම ඊ.මක. මස්කා රුව්ති 
සපස්යරා සම, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බඹරගල වස්ම, බණ්ඩාරසවල. 

071-
1434755 

කරග සවල ඩී.මම් . දිලිනි ස්දමාලි රණසිාං  
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,,  
කරග සවල වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

077-
6619192 

මසේසගොඩ ඒ.මම්.ඒ.යූ. බණ්ඩාර ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මසේසගොඩ වස්ම, බණ්ඩාරසවල. 

077-
2443800 

සගඩි,ාසරොද ඩී.මම්.ඩබ්. දස්නා,ක ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සගඩි,ාසරොද වස්ම, 
බණ්ඩාරසවල. 

071-
1616589 

 

බදුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

වස්දේම් නෙ ාෙ ළධලධාරිදේේ නෙ කාර්යාසිය ලිියනය 
දුරකාන 

නංක 

බ/දකුණ 

ඩී.මම්.ආ්ය.පී.දිස්ානා,ක ට, මාංක 32 , සදයි,්සනසවල, 
බදුකල 

0711251912 

බ/පතුර 

බී.මස්ථ.මම්.නසී්ය ම,ා හලි,මණ්ඩි, ප්රජාශය සාලාව, බදුකල 0718394782 

කයිලසගොඩ  

ඩී.මම්.ඩබ්.බණ්ඩාර ම,ා ා.නි. කා්ය,ාල,, කයිලසගොඩ, 
බදුකල 

0718304551 
0555685997 
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බදුලුිළ ක, 

ඩබ්.ඩී.පී.වීරසිාං  ම,ා ස්මක ස්ක්රමතුාංග ක්රීඩාාංගන 
සගොඩනැගිකල, බදුලුිළ ක,, 
බදුකල 

0719953787 

බ/නැසගනහිර  

මයි. ආන්,වාංශය ස ම,ා කුමාරසිාං  පාර, ස් ාරසගොඩ, 
බදුකල 

0722658692 
0552225322 

 ෑසගොඩ 

ඊ.වී.ඩී.ප්රි,ානි ට, ජිනාන්දගම, ම්බාසවල,බදුකල 0712652997 

බ/බටහිර 

මම්.මක.මස්ථ.පද, කුමාර ම,ා මහි්දාරාම ිළන්සවන, 
මලුත්සවලගම, බදුකල 

0712225555 
0552225555 

බ/මධ්යම 

ම්.මම්.ඩී.නකලසපරුම ම,ා කම්මානාංකඩ ප්ස්ල, ිළාං මරාව, 
බදුකල 

0725816216 
0552225650 

හිඟුරුගමුව 

මච්.මම්.සී.සක් ග.බණ්ඩාර ම,ා ස්ථප්රිාංවැලි පාර, හිඟුරුගමුව පප 
්ැපැක කා්ය,ාල, මස්ල, බදුකල 

0777004374 
0552231714 

කණුපැලැකල 

මච්.මම්.පී.ස ේරත් ම,ා 

මාංක 70, දළදා ඇළ පාර, බදුකල 
0725630472 
0552223362 

කටුපැලැකල 

ආ්ය.ආන්ද ක්න් ම,ා ස්මූපාකාර සගොඩනැගිකල, 
කයිලසගොඩ, බදුකල 

0714412257 

හි සගොඩ 

ඒ.පී.මනම්සප්න් ම,ා මාංක 24, ඇළ පාර, හි සගොඩ, 
බදුකල 

0714467671 

ිළටසවලගම 

මච්.මච්.සක් ග.සපොඩිමැණිසක් ග ට, මාංක 138, සදමටවැකහි්න, 
බදුකල 

0775094483 

මැදප්න පී.සේ.ජානක බ්දුල සිකවා 
මාංක 500/18, මහි,ාංගන පාර, 
බදුකල 0774637776 

මාංසදණි, 

ආ්ය.මම්.මයි.මස්ථ.රත්නා,ක ට, ා.නි. කා්ය,ාල,, මාංසදණි,, 
බදුකල 0729475008 

රඹුක් ගසපෝ 

මස්ථ.ඩී.ලි,නසව ට, රඹුක් ගසපෝ ා.නි. කා්ය,ාල,, 
බදුකල 

0716589303 
0552223168 

සින්මකසගොඩ 

මයි.මක.යූ.මම්.සම්ඩිස්ථ ට, ා.නි. කා්ය,ාල,, සිසිර නිවස්, 
සින්මකසගොඩ, බදුකල 0714563476 

ාලුක් ග්ැ්න 

ඩී.මක.ග,ා් ප්රි,ද්යශය සන ම,ා සස්ේවා ිළ,ස්, ර්ස්ථවැකසගොකල, 
බදුකල 0718659051 

ස්නී්ගම 

ම්.මක.සක් ග.ගලසගොඩසව ට, මාංක 19, ආද්යශය ස ගම්මාන,, 
ස්නී්ගම, බදුකල 0774485133 

පඩසවල 

මච්.මම්.ධ්්යමසස්ේන ම,ා ා.නි.නිල නිවස්, පඩසවල, 
බදුකල 0715752408 

ස්,දිගුණ 

සේ.ආ්ය.මම්.ඊ.සින්ව්යධ්න ට,  

ස්,දිගුණ, ස්නී්ගම, බදුකල 0779723905 

දම්වර 

ඩබ්.ඒ.ාානි,ා ජීවනී වීරආරච්චි 
සම, 

ස්මූපාකාර සගොඩනැගිකල, 
දම්වර,බදුකල 0779589554 

මලාංගමුව 

ම්.ඒ.ඩී.පී.නාග වත්් ට, 

මලාංගමුව පාර, මලාංගමුව, බදුකල 0772097491 

වසක්ඇකිළ
් 

මස්ථ.මම්. නී ා සම, මාංක 305, 3 කණුව, පස්ථස්ර පාර, 
බදුකල 

0722507032 

වැලිිමස්ථස් මම්.මච්.මම්.ආියක් ග මලී ම,ා ා.නි. කා්ය,ාල,, 7 කණුව, 
පැකග ්ැ්න, බදුකල 

0715253618 
0552224169 
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සේවැස්ථස් මස්ථ.ද,ාල් ම,ා මාංක 305, 3 කණුව, පස්ථස්ර පාර, 
බදුකල 

0718154358 
0555686547 

කැ්දසගොක
ල 

මස්ථ.මම්.මයි.යූ.පී.ගුණසිාං  ම,ා මම්ිළ ක,, කැ්දසගොකල, බදුකල 0714398517 
0552224502 

හි්නාරාංසගො
කල 

ඒ.මච්.ආ්ය.නිසරෝ ණී සම, කැ්දසගොකල පාර, 
හි්නාරාංසගොකල, බදුකල 0717158845 

ස්කබැශද ඒ.මසනෝ රදාස්් ම,ා ස්කබැශද වත්් ප ළ සකොටස්, 
බදුකල 

0718311090 
0724360069 
0552226015 

 

ිමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

ා.ළධ. වස්ෙ ාෙ ළධලධාරිදේේ නෙ කාර්යාලය ියහිපා ස්ථාානදේ  

ලිියනය 

දුරකාන 

නංක 

  බී.සක් ග. සුග්දාස් ම,ා 
ප්රාසශීය, සකකම් කා්ය,ාල,, 
ඇකල 0714965585 

 කසප්  ඩී.ජී. ගුණරත්න  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,,  කසප් 0786104214 

බැශසදසවල  මච්.මම්. සප්රේමරත්න ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බැශසදසවල 

0714715444 

ස ට් කසපොල  ආ්ය.ඩී. ගුණසිාං  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ස ට් කසපොල 

0774575551 

නාසවල 
බටහිර 

ටී.මස්ථ.මම්. ගුණදාස් ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
නාසවල බටහිර 0723468405 

ාඩසම්ගම බී.මස්ථ.මයි. වීරසිාං  ට, 
ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ාඩසම්ගම 

0726633685 

ඇකල ඊ.ඩී.ගුණදාස් ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, ඇකල 0718312446 

සදෝව මස්ථ. ර් ථපරාේ ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, සදෝව 0779161704 

සදසමෝදර  ඒ.සේ.මම්.ගුණදාස් ම,ා 
ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සදසමෝදර 

0718211751 

පඩුකුඹකසව
ල 

වයි.මම්. සපොඩිමැණිසක් ග ට,  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පඩුකුඹකසවල 0724053836 

රාවණාඇකල ඊ.ඩී. ගුණවතී ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
රාවණාඇකල 0779940219  

හීකහ, ඩබ්.ඒ. සුනික ස්සේසූන්, ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, හිකහ, 0722671871 

පකසකසප්රුව ඩී.මම්. නිමක ගුණසස්ේකර ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පකසලසප්රුව 0718453665  

ර්ර්ල ඊ.ඩී. ගුණතුාංග ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, ර්ර්ල 0723630225 

ගවරසවල වී.ඩී. වරුශය සස්්ාන ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ගවරසවල 

0723929448 

නාසවල 
නැසගනහිර  

ආ්ය.ඩි.සී.සක් ග. මමරාවතී  ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
නාසවල නැසගනහිර  0718507648 

ගකටැාංස ේන              
(වැඩ බලන 
වස්ම) 

ආ්ය.ඩි.සී.සක් ග. මමරාවතී  ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ගකටැාංස ේන 0718507648 

බකලසකටුව මම්.ඩි. ා්්රපාල ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බකලසකටුව 0714932967 
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නිේබ්යව මස්ථ. සුග්තිනි ට, 
ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
නිේබ්යව 0778061848 

කින්්ද මම්.ඩී.මස්ථ.ඩී. ලක් ගමාක ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, කින්්ද 0724321407 

, සලසවල මස්ථ.මම්.මස්ථ. දිකරුක් ගෂි ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
, සලසවල 0713797361 

නාවුකල සේ.පී.මස්ථ. ජ,වීර ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
නාවුකල 0713600636 

කි්කඇකල සේ. සීනාත් මමීය නා ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
කි්කඇකල 0778922559 

ර්ර්ල බටහිර ජී.ඩබ්.සී. ප්රි,ාංගිකා ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, ර්ර්ල 
බටහිර 0711294088 

මැ සවල 
බටහිර 

ආ්ය.ඩී.ආ්ය. මත්්නා,ක ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මැ සවල බටහිර 0716944469 

නමුණුකුල මයි. සමෝ ්රාේ ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
නමුණුකුල 0777286876 

කර සගොකල ඩී.ඩබ්.මම්.ආ්ය.  ාංස්නී ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
කර සගොකල 0783635164 

ටකලගම  සක් ග.මච්.සී.මම්. ීම්යතිරත්න ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ටකලගම 071769840 

ිළ,රප්සදෝව ඩබ්.මම්.ජී. රණවීර ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ිළ,රප්සදෝව 0718765316 

ාලුක් ගපැලැස්ථස්  ඩී.සී.සේ. කුමාරසව ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ාලුක් ගපැලැස්ථස් 0783882035 

සදොඩම්සගොක
ල        (වැඩ 
බලන වස්ම) 

ඩී.සී.සේ. කුමාරසව ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සදොඩම්සගොකල 

0783882035 

සගොවුස්ථස් ටී.ජී.පී. කිළල කුමාර ම,ා 
ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සගොවුස්ථස් 0715193929 

මධුරගම මච්.ජි.මයි. මධුභාෂිණී ජ,වීර ට, 
ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මධුරගම 0712682456 

 

ෙමදුම්මුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

ාෙ ළධළධාරි වස්ෙ ාෙ ළධළධාරියාදේේ නෙ දේපෞශගලික ලිියනය දුරකාන නංක 

සකොස්ථගම 
 

බී.සක් ග. කරුණාරත්න ම,ා ්ැ්න,  ඌව්ැ්න 072-8641777 

කිතුකග මරාව 
 

ආ්ය.මම්.ජගත් සමත්සින්ම,ා සස්ොරගුසණ්  කදුම්මුකල 072-9209305 

කැලිපනාසවල 
 

සක් ග.සක් ග.ඒ.ස්නත් කුමාරසිාං  ම,ා හිවැක කඳුර ඌව මාසවලගම 072-8888841 

සකොස්ථල්ද (වැ.බ) 
 

ඩබ්.ජී.මස්ථ.සක් ග. ස්සේනා,ක ම,ා සිසිල,  නිකසපෝ 071-8058766 

නිකසපෝ 
නැසගන. 
 

සක් ග.මච්. ා ාරා නිශය සා්ති ට, මාංක 121, වැකලවා, පාර, නිකසපෝ 071-3699495 

සකමස්ථස්ොට  
 

පී.ජී.ටී.මස්ථ.ස්සේරත්න ම,ා ගම්වස්ම්ගම බ/කලුප ණ 071-8453853 
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වටගමුව 
 

ම්.ටී.මසබ්සස්ේකර ම,ා සබරගල   කදුම්මුකල 071-4593216 

 කදුම්මුකල 
 

සක් ග.ඒ.මස්ථ. ශ්රීපාලි් බණ්ඩාර ම,ා  ාකමටු්ැ්න,  කදුම්මුකල 071-9594177 

ර්නාගල 
 

ආ්ය.මම්.ඊ.රත්නා,ක ම,ා මස්ථස්ැශදුම කැලිපනාසවල  
සකොස්ථල්ද 

071-2388978 

ම ක්ද  පී.ත්රී මාදුර ම,ා සකමස්ථස්ොට, නිකසපෝ 071-7417115 

කිරවනාගම ඩබ්.මම්.ගීත් ාට්ද  ම,ා මටලගම සස්ොරගුසණ් 072-6332635 

ර්ව්ගු ාව පද, කුමාර නිශය සථශය සාංඛ් ම,ා ගිණිගත්ගල  කදුම්මුකල 072-4907009 

කළුප න(වැ.බ) සක් ග.මම්. ාාට් බණ්ඩාර ම,ා  ්ැ්න ඌව්ැ්න 072-4907025 

ඌව්ැ්න  සක් ග.මම්. ාාට් බණ්ඩාර ම,ා ්ැ්න, ඌව්ැ්න 072-4907025 

වීරසකෝ්ගම ඩබ්.මම්.ම්.වීරසකෝ් ම,ා නුව්  ගම්වස්ම් ගම  බ/කළුප න 072-9132707 

ම්්ැ්න ඩබ්.මම්. ස්රත්ා්්ර වීරසිාං  ම,ා 35/24 දහගස්ථකැ ක, පාර ස්ශය සාඛ්ා 
මාව් බණ්ඩාරසවල 

072-3664123 
057-5674727 

මම්ිළ ක්ැ්න මච්.මම්.වයි.ආ්ය.ජ,තිලක ම,ා පලටු්ැ්න, සකොස්ථල්ද 077-8287495 

වක ර්්ැ්න ඩබ්.මම්.ඒ.පාලි්ද ස්සේරත්න ම,ා  රාංක ව  කදුම්මුකල 072-9035944 

වැලිිමස්ථස් මච්.ඩබ්.ස්ර්ලසස්ේන ම,ා සස්ොරගුසණ්, කදුම්මුකල 072-5397954 

මැදසවල මච්.මම්.සේ.සී.රත්නා,ක ම,ා නිද්සගොඩ කළුප න 071-3798039 

සීල්ැ්න ආ්ය.මම්.මම්.නිශය සා්ති රත්නා,ක ට,. ගම්වස්ම්ගම,බ/කළුප න 071-5256232 

මටලගම බී.සක් ග.ඒ.මස්ථ.ධ්්යමසින් ම,ා සදමාං ්දි, සස්ොරගුසණ් 072-5212671 

 රාංක ව සක් ග.ඒ.මතුල සකො කගම්පල ම,ා  රාංක ව, කදුම්මුකල 072-5212555 

වෑමිබ, ඩබ්.මම්.සස්සනස්රත්න ම,ා ම්්ැ්න කිරවනාගම 072-5397972 

සකොටබක් ගම මච්.මම්.සී.පී.ස්සේරත්නසමනස්, රුව් ගම්ප  ඌව-මාසවලගම 071-3798018 

රණසිාං ගම ඩබ්.ජී.මස්ථ.සක් ග. ස්සේනා,ක ම,ා සිසිල, නිකසපෝ 071-8058766 

ස් ාරගල සක් ග.ආ්ය.නිරාංජ් ම,ා ප ල බ්ලැක් ගවුඩ්, නිකසපෝ 072-8888828 

සකොසළෝගස්ථ්ැ්
න 

සක් ග.ජී.සී.සුනික පරගස්ථමාංකඩ පාර වැකලවා,  077-4394217 

බහරසපොකුණ(වැ.බ
) 

සක් ග.ඒ.ස්නත් කුමාරසිාං  ම,ා හිවැක කඳුර ඌව මාසවලගම 072-8888841 

සස්ොරගුසණ් ඒ.මම්.සී. ප්රදිපනි කුමාන් සමස්, 
ල්සදකුඹුර,කිරවනාගම  
 කදුම්මුකල 

071-8315713 

සබරගල මච්.මම්.වයි. බණ්ඩාර ම,ා රුව්  ගම්වස්ම්ගම  කළුප න 072-4505299 

නිකසපෝ බටහිර මච්.ඩී.සේ.සී.ලි,නසව ම,ා ගුණ නිවස්  නිකසපෝ 071-8176871 

ම ල්ද මච්.මම්.සක් ග.බණ්ඩාර ම,ා ර්ස්ථස්ැකල  කළුප න 072-4907085 

දිවුකගස්ථමුකල තු ාරා දික ානි ට, පූනාගල පාර සකොස්ථල්ද 077-4488264 

ගම්ප  ටී.ජී.න පකා ප්රි,්ති සම.ස්, R 66 ස්ඵකල ජනපද,  ඇතිලිවැව 071-9882525 

සවල්ස්ට(වැ.බ) ආ්ය.ඒ. ා්දන පර්ක ම,ා ප්ස්ල පාර   කදුම්මුකල 
071-8239654 
057-3574327 

සමොරකැ ක,(වැ.බ) මච්.ඩී.සේ.සී.ලි,නසව ම,ා ගුණ නිවස්  නිකසපෝ 071-8176871 

මක් ගකරසී, ආ්ය.ඒ. ා්දන පර්ක ම,ා ප්ස්ල පාර  කදුම්මුකල 
071-8239654/ 
057-3574327 

මරාංග සවල ආ්ය.මම්.මයි.නුව් බණ්ඩාර ම,ා 
සස්නරත්ගම පාර  වක ර්්ැ්න  
 කදුම්මුකල 

071-8311969 
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ොලිිල. ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

ා.ළධ.වස්ෙ ාෙ ළධලධාරිදේේ නෙ කාර්යාලය ියහිපා ස්ථාානදේ  

ලිියනය 

දුරක න නංක 

  ඩී.මම්.ධ්්යමදාස් ම,ා ප්රාසශීය, සකකම් කා්ය,ාල,, 
 ාලිඇල. 

071-8373686 

56  සදහිස්්න මච්.මම්.ඩී.සක් ග.ස ේරත් ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සදහිස්්න, ඇටැම්ිළ ක,. 

072-1585593 

74 දික් ගවැකල මච්.මම්.මකලිකා කුමාන් 
ස ේරත් ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මධ්යම ප්තික නිවාස්, 
 ාලිඇල 

071-4994799 

55 ඒ පකසකගම  ක.මඒ.මම්.ාසරෝ ණි 
ස්ර්වත්් සම, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පකසකගම, ඇටැම්ිළ ක,. 

072-9159822 

57ජී වරකාදණ්ඩ ආ්ය.මම්.වස්්් ා්්රකුමාර 
ම,ා  

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
වරකාදණ්ඩ, පට් ක,සගදර. 

071-3795603 
072-2555988 

74 සී ස්මගිර්ර ඩබ්.ඒ.ම්.නිසරෝ ණි 
ස්සේසිාං  ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ස්මගිර්ර,  ාලිඇල. 

071-8373620 

74 බී  
ම්තුඩුවාසවල 

සි.දුණුසිාං  ම,ා  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ම්තුඩුවාසවල,  ාලිඇල. 

071-3030235 

85 බැශසශගම සක් ග.ඩබ්.මසබ්රත්න ම,ා  ක ටත්් කසඩ්, බැශසශගම, 
ස්ථප්රාංවැලි. 

077-9883475 

75 ඊ  
පනාක්නි, 

ිළ.ජී.සක් ග.ඩි.සප්රේමව්යධ්න ම,ා  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පනාක්නි,. 

071-3795706 
077-6656760 

85 ඒ 
සේවැකහි්න 

ඩබ්.පී.න පකා ස ේමමාලි ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 85 
ඒ, සේවැකහි්න, බදුකල. 

071-6142007 

55 ඊ  
හි්නාරාංසගොකල 

ඩී.මම්.මස්ථ.මස්ථ.සක් ග.සදහිසප් 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
හි්නාරාංසගොකල 
වස්ම, මාිබගා්ැ්න, මලිත්්. 

077-9117306     
071-3795637 

75   ැ්ැක් ගම ටී.මම්.පී.පී.ස්්නසකෝ් ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
 ැ්ැක් ගම. 

071-8677151 

84 බී  සගොසඩ්ගම මක.සුස්්් කුමාර ම,ා  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මුදු්ිළට. 

071-4494205 

74 ඒ   ාලිඇල සක් ග.මම්.මස්ථ.සක් ග.ස්ථවරණල්ා 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
61/7, නුවරමිබ, පාර, 
 ාලිඇල. 

071-3795585 

74 බී  
සබෝග මඩිත්් 

මච්.පී.ා්්රාවති ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සබෝග මඩිත්්. 

072-4149649 

74 ඊ  මැදිළ කගම මම්.වයි.මස්ථ.ෆරීදා ට,  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මැදිළ කගම වස්ම, 
මසගොඩවත්්,  ාලිඇල. 

072-5562552  
071-2335179 

56 ඒ   
සමොස්යස්ොට 

ඊ.මම්.ම්.මස්ථ.ඒකනා,ක 
සම, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, ශ්රී 
සේළුවනාරාම, 
ස් ාරස්ථාාන,, සමොස්යස්ොට. 

072-8848063 
071-3795661 
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76   සබෝසගොඩ ආ්ය.මම්.ස්ම්පත් ාදුනික ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, ගක 
සපොකුණ , ල්සශසවල. 

071-9095068  
071-3795780 

75 බී  
පට් කසපොල(වැ.බ.) 

ිළ.ජී.සක් ග.ඩි.සප්රේමව්යධ්න ම,ා  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පට් කසපොල වස්ම, 
ීමන්,සගොකල,  ාලිඇල. 

071-3795706 
077-6656760 

56  ඊ  
නිලිමතුසගොඩ 

සේ.මම්.සී.ම්.ජ,සිාං  ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
නිලිමතුසගොඩ, ඇටැම්ිළ ක,. 

071-9496924 

සනලුදණ්ඩ මම්.මම්.මස්ථ.ආ්ය.මු ්දිරම් 
ම,ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සනලුදණ්ඩ වස්ම, 
ඇටැම්ිළ ක,. 

071-6771641 

57  මලිත්් ඒ.මම්.මසබ්රත්න  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මලිත්් වස්ම, මලිත්්. 

072-5009780 

57 බී  
වෑපස්ථස්ාසවල 

ඩී.මම්.මරුණ නිශය සා්් ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
වෑප්ස්ථස්ාසවල වස්ම, 
පට් ක,සගදර. 

071-3795667 

කුඩුමු සවල ඊ.මම්.ප්රගීත් ඒකනා,ක ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
කුඩුමු සවල. 

071-3795586 

73  පඩුවර ආ්ය.මම්.මස්ථ.ාතුන්කා 
රත්නා,ක සම, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පඩුවර. 

071-8765742 

55  ඇටම්ිළ ක, ආ්ය.මම්.සී.රත්නා,ක ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ඇටැම්ිළ ක,. 

078-9183635 

77   වෑගම සක් ග.ඩබ්.රණතුාංග ම,ා  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
වෑගම  වස්ම, වෑගම. 

071-6191043 

82 සී  
ම වත්සත්ගම 

ස්මීය ර ස්රාේ සගෝනදූව ම,ා  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ම වත්සත්ගම. 

071-1015107 

82    ාඹුකසගොඩ ඩබ.මම්.රුසම් ථ ප්රි,ාංකර ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 82 
ාඹුකසගොඩ වස්ම, 
සදහිසගොකල , ස්ථප්රාංවැලි. 

071-9248855 

86 ඒ   
බුලත්වත්් 

ආ්ය.මම්.සුජීවා රත්නා,ක 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
බුලත්වත්් වස්ම, නිකසගොඩ, 
ස්ථප්රාංවැලි. 

071-3583807 

ස්ථප්රිාංවැලි ආ්ය.ඩි.සුනිලාවති ට,  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ීමනග ල්ද, ස්ථප්රාංවැලි. 

071-0483746 

82 ඒ  
වැලිසක් ගමුකල 

ආ්ය.මම්.මස්ථ.සී.ආන්,ා්දු 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
වැලිසක් ගමුකල, බදුකල. 

071-3583687  
077-8810404 

56 සී  සනලුව මතුල ස්ාංජීව මත්්නා,ක 
ම,ා  

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සනළුව, පට් ක,සගදර. 

071-5677242 

57 සී  කුරුකුසශ සක් ග.මම්.සක් ග.මම්.මසබ්රත්න 
ම,ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
කුරුකුසශගම, පට් ක,සගදර. 

077-1359682  
071-7479812 

මුගුණුම් බටහිර වී.ා්්රකලා ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මුගුණුම් බටහිර. 

077-6675886 

73 ඒ  
 ර්වලකුඹුර 

ආ්ය.මම්.සී.කැළුම් ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
 ර්වලකුඹුර වස්ම,  ාලිඇල. 

071-4440431 
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73 ඊ  මුගුණුම් 
නැසගනහිර 

සක් ග.මම්.සුරාංජනි මසබ්රත්න 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මුගුනුම් නැසගනහිර 
වස්ම, පඩුවර,  ාලිඇල. 

071-2861250 
077-5808934 

ම ්ැ්න ආ්ය.මම්.කුසුම්සින් ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සකෝඩසගොකල, කටුග , 
මලිත්් 

071-1294980 

75 සී   කැටවල ඩී.මම්.මච්.ඩී.දිස්ානා,ක ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
කැටවල. 

071-3795807 

82 බී  
සදමටවැකහි්න 

ආ්ය.ඩී.ස්මලාවති ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සදමටවැකහි්න. 

071-8402495 

57 මච්  
මාිබගා්ැ්න 

වයි.මම්.සක් ග.සක් ග.රත්නා,ක  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මාලිගා්ැ්න 
වස්ම, පට් ක,සගදර. 

071-8166216 

84   මැදගම මයි.මච්.මම්.ස්රණපාල ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
මැදගම, න්කසපොල. 

071-4417724 

82 ඩී   
සකෝට්ටසගොඩ 

ආ්ය.ඩබ්.වී,ප්රභාත් ස්ාංජීව ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සකෝට්ටසගොඩ වස්ම, ස්ථප්රාංවැලි. 

071-2503458 

55 සී   ගාසවල ඒ.මම්.දුසකකා ා්යටලා 
ම්පත්තු සම, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ගාසවල වස්ම, ඇටැම්ිළ ක,. 

071-7297281 

75 ඒ    පගකල   න්්ද මධුව්් ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
 පගකල. 

071-3795770 

74 මෆථ 
පඩසකොස ොස්ල 

ආ්ය.මම්.මස්ථ.ජ,සස්ේකර  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පඩසකොස ොස්ල, ල්සශසවල. 

071-2401825 

55 ඩී 
ප මුණුස්ොට 

ආ්ය.බී.මුකසකගම ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
රත්මැ ක, 
පඩගම, ඇටැම්ිළ ක,. 

072-8724125 

57 මෆථ  කටුග  ආ්ය.මම්.ම්.්රාංග ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
කටුග , පට් ක,සගදම. 

071-3795866 

57 ඒ 
සපරස ට් ක, 

පී.පී.ාා්දනි බාංඩාර ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සපරස ට් ක,, පට් ක,සගදර. 

071-5887840 

56 බී 
ඌවම සවල 

ආ්ය.මම්.ඩී.පී.රත්නා,ක ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ඌවම සවල, ඇටැම්ිළ ක,. 

071-6240537 

84 ඒ 
පණසගොකල 

මස්ථ.මම්.තුසි් න්දන ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පණසගොකල වස්ම, සිකසපොල 
ගම, බදුකල. 

077-6600840 

86 බී 
ස්ථප්රාංවැලිවත්් 

මම්.මච්.සමො මඩ් බසී්ය ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ස්ථප්රාංවැලි වත්්, ස්ථප්රාංවැලි. 

075-8612013 
071-3451045 

86 ක න මච්.මම්.ාා්දනි ර් ථපකුමාන් 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 86 
ක න වස්ම, ස්ථප්රාංවැලි. 

071-5587165 

77 බී ජගුකල මම්.සක් ග.ෆි්යදවුසි, සම, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ජගුකල වස්ම, ජගුකල, 
 ාලිඇල 

077-3953008 

75  ඩී   පඩගම ඒ.මම්.සී.මත්පත්තු ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
පඩගම වස්ම, කැ්දසගොකල. 

071-3566937 
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76 ඒ  
ල්සශසවල 

ආ්ය.ඩබ්.ආන්ද රාජපක් ග  
ම,ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,,  
ල්සශසවල වස්ම, 
මමුස්සගොඩ, ජගුකල. 

071-6008555 

සකොක ක,මළුව වයි.මම්.ජනක බාංඩාර ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
සකොක ක,මළුව. 

071-5550406 

 73 ඩී කින්්ද 
(වැ.බ.) 

 න්්ද මධුව්් ම,ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
කින්්ද වස්ම, කින්්ද. 

071-3795770 

 

ෙපු දේම . ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

ා.ළධ.වස්ෙ ාෙ ළධලධාරිදේේ නෙ කාර්යාලය ියහිපා ස්ථාානදේ  

ලිියනය 

දුරක න නංක 

ප ල කදුරුගමුව මච්.මම්.ජ,සස්ේකර ම,ා  ප ල කදුරුගමුව දි,්ලාව 0572232642 

 ර්්සක මච්.මම්.ඩබ්.ස ේරත් ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල, 
 ර්්සක 

0728388900 

දි,්ලාව මච්.මම්.ිළ.ර් ථපකුමාර ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල, දි,්ලාව 0713664681 
 ර්්සකගම ඩබ්.මම්.මච්. ක.වීරසිාං  ට,  ර්්සකගම , ලබැශද  

 ර්්සක 
0773115901 

මළුත්සවල මක.ඒ.ම්.මස්ථ. 
ගුණව්යධ්න ම,ා 

මළුත්සවල දි,්ලාව 0756764190 

ස ොරසදොරේව ඩබ්.ිළ.ජි.ස්සේසින් ම,ා ස ොරසදොරේව  ර්්සක 0787259994 

ස් රකැසක ම්.සක් ග.ඒ.ිළ.නීලවල ම,ා ස් රකැසක දි,්ලාව 0775733328 
සදොඩම්වත්් ඩී.මම්.මයි.යු.දිස්ානා,ක 

ට, 
සදොඩම්වත්් දි,්ලාව 0712055002 

පමාංකාදුර(වැ.බ) මච්.මම්.ිළ.ර් ථපකුමාර ම,ා පමාංකාදුර දි,්ලාව 0713664681 

ස ල කදුරුගමුව ඩබ්.ිම.සේ.මම්. වාස්ල 
බණ්ඩාර සම, 

ස ල කදුරුගමුව දි,්ලාව 0766796100 

සවල්හි්න ආ්ය.ස්සේසිාං  ම,ා සවල්හි්න  ර්්සක  0775198629 

ඇලකගම (වැ.බ) ඩි.මම්.ම්.රූපසිාං  ම,ා ඇලකගම  දි,්ලාව 0718316310 

මාගින්ර්ර ආ්ය.මම්.රමණි ට, මාගින්ර්ර   ර්්සක 0715143878 
පාංකැ ක,(වැ.බ) මච්.මම්.ඩබ්.ස ේරත් ම,ා පාංකැ ක,        ර්්සක 0728388900 

ස්ොටලාගල මච්.සජො ාරා ිමිම ස්ොටලාගල   ර්්සක 0723318788 

සකොළ්ැ්න මච්.මම්.ස්මලරත්න ම,ා සකොළ්ැ්න  ර්්සක 0712699352 

දසේ්ැ්න වී.ආන්ද රාජ ම,ා දසේ්ැ්න    ර්්සක 0723525836 
ක සගොකල වයි.මම්.මාංජුල බණ්ඩාර 

ම,ා 
-මම- 0728283555 

ක ත්සත්සවල ඒ.මම්.සක් ග.රාජපක් ග  ට, -මම- 0711006178 

මරණසවල ඩබ්.මම්.ජ,්් ම,ා -මම- 0728577510 

රාංජකලාව වයි.මම්.මස්ථ.මකකා්ති ට, -මම- 0718569461 

ිළටරත්මසක ස්.ආන්ද රාජා ම,ා -මම- 0723526836 
ගකක්ද(වැ.බ) සක් ග.මච්.මම්.නි ාම් ම,ා -මම- 0716831273 

වලැනසනෝ්ය සක් ග.මච්.මම්.නි ාම් ම,ා -මම- 0716831273 

ිමාංසව්ැ්න(වැ.බ) වයි.මම්.මාංජල බණ්ඩාර 
ම,ා 

-මම- 0728283555 

ජ,ටණිර්ර ඩි.මම්.ම්.රූපසිාං  ම,ා -මම- 0718316310 
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කන්දකැපාය . ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

 

ා.ළධ.වස්ෙ 

 

ාෙ ළධලධා/ දේේ නෙ 

 

කාර්යාලය ියහිපා ස්ථාානදේ  

ලිියනය 

දුරකාන නංක 

 ඩී.මම්.ම්.යූ.දස්නා,ක ම,ා ප්රා.සක.කා්ය,ාල,  
ක්දකැ ක,. 

0718444240 

නාරාංගල  මස්ථ.මම්.මස්ථ.ා්දනලාක ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල,  නාරාංගල  
 ාිබඇල. 

072 3526879 

සබොක්හරුව  මයි.ජී.ා්්රල්ා ට, ා.නි.කා්ය,ාල, සබොක්හ
රුව  ගලපඩ   ාිබඇල. 

071 7348623 

්ලාකුඹුර  ඩී.මම්.සුමතිපාල ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල, ්ලාකුඹුර  
ගලපඩ   ාිබඇල. 

071 2927538 

ගලපඩ  ආ්ය.මම්.සේ.බණ්ඩාර ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල,  35  
ගලපඩ   ාිබඇල. 

071 7906364 

්ැ කකල  ඒ.සේ.මම්.තිලාංක බණ්ඩාර 
මසබ්සකෝ්  ම,ා 

ා.නි.කා්ය,ාල, ගලස ේන  
සබරාමඩ   ාිබඇල. 

076 7333830 

වාස්නාගම  ඒ.මම්.දිනූ  කුමාර 
මසබ්සකෝ් ම,ා 

ා.නි.කා්ය,ාල, වාස්නාගම  
සබරාමඩ   ාිබඇල. 

077 9884027 

සගෝඩු්න  ඩී.මම්.මධූකා ාදුනික කුමාරී 
ධ්නපාල  සම, 

ා.නි.කා්ය,ාල,  සගෝඩු්න  
 ාිබඇල. 

077 6052380 

දික් ගකුඹුර  මම්.සක් ග.නවරත්න ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල, දික් ගකුඹුර  
සගෝඩු්න   ාිබඇල. 

077 0527451 

මුඩගමුව  ආ්ය.මම්.සස්ේනාීකර ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල, මුඩගමුව  
ක්දකැ ක,. 

077 8953526 

පකසකසවල  ම්.මම්.මස්ථ.බී.නවරත්න ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල, පකසකසව
ල ක්දකැ ක,. 

072 7829829 

කිවුසකසගදර   ආ්ය.මම්.සුටත්රා මයිරාාංගනී 
ට, 

ා.නි.කා්ය,ාල,  
කිවුසකසගදර  ක්දකැ ක,. 

078 3917591 

කින්සවස ර  මච්.මම්.චි්්ා නිල්ති ට, ා.නි.කා්ය,ාල,  
කින්සවස ර  ක්දකැ ක,. 

071 4195551 

ක්දකැ ක,  ඒ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.කුමාරී ට, ා.නි.කා්ය,ාල,  
ක්දකැ ක,. 

071 2616140 

සවළහ,  සේ.මම්.ටී.දික ානී ට, ා.නි.කා්ය,ාල,  
සවළහ, ක්දකැ ක,. 

078 3890791 

ම කැසක  ආ්ය.මම්.බී.ජී.ඒ.මම්.සබොරසගො
කල ට, 

ා.නි.කා්ය,ාල,  ම කැසක  
ක්දකැ ක,. 

071 2616116 

 ැව්දාන  ඩබ්.මම්.ා්්රරත්න ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල,  ැව්දාන 
බදුලුහ,. 

071 0985395 

ක්දකැපූපකප්  මච්.ඩී.මම්.ස්රත් සප්රේමා්්ර 
ම,ා 

ා.නි.කා්ය,ාල,  
ක්දකැපූපකප්  බදුලුහ,. 

072 5684013 

බදුලුහ, බටහිර  සේ.මස්ථ.මම්.මනූ ා ාාංදිකා 
ට, 

ා.නි.කා්ය,ාල,  බදුලුහ,. 
බදුකල. 

072 4052993 

බදුලුහ, 
නැ සගනහිර  

මච්.මම්.වයි.ජී.ටී.සක් ග.ස ේරත් 
ට, 

ා.නි.කා්ය,ාල,  බදුලුහ, 
නැසගනහිර  බදුලුහ,  
බදුකල. 

077 8874413 
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ම ්ැ්න  මම්.ජී.ටී.ප්රනා්දු ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල,  ම ්ැ්න  
බදුලුහ,. 

077 1124141 

වැව්ැ්න  සක් ග.න්දලාක ා්ද්රික ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල,  
වැව්ැ්න  මාලි,ශද  
බදුකල. 

071 8418322 

මාලි,ශද  වී.මම්.ා්්රසස්ේන ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල,  මාලි,ශද  
බදුකල. 

077 1732275 

සබෝග කුඹුර  ආ්ය.ඩී.මස්ථ.රාජපක් ග  ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල,  
සබෝග කුඹුර  ්ැ්නපාංගුව  

072 8598070 

සබෝිළ ක,  ආ්ය.ඩී.පී.රාජපක් ග  ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල, සබෝිළ ක,  
්ැ්නපාංගුව. 

072 5698512 

සබරාමඩ ආ්ය.මම්.සේ.මස්ථ.සක් ග.ආන්,ා
්්ර සම, 

ා.නි.කා්ය,ාල, සබරාමඩ  
 ාලිඇල. 

0710614328 

 ාපත්ගමුව 
(වැ.බ.) 

මම්.සක් ග.නවරත්න ම,ා ා.නි.කා්ය,ාල,  ාපත්ගමුව  
සගෝඩු්න   ාිබඇල. 

077 0527451 

 

 

ලුමගල . ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

ාම නිලධ්ාන් 
වස්ම 

ාම නිලධ්ාන්සව නම 
 

කා්ය,ාල, ිළහි ක ස්ථාානසේ 
ලිිළන, 

දුරකාන මාංක 

 ඩබ්ලිේ.ඒ.ඩි.ද,ාන්ද ම ්ා ප්රාසශීය, සකකම් කා්ය,ාල,, 
ලුණුගල 

0714 – 645156 

සුන්,සගොඩ ආ්ය.මම්.සක් ග.රාජපක් ග  ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
සුන්,සගොඩ 

0726 - 912974 

පඩපාංගුව ඩබ්ලිේ.ඒ.ම්.කිත්සින් ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
පඩපාංගුව 

0718 – 841737 

මසඩොකසිම ආ්ය.මම්.ගුණසස්ේන ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
මසඩොකසිම 

072-8123898 

ලුණුගල නගර, මස්ථ.ඩි.ජී.ඩි.මප්ර් ාට ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ලුණුගල නගර, 

0783-860223 

මලසකොලගල ආ්ය.මම්.ඩි.නිකටණි ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
මලසකොලගල 

0718 - 373898 

ගකසවලගම  ක.මච්.සේ.කරුණාරත්න 
ම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ගකසවලගම 

0718 - 373802 

සකොට්ටකබැශද ආ්ය.මම්.ඩි.නිශය සා්් ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
සකොට්ටකබැශද 

0710 - 748602 

ටකලබැශද සක් ග.ජි.ස්ක් ගසටෝන්,ා ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ටකලබැශද 

0725 - 712709 

වැවබැශද සක් ග.්යාගරාජා ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
වැවබැශද 

0718 - 373897 
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බටවත්් ඩබ්ලිේ.මම්. ක.ස්ථව්යණ ශ්රී 
ම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
බටවත්් 

0772 - 976087 

ස ොප්ට්  ක.ඒ.මස්ථ.දම,්ති ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ස ොප්ට් 

0779 – 436480 

ජන්ාර්ර දකුණ මස්ථ.ඩි.ජී.ඩි.මප්ර් ාට ම ්ා 
(වැ.බ.) 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ජන්ාර්ර දකුණ 

0783-860223 

සුමුදුගම සක් ග.්යාගරාජා ම ්ා 
(වැ.බ.) 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
සුමුදුගම 

0718 - 373897 

මත්්නසගොකල ආ්ය.මක.ප්රි,්ති ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
මත්්නසගොකල 

0712 - 271270 

ජන්ාර්ර මධ්යම ඩබ්ලිේ.මම්.ආ්ය.ම්.කරුණා
රත්න ම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ජන්ාර්ර මධ්යම 

0712 - 330285 

පීස්ථස්ගම ආ්ය.මම්.ජී.ා්්රජිත් 
රත්නා,කම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
පීස්ථස්ගම 

0712 - 077692 

ම සදෝව සේ.සකෝසි සමනස්, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ම සදෝව 

0774 – 206015 

,පම්ම ඒ.මම්.මයි.චි්්නි ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
,පම්ම 

0712 - 777320 

පකසකකිරුව  ක.මම්.සක් ග.ජ,සින් ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
පකසකකිරුව 

0729 – 871894 

මැ කග ්ැ්න ආ්ය.මම්.මනුලාවති ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
මැ කග ්ැ්න 

0767 - 611175 

ඇකින්, ඩබ්ලිේ.පී.ඩබ්ලිේ.ඩි.ඒ.මච්.ස්
ම්පත්ම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ඇකින්, 

0767 – 739599 

ජන්ාර්ර පතුර ඩබ්ලිේ.මම්.ිම.ඩි.ස්සේසිාං  
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ජන්ාර්ර පතුර 

0716 – 632737 

මරවාකුඹුර ඒ.මම්.මයි.මස්ථ.ධ්්යමසින් 
සමනස්, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
මරවාකුඹුර 

0716 – 550666 

මඩුවත්් ආ්ය.මම්.ඩි.මස්ථ.ිම.රත්නා,ක 
ම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
මඩුවත්් 

0715 - 709220 

ස්ය්දසපොල මච්.මච්.රශය සථට ්රාංගා 
ස ට් කස ේවසව ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ස්ය්දසපොල 

0718 - 791001 

සේරසගොඩ ම්.මච්.ටී.ම්.රත්නා,ක 
ම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
සේරසගොඩ 

0772 - 920606 

ගකලුකල මස්ථ.පලසව ් ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
ගකලුකල 

0770-444143 

පඩකිරුව මම්.මම්.මම්.සී.මම්.මයි.සපස්ය
රා ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල, - 
පඩකිරුව 
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ෙහියංගණය . ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

ා.නි. වස්ම නම කා්ය,ාල, ිළහි ක ස්ථාානසේ 
ලිිළන, 

දුරකාන මාංක 

  ඩබ්.මම්.ජ,සු්දර ම,ා  
ප්රාසශීය, සකකම් කා්ය,ාල,, 
මහි,ාංගණ,  

072-8308246 

ර්ජානගර, ම්.ජී.ස්සේරත්න ම,ා  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ර්ජානගර,  

071-2827008 

ගිරාදුරුසකෝට්සට් මච්.මම්.කරුණාරත්න ම,ා  ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට්   

072-4714743 

දඹාන  මච්.මම්.ධ්්යමදාස් ම,ා  ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,දඹාන 

071-5252706 

සරොටලසවල ඩී.මම්.ා්්රදාස් ම,ා  
ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
සරොටලසවල 

071-8211865 

සදහිසගොකල ඩි.මම්. මනුලාවතී දිස්ානා,ක 
ට,  

ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,සදහිසගොකල  071-1249954 

ස ොබන්,ාව  ඩබ්.මම්.ජ,සස්ේන ම,ා  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
ස ොබන්,ාව  

077-5893590 

සබලග්වැව මස්ථ.බී.ඒ.නකලසපරුම ම,ා  ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,සබලග්වැව  

071-8211867 

ස බරව ආ්ය.මම්.ඩබ්.ජී.යූ.බී.රත්නා,ක 
ම,ා  

ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
ඇකස ේ්ිළ ක,, ඩී -9 ඇල 
සගොස්ස්ාංස්ධ්ාන,, ස බරව. 

071-8211869 

පගරගම්මන ඩී.මම්.ආන්ද දිස්ානා,ක 
ම,ා  

ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,පගරගම්මන, 
මාපාකඩවැව . 

0778472020 

පකහි ක, වයි.මම්.මම්.ජී.සලොකුබණ්ඩා 
ම,ා  

ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
පකහි ක,  

077-9453408 

සස්ොරසබොර මම්.ඩබ්.ටී.මසබ්සකෝ් ම,ා  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
සස්ොරසබොර  

077-5497020 

මාපාකඩවැව  සේ.මම්.ජ,තිලක ම,ා  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
මාපාකඩවැව  

077-7967214 

ප ළ රත්කි  ඒ.ඒ.මස්ථ.ම්.මධිකාරී ම,ා  
ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 0778494120 

ස්රාණගම ටී.ජී.සේ.ධ්්යමසින් ම,ා  ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,ස්රාණගම, 
මලුත්්රම 

071-6050489 

කුකුළාසපොල ආ්ය.සක් ග.මම්.මස්ථ.සරෝහිණී ට, ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
කුකුළාසපොල 0725191346 

මලුත්්රම ඒ.මම්.මමාලි ආසලෝකා ට, ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
මලුත්්රම  

071-8615157 
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ටකලත්්ෑව  සක් ග.ජී. කරුණාීයලි ට,  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල, , 
ටකලැත්්ෑව 077-5798948 

මහි,ාංගණ 
නගර,  

මච්.මම්.මස්ථ.ිළ.ධ්්යමදාස්  ම,ා  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
මහි,ාංගණ නගර,  071-9816920 

මැද,ා, ිළ.ිම.මම්.ිළ.බාංඩාර ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,මැද,ා,  

071-1572819 

සස්ේනානිගම  සේ.ආ්ය.මම්.සි.මම්. ජ,සස්ේකර ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,මාංක: 
229,වම්ාවුර, සස්ේනානිගම, 
මාපාකඩවැව . 

077-8207043 

දම්බරාව ආ්ය.සක් ග.මම්.සි.ම්.රණවීර    ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
දම්බරාව  071-9362454 

මලු,ටසවල මස්ථ.මම්.ඩබ්.මස්ථ.ස්මරසකෝ් ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
මලු,ටසවල 077-3251511 

සබලිගකල  ඩබ්.මම්.ජි.මස්ථ.ස්සේසකෝ්   ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
සබලිගකල 071-3934190 

ගකසපෝරු,ා, ඩබ්.මම්.වයි.ආ්ය. වනසිාං  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
ගකසපෝරු,ා,  

071-8221680 

බ්ල,ා, ආ්ය.නීක ශය සා්් රණවක ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,බ්ල,ා,  071-0577948 

දිවුලපැලැස්ථස් ඩි.මම්.සි.සක් ග. වීරසිාං  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
දිවුලපැලැස්ථස්  071-1533297 

දඹසගොකල  ඩබ්.ඒ. ක.ඩි. වීරසිාං  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
දඹසගොකල  078-6164450 

වැේගම්ප  සේ.මම්.ඩී.මයි.යු.බී. ජ,සිාං   ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
වැේගම්ප   071-7230448 

ගි්සනෝරුව ඒ.සේ.මම්.ආ්ය. ප්රි,්ති 
බණ්ඩාර  සමන. 

ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
ගි්සනෝරුව  076-8320365 

ස්කසදණි,ා,  මම්.ඩී.මස්ථ. කුසුමල්ා ට,  ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,ස්කසදණි,ා,  077-7799213 

්ලාංගමුව මක.ආ්ය.ඩී.දිකරුක් ගෂි ශය සයාටකා 
බණ්ඩාර සමන. 

ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,්ලාංගමුව 078-8472876 

ඇලෑසවල මච්.මම්.ඩී.මම්.ඩී. ස ේරත් ට,  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
ඇලෑසවල 077-8510160 

මීය ග ස ේන මච්.මම්. මමරාසශස්  සමන. ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,මීය ග ස ේන 077-7275783 

 ශදත්්ාව  ආ්ය.ඩී.ඩබ්.ම්. රාජපක් ග  ට,  ාම නිලධ්ාන්  කා්ය,ාල,, 
 ශදත්්ාව  

077-3095540 

සේවත්් (වැ.බ) මච්.මම්.ධ්්යමදාස් ම,ා  ාම නිලධ්ාන්  
කා්ය,ාල,,සේවත්්  

055-2257763 
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     මීය ග කිවුල . ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

ාෙ ළධලධාරි 

වස්ෙ 
ාෙ ළධලධාරිදේේ නෙ 

කාර්යාලය ියහිපා ස්ථාානදේ  

ලිියනය 
දුරක න නංක 

සරෝසබ්න්, මච්.ඩී.මම්.ඩබ්. ස්සේබණ්ඩාර 
ම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
සරෝසබ්න්, පස්ථස්ර  ර ා 

071-8444245 

කර ග මඩ බී.බී. ගී්ා කා්ති ජ,සකොඩි 

ට, ිප්රසූ  ළධවාු  

ිවැඩබැසිෙ - දේපොමගෙනරාව 

ාෙ ළධලධාරි 

සී.පී.දේනත්තිචකුොර ෙෙ ා  

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
සස්ේවා ිළ,ස්  කර ග මඩ. 

071-4799459 

සපොකවත්් ආ්ය.මම්. මජ්් ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
සපොකවත්් 

077-2736125 

කළුග කඳුර මස්ථ.මම්.මච්. ස් මාලි 
ස්මරසකෝ් සමසනස්, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
කළුග කඳුර 

077-9121939 

බලසගොකල ඩබ්.පී.සක් ග. ජනනාා ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
ප්රජාශය සාලාව  බලසගොකල  

071-8444255 

්කසදන මච්.සක් ග.සී.ඩී. ා්්රසස්ේන 
ම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
නිලිවත්්  ්කසදන 

078-9922600 
072-6690179 

කැටවත්් ඩි.මම්. මනු ා ියසරෝමනී 
දිස්ානා,ක ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
කැටවත්්  බදුකල 

077-9802759 
055-5737434 

ිළටමාරුව ඩී.බී. ධ්ම්ටකා කුමාන් ට, ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
ිළටමාරුව  පස්ථස්ර  ර ා 

077-3508528 

කරමැ ක, ඩි.මම්. ාා්දනී ගීතිකා කුමාන් 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
ජ,සුමනාරාම ස් ාරස්ථාාන,  
කරමැ ක,. 

077-8131711 

මීය ග කිවුල මස්ථ.මම්. ක.ම්. ස්මරසකෝ් 
ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  ශ්රී 
සුභ්රාරාම ස් ාරස්ථාාන,  
මීය ග කිවුල 

071-8505282 

ඇකල්ද සක් ග.මම්. මචිනි ශය සාලිකා 
ස්සේසස්ේකර සම, 

ාම නිලධ්ාන් 
කා්ය,ාල, ඇකල්ද  

077-7360584 

සකො ාන ඩි.මම්. ගුණපාල ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
සකො ාන  12කණුව  
්කසදන 

077-5077006 

මවගලාපකප් ආ්ය.මම්.ටී. දික ානි 
සමසනස්, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
මවගලාපකසපෝ 16 කණුව  
මීය ග කිවුල. 

071-6911136 

සපොකග මරාව සී.පී. සනත්තිකුමාර ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
සපොකග මරාව  මරාව 

077-5055300 

වැව්ැ්න ඩි.මම්. ස්ම්තිකා රමය ද්යශය සනී 
ස්සේසු්දර ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
ප්රජාශය සාලාව  
වැව්ැ්න ිළටමාරුව 

071-2451349 

ු ණුකැටිළ ක, ඒ.මස්ථ. ස්රත් ප්රි,ලාක ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
ු ණුකැටිළ ක,  ්කසදන  
බදුකල 

077-38901 8 
055-5781804 
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සමොරස ල මස්ථ.මම්. ිළ,දාස් ම ්ා ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
සමොරස ල  කැටවත්්  
බදුකල. 

076-5390364 

වටසගොම්මන මස්ථ.සේ.මම්.ඩි. කුමාරසින් 
ම ්ා 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
වටසගොම්මන  ිළටමාරුව 

077-5026923 

සකෝමාන්ක ඩබ්.මම්.සි. මනුරුශධිකා ට, 

ිප්රසූ  ළධවාු  

ිවැඩබැසිෙ - දේපොමවත්  ාෙ 

ළධලධාරි ආර්.එම්. නජන්  

ෙෙ ා  

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
සකෝමාන්ක  කැටවත්් පාර  
බදුකල 071-4930064 

මකුරුකඩුව ඩී.මම්. ප්රතිකා ලක් ග ාණී 
දිස්ානා,ක ට, 

ාම නිලධ්ාන් කා්ය,ාල,  
මකුරුකඩුව  මීය ග කිවුල 

072-3177751 

 

     පස්ථස්ර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය- ාෙ ළධලධාරි දේ ොරතුරු 

ාෙළධලධාරි 

වස්දේම්  නෙ 

ාෙළධලධාරිදේේ නෙ කාර්යාසිය ලිියනය දුරකාන නංක 

 ආ්ය.මම්.වනිගසස්ේකර ම,ා  ප්රා.සක.කා.පස්ථස්ර 071-8221279 

පරම ්කඩ මෆථ.න් ානා නිස්ථ්ා්ය ට,  සබෝධි, මස්ල  පරම ාංකඩ. 0773742498 

පස්ථස්ර නගර, 

පතුර 

සක් ග. ක.මස්ථ. පීන්ස්ථ ම,ා මලුත්සවල  පස්ථස්ර. 0718221283 

මඩුගස්ථ්ලාව 

පතුර 

මම්. සගෝිමනාත් ම,ා මඩුගස්ථ්ලාව - පතුර 

ප්රජාශය සාලාව මස්ල  පස්ථස්ර. 

0727306340 

මඩුගස්ථ්ලාව 

දකුණ 

ඒ. මරුකසස්කස් ට, මඩුගස්ථ්ලාව - පතුර 

ප්රජාශය සාලාව මස්ල  පස්ථස්ර. 

0555680726 

වැසේකැසක ආ්ය.මම්. සින්සස්ේන ම,ා 

(වැ.බ) 

ක් ගලබ්  ාංදි,  නමුණුකුල. 0552188857 

0719631921 

කණවැරැකල 

නැසගනහිර 

ආ්ය.මම්. සින්සස්ේන ම,ා ඇ කසකස කල්ද  

ිමිමසකගම. 

0552188857 

0719631921 

කුඩුගලප්න ඒ.මක.ශය සියක් ග සමසනස්, කුඩුගලප්න  පස්ථස්ර. 0713679431 

කණස ල ඒ.මම්.සී.පී. මත්්නා,ක ම,ා 

 

මලුත්සවල  පස්ථස්ර 0714467739 
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පඩගම ඩබ්.මම්.ස්ජි්ා ියරානි 

ස්සේසිාං  සමසනස්, 

1 කණුව  ආගර්ැ්න පාර  

පස්ථස්ර. 

0714872149 

මාලිගා්ැ්න මච්.මම්.රුස්නි ස්සිකලා සම, මාිබගා්ැ්න  මැදසවලගම  

පස්ථස්ර. 

0767226225 

පකසකගම ඒ.මම්. සින්පාල ම,ා පකසකගම  පස්ථස්ර. 0729135580 

ිමිමසකගම බටහිර ආ්ය.මම්.දිලානි ලස්්තිකා 

ට, 

ිමිමසකගම  පස්ථස්ර. 0717878514 

ිමිමසකගම 

නැසගනහිර 

ඒ.මම්.මච්.ිළ,ද්යශය සනි 

මත්්නා,ක ට, 

ිමිමසකගම  පස්ථස්ර. 0716271706 

පස්ථස්ර නගර, 

නැසගනහිර 

ඩී.මම්. තිලක් ග සරෝ ණ 

දිස්ානා,ක ම,ා 

බස්ථ නැවතුම්පල  සවළද 

ස්ාංීම්යණ, පස්ථස්ර 

0725397236 

ගැරඩිඇකල ආ්ය.මම්. සස්ේනවීර ම,ා  ගැරඩිඇකල  මැදසවලගම. 0712652548 

සගෝනගල බටහිර ඩබ්.මම්. ජ,සස්ේන ම,ා  10 කණුව  පස්ථස්ර. 0789737935 

සදසමෝදර ඩබ්.මම්.ඩී.මස්ථ. වනසිාං  ම,ා  සදසමෝදර. 0774808302 

සගෝනගල 

නැසගනහිර 

මම්.මම්. ධ්නපාල ම,ා සත්වත්්  සගෝනගල  පස්ථස්ර. 0726484340 

පස්ථස්ර නගර, 

දකුණ 

ඒ.මම්. ශය සයාමා ක්රි ාණි ට, මලුත්සවල  පස්ථස්ර.  0724156688 

ස්ොලසබෝවත්් ජි.ආ්ය.ඒ. ප්රනා්දු ම,ා  3 කණුව  ස්ොලසබෝවත්්  

පස්ථස්ර.  

0724589578 

මඹ්ැ්න බටහිර ඩබ්.මම්. ාා්දනී ගුණව්යධ්න 

ට, 

මඹ්ැ්න බටහිර  පාංගුවත්්  

පස්ථස්ර. 

0716102227 

මඹ්ැ්න මච්.මම්.මක.බී. ස්මරසිාං  

ම,ා  

2 කණුව  මඹ්ැ්න  පස්ථස්ර. 0710206930 

්ැ්නුසව මච්.මම්.ස්ම්්ා කුමාන් ට, ්ැ්නුසව  පස්ථස්ර. 0712617784 

පැකග ්ැ්න ඩි.ිළ.ස්.ධ්නුෂිකා ප්රි,ාංගනි 

ේස්ථසු්දර ට, 

සුරම්මාරාම,  

පැකග ්ැ්න. 

0713812202 

මැදසවලගම මම්.ිළ.මසනෝමා නිශය සා්ති ට, මැදසවලගම  පස්ථස්ර. 0716398080 
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ස්ර්සරොද මච්.පී.මස්ථ. සපෝසස්ේකා ම,ා  ල්සශසවල  පඩගම  පස්ථස්ර. 0555686411 

පාලාසගොකල ඩබ්.මම්.ධ්්යමදාස් ම,ා  ස්දයාල මාව්  නවජනපද,  

පැකග ්ැ්න. 

0724735446 

ර්ු කවත්් මච්.ටී. මමරදාස් ම,ා   ර්ු කවත්්  පස්ථස්ර. 0724899652 

මාපස්ථස්ාසගොකල 

බටහිර 

මම්.සේ. ස්රත් කුමාර ම,ා මාපස්ථස්සගොකල බටහිර  

පස්ථස්ර. 

0718270159 

මීය න්,බැශද ඒ.මම්.ටී.ඩී. මත්්නා,ක ම,ා  මීය න්,බැශද  පස්ථස්ර. 0772804154 

දසේසවල ආ්ය.ඩබ්.ාසනෝකා  ්ය නි 

සම, 

දසේසවල 0719867995 

මීය දුම්ිළ ක, සේ.මම්.මස ේෂිකා ා්්රමාලි 

ස්රරත්න සම, 

මීය දුම්ිළ ක, 0721152808 

පාලාවත්් ඩබ්.මම්.මනුරාධ් දටත් 

වනසිාං  ම,ා 

පාලාවත්්  ක ටරුප්ප. 0775095773 

0716218671 

වැකසගොකල ඩබ්.මම්. ජ,සස්ේන ම,ා 

(වැ.බ) 

වැකසගොකලගම  බදුකල. 0789737935 

කණවැරැකල ඩබ්.මම්.ආන්,පාල ම,ා ාඩම්සගදර  ිමිමසකගම. 0726020329 

දඹසකොසට් ඩි.මම්.ජගත් න්දන වීරතුාංග 

ම,ා 

ක ටරුප්ප  බදුකල. 0776510617 

මාපස්ථස්ාසගොකල 

නැසගනහිර 

ඩබ්.මම්.සුස්යඛ්ා දම,්ති 

සමසනස්, 

මාපස්ථස්ාසගොකල 

නැසගනහිර  

මාපස්ථස්ාසගොකල 

0714716363 

0777264533 

කණවැරැකල 

බටහිර 

මයි.ආ්ය.මධුසිකා සම, කණවැරැකල වස්ම    

මාපස්ථස්ාසගොකල 

0771152993 

ක ටරුප්ප ඩබ්.මම්.මම්. ස්දලාක ම,ා ක ටරුප්ප  බදුකල. 0555706303 

්ලග සගදර මම්.මස්ථ.මම්.ලාෆී්ය ක ටරුප්ප  බදුකල. 0716165452 

නිසක් ගබැශද ඩී.මම්. තිලකරත්න ම,ා නිසක් ගබැශද  පස්ථස්ර. 0711249872 
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ිමුමෙ 04 

ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොලිසිදේ ,න්ළධ ළධවීදේම් ඒකක ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම්  
ස්ම්බන්ධ කරග  ෙැකි ළධලධා/ න් 

 

ආය නය දුරකාන නං ය 

ඇටම්ිළ ක, සපොලීසි, 0552294965 

බදුකල සපොලීසි, 0552222223 

බණ්ඩාරසවල සපොලීසි, 0572222226 

 ර්්සක සපොලීසි, 0572229977 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් සපොලීසි, 0272254222 

මසඩොකසිම සපොලීසි, 0552263822 

ක්දකැ ක, සපොලීසි, 0552245622 
 කදුම්මුකල සපොලීසි, 0572257848 

ලුණුගල සපොලීසි, 0552263922 

සකොස්ථල්ද සපොලීසි, 0572257848 
මහි,ාංගන, සපොලීසි, 0552258390 

පස්ථස්ර සපොලීසි, 0552288114 

ඌවපරණගම සපොලීසි, 0572232727 
වැලිමඩ සපොලීසි, 0572244700 

 ාලිඇල සපොලීසි, 055-2222219 

මඹගස්ථසදෝව සපොලීසි, 0572051880 

සබෝග කුඹුර සපොලීසි, 057-2281221 

න් පමාලි,ශද සපොලීසි, 055-2268117 

 කදුම්මුකල නව සපොලීසි, 057-2051632 

යුද  මුදා ක වුර  බදුකල  මළදළුව 0552228520/0766907183 
සිස්ක ආරක් ග ක බලකා, මණසදන නිළධ්ාරී 

සමොණරාගල 
0552055397/0718650939 

යුද  මුදා ක වුර දි,්ලාව 0572229041 
ගුව්  මුදා ක වුර දි,්ලාව 0572229063  /0572229066  

සපොලීස්ථ ස්සශය සේ  කා්ය, බලකා, 0555631683  /0553051504  

සපොලිස්ථ ර්ු ණු මධ්යස්ථාාන, 0553561322 
සපොලිස්ථ ර්ු ණු මධ්යස්ථාාන, 0572280989 

බ්ධ්නාගාර, බදුකල 0552222354  /0554929075  

ගිනි නිවීසම් ඒකක, 0552223333  /0553590000  
ගිනි නිවීසම් ඒකක, 0572268075 

ගිනි නිවීසම් ඒකක, 0572222875 

 

 

 

 

 
 



81 
 

ිමුමෙ 05 

බදුමල දිස්ථත්රි්වකදේ  සිවිම ආර්වෂක කටුටු/ාමීය ය ආපදා කළෙණාකරණ කටුටු  

ස්ාොජිකයන්දේේ විස්ථ ර 

 

ාෙ ළධළධාරි  

වස්ෙ 

නෙ ලිියනය දුරකාන  

නං ය 

74 ිම. ප ක කසපොල මච්.මම්.බාංඩාර මැණිකා ද්යශය සණ පකසකසවල  ාලි ඇල 0552295242 

 මක.ඩි.මම්.ිළ,දාස් ාම නිළධ්ාන් කා්ය,ාල, ප ක කසපොල 0718154052 
82. 
ාඹුකසගොසගොඩ 

ඩබලිේ.ිළ.ගුණරත්න ලාලණ ාඹුකසගොසගොඩ බදුකක 0716569614 

 ආ්ය.මම්.ආන්ද සගදරවත්් ාඹුකසගොඩ බදුකල 0772446382 
85 ිම.ස්ථප්රිාංවැලි පපාලි රත්නා,ක ස්ථප්රිාංවැලි බදුකල 0772446382 

 සුනිලාවති ාම නිළධ්ාන් කා්ය,ාල, ස්ථප්රිාංවැලි 0710483746 

85 
ඒ.සේවැකහි්න 

ම.සක් ග.පතිරණ සේවැකහි්න ස්දයා, සේවැකහි්න 0775858393 

 සස්බස්ථති,ම් ස්භා,ම් සේවැකහි්න සදමළ  ස්දයා, 
සේවැකහි්න 

0773910149 

86 කදන ිම.මස්ථ.මමරසුන්, ග්රි සිවලි ස්දයාල, කදන 0555636410 

 ඩබලිේ .ඒ.රාංජිත් ග්රි සිවලි ස්දයාල, කදන 0554900250 

73 සි.මුගුණුම් 
බටහිර 

ආ්ය.මම්.ජ,තිලක ිළකසක සගදර මුගුණුම් පඩුවර 0552295386 

 ඒ.සක් ග.සස්ෝමපාල සබෝග  මඩිත්්   ාලි ඇල 0712090940 
77 සි.ස්මගිර්ර කරුණාරත්න පඩසදොම්සප් ස්දු ල  ාලි ඇල 0723737379 

 මස්ථ.ඒ.රහිම් ඩි්ර්ර  ාලි ඇල 0754958400 

86 ිම.ස්ථප්රිාංවැලි 
වත්් 

මාන් ්ාංගයි,ා සදවන සකොටස් සම්මසක 0723463170 

 ඌරුමු ම් ස්්යියල් සම්මසක වත්් ස්ථප්රිාංවැලි 0779838673 

84. මැදගම  ක.මම්.ඒ ස්ාංජිව ස්ත්ටණි මැදගම න්කසපොල 0702088090 
 ස්මලතිස්ථස් දිස්ානා,ක ස්මල සස්වන මැදගම 0722505282 

73 පඩුවර  සි.මම් මමරදාස් සකසස්ේක වත්් පඩුවර  ාලි ඇල 0724858154 

 ිළ.ජි.පද,ාන්ද සිකවා පඩුවර  ාලි ඇල 0723557905 
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ආපදා කළමනාකරණ කටටු ස්ාමාජික,්සව ස්ොරතුරු  සපොලිස්ථ බල ප්රසශශය ස, - න්දිමාලි,ශද. 

ාෙ ළධළධාරි  

වස්ෙ 

නෙ ලිියනය දුරකාන  

නං ය 

06 ිම. නාගදිප, මච්.මම් ා්දසින් කෟෂික්යම පන්සේ ණ නිළධ්ාන් 
නාගදිප, 

0787881696 

ආ්ය.මම්.කුමාන් පවුක සස්ෞඛ්ය සස්ේවා නිළධ්ාන් 
නාගදිප, 

0776319601 

11 
ිම.න්දිමාලි,ශද 
දකුන 

ඩි.මම් වස්්් කුමාර ,කගක සපෝ න්දිමාලි,ශද 0719796351 

ආ්ය.මම්.ස්ම් කුමාර වදක මරව න්දිමාලි,ශද 0712791842 

11 න්දිමාලි,ශද  ආ්ය.මම්.කරුණාරත්න 10 කනුව න්දිමාලි,ශද 0771691251 

සක් ග.මච්.මම්.මසබ්සස්ේකර 10 කනුව න්දිමාලි,ශද 0778008786 

11. සි.ඌරණි, මච්.මම්. ස්මලදාස් 12 කනුව ඌරණි, 0774531320 
ඩි.සක් ග.මම්.නිසම්  
ප්රි,්් 

11 කනුව ඌරණි, 0719025500 

05.සකොට්ලාව මස්ථ.ඩබ්.මම් බ්ඩාර 13 කනුව ඌරණි, 0718158911 

ආ්ය.මම්.සිලවති 13 කනුව ඌරණි, 0778021186 

05.ඒ 
මදාපකසපෝ 

ඒ මම් සලොකු බාංඩා ගලහි ක,ාව ආදාපකප් 0779886313 

ඩබිළේ.ඩබලිේ සිලවති 15 කනුව ඌරණි, 0775092595 

05 ිම.ප ල 
හ,ගම 

ධ්ම්ම සජෝති හිම් හල්ගල ස් ාර, 0555611643 

ආ්ය.මම්.ර්ාංචිබණ්ඩා 15 කනුව පරණි, 0555622758 

13 ිම.බුබුල ඒ.මම්. ද,ාල්ා  මමුණුකැ ක, බුබුල 0770256339 
මච්.මම්. ස්මලසින් මමුණුකැ ක, බුබුල 0773765380 

12 න් කග  මරාව ඩබ්ලිේ.මම්.කුලරත්න පගුරැස්ථස් කැ ක, න් කග ාමරාව 0555733982 

ඩබ්ලිේ.මම්.ස්සේසකෝ 
බණ්ඩා 

පගුරැස්ථස් කැ ක, න් කග ාමරාව 0712392467 

12.ඒ ක්සශගම ිම.ිම.සස්නස්රත්න ගැටසවලාස ල ක්සශගම 0553554061 

ඩි.ිම.සුමනදාස් පාංස්ලපාර ක්සශගම 0777357932 
13 .ම ගම  මච්. මම්.පත්මල්ා ිමන්ලිද ම ගම 0553554061 

ඩි.ිම සස්නස්රත්න ම ගම කුරුස්්ැ්න 0554900951 

13 ඒ 
කුරුස්්ැ්න 

ඩි.මම්.ජි ප්රි,්් කුරුස්්ැ්න ස්දු ල කුරුස්්ැ්න 0555674153 
සක් ග නිමක ස්මෘ්යධි කා්ය,ාල, කුරුස්්ැ්න 0555785523 

14 
ඒ.දිකින්සගොකල 

බ්දුල ස්ම් කුමාර සබෝග ,ා, කුරුස්්ැ්න 0771587616 

ඩි.මම්.සුමනසින් මාංක 111/1ස්රසගොකල කුරුස්්ැ්න 0713725944 

14 
ිළ්නසගොකල 

ඩබලි.ිළ.මම්. ලාක කුමාර සකෝමාංඩි, ිළාං්න සගොකල 0769265615 
ිම.මම්. ස්මරපාල ඇම කකල්්ැ ක, ිළ්න සගොකල 0724470432 

15 මරාව ඩි.මම්.න්දසින් මරාව බදුකල 0555750629 

මස්ථ සුසනත්රා ස ේමමාලි මරාව බදුකල 0713772231 

15 ම දික් ග,ා, ආ්ය.මම්.ජිවාන්ද ස් ාරසගොඩ දික් ග,ා, 0775077065 

මසනොජා දුක ා් දික් ග,ා, මරාව 0775056888 

11 
ඩි.දි,සකොබල 

මච්.මම්.ාම්්ද ස ේරත් 04 කනුව සපොකවගාව දි,සකොඹල 0722822429 
සේ.ආ්ය. පසශණි සදකගස්ථ ප,න ිමිමල 0555685427 

11 ඒ 
සපති,ාසගොඩ  

ඩබ්.ඒ.පර්කසින් ස වත්් සපති,ාසගොඩ 0555714151 

ඩබ.ඒ.ජානකි මදුමාලි සපති,ාසගොඩ මහි,ාංගණ, 0771696867 
09 
ඇකින්,්කුඹුර 

සක් ග.ිළ.ප්රි,්් ස්ාංව්යධ්න නිළධ්ාන් ඇකින්,් කුඹුර 0712633438 

මස්ථ.මම්.සුනිල ස්්් රටසප්ර වත්් ඇකින්,් කුඹුර 0555789281 

මච්.මම්.සස්සනස්රත්් කුඩා ලුණුක ,කසවල මහි,ාංගන, 0714299574 
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10 ඒ 
කුඩාලුණුක 

මච්.මම්.ගුණසස්ේකර කුඩා ලුණුක ,කසවල මහි,ාංගන, 0770586852 

09 යි මරලුිළ ක, සක් ග. මච්.මම් සස්ෝමරත්න මරලුිළස්, ඇකින්,්කුඹුර 0718381646 

මච්.මම්. සස්නස්රත්න මරලුිළස්, ඇකින්,්කුඹුර 0721412066 

09 ඒ සදහිගම සක් ග.ිම ර් ථපා මාලනි සදහිලම මහි,ාංගණ, 0775629489 
ඊ. මම්.ආන්ද පලුකල සදහිගම 0773064143 

09.ිම.සමොරාන ඩි.මම්. මාලනි සමොරාන ,කසවල 0773014064 

මච්.මම් ධ්්යමදාස් සමොරාන ,කසවල 0771677544 

10.ම මලුණුක සක් ග.ඒ.සප්රේමසින් ාගින්,  ,කසවල 0773059175 
මච්.මම් සින්සස්ේන පනම්ිළ ක, ,කසවල 0555750907 

 

ආපදා කළමනාකරණ කටටු ස්ාමාජික,්සව ස්ොරතුරු  සපොලිස්ථ බල ප්රසශශය ස, මහි,ාංන,  

ාෙ ළධළාධාරි 

වස්ෙ 

නෙ ලිියනය දුරකාන නං ය 

සස්ොරසබොර 2ිම ඩබ්.මම්.සක් ගජි.මුතුබාංඩා කර්රුගස්ථමුකල,සස්ොරසබොර,මහි,ාංගණ, 721537806 

යු.මච්.මම්.මසබ්රත්න 70/01,ගුරුමඩ,ගසව,ා,,සස්ොරසබොර, 555712309 

මහි,ාංගණ 3ඒ ඊ.මම් මශදුම බ්ඩා මාංක3,පදි,්ලාව පාර,මහි,ාංගණ, 72700266 

ඩබ්.මම්.ජි.සක් ග.ජි.ඊ 

පද,කා්් 

24,ස්මගිර්ර,මහි,ාංගණ, 779507483 

වැේගම්ප  02 ඊ.ම්.ිළ ර්බ්ඩා සස්ොරසබොරවැවපාර,මීය ග ිළ ක,,මහි,ාංගන

, 

724911608 

ආ්ය.ිළ.ජි.සුටත් කුමාර. සස්ොරසබොරවැවපාර,ප්වලිළ ක,,මහි,ාංග

ණ, 

710704948 

 ශදත්්ාව 2ඒ මච්.මම්.ම්.මයි 

කරුනාරත්න 

මක් ගකර80,සමෝදර,සස්ොරසබොරජනපද, 768793427 

ඩි.මම්.ස්සේසකෝ් බාංඩා සකොස්ථසි්නාගල, ශදත්්ාව,සස්ොරසබොර

ජනපද, 

553566025 

්ලාංගමුව 2සි ඩි.මම්.ිළ,දාස් මාංක51,ා ලසගදර,වටවන,සස්ොරසබොරජ

නපද, 

776680515 

ඩි.මම් .තිස්ථස් බාංඩාර වටවන,සස්ොරසබොර ජනපද, 774939807 

පූජා නගර, 3ඩි  ක.මම්.දස්නා,ක 09,සරෝ ලිළටුපස්,ප,්වත්්,මහි,ාංගණ

, 

555721387 

ඩබ්.ඒ.මස්ථ.ඒ.ප්රි,ද්යශය සනි 126/මම්,ස්කලුිළ ක,,පූජානගර,,මහි,ාංග

න, 

776110897 
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දම්බරාව 3 ඩි.මම්.සලොකුබ්ඩා මාංක73,දම්බරාව,මහි,ාංගණ, 555612994 

මච්.මම්.ගුණරත්න මාංක85/1,දම්බරව,මහි,ාංගණ, 784944640 

ඇලැසවල 3සි ආ්ය.ිළ.ඩි ජනක සකෝරසක නිවස්,සවලප ල,ඇලැසවල 724130392 

555680499 

ඒ.මම් රණසිාං  45 කනුව,පදි,ගලාව පාර,මහි,ාංගන, 553562172 

මාපාකඩවැව 4ඒ ස්රත්ජ,මා්න. 18කනුව,මාපාකඩවැව,මහි,ාංගණ, 711928599 

ආ්ය.මම්.ගුණතිලක 14 ඇල,රත්මකකදුර,මාපාකඩවැව 779030798 

සස්ේනානිගම 4ිම ආ්ය.ිළ.මම් ා්ශරදාස් මාංක37,සස්ේනානිගම,මහි,ාංගණ, 555712730 

මච්.මම් සුනික මමරසින් මාංක56,පාස්ල මස්ල,සස්ේනානිගම 714870478 

දහසගොකල 4සි ඩි.මම් දිස්ානා,ක මැදහ,,මාපාකඩවැව,මහි,ාංගණ, 775612419 

සේ.ඒ.මම්  නිෆා 47/1,දහසගොකල,මාපාකඩවැව,මහි,ාංගණ

, 

724899817 

පගරගම්මන 4 ස්ථමයික මු ම්මදු දහසගොකල,මාපාකඩවැව 728400458 

ඩි.ජි.ඩබ්.ප්රස්්න 

කුමාරසින් 

මාංක26,සරෝ ණ,මාපාකඩවැව 725998588 

සදහිසගොකල 3ිම ආ්ය.මම්.ඩි.නදිකා 

ජ,සිාං  

47,පදි,්ලාවපාර,සදහිසගොකල,මහි,ාංග

ණ, 

724054208 

ඩි.මම් රාංජිත් බ්ඩා මාංක402,46කනුව,සදහිසගොකල,මහි,ාංග

ණ, 

774842527 

සස්ේරාණ 2සි මස්ථ.මක.ිළ,තිස්ථස්. ,ා,8/7,මරාවත්්,මහි,ාංගණ, 779897923 

ජි.ඒ.ස්්යධ්ාවති 8/73/2,48කනුව,ර්වක් ගගස්ථසවල,ඇලපාරස්

ස ේු රාණ 

724700337 

සබලිගකල 7 මච්.මම්.ජ,සින් බ්ඩාර 51කනුව,සබලිගකල,මරාවත්්,මහි,ාංග

ණ, 

711525595 

ඒ.මම්.මස්ථ.මත්්නා,ක 147/3.සබලිගකල.දඹාන, 721152718 

මරාවත්් 2මක ඩි.මම්.ගාටණි 

දිස්ානා,ක 

සබෝගස්ථ,ා,,මරාවත්්,මහි,ාංගණ, 725191155 

ඩබ්.නිමක මසබ්සිාං  134,මරාවත්්,මහි,ාංගණ, 726370530 
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ස්ගසබෝර්ර 2සක් ග ජි.මච්.මම්.ප්රස්්න 

ජ,රත්න. 

9/54,ස්ඝසබෝර්ර,මරාවත්්,මහි,ාංගන, 714019785 

ආ්ය.ිම.සින්ක රාජපක් ග . 91/121,මරාවත්්,මහි,ගණ, 773314960 

හරුබැදිවැව 2ඩි ඩි.මම් ගුණරත්න. මාංක56,හරුබැදිවැව,පරනගම,මරාවත්් 725424244 

මච්.මම්.ස්ාංජීව ස ේරත් මාංක111/2,හරුබැදිවැව,මරාවත්් 720118436 

දහුාන 7ඒ ජි.ඊ.මම්.ඒකනා,ක. වතු,ා,,දහුාණ, මහි,ාංගණ, 773423233 

මච්.මම්.සුගත් 

ස්මරනා,ක 

මඩුගස්ථවත්් සගරද,රදමට්ඇකල,දඹාන 788658931 

කුකුලාසපොල 8 ඩි.මම්.ස්මාපාල සගොරකගස්ථකඩ,කුකුලාසපොල 729876325 

මච්.මම්.ස්මරවීර 56කනුව,සේවත්්,කුකුලාසපොල 726957974 

සේවත්් 8ඒ මච්.මම්.මසබ්පාල 8/ඒ, 60 කනුව,සේවත්්,මහි,ාංගණ, 776426491 

ආ්ය.මම් සස්ේනාරත්් 60 කනුව,සේවත්්,මහි,ාංගණ, 772523978 

කදුබැශද 9ඩි මච්.මම්.ද,ාවාංශය ස මාංක19,ාහ  ුසක 

මුකල,සේවත්්,මහි,ාංගණ, 

766483369 

ඩබ්.මම් ජ,සස්ේකර මීය ගස්ථ 

පකප්,කදුබැශද,සේවත්්,මහි,ාංගණ, 

722878303 

සකසස්කසපෝ 

දකුණ 2මෆථ 

ඩබ්.ඩබ්.මම් 

කරුණාතිලක 

11/49,සකසස්කසපෝ,මහි,ාංගන, 725424357 

ඩි.මම්.සස්නස්රත්න 11/91ිම.සකසස්කසපෝ,මහි,ාංගණ, 554913401 

ාකින්,සගොඩ 2ජි ඩබ්.මම් කමලාවති. මකුලැස්ථස්,ාකින්,සගොඩ,සකසස්කසපෝ 724533118 

ඩි.මම් ජ,වීර සකොසක,ා,,ාකින්,සගොඩ,සකසස්කසපො

් 

776405699 

මැද,ා, 4ිම ඩි.මම් ස්සේරත්න ගමසගදර,මැද,ා,,මාපාකඩවැව,මහි,ාංග

ණ, 

711203570 

ඩි.මම්.ගුණරත්න කුඩුගල නිවස්,මැද,ා,,මාපාකඩවැව 779646904 

සකසස්කසපෝ 

පතුර 2ිම 

ආ්ය.මම් සස්ේනාරත්් ,ා,12/91,සකොස්කසපෝ,ම ාපාකඩවැව 723846545 

ඩබ්.මම්.වස්්් කුමාර ,ා,12/54,සකසස්කසපෝ,මාපාකඩවැව 711804194 

දික් ගකැ්ද,ා, 2ඩි ඩි.මම් ල,නක 

දිස්ානා,ක 

3/94ඒ,දික් ගකැ්ද,ා,,මාපාකඩවැව 723541474 
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මස්ථ.මම් ස්ශධ්ාන්ද ආර්,පාර,දික් ගකැ්ද,ා,,මපාකඩවැව 776125095 

සවලම්පැසක 2ඊ ඩබ්.මම් සස්නස්රත්න 12/145,සකසස්කසපෝ,මාපාකඩවැව 774732258 

මම්.මම්.ජි.ස්රත් බ්ඩාර ,ා,12,සවලම්පැසක,සකසස්කසපෝ 776989398 

කුරාසකසවල 6සි ආ්ය.මම් ස්මරසස්ේකර දහසගොකල,මලුකැ ක,ාව,කුරාසකසවල 715983036 

මච්.මම්.ධ්්යමසින් බාංඩාර මාංක25/1.කුරාසකසවල,මලුකැ ක,ාව 719542342 

මලුකැ ක,ාව 6 ඩබ්.මම් සස්නස්රත්න මලුකැ ක,ාව,මාපාකඩවැව 770820843 

මච්.මම් ගුණපාල මලුකැ ක,ාව,මාපාකඩවැව 770820843 

සස්නස්ගම 2සේ ඩබ්.මම්.බ්දුල 67/78ිම, 

සස්නස්ගම,මරාවත්්,මහි,ාංගණ, 

710982421 

 සක් ග.ිම.ඩබ් කුමාරසින් 

බ්ඩාර 

6/176නිවස්,සස්නස්ගම,මරාවත්්,මහි,ාං

ගණ, 

776393049 

ගැමුණුර්ර 2ඒ මච්.ඒ.ආන්ද ස ට් ක 

ආරච්චි. 

5/146,ඌවගැමුණුර්ර,මාපාකඩවැව,මහි,

ුාංගන, 

711974100 

 ිළ.ජි ආන්ද ජ,ස්ක් ගරම. මාංක48.ජනපදාන ගම්මාන,, 

ඌවගැමුණුර්ර 

779392677 

මභ,ර්ර 2මච්   ඩබ්.මම් ජ,ලත් 

වීරසිාං  

4/118.මසබ්ර්ර,මාපාකඩවැව 729473891 

ආ්ය.ඩි.සු්ක 4/161,මසබ්ර්ර,මාපාකඩවැව 728499037 

තිස්ථස්ර්ර 6ඒ ඒ.මම්.ගුණසස්ේන ,ා,10/72ිම,ඌව තිස්ථස්ර්ර,මාපාකඩවැව 712971016 

මච්.ිළ.ඩි.මස්ථ.ඒ.සක් ග 

ස ේවාපතිරන. 

,ා,10/46/3,ඌවතිස්ථස්ර්ර,මහි,ාංගණ, 718368215 

ගමකුහ  ුර පතුර 

6ඊ 

සක් ග.මච්.මම් ගුණරත්න ස්ැනසුම,ඇලපාර,ගමකුහ  ුර පතුර 778096373 

සක් ග.මච්.මම් මුතුබ්ඩා ඇලපාර,ගමකුහ  ුර පතුර 775004492 

ගමකුහ  ුර දකුණ 

6මෆථ 

ඩි.මම්.දිස්ානා,ක බාංඩා ,ා,1,ර්වක් ගපැසකසගදර,ඌවතිස්ථස්ර්ර 776308761 

ිළ.ආ්ය.නිශය සා්් 

ජ,සස්ේකර 

,ා,1/89,ඌවතිස්ථස්ර්ර,මාපාකඩවැව 775773367 
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ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය -බදුමල 

 

ාම නිලධ්ාරී 
වස්ම 

   නම  ලිිළන, දුරකාන මාංක 

බදුකල දකුණ -
78 

01 
02 

ආ්ය.මම්.ආන්,පාල 
ඩී.මම්.ජ,වීර 

මාංක12ජම්බුගස්ථමාව් මයිලගස්ථ්ැ
්න බදුකල 
54$1"නික්ැ්නපාර මයිලගස්ථ්ැ
්න බදුකල 

072-6484088 
055-3591026 

බදුකල පතුර-
78ඒa 

01 
02 

ඒ.සේ.මම්.ා්්රාණි 
ජ,සු්දර 
වයි.මම්.ස්මලදාස් 

ස්දු කපති පද,රාජ 
ස්දයාල, බදුකල 
මාංක 195 මහි,ාංගණ, පාර බදුකල 

071-2152165 
0771065452 

බදුකල 
නැසගනහිර- 78 
ඊ 
 

01 
02 

මම්.මම්.ඩබ්.ද සිකවා 
ීම්යතිරත්නා,ක 
 

බ/ධ්්යමදූ් ජාතික පාස්ල බදුකල 
මාංක274/2බී නිකවත්් බදුකල 

055-2222392 
077-4950930 

බදුකල බටහිර-
78 සී 

01 
02 

ඒ.මම්. නිපා 
ඩබ්.මම්.සක් ග.රාංජිත් 
වනසිාං  

17සී ද,ාගුණසස්ේකර මාව් බදුකල 
මලුත්සේලගම බදුකල 

0772618501 
0712227528 

බදුකල මධ්යම 
78-ඩී 

01 
02 

මච්.ඩී.මම්.රූපසිාං  
මච්.මම්.ප්රි,්් 
වීරසිාං  

28ඒමලුත්සේල පාර බදුකල 
21"මලුත්සේල පාර බදුකල 

071-8283409 
0714399915 

හිගුරුගමුව 78-ඊ 01 
02 

මම්.ජී.ිළ,තිස්ථස් 
කලයාණී රාජපක් ග  

සින්සුමන ස්දයාල, හිඟුරුගමුව 
මාංක 105 වීන්,ර්ර බදුකල 

071-6405359 
077-8534609 

කණුපැලැකල, 
78 මෆථ 

01 
02 

ආ්ය.මම්.ීම්යතිරත්න 
මම්.ක්රි ථණ සමෝ ් 

මාංක 122$17 කණුපැලැකල  
බදුකල 
මාංක 142 කණුපැලැකල 

077-9961897 
071-6462890 

කයිලසගොඩ78ජී 01 
02 

සක් ග.ඒ.ස්සේසස්ේකර 
සක් ග.ඒ.ඩී.සපස්යරා 

මාංක 07 කයිලසගොඩ බදුකල 
මාංක 29 බී කයිලගාඩ බදුකල 

055-5611034 
055-2225262 

කටුපැලැකල 
78-මච් 

01 
02 

ආ්ය.මම්.කිත්සින් 
සක් ග.මම්.ා්්රපාල 

19/08 කටුපැලැකලගම බදුකල 
මාංක 7/12 
ාලුක් ග්ැ්න කටුපැලැකල 

077-2571243 
071-7866942 

බදුලුිළ ක, 78-
සේ 

01 
02 

ඩී.මම්.ඩී.රාජපක් ග  
ආ්ය.මම්.ම්.ප්ර පප් 

මාංක 49/29 කලාලි,ශද බදුලුිළ ක, 
මාංක 16 බදුලුිළ ක, 

077-8436767 
072-4175217 

හිදසගොඩ 78 සක් ග 01 
02 

ජී.පී.සුමතිපාල 
මච්.මම්.ඒ.බණ්ඩාර 

 ාංවැකල බදුකල 34/4 ජල ටැාංකි, 
මල හි සගොඩ 

055-2229292 
055-2225387 

ිළටසේලගම 78 
මක 

01 
02 

ආ්ය.මම්.සප්රේමරත්න 
ඩබ්.මම්.සස්ෝමදාස් 

මාංක75/10 
 ස්ොලසබෝගස්ථවත්් බදුකල 
මාංක 20/1 ිළටසේලගම බදුකල 

055-3557043 
072-4442151 

මැදප්න 78 මම් 01 
02 

ඩී.මම්.ිළ,සින් 
මස්ථ.පී.කලුආරච්චි 

49 මැදප්න බදුකල 
45/1  මැදප්න  බදුකල 

077-1594137 
072-1823633 

 ෑටගාඩ 79 01 
02 

ඩී.මම්.මුතුබණ්ඩා 
බී.මම්.පර්කප්රි,ාංක 

167-සින් 
නිවාස්"මලි,බැශද සනලුම්ගම 
151/3- 
ස්මගිමාව් වැසේ්ැ්න බදුකල 

0718009624 
0711606162 

මාංසදණි, 79 ඒ 01 
02 

ඒ.සක් ග.පතිරණ 
පී.වීරසිාං  

ස්ර්රදවත්් මාංසදණි, 
ස්ර්රදවත්් මාංසදණි, 

0778054248 
0555652087 

රඹුක් ගසපෝ 80 01 
02 

ආ්ය.මම්.සස්ෝමතිලක 
සක් ග.ජී.මුතුබණ්ඩා 

කැටග වත්් රඹුක් ගසපෝ 
ජම්ඹුගස්ථත්් රඹුක් ගසපෝ 

077-8181877 
071-7760153 
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සින්මකසගොඩ 80 
ඒ 

01 
02 

ආ්ය.ඩී.ජිනදාස් 
ඒ.මම්.මත්්නා,ක 

සනලුම්ගම ස්දයාල, සින්මකසගොඩ 
සදොඩම්ගස්ථවත්් සින්මකසගොඩ 

071-9977199 
0553555152 

ාලුක් ග්ැ්න 80 
බී 

01 
02 

ඩී.මම්.ස්මරවීර 
ආ්ය.මම්.මමරසින් 

සින්මකසගොඩ ස්දයාල,  
සින්මකසගොඩ 
මැදමාංකඩ  සින්මකසගොඩ 

077-9654321 
072-1424608 

ස්නී්ගම 80 සී 01 
02 

ආ්ය.මම්.ගුණපාල 
සක් ග.මම්.වස්්් 

ස්නී්ගම බදුකල 
මාංක 36/2 ස්නී්ගම බදුකල 

055-5670817 
071-8926508 

වීදි,ගුණ 80 ඊ 01 
02 

මම්.පී.ස්මලසින් 
මස්ථ.ිළ.ා්්රසින් 

සනෝාන්ස්ථවත්් ා ල සකොටස් 
මාංක 10 මම්ිළ ක්න වීදි,ගුණ 

071-8206885 
077-3442666 

දම්වර 80 මෆථ 01 
02 

නලි් දිස්ානා,ක 
ඩී.මම්.ආන්ද 

කැ්දසගොකල බදුකල 
වැේ ිළ ක,  කැ්දසගොකල බදුකල 

071-8480337 
055-4904977 

මලාංගමුව 80 ජී 01 
02 

මච්.මම්.බී.සප්රේමදාස් 
සක් ග.ඩබ්.ජී.දිස්ානා,
ක 

ප්ස්ල මස්ල මලාංගමුව ස්නී්ගම 
39/1 මසගොඩගම මලාංගමුව 

071-5906055 
077-9207320 

ගැනකිළ්වත්් 
80 මක් ගස්ථ 

01 
02 

මම්.කුමාරස්ථවාට 
ඩී.කමසකස්ථවර් 

ාගුරුගමුවසකොටස්  
ගැනකිළ්වත්් 
ාගුරුගමුවසකොටස්  
ගැනකිළ්වත්් 
 

077-3926482 
077-8159153 

වැලිිමස්ථස් 80 මයි 01 
02 

ඩබ්.මම්.නීලක 
ප්රි,්් 
මස්ථ.ස්රත් කුමාර 

වැලිිමස්ථස් ප ළ සකොටස් 07 
කණුව බදුකල  
වැලිිමස්ථස් ප ළ සකොටස් 07 
කණුව බදුකල 

072-4245037 
077-
06355853 

සේවැස්ථස්වත්් 
80 සේ 

01 
02 

පී.මස්ථ.සස්ේස්,්ය 
වීරයි,ා 
සමොස ොනදාස්ථ 

ශ්රී  රාමක්රි ථණ  
ස්දයාල, සේවැස්ථස්වත්්   
සදබැස්ථස් සකොටස් සේවැස්ථස් 

071-4422067 
072-9867623 

කැ්දසගොකල 
81 

01 
02 

ටී.මම්.මස්ථ.පී.ස්්න
සකෝ් 
පී.ඩී.ස්කස්් 

මම්ිළ ක, ස්දයාල, බදුකල 
ම්නාසිවත්සත් සගදර ගසක සගදර  
කැ්දසගොකල බදුකල 

071-8507571 
0718354241 

හිාංනාරාංසගොකල 
81 ඒ 

01 
02 

ආ්ය.මම්.සින්සස්ේන 
ආ්ය.මම්.මසි් නාලක 

කැ්දසගොකල බදුකල සකක ක, 
මුලුව කැ්දසගොකල 

071-9400727 
071-1737044 

ස්කබැශදවත්් 
81 බී 

01 
02 

මස්ථ.සක් ග.නාගරාජා 
මස්ථ.්යාගරාේ 

ස්කබැශද ප ළ සකොටස්  
ස්කබැශද මලාංගමුව සකොටස්  
 

0718049173 
072-9965123 

සබෝලි,ශද 23 ඒ 01 
02 

ආ්ය.මම්කුඩාබණ්ඩා 
වයි.මම්.මුතුබණ්ඩා 

මලසකොලසගොකල ්කසදන 
,පාසස්ේවත්් පරගස්ථ්ැ්න 

055-3558445 
072-4526877 

ර්ස්ථස්ැකලාව 23 01 
02 

ඩී.මම්.දිස්ානා,ක 
ආ්ය.මම්.සප්රේමදාස් 

06 කණුව ර්ස්ථස්කලාව 
ර්ස්ථස්කලාව ස්දයාල, ර්ස්ථස්කලාව 

077-4741858 
077-0395252 

මසගොඩසවල 24 01 
02 

ම්.මක.ිළ,තිස්ථස් 
මස්ථ.සේ.මම්.ගුණතිල
ක 

මසගොඩසවල ස්දයාල, මසගොඩසවල 
නාසගොඩ මසගොඩසවල 

072-3329172 
072-4521861 

වත්්කැසක 24 
ඒ  

01 
02 

ආ්ය.මම්.ආ්ය.මමරසූන්
, 
ඩී.මම්.ජ,තිලක 

වත්්කැසක ස්දයාල, " වත්්කැසක 
a්ැ්න,ා,  වත්්කැසක 

0718862981 
0722587987 

ප්ස්සගර 24 
බී 

01 
02 

ඩි.මම්.සස්ෝමපාල 
ඩී.මම්.දිස්ානා,ක 

07 
කණුව ්කසදන කිඹුකල්සනෝසේ
ල  ස්ැනසුම ප්ස්සගදර 
 

077-
15695394 
077-0408812 

මාංසගොඩ 25 01 
02 

ජී.මච්.මම්.ගජනා,ක 
මස්ථ.මම්.ආන්ද 

මැකසින් නිවස් වෑසගොඩ  
"කුට් ක,සගොකල 

055-4904970 
0555685169 
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වැව්ැ්න"කුට් ක,සගොකල 

කුට් ක,සගොකල 
25 ඒ 

01 
02 

ශය සා්ති පතිරණසව 
ආ්ය.මම්.රත්නා,ක 

ලිදග ිළ ක, කුට් ක,සගොකල  බදුකල 
කුට් ක,සගොකල  බදුකල 
 

0718354960 
055-3550882 

සකොස්ථසගොකල 
25 ඩී 

01 
02 

ඩී.ජී.ගුණසස්ේකර 
ආ්ය.ඩී.ජ,ව්යධ්න 

සකොස්ථසගොකල  
ස්දයාල, සකොස්ථසගොකල 
ඇසක ලශද  සකොස්ථසගොකල 
 

071-8065590 
072-2675345 

කැටකැකලගම 
25 බී 

01 
02 

මම්.පීගසස්ෝමපාල 
සක් ග.මම්.ිළ,දාස් 

්ණුජා වැකකැසක ක ටරුප්ප 
්ණසකොළවත්් බටසගකල 

071-1205638 
0555739432 

මඹගස්ථසදෝව 25 
සී 

01 
02 

මජිත් ලි,නසව 
නීක සප්රේමතිලක 

හින්්ලගල මඹගස්ථසදෝව 
හින්්ලගල මඹගස්ථසදෝව ' 

072-3971118 
072-3594720 

සකොස ොස්ල 26 01 
02 

ඩී.මම්.සස්ේනාරත්න 
ඒ.මම්.සින්පාල 

ිළටපල  ාංදි, බදුකල 
මලුසගොකල ්ැපැක ල බදුකල 

071-9420900 
071-6512200 

, කලැකලගම 
26 ඒ 

01 
02 

මච්.ඩබ්.මම්.ටී.සපස්ය
රා 
ඩී.මම්.සි.ස්සේබණ්ඩා
ර 

සදෝවස ේන මීය ග සවල සස්ොරණා්
සුොට 
මීය ග සවල සස්ොරණාස්ොට 

071-6054272 
055-4920125 

කිකුකවත්සත්ග
ම 26 බී 

01 
02 

ටී.මම්.ටී.ස ේමා්්ර 
ආ්ය.මම්.ඒ.කුමාර 

ිළහිකමරාව සස්ොරණා්ාට 
නිකවත්් සස්ොරණාස්ොට                                                                      

072-5992880 
0555744846 

න් පපාන 26 සී 01 
02 

මච්.මම්.ගාටණී 
සේ.පීන්ස්ථ 

ගුරුර්ර න් පපාන බදුකල 
මාංක 135 ඒ  න් පපාන 

077-6733335 
077-9474073 

කින්හරුව 27 01 
02 

ඒ.මම්.මස්ථ.මත්්නා,
ක 
ආ්ය.මම්.තිලකරත්න 

ප්රාාටක ස්දයාල, කින්හරුව 
නික්ැ්න වෑකඩ කින්හරුව 

071-6519200 
077-1522672 

ක්සදසගදර 27 
ඒ 

01 
02 

ආ්ය.මම්.ප්රභාත් 
රත්නා,ක 
මයි.මම්.සක් ග.,ාපා 

ම ස්දයාල, ක්සදසගදර 
මයුර නිවස් ක්සදසගදර 

071-6008063 
055-2294579 

ාඩසම්ගම 27 බී 01 
02 

මස්ථ.මම්.සප්රේමලාක 
ආ්ය.මම්.සී.ස්සේබණ්
ඩාර 

ාඩසම්ගම ක්සදසගදර 
මාංක 
01 ගකසකොටුසේගම ක්සදසගදර 

072-4322745 
071-9436966 

සලජ්යවත්් 27 
සී 

01 
02 

බී.සී.සලෝගනාද් 
ආ්ය.පද,කුමා්ය 

සලජ්යවත්් සකොටස් නාරාංගල 
්්ගමසකසකොටස් ස්ාරනි,වත්් 

071-3602805 
072-4815452 

සස්ොරණාස්ොට 
28 

01 
02 

බී.ජී.සින්පාල 
මස්ථ.මම්.සප්රේමරත්න 

ප්රාාටක ස්දයාල, සස්ොරණාස්ොට 
කින්්දගම සස්ොරණාස්ොට 

071-2213280 
0555759272 

ර්ස්ථස්කලාක්ද 
28 ඒ 

01 
02 

මස්ථ.රත්නපාල 
ඩී.මම්.තිලකරත්න 

ර්ස්ථස්කලාක්ද 
ස්දයාල, ර්ස්ථස්කලාක්ද 
මාංක 
188/06 ර්ස්ථස්කලාක්ද ප්නවත්් 

055-2231263 
071-8818465 

සමොරසගොකල 
29 

01 
02 

ඒ.ඩී.ිළ,සිාං  
මස්ථ.ඒ.මස්ථ.පදාර 

සිාං ගින් ්ැ්නපාංගුව සමොරසගොකල 
සමොරසගොකල  ්ැ්නපාංගුව 

077-3836278 
075-8206905 

බුදුසවක්ද 29 
ඒ 

01 
02 

වී.ඩී.ස්ථව්යණවතී 
ආ්ය.කලයාණී තිස්ථස් 

බුදුසවක්ද  ්ැ්නපාංගුව " 
බුදුසවක්ද  බදුකල 

077-1174340 
072-5549996 

පකසකක්ද 
29බී 

01 
02 

ආ්ය.ඩී.ජ,තුාංග 
මම්.ඩී.සිසිර කුමාර 

පකසකක්ද බදුකල  
පකසකක්ද බදුකල  
 

072-3873468 
077-0256120 

ාඩසම්පාංගුව 34 01 
02 

ආ්ය.මම්.මමරතුාංග 
ආ්ය.ඩී.ඒ.රාජපක් ග  

ව ව ඇස්ථවැශදුම 
ඇස්ථවැශදුම 
්ැ්නපාංගුව 

077-1955046 
072-3594927 
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දික් ගිළ ක, 34 ඒ 01 
02 

ජී.ජී.ධ්්යමාවතී 
ආ්ය.ඩී.ජ,සස්ේන 

ඇකලකසඩ්  
නිකස ල ්ැ්නපාංගුව 
ජ, නිවස් දික් ගිළ ක, ්ැ්නපාංගුව 

071-7488623 
077-6207022 

්ලග සගදර 19 
බී 

01 
02 

ඩබ්.මම්.ගුණව්යධ්න 
ඩී.මම්.ගුණසස්ේකර 

කුසුම්සින් සකොට්ටගස්ථලග ක ටරුප්
ප 
්ක් ගෂිලා ,කාස ේනප්න ක ටරුප්
ප 

055-3550366 
071-6625333 

ක ටරුප්ප 19 ඒ 01 
02 

ඩී.මම්.දිස්ානා,ක 
සේ.මම්.ා්ස්රස්ථන 

සින් නිවාස් ක ටරුප්ප 
ා්්රසින් නිවස් ක ටරුප්ප 

071-6155098 
072-8723337 

දඹසකොසට් 20 ඒ 01 
02 

ආ්ය.මම්.මත්්නා,ක 
ඩී.මම්.ප්රි,ද්යශය සන 

ර්වක් ගසකොටුව සගදර ඌරුමීය , 
්ැ්න  
පඩසගදර ාලුක් ගසගොකල 

071-0903784 
055-4982330 

පාළාවත්් 20 බී 01 
02 

ටී.මම්.ගුණසිාං  
ටී.මම්.ා්්රසස්ේන 

මටත් පාලාවත්් බදුකල 
ද්යියකා  පාලාවත්් බදුකල 

077-1059661 
077-2939734 

තුසමෝදර 20 01 
02 

ඩී.මම්.ගුණසස්ේකර 
ඩී.මම්.වමලරත්න 

වතුිළ ක, ක ටරුප්ප 
මලිපතු්ැ්න ක ටරුප්ප 

071-7580249 
0555781052 

්කසදන 23 01 
02 

ඩී.මම්.ාාංදික 
ටී.මම්.ධ්නපාල 

ගුරුලිද බ්ලව්ත්් ්කසදන 
ගකසකොටුවත්් ්කසදන 

077-285400 
- 

ු ණුකැටිළ ක, 
23 බී 

01 
02 

ඩබ්.ස්්නසකෝ් 
ඩබ්.මම්.දිස්ානා,ක 

මීය ගස්ථිළ ක, ස්දයාල, මීය ගස්ථිළ ක, 
්ක් ගෂිලා දික් ගස ේන ්කසදන 

077-2673809 
077-4687561 

සකො ාන 23 සී 01 
02 

ඩී.ඩිාංගින්මැණිකා 
ආ්ය.මම්.ස්මලසස්ේන 

මාංක 45 12 කණුව ්කසදන 
කසු් නිවස් 11 කණුව ්කසදන 

- 
- 

නාරාංගල 35 ඩී 01 
02 

සක් ග.බාසකස්ථවර් 
ඩී.ස්ාංගරදාස්ථ 

නාරාංගල  ාලිඇල 
නාරාංගල  ාලිඇල 

- 
- 

ගලපඩ 35 01 
02 

ම්.මම්.ම්.බාකි්ය නුරානි,ා ස්දයාල, ගලපඩ 
මදුසස්වණ ගලපඩ 

071-2227616 
077-6914548 

සබොක්හරුව 
35 බී  

01 
02 

ආ්ය.මම්.ජ,තිලක 
ආ්ය.මම්.සස්ෝමසින් 

ාසුරු නිවස් ගලපඩ 
ිළකලකඳුර සබෝක්හරුව 

077-0683821 
055-3551400 

්ලාකුඹුර 35  ඊ   01 
02 

සක් ග.පී.ස ේ්ඩි 
සිාංසඥො 
මස්ථ.මම්.සස්නස්රත්න 

්ලා කුඹුර ගලපඩ 
්ලා කුඹුර ගලපඩ 
 

076-8333528 
077-5049076 

පඩසේල 80 ඩී 01 
02 

ඩී.මම්.ිළ,දාස් 
ආ්ය.මම්.ජ,සු්දර 

ස්ැනසුම නිලිවත්් ්කසදන 
කර්සකොටුව වරකල්ද ම කුඹුර 

- 
-055-
3569056 

 
 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - පස්ථස්ර 

ාෙ ළධළධාරි 

වස්ෙ 
නෙ ලිියනය දුරකාන මාංක 

88ිම  
පස්ථස්ර පතුර 

ම්.සක් ග. ශය සා්් කුමාර 4/25  බණ්ඩාරනා,ක මාව්  
පස්ථස්ර 

077 9312225 

ඩිම.මට. සින්ව්යධ්න 111/43  ස්ටර  සකෝස්ක කසඩ්  
පස්ථස්ර 

055 5612484 

88සක් ග 
 පස්ථස්ර දකුණ 

මස්ථ. ස්දාියවට 146  සකෝස්ක කසඩ්  පස්ථස්ර 072 5875788 

සක් ග.මක. කුලතුාංග ශ්රිපාලි  මාංක 06  සකෝස්ක කසඩ්  
පස්ථස්ර 

075 5158340 

88මක  
ආ්ය.මට. සුග්දාස් මාංක 57  පරාක්රම මාව්  පස්ථස්ර 072 4894561 

ඒ.මට. සප්රේමසින් මාංක 10  ස්දයාල මාව්  පස්ථස්ර 076 8467832 



91 
 

පස්ථස්ර 
නැසගනහිර 
88ඒ 
කණස ල 

සක් ග. මයිකක සිකවා ජ,්තිර්ර  කණස ල 055 2288202 

මචි.මට. කසු් බාංඩාර ශ්රි,ා නිවස්  කණස ල 075 2517077 

89මයි 
පරම ාංකඩ 

ඩිම. ස්සේසිාං  පඩුකුඹුස්ය නිවස්  පරම ාංකඩ  
පස්ථස්ර 

077 9272344 

ආ්ය.මට. ධ්්යමරත්න දළු මඩුව මස්ල  පරම ාංකඩ  පස්ථස්ර 077 9688862 

89 මැදසවලගම මස්ථ. ස්ෝමස්ථ මකටිම වත්්  ප ල සකොටස්  
පස්ථස්ර 

072 8099123 

ආ්ය.මට. මජිත් බාංඩාර මසගොඩමරාව  මැදසවලගම  පස්ථස්ර 072 5768836 

88මට මඹ්ැ්න 
බටහිර 

ිළ.ජි. සුමනදාස් සපොල ාදින්ිළට  පස්ථස්ර 055 2288017 
මචි.මට. රත්න ප්රදිප් සපොකග ල්ද  පස්ථස්ර 077 9111235 

88 මෆථ මඹ්ැ්න මට.මට. කරුණාරත්න රමයසින්  02 කණුව  මඹ්ැ්න  
පස්ථස්ර 

072 3480197 

මචි.මට. සප්රේමා්්ර සගොස්පල  මඹ්ැ්න  පස්ථස්ර 072 5584004 

137ඒ දසේසවල සේ.මට. සුමනසස්ේන සස්ේනානි  වැලිිමස්ථස්  ටන්,බැශද  
පස්ථස්ර 

071 9894583 

මචි.මට. ාට්ද 
ජ,ශය සා්් 

දසේසවල  ටන්,බැශද  පස්ථස්ර 
071 9253376 

88 ටන්,බැශද ඩි.මට. සුමනදාස් වලස්වත්්  ටන්,බැශද  පස්ථස්ර 055 5748568 

ආ්ය.මට. හිාංබාංඩා මනුජා  ටන්,බැශද  පස්ථස්ර 071 9172376 

88ජි පකසකගම ආ්ය.ිළ. ආන්,දාස් පකසකගම  පස්ථස්ර 055 2288580 
ආ්ය.මට.  ජ,සස්ේන ජ,සින්  පකසකගම  පස්ථස්ර 055 5738939 

88ඩි ්ැ්නුසව ඩිම.ඒ.ඒ.මට  පපාලි 
ා්්රසින් 

13 කණුව  ිමිමලපාර  පස්ථස්ර 
071 9299266 

ආ්ය. ශය සෂිකුමා්ය 13 කණුව  ිමිමලපාර  පස්ථස්ර 072 3778199 

87මෆථ 
මාපස්ථස්ාසගොකල 
නැ: 

 ක. පද,කුමා්ය ක වත්් සකොටස්  සගෝනකැසක 
වතු,ා,  පස්ථස්ර 

072 8227414 

ඩිම.මට. වනසිාං  සුගත් සස්වන  රබ්යවත්්  පරපාව  077 6421465 

87ඒ 
මාපස්ථස්ාසගොකල 
බ: 

ඩිම.මට. ජ,රත්න මර්ද  ක ටගස්ථවත්්  
මාපස්ථස්ාසගොකල 

077 9231523 

සේ.මට. දස්නා,ක ජ,සින් නිවස්  මාපස්ථස්ාසගොකල 077 3851997 

88සේ 
ර්ු කවත්් 

ඩිම.මට. සුගත් වනසිාං  පඩවත්්  මාපස්ථස්ාසගොකල 071 8947654 

ආ්ය.මට. සුමනසස්ේකර මැදසගදර  ර්ු කවත්්  
මාපස්ථස්ාසගොකල 

071 6981915 

88සි සගෝනගල 
බටහිර 

ඩි.මට.ඒ. දිස්ානා,ක නාවල සගදර  සගෝනගල  පස්ථස්ර 071 2446037 
ඩිම.මට.මස්ථ.ඩි. බාංඩාර පරගස්ථවත්්  සගෝනගල  පස්ථස්ර 072 5784885 

88මයි 
සගෝනගල 
නැසගනහිර 

මස්ථ. නිශය සාකර් මාංක 01  සගෝනගල වත්්  ප ල 
සකොටස්  පස්ථස්ර 

076 8257758 

මස්ථ. මු්යති මාංක 09  සගෝනගල වත්්  ප ල 
සකොටස්  පස්ථස්ර 

077 9475671 

87සි 
වැසේකැසක  

මස්ථ.මචි.මට. මනුර සින්ක 
ශය සා්් 

න්දන සස්වන  බබරගල  
නමුණුකුල 

072 4095329 

මසි.මචි.මට. සුටත් 
නිල්් 

බබරගල  නමුණුකුල 
055 5652627 

136ඒ 
ඇත්ප ක ක, 

ඩිම.මට. ස්ර්ල බාංඩාර ස්ටපත්  කරගස්ථකදුර  ිමිමසකගම 071 6943858 

ම්. සනෝසවස්ථවර් ඩැසම්න්,ාවත්්  ම ්ැ්න 
සකොටස්  පස්ථස්ර 

072 6634292 

87ඊ සක් ග.මම්. රත්නා,ක මාංක63  ිමිමසකගම  පස්ථස්ර 055 3553257 
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ිමිමසකගම 
නැසගනහිර 

ඩි.මට. ප්රි,්් 
ර් ථපකුමාර 

ාානුකා නිවස්  ිමිමසකගම  පස්ථස්ර 
055 4909713 

87ඩි 
කනවරැකල 
නැසගනහිර 

ඩිම.මට. කින්බාංඩා ප කලාප්න  සකොටුග ්ැ්න 077 6976734 

ඩි.මට. දිස්ානා,ක ප ල ්ැ්ස් කුඹුස්ය සගදර  
ගලකුඹුර  ිමිමසකගම 

071 5451430 

87සි 
කනවරැකල 
බටහිර 

මචි.මට. රාංජිත් 
ස ්නා,ක 

මටිළ ක,හි්න  කනවරැකල 
055 5682721 

ආ්ය. මස ේ ථවර් ලැයිට මාංක 03  කනවරැකල වත්්  
නමුණුකුල 

077 4795718 

87 කනවරැකල 

මචි.මට. ජ,සස්ේකර ාඩටසගදර  කනවරැකල  
ිමිමසකගම 

055 5611207 

මස්ථ.මට. දවදයරත්න  ාකසපොතුකැ ක,  කනවරැකල  
ිමිමසකගම 

055 5683208 

87ිම ිමිමසකගම 
බටහිර 

ආ්ය.මට. ස්සේබාංඩාර ස්දුසස්වන  ිමිමසකගම 077 7893651 

සක් ග.ඒ.ඩි. නි ාක 
සප්රේමසින් 

සගොකල  ිමිමසකගම 
077 4449583 

135සි මාංකඩ 
යු. ජි. ලක් ගෂි් දික ා් 
සපස්යරා 

මාංකඩ  වරාසදොළ 
076 7473126 

සේ.ආ්ය. කුලරත්න බාංඩා ප ලසවල  වරාසදොළ 077 0200457 

135 වරාසදොළ 

මට. ක්රි ථණබනබ් 62/1  ගසම්සවලවත්්  ගසම්සවල  
පස්ථස්ර 

071 6217722 

ඩිම.මට. ආන්,රත්න දිකරැක් ගෂි  වරාසදොළ  ගසම්සවල 077 1691037 

90ස්ොලසබෝවත්් 

ිම. ධ්නු ථක ස්ටපත් 
ප්රනා්දු 

03කණුව  ස්ොලසබෝවත්්  පස්ථස්ර 
071 9849570 

ආ්ය.ඩිම.මක.ිළ. 
රාජපක් ග  

03කණුව  ස්ොලසබෝවත්්  පස්ථස්ර 
071 6713329 

90ඒ ටකලබැශද 

ආ්ය.ඩිම.ස්. ගාටණි 
සුස්්් 

18 කණුව  ටකලග බැශද  
ස ොප්ට් 

076 8519159 
055 5758175 

ඩිම.ස්. ස්ටර මධුශය සාංක මාංක 27  මත්කට නිවාස්  
ටකලබැශද  ස ොප්ට් 

077 4310264 

90ිම  ටදුටිළ ක, 
ඒ. ස්දිස්ථ කුමාර් ගලබඩ සකොටස්   ටදුටිළ ක,  පස්ථස්ර 072 6003378 
ඒ. මසනෝ ර් ගලබඩ සකොටස්   ටදුටිළ ක,  පස්ථස්ර 072 1194446 

90ඩි 
තුඩුගලප්න 

මට. ස්ටමුගනාද් 77ිම සකොටස්  ටදුටිළ ක,  පස්ථස්ර 071 5450509 

මට. රස්කුමා්ය 77ිම සකොටස්  ටදුටිළ ක,  පස්ථස්ර 071 7951668 

89ඩි 
වැකසගොකලගම 

ඩි.මට. ප්රස්ා් මධුශය සාංක මාංක 09  මාපාගල  වැකසගොකල 071 6046722 

මචි.ිම.මට. මාලි්ද 
රැව් කුමාර 

රැව් නිවස්  ක්සදමරාව  
වැකසගොකලගම 

071 6571218 

89ඒ පඩගම 
මචි.මට. ජනි් ප්රි,ාංජන දිලිපා  පඩගම බටහිර  071 5597595 

ආ්ය.මට. ස්ක්රමසිාං  ස්්ානසව සස්වන  පකපැ් මරාව  
පඩගම 

071 9403804 

90ජි නිසක් ගබැශද 
ඊ. ආන්,සස්ේන ස්ර්ගස්ථමඩ  නිසක් ගබැශද 072 3911165 

මස්ථ. කරුපයි,ා ආගර්ැ්න සකොටස්  යුන් වතු,ා, 077 6535171 

89ජි 
පැකග ්ැ්න 

මට. මසනෝ ර් ක්යමා්්ශය සාලා සකොටස්  යුන්වත්් 072 3808929 
ස්. සස්කලයි,ා කා්ය,ාල සකොටස්  යුන්වත්්  පස්ථස්ර 077 9341717 

88මචි 
පාලාසගොකල 

මස්ථ.මට. ධ්නපාල සකොස ොඹග  මරාව  පාලාසගොකල  
පස්ථස්ර 

077 4536226 

මස්ථ. මනිව්න් ිමලානිවත්්  සගෝනකැසකවතු,ා,  
පස්ථස්ර 

072 6548234 

89ිම ස්ර්සරොද මට.ඒ. ිළ,සින් සදහිකිදගම  ස්ර්සරොද 071 1533915 
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ඒ.මට. සින්සස්ේන සදහිකිදගම  ස්ර්සරොද 077 7619090 

136 ට,නකදුර 
ස්.ිළ. රාංජිත් ජ,සු්දර රාංජිත් නිවස්  ට,නකදුර 055 5652752 

 ක.ිළ. ආන්,සස්ේන ආන්, සස්වන  ට,නකදුර 055 5749925 

136ිම සශවතුර 
ඩි.මට. ස් ් දිලා් 
කුමාර 

රත්නසින් නිවස්  වැලිිමස්ථස්  සශවතුර 
071 3780905 

මස්ථ. රාසේ්්ර් මාගලවත්්  ්ැ්සනකුඹුර 075 8190218 

135ඩි රණුගකල 
ඩි.මට. නිමක දිස්ානා,ක කින්ගකසපොත්්  රණුගකල 075 6493005 

ආ්ය.මට. මරුණ ා්දන රණුගකල  සකොටමුදුන 071 8922166 

135ිම සකොටමුදුන 

ඩිම.මට. සක් ගමදාස් දුටිමලි,ාග වත්සත් සගදර  
මමුණුමුකල  සකොටමුදුන   

055 5787783 

ඩිම.මට. ස්සේසිාං  03 කණුව  මඹුණුමුකල  
සකොටමුදුන  පස්ථස්ර 

071 3526402 

137ඒ දඹග සවල 

සේ.මට. මජිත් කුමාර දඹග සවල  හිගුරුකඩුව 071 7858104 
055 3012104 

ඩි.මට. ස්මලසස්ේන දඹග සවල  හිගුරුකඩුව 072 8906108 
055 3012978 

138ිම ලුණුගල 
ජනපද, 

සක් ග.මට. සප්රේමදාස් 16/ඒ  ලුණුගල ජනපද, 077 1140716 

සේ.මට. සුනික 
ජ,ශය සා්් 

මාංක02  ලුණුගල ජනපද, 
071 2587190 

138ඒ 
සමොරටුවගම 

සේ.මට. ාාංදික පද,සින්  සමොරටුවගම  බුත්්ල 071 3246421 

ඩි.මට. තිලකරත්න මටබල්සපෝ  සමොරටුවගම  
බුත්්ල 

077 2084207 

137ිම 
කැලිවැස්ථස් 

ඩි.මට. මසබ්රත්න බාංඩා කැලිවැස්ථස්  හිගුරුකඩුව 055 3566312 

ඩි. සුනික න්දසස්ේන දඹගස්ථල්ද  හිගුරුකඩුව  පස්ථස්ර 055 5735408 

137 හිගුරුකඩුව 
සේ.මට. ා්්රපාල මළුත්සවල  හිගුරුකඩුව  071 6599542 

ජි.මට. සුසින්පාල ද සිකවා මඹදණ්ඩාර  හිගුරැකඩුව  පස්ථස්ර 071 6917600 

 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - ෙදේඩොමසිෙ 

ාම නිළධ්ාන් වස්ම නම ලිිළන, දුරක්න මාංක 

මසඩොකසිම-89  

මට.ර් ථපරාජා මාංක-15, ඌවකැසකවත්් 777750334 

ම.මට. මුතුබණ්ඩා මාංක-03, නව සගොඩනැගිකල 716507314 

ම සදෝව- 89 සේ 

මිමලිස්. 
සස්්්ටකකුමා්ය 

මාංක-10,මලුත් සකොටස්,ම සදෝව 789275222 

සක් ග. සපරුමාක කුඩුසදෝව සකොටස්, මසඩොකසිම 725208992 

ගැරඩිඇකල-89 
මප් 

සක් ග.මට. ස්මරස්ක්රම මාංක-05, ප ල සකොටස්, ම සදෝව 779957651 

මස්ථ.තිරුකුමා්ය ප ල සකොටස්, ම සදෝව 769946686 

මාලිගා්ැ්න- 89 
ඊ 

මච්.මට.මර්ද කුමාර රාංගසින්, මාලිගා්ැ්න 724733575 

ආ්ය.මට. ීම්යතිසිාං  ජ,ිමම, දිතුසේ කුඹුර 770855857 

මැදසවලගම- 89 සී ආ්ය.මට. සපොඩිනිළසම් පාස්ැල මස්ල,මැදසවලගම   
ආ්ය.මට. මශදුම 
බණ්ඩාර 

නුගග  ිළ ක,, මැදසවලගම 774592811 

මඩුගස්ථ්ලාව 
පතුර-19 

ඩී.මම්. ලක් ග ථම් 
ස්ම්පත් 

ස්රස්ථ සස්වන, මඩුගස්ථ්ලාව 728814855 

ආ්ය.මට.සේ. රත්නා,ක මාංක 06, මඩුගස්ථ්ලාව  553554282 



94 
 

මඩුගස්ථ්ලාව 
දකුණ-19ඒ 

ඒ.මම්.මසි් ර්දිප් කුමාර මාංක 02,රබ්ය වත්්,මඩුගස්ථ්ලාව 770634044 

ආ්ය.මට. සුනික ජ,්් මාංක 05, රබ්ය වත්්,මඩුගස්ථ්ලාව 726634262 

ගකපකල- 18බී වයි. ක්රි ථණ මූ්යති ගකපකල වත්්,මසඩොකසිම 776412760 

මස්ථ.්යාගරාජ් ගකපකල වත්්,මසඩොකසිම 774051608 

ගකසවලගම- 18සි ආ්ය.ඒ.ද,ාවති ගකසවලගම ස්දු ල,ගකසවලගම 779730920 

ආ්ය.මට.ස්සේව්යධ්න ගකසවලගම, මසඩොකසිම 773126154 

බටවත්්- 18 ඩි ඩි.ර්නිදරාජා සදමළ ස්දු ල, බටවත්්  555747205 

මට. ක.ගා්ධි 
මාංක 39 ලයිම, 
බටවත්්,කුරුස්සගොකල 772922397 

වැවබැශද- 18ඒ ඒ.මඒ.නිමක රත්නසින් මටඹලම,මසඩොකසිම  633862564 

මට.තිලකට වැවබැශද, මසඩොකසිම 774311995 

මැ කග ්ැ්න-18 මස්ථ.මම්.රාංජිත් ස්ජි්වීර මරුණ නිවස්, මැ කග ්ැ්න 776923659 

ඩී.මම්.ාන්රපාල පාස්ැල මස්ල,මැ කග ්ැ්න 771273082 

ඇකින්,- 17 මස්ථ.මච්.මක. ජිනදාස් රමය සස්වන, ඇකින්,  553554106 

මස්ථ.මච්.මක. මතුල 
ගුණව්යධ්න 

බ්ලවත්් කසඩ්, ඇකින්, 775150952 

සරෝසබ්න්,- 18 මස්ථ පී. ියවකුමා්ය මාංක 14,සරෝසබ්න්,,මසඩොකසිම 765343038 

පී.සදයි,නාද් රාගල සකොටස්,මසඩොකසිම  555781860 
වටසගොටමන-16ඊ ඒ.මම්.සරෝයි ජ,සූන්, සරෝයි නිවස්, වටසගොටමන  553553803 

 ක. මජිත් පීන්ස්ථ වටසගොටමන,ිළටමාරුව  555754419 
ිළටමාරුව- 16 ඒ ඒ.මට. මහි්ද රත්න සරෝසබ්න්,, ිළටමාරුව 779321708 

මස්ථ.ිළ. ස්ජි්රත්න 
බණ්ඩාර මාංක 15, සුන්,සගොකල,ිළටමාරුව 723878543 

වැව්ැ්න- 16 ිම  ක.මට. න්දසස්ේන ා ක්ැ්පල, වැව්ැ්න  555617434 

ඩි.මම්. ස්ක්රමනා,ක ා ක්ැ්පල, වැව්ැ්න   

සපොකවත්්- 16 ඩී ටී.මම්. ස්සේතුාංග සකොලලාවත්්, සපොකවත්් 724123298 

ඩි.මට. ස්මරසස්ේකර 16 ඩී. සපොකවත්්   

 

ආපදා කළමනාකරණ කටටු ස්ාමාජික,්සව ස්ොරතුරු  සපොලිස්ථ බල ප්රසශශය ස, - 

න්රාදුරුදේකෝට්දේට් 

ාෙ ළධළධාරි 

වස්ෙ නෙ ලිියනය දුරක න නංක 

ස ොබන්,ාව     01-
ම් 

ආ්ය.ආ්ය ගුණසස්ේන මාංක 05, ස ොබන්,ාව, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

717886333 

ඩිම.ම් ශය සා්් වනසිාං  මාංක 152, ස ොබන්,ාව, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

724714628 

ගි්සනෝරුව    
01-සේ 

ආ්ය.මම් සුජිව සුස්්් මාංක ජි-07, 12 කණුව, 
ගි්සනෝරුව, ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

729289587 

මම්.මම් ප්රි,්් සප්රේමසින් මාංක ජි-06, ගි්සනෝරුව, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

712927642 
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සරොටලසවල    
01-මම් 

සක් ග.මම් ගුණරත්න මාංක 166/01. සරොටලාසවල 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

274902888 

ඩිම.මම් රාංජිත් මාංක 350, සරොටලාසවල 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

712765888 

මලු,ටසවල     
01-සි 

සක් ග.මම් තිලකරත්න මාංක 12/127, වලස්ථගල, 
මලු,ටසවල, ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

724306623 

මච්.ඒ මසි් ප්රස්ාශ මාංක 12/72, වලස්ථගල, 
මලු,ටසවල, ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

055756949 

ස්කසදනි,ා, 
01-මක 

ඩිම.මම් ස්සේරත්න මාංක 157, ස්කසදනි,ා,, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

728149076 

මම්.ජි සබෝධිදාස් මාංක 159, ස්කසදනි,ා,, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

0554981514 

ස බරව  01-ඒ ආ්ය.මම් ස්ජිත් ස්දරුව් මාංක 81, ඇකස ේ්ිළ ක,, 
ස බරව, ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

772121464 

ඩි.ජි ලක් ගමාක ර් ථපකුමාර මාංක 08. ස්දගල්ැ්න, ස බරව, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

775634502 

ගකසපෝරු,ා, 
01-ිම 

ඩි.මම් කුමාරසිාං  මාංක 50, ප ල සදමට්ඇකල, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

778835114 

ආ්ය.මච් සඩෝනක මාංක 94, ා ල සදමට්ඇකල, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

71014873 

ටකලත්්ෑව     
01-ිළ 

ම්.මම් ස්රත් කුමාර මාංක ිම.මම් 10,  ැාංගුම, 
ටකලත්්ෑව, ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

714889588 

ිම.මච්.මම් ස්සේව්් මාංක 116,  ැාංගුම, ටකලත්්ෑව, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

0555752420 

බ්ල,ා,  01 ඩි.මම් කුමාරසින් මාංක 03, ටසද්වැටුනුිළ ක,, 
බ්ල,ා,, ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

779140477 

මච්.ඩිම ස්සේපාල මාංක 10, ම වැලි, කදවුර, 
බ්ල,ා,, ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

724759656 

මලුත්්රම    01-
මච් 

මම්.ජි ගුණර්න බණ්ඩා මාංක 19, කා ්ිළ ක,, 
මලුත්්රම, මහි,ාංගන, 

717641389 

ඩි.මම් සරෝ ා්් මාංක 14, සි. ක.සි හිාංදි,, 
මලුත්්රම, මහි,ාංගන, 

776894302 
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ස්රානගම 01-ඊ ස්.මම් සුමනස්ථන මාංක 01/01, සි. ක.සි, ස්රානගම, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

710421394 

ඩි.ජි.සක් ග.මම් සුටත්කුමාර මාංක 05, සි. ක.සි, ස්රානගම, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

717528904 

දිවුලපැලැස්ථස්   
01-මයි 

ඊ.මම් මසබ්රත්න මාංක 23, දිවුලපැලැස්ථස්, 
මහි,ාංගන, 

72801531 

මච්.ජි ර් පප් කුමාර මාංක 25/01, දිවුලපැලැස්ථස්, 
මහි,ාංගන, 

723801680 

සබලග්වැව   
01-ජි 

ඒ.ිම.ඒ දිස්නා,ක මාංක 447/01, සබලග්වැව, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

725212999 

ඩි.මම් ිළ,රත්න දිස්ානා,ක මාංක 446/51, සබෝගම්ිළ ක,, 
සබලග්වැව, ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

724714905 

පකහි ක, 01-ආ්ය වයි.මම්.ජි.සක් ග.ජි 
පත්මකුමාර 

මාංක 73, පකහි ක,, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

770663887 

ඩි.මම් මසස්ෝක ස්ම් 
කුමාර 

මාංක 11, පකහි ක,, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

778055201 

රත්කිද 01-ඩි ඩිම.ිම න්දපාල මාංක 313, ප ල රත්කිද, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

725631330 

සේ.මස්ථ ජ,ලත් මාංක 311/01, ප ල රත්කිද, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

728788167 

ගිරාදුරුසකෝට්සට් 
01-මප් 

ආ්ය.සක් ග පකසකසවල මාංක 190, දමත්රිගම, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

275886062 

ඩිමලිේ ධ්්යමසස්ේන මාංක 199/03, වටරම්පාර 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

723610120 

මීය ග ස ේන       
01-සක් ග 

යු.ඩිම. ිළ,සින් මාංක 124, ටග ස ේන, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

776817151 

ඊ.මම් ධ්ම්ටක මාංක 115, ටග ස ේන, 
ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

773159530 
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ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - කන්දකැපාය 

ාෙදේස්ේවා වස්ෙ නෙ ලිියනය දුරකාන නංක 

 වාස්නාගම-32B 
  

ඩි.මම්.බාංඩාර මාංක 36 වාස්නාගම සබ්රාමඩ 721493075 

ඩි.මම්. ස්මලසස්ේන මාංක 13 ඒ වාස්නාගම සබරාමඩ  767221872 

සගෝඩු්න -32 
  

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ඒ.බාංඩාර බ්ලවැක ්ැ්න සගෝඩු්න 772551333 

මස්ථ.මස්ථ.මච්.මම්.ාස්ය ා සගෝඩු්න  ාලිඇල 771022393 

ඇකල්ද- 16C 
  

ඩි.මම්.සින්ව්යධ්න වත්සත්සගදර ඇකල්ද 779750877 

ඩි.මම්.සස්ෝමපාල පඩ රබුක් ගකැ ක,ඇකල්ද 055652228 

බලසගොකල22A 
  

ඩි.මම්.සින්,ල්ා 18කනුව බලසගොකල 766081986 

ඩි.මම්.සස්නස්රත්න 17 කනුව බලසගොකල 774238192 

සපොකග  
මරාව22E 
  

ආ්ය.මම්.සින්සස්ේන ශය සයාමලි නිවස් සපොකග  මරාව 775744413 

ඩි.මම්.ස්රරත්න මාංක 21 සකො ාන සපොකග  
මරාව 

779108329 

මාලි,ශද-30 
  

ආ්ය.මම්.ා්්රපාල බ/නාසගොකල ස්දයාල,  මාලි,ශද 766573770 

ආ්ය.මම්.සස්නස්රත්න දිස්නැගුම ස්ාං.කා්ය,ාල, මාලි,ශද 776252002 

කරමැ ක,-22D 
  

ඩි.මම්.සුග්පාල යුනිට් 02/05 කරමැ ක, 775879813 

ආ්ය.මම්.මයිරාාංගනි නිස්ාංස්ල නිවස් කරමැ ක, 779391869 

සවලහ,31E 
  

ඩි.මම්.සස්නස්රත්න හිදුණා කුඹුරපකප් ක්දකැ ක, 766010806 

ආ්ය.මම්.පසබ්සස්ේකර ටැක් ග02/40සවලහ, ක්දකැ ක, 0552245680 

සබෝග කුඹුර-33 
  

ආ්ය.මම්.ධ්්යමකි්යති සබෝග  සස්වන ප ලසවල 0555631337 

ඩි.මම්.මස්ථ.වස්්් කුරුදුග ගල ්ැ්ස් පාංගුව 710202846 

සබරාමඩ-35A 
  

ආ්ය.මම්.ගුණපාල බාංජනාිළ ක, ගලපඩ 0553563749 

චි්්ක ස්දරුව් බාංජනා ිළ ක, ගලපඩ සබරාමඩ 715251346 

ටග කිවුල-22 
  

ස්.වස්්ති නුවරපාර ටග කිවුල 716981374 

ඩි.මට.ඒ.කුඩාබාංඩා  ාංසිකිළ, ටග කිවුල 788167501 

පකසකසවල-31 
  

ඩි.මම්.සුබාංඩා ඇනිකට් පකසකසවල 712651355 

මස්ථ.මම්.ස්රත් කුමාර ඇනිකට් පකසකසවල 0555712746 

වැවැ්ැ්න-30B 
  

ඩි.මම්.ස්මස්රසිාං  18 කනුව බලසගොකල 774581718 

ආ්ය.මම්.ිළ,දාස් වැවැ්ැ්න ක්දකැ ක, 055784529 

දික් ගකුඹුර-32B 
  

සක් ග.ඩි.ධ්්යමදාස් දික් ගකුඹුර සගොඩු්න 0553556661 

ආ්ය.මම්.සස්ෝමපාල තු්නෑව සගෝඩු්න 055711826 

 ාපත්ගමුව-32C 
  

ඊ.මම්.ධ්්යමදාස් ්ැ්නිළට ,ා,  ාපත්ගමුව 772409978 

ඩබ්.මම්.මජිත් ස්රසිාං  සවසකසගදර ිළටපට් ක, 
 ාපත්ගමුව 

710342882 

කරදග මඩ -22B 
  

මස්ථ.මම්.ගුනසස්ේකර ටග මරාව කරදග මඩ 714995135 

මස්ථ.මම්.ගුනසිාං  මකලි,ශද කරදග මඩ 771511143 

සකෝමාන්ක -22F 
  

මච්.මම්.ස්සේබාංඩා මාංක15/ඩිකනුසගොකලසකෝමාන්ක 770245514 

ඩි.මම්.සුග්පාල දසේලගනිවස් සකෝමාන්ක 778489609 

කළුග කදුර-16 
  

ඩබ්.මම්.ඩිාංගින්බාංඩා ස ල ගාංසගොඩ සගදර 
කළුග කදුර 

779567940 

ඩබ්.මම්.මනතුාංග ස්බශසශ සගදර කළුග කදුර 0555671998 
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ක්දකැ ක,-31B 
  

ආ්ය.මම්.ිළ.ස්මලසස්ේන සවකඩි් ව්යක් ගස්ථ ක්දකැ ක, 767499733 

මක .ආ්ය.මම්.මමරතුාංග මටලසස්වන ක්දකැ ක, 71851096 

මුඩගමුව-32A 
  

යු.ඩි.මසබ්සිාං  මුඩගමුව ක්දකැ ක, 775157579 

ආ්ය.මම්.සුමනකුමාර මාර ගස්ථ සදෝව මැදලිළ ක, 726150510 

කැටවත්්-21A 
  

ඩි.ඒට. ිළ,දාස් තිලක නිවස් කැටවත්් 0553566273 

ඩි.ඒට. ජ,සු්දර දුකකා නිවස්, කැටවත්් 778427616 

මකුරුකඩුව-22G 
  

ඩි.මම්.ිළ,දාස් පැකලස්ල ටග කිවුල 779507316 

ඩි.මම්.කරුණාරත්න පැකලස්ල ටග කිවුල 776720227 

සමොරස ල-21 
  

ඩි.මම්.ගාංඇති පකසකවත්් සබෝග ප්න 
සමොරස ල 

770090441 

මස්ථ.සේ.මම්.තිලකරත්න සමොරස ල කැටවත්් 770850392 

බදුලුහ, 
නැසගනහිර-30A 
  

ඩි.මම්.කරුණාරත්න යු්ට්4/ිම05බදුලුහ, 766661450 

ඩි.මම්.සුදුබාංඩා 4ිම/64 බදුලුහ, 719748018 

  ම කැසක-31 F 
  

ආ්ය.මම්.සින්පාල ටැක් ග4/06 ම කැසක 711737435 

සක් ග'මච්.ඩබ්.මම්. 
ගුණව්යධ්න 

ටැක් ග 3/09 ම කැසක 712914120 

සබෝිළ ක,-33A 
  

ආ්ය.මම්.ආන්,දාස් සබෝිළ ක, ක්දකැ ක, 0555131887 

ඩි.මම්.රාංජිත් ස්සේරත්න පකසක පාර සබෝිළ ක, 713771360 

මවගලාපකප්-
22C 
  

ඩබ්.මම්.ජ,්් 16 කනුව මරාසේ පාර ටග කිවුල 717024393 

ආ්ය.මම්.ජිනදාස් මවගලා පකප් ටග කිවුල 771840410 

බදුලුහ, බටහිර-
31A 
  

යු.ිළ.ශය සා්් බාංඩාර යු.3/ඒ12කදසපොත්්ාව බදුලුහ, 711622210 

සේ.මස්ථ.මම්.දිනදාස් යු.3/ිම30 /22කනුව බදුලුහ, 728593733 

්ැ කකල-53C 
  

ිළසක් ග.සජෝ් කුමාරසස්වන ්ැ කකල 772440189 

ආ්ය.ඩි.ිළ,රත්න නත්්රාංපකප් ්ැ කකල 712903211 

ම ්ැ්න-30C 
  

ඩබ්.ජ,ස්ර මාංක260 බුබුල ම ්ැ්න 778227993 

ඩි.මම්.ජ,සු්දර මාංක 155ම ්ැ්න බදුලුහ, 71236277 

කිවුසකසගදර-
31G 
  

ආ්ය.මම්.පපාලි ලි,දිිළ ක,  ටැක් ග1/15 කින්සවස ර  726829490 

වයි.මම්.සුනික ස්රන සිාං  මාංක 05 පඩ කිවුසක සගදර 712992851 

කින්සවස ර-31H 
  

ඩි.ඒ.මුනසිාං  ටැක් ග1/22 කින්සවස ර 701422163 

ඩබ්.මම්.ජ,ව්යධ්න ටැක් ග1/8124කනුව 725818010 

ක්දකැර්පකප්-
31D 
  

ආ්ය.මම්.ම්.ප්රි,ශය සා්් මාංක46 බුශධ්ාංසකෝට්සට් බදුලුහ, 715611070 

ආ්ය.මම්.තිලකරත්න පඩපාර  ැව්දාන 729031565 

 ැව්දාන31C 
  

ඩි.මම් .ිළ,දාස් පකසකවත්්  ැව්දාන 553780950 

ඩි.මම්.ා්්රපාල  ැව්දාන බදුලුහ, 775527507 
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ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - ිමල 

ාෙදේස්ේවා වස්ෙ නෙ ලිියනය දුරක න නංක 

68  කසප්  ක.මම් මුතුබාංඩා ක්සශකුඹුර, ස ල  කසප් 057 5785319 

සක් ග.ිම.ඩි සකෝදාසගොඩ බදුකල පාර, ස ල  කසප්  574917039 

68 ඒ නාවුකල මච්.මම් ස්ජි් බාංඩාර නාවුකල, සදසමෝදර 072 4839116 

සක් ග.මච්. ප්රදිපා මකකා්ති පඩආරාව, නාවුකල, සදසමෝදර 072 3739721 

68 ිම ඇකල සේ.ඒ සුටත් සපස්යරා ස්ර්මක ්ැ්න, ඇකල 076 6011377 

මඒ.මච් බ්යනාඩ් සිකවා ස්ර්මක ්ැ්න, ඇකල 077 7437996 

68 සි මධුරගම ගාටණි ස්්ානසව සගොටුවල, ඇකල. 077 9517817 

ඊ.මම්. ගුණසිාං  සබෝසකොටුහි්න, ඇකල 077 5213867 

68 ඩි කින්්ද ඩබ්.මම් ්න්දු ධ්ම්ස්න් සබෝසස්වන මස්ල, වළස්ථබැශද 070 2273688 

මම්. ගජමුගම් පඩුවර වත්්, ා ළ සකොටස්, 
සදසමෝදර 

077 9269691 

68 ඊ , සකසවල ඩබ්.ඩි සින්සස්ේන , සකසවල, ඇකල 076 8614929 

සක් ග. නවසිවා,ම් නිේබ්යව වත්්, පඩ සකොටස්, 
ඇකල 

077 0399025 

68 මෆථ ාඩසම්ගම සක් ග. න්දි,සස්ේන සපළග කුඹර, ාඩසම්ගම 071 1615625 

මච්.මම් ධ්්යමදාස් , ලමඩිත්්, ඇකල  057 5782530 

68 සේ නිේබ්යව මච්.ඩි නිමක මසබ්සිාං  හිිමලි,සගොකල, ඇකල 077 6740592 

ආ්ය.ඩි රණසිාං  හිිමලි,සගොකල, ඇකල 077 0318680 

68 මච් 
ිළ,රප්සදෝව 

ඊ.ඩි මජිත් කුමාර ිළ,රප්සදෝව, ස ල  කසප් 072 5225169 

ආ්ය.මම්. මටල ස්ම්පත් රතුපකසපෝ, පට් ක,සගදර 072 1412098 

68 මයි සදසමෝදර මච්.මම් ර්ාංචි බාංඩා මාංක 34, ්කපැදි මරාව, සදසමෝදර 077 1675753 

මච්.මම් සුමනසස්ේන 10 කණුව, සදසමෝදර 072 5341134 

68 ජි ටකලගම ිම.මස්ථ ිළ,සස්ේන ටකලගම, ස ල  කසප්  077 3436829 

මස්ථ.ිළ මජ්් බාංඩාර මාංක 23/1, ිමාංදු, ටකලගම 071 8352581 

69 කුඹකසවල පපාලි ස්සේසු්දර කුඹකසවල, ඇකල 071 0451700 

72 සි ස ල ර්ර්ල ිළ. ා්්රකුමා්ය  න ස්ල වත්්, සදසමෝදර 077 5006606 

72 ඩි ර්ර්ල සක් ග.ිම රාංජිත් කුලරත්න කසඩ් වත්්, බැශසශසවල 072 8167706 

සක් ග.ිම සුනික රත්නපාල කසඩ් වත්්, බැශසශසවල  055 3595901 

72 ඊ ගකටැාංස ේන ඊ.ඩි ජ,සිාං  කි්ස්ථලෑ්ඩ්, ස ල ර්ර්ල, 
බකලසකටුව 

077 5187030 
057 5687302 

ඊ.ඩි මරුණ පද, ප්රස්්න ටකලග  වත්්, ස ල ර්ර්ල 077 9993346 

72 මෆථ නාසවල 
බටහිර 

ඊ.ඩි සුග්දාස් , සක සගදර, නාසවලගම, 
බකලසකටුව 

077 8364699 

ආ්ය.ඩි රාංජිත් සප්රේම කුමාර මාවුස්ථස්ාව, නාසවලගම 072 2953801 

72 ජි මැදසවල ිම.ඒ.ඩි සුසික මමරසිාං  ම වත්්,නාසවලගම 071 3690983 

ආ්ය.ඩි න්දන නිශය සා්් මල වත්් කසඩ්, නාසවලගම 071 3594850 

72 මච් බැශදසවල ආ්ය.ඩි ා්්රා මකකා්ති ස් ාර මරාව, බැශදසවල 072 1537791 

ආ්ය.ඩි ස්මක රත්නපාල සනො. 19, මලුත්ස ේන, බැශදසවල 071 6638984 
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ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - ිගම්ියපාය 

ාෙදේස්ේවා වස්ෙ නෙ ලිියනය දුරකාන නංක 

55 ඇටම්ිළ ක, 
  

මක.ස්සේකුමා්ය 02 වන සකොටස්, ඇටම්ිළ ක, වත්්, 
ඇටම්ිළ ක,. 

072-3557885 

ආ්ය.මම්. සුග්පාල බණ්ඩාරසවල පාර, ගකමකකල, 
ඇටම්ිළ ක,. 

075-7497065 
055-2294075 

55 ඒ පකසලගම 
  

මඒ.මම්. මප්ර් ාට පළුසගදර, සේකසලසවල, 
ඇටම්ිළ ක, 

071-2956054 

මස්ථ.ඩබ්.ඒ. දිස්ථන කුමාර ග්නිලවත්්, සේකලසවල, 
ඇටම්ිළ ක, 

077-6075149 

55 සී ගාසවල 
  

සක් ග.මම්. න්දසස්ේන ගාසවල සගදර, ගාසවල, ඇටම්ිළ ක,. 076-7865183 

ඩබ්.මම්. රත්නසින් සේරගම, ඇටම්ිළ ක,.  055-5612334 

55 ඩී ප මුණුස්ොට 
  

මච්.මම්. ද,ාන්ද ස්ර්ගස්ථ්ලාව, ප මුණුස්ොට, 
ඇටම්ිළ ක, 

072-2432570 
055-2294050 

ඩී.මම්. ස්ම්පත් ස්දු් කැටකැකලගස්ථවත්්, පඩගම, 
ඇටම්ිළ ක, 

072-4008316 

55 ඊ 
හි්නාරාංසගොකල 
  

ඊ.මම්. වීරසු්දර හි්නාරාංසගොකල, ඇටම්ිළ ක,. 071-6239654 

සක් ග. ්ාංගරාේ ඌව යිල්ඩ් වත්්, 02 වන 
සකටස්, බණ්ඩාරසවල 

072-3177266 

56 සදහිස්්න 
  

ටී.මම්. ස්සේසස්ේකර සදහිස්්න, ඇටම්ිළ ක,. 055-5611529 

ඊ.මම්. නිමකසින් කිතුක මරාව, සදහිස්්න, 
ඇටම්ිළ ක,. 

072-4119796 

56 ඒ සමොස්යස්ොට 
  

ඩී.ඩබ්.ජී.සී. ස්සේරත්න ්ැ්සනසගදර, සමස්යස්ොට 
 ාලිඇල. 

055-5741410 

සේ. ජුලි,ස්ථ ප ල සකොටස්, සස්්සේටස්ථ වත්්, 
 ාලිඇල. 

072-8714232 

56 බී ඌවම සවල 
  

සක් ග.ඒ. සුභසස්ේන මම්ිළ කසගොඩ, ඇටම්ිළ ක,. 071-1498291 

බී. කළුආරච්චි මම්ිළ කසගොඩ, ඇටම්ිළ ක,. 072-2132810 

56 සී සනළුව 
  

මස්ථ. සිවලිාංගම් සනළුව වත්්, බණ්ඩාරසවල 077-8437139 

ආ්ය.මම්.සේ. ස්මලසින් බාංගලාවත්්, සනළුව, 
පට් කසේසගදර 

072-5799893 

56 ඩී සනළුදණ්ඩ 
  

ඒ.මම්. පඤථඤාදාස් කැටවලපාර, කිරවනාිමස්ථස්, 
ඇටම්ිළ ක, 

071-0602941 
055-4921860 

ටී.මම්. ම්. බාංඩාර ාලුක් ග්ැ්න, සනළුදණ්ඩ, 
බණ්ඩාරසවල 

072-4898963 

56 ඊ නිලිමතුසගොඩ 
  

වයි.ජී.පී. ගාටනී සුටත්රා නිවස්, ගුරැකදුර, ඇටම්ිළ ක,. 072-4475209 

ඒ.මම්.මම්. ම්පත්තු 74 කණුව, නිිබමතුසගොඩ, 
ඇටම්ිළ ක, 

078-7320979 

56 ඩී කුඩුමු සවල 
  

මක.මම්. ිළ,දාස් 221/1, සනළුසගොකල, කුඩුමු සවල 072-5205362 

ඩබ්.මම්. ජ,සස්ේකර කසඩ්සගදර, කුඩුමු සවල, 
පට් කසේසගදර 

071-3723111 

57 බී වෑපස්ථස්ාසවල 
  

ඒ.මස්ථ.සේ. කුමාර, ාඩසම් සගදර, වෑපස්ථස්ාවල, 
පට් කසේසගදර, 

077-9306709 

සි්නයි,ා ර් ථපනාද් ඌව යිල්ඩ් වත්්, බණ්ඩාරසවල 076-8643846 

55 මච් මාලිගා්ැ්න 
  

ඒ.මම්. ධ්්යමපාල ඌවමාලිගා්ැ්න, පට්ටසේසගදර 071-1133624 
057-4900922 

ඩබ්.මම්.මස්ථ. බාංඩාර ස්ජි් නිවස්, ඇත්්ලසගර, 
පට් කසේසගදර 

078-3228237 
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ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - දේකොස්ථලන්ද 

ාෙදේස්ේවා වස්ෙ නෙ ලිියනය දුරකාන නංක 

155 ඒ සකොස්ථල්ද මක.මචි මතුල ස්ක්රමසුන්, වැකලවා, පාර සකොස්ථල්ද 724905355 

මස්ථ. ස්සේසස්ේක්ය  ර්්සක පාර සකොස්ථල්ද 723286721 

155 ඩි සකොටබක් ගම ඩබ්.ඒ ිළ,දාස් මකුණුක්ද, සකොස්ථල්ද 768753591 

ස් ද,ාල් සකොස්ථල්ද වත්්,සකොස්ථල්ද 757553347 

155 සක් ග 
මම්ිළ ක්ැ්න 

ිම.මස්ථ ව්යනසින් ප්රි,්් නාවුකල සකොස්ථල්ද 724905200 

මස්ථ. ක බනබ් සිකවා පඩුමුකල සකොස්ථල්ද 725376277 

154 ගම්ප  ආ්ය.මම්. ා්දිමාක සරෝ න ගම්ප ,ඌව මාසවලගම 775318471 

සක් ග.ජි.ම්. සනළුම් ගම්ප ,ඌව මාසවලගම 713781662 

155 මම් 
කැලිපනාසවල 

ිළ.මක. රාංජිත් කුමාර කැලිපනාසවල සකොස්ථල්ද 757624126 

සේ.මම්. සුටත් ධ්ම්ටක මක් ගකර 24, කැලිපනාසවල 717747487 

154 ිම දිවුකගස්ථමුකල මට.ිම ාට්ද ශ්රිලාක දිවුක ගස්ථමුකල ඌවමාසවලගම 755918526 

සරාංගස්ාට ්වස් ් මකක සදනි, සකොස්ථල්ද 0575789747 

154 ඒ 
සකොසලෝගස්ථ්ැ්න 

මම්.ජි. මනුර සකොසලෝගස්ථ්ැ්න, ඌව 
මාසවලගම 

0758392889 
0555683587 

ිළ. වඩිසවක හප්ිළකඩි වත්් සකොස්ථල්ද 728830801 

154 සි බබරසපොකුන ඒ.මට නිශය සා්් නවරත්න නිකිළ ක, ඌව මාසවලගම 752679478 

ඩිමලිස්.ජි ධ්නු ථක මැදසගොඩ ඌවමාසවලගම 718927495 

155 ජි ම ල්ද ජි.ඩබ්ලිවු. රාංජිත් ම්පත්තු මක 02, රනවරා මාව්, මළුත්සවල 776952835 

මට.ිම ස්මරසකෝ් ම ල්ද ඌවමාසවලගම 758204353 

155 මච් රනසිාං ගම සුනික සප්රේමලාක  රානිවත්්, රනසිාං  ගම, 
සකමස්ථස්ොට 

0575683806 

මස්ථ. ක.මම්. ප්රනා්දු නාකැ ක,, සකමස්ථස්ොට, නිකසපෝ 711815379 

 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - බණ්ඩාරදේවල 

ාෙදේස්ේවා වස්ෙ 
 

ලිියනය දුරකාන නංක 

57 ජි වරකාදණ්ඩ මච්.මම්.සස්සනස්රත්න 
බාංඩා 

ස ේමාක,වරකාදණ්ඩ,පට් ක,සගදර 773590195 
572575799 

මක.ආ්ය.මම්.කරුණාරත්ව ර්බුදු, වරකාදණ්ඩ 714393218 
573571917 

57 මලිත්් ආ්ය.මම්.ස්රසස්ේකර මලිත්් ම ා ස්දයාල,,මලිත්් 718312176 

 ක.මච්.ජිනදාස් සුරමය,වටබැශද,මලිත්් 716563032 

57 ඒ සපරස ට් ක, මස්ථ.මම්.කරුනාරත්න ස්ම්පත් නිවස්, සපරස ට් ක, 718948428 

සක් ග.මම්.ද,ාරත්න සපරස ට් ක,,ප කට,සගදර 766624864 

57 සි කුරුකුසශගම ඩබ්.ජි.මම්.ගුණසස්ේකර මලිත්සත්සවල,කුරුකුසශගම 779254427 

සක් ග.ිම.දිස්ානා,ක පකසකසවල,පට් ක,සගදර 775695853 

57 ඊ ම ්ැ්න ඩබ්.මම්.කුමාරසස්ේන ම ්ැ්න,පට් ක,සගදර 0711421793 
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ිළ.ිම.කටුග  ප ල වලේව,පට් ක,සගදර 774976594 
575611055 

57 මප් කටුග  ම්.මම්.සුමනදාස් කටුග ,මලිත්් 0572230711 

ඒ.ඒ.මම්.ආන්,දාස් කටුග ,මලිත්් 759108821 

63 ඹ සස්්කැ්න්් සක් ග.ියවප්රකාශය සම් සනො.02,සදමළ ස්දු ල,නා,බැශද 0774263017 

ආ්ය.පශමනාද් සස්්කැ්න්්,නා,බැශද 771311442 

64 ඒ ක ත්සත්සවල මක.ඒ.ගුණපාල ා ල ක ත්සත්සවල,බ/සවල 0712156154 

 ක.සින්සස්ේන සනො 216,ා ල 
ක ත්සත්සවල,බ/සවල 

 572225198 

67 බ් මරනසවල ආර.මම්.හි්නිමප්ර් ාට සබෝගස්ථ්ැ්න.ඇත්්ලිළ ක, 0757654039 

ආ්ය.මම්.ජ,සු්දර ර්ව්ක් ගග මුකල, මරනසවල 728577510 

64 සි රාංජැකලෑව වයි.මම්.ජිනදාස් මාංක 71,සකෝමාන්කාසගොඩ,බ/සවල 0770418983 

සුදුබාංඩා ඒකනා,ක මාංක 73,සකෝමාන්කාසගොඩ,බ/සවල 711289771 

65 ඒ 
දකුණුකැිමකලසවල 

ආන්ද වනසිාං  දකුණු කැිමකසකසවල,බණ්ඩාරසවල 0711291824 

ඩි.ිළ.ඇසලක් ගස්ැ්ඩ්ය ගකවලප්නදකුණු 
කැිමකසකසවල,බණ්ඩාරසවල 

775838411 

65ිම 
බණ්ඩාරසවල,බටහිර 

මබ්දුක මු්ාලිප් පාරැක් ග 16.1 නිවාස් ස,ෝජනා ක්රම, වැලිමඩ 
පාර බණ්ඩාරසවල 

0728834989 

මච්.මම්.ශ්රිකා්්නන්ද සනො 33,සුරමයගම බණ්ඩාරසවල 723527619 

65 සි කරග සවල සක් ග ඒ සදෝ ද,ාවාංශය ස කුසුම්,කරග සවල,බණ්ඩාරසවල 0712676224 

ිළ.ස්.රාංජිත්.මමරසින් කා්ති,කරග සවල.බණ්ඩාරසවල 718283753 

65 ඩ් බැශසශකුඹුර ඩබ්.බ්.මම්.කිත්සින් බාංඩාර දිඹුලවත්්,ීමබඩඇකල, බ/සවල 0728580177 

සක් ග.මඒ.ඩි. ස්රත් සපසරරා ස ලබැශසශ කුඹුර,දකුණුකැිමකලවල 775633683 
572224103 

65 ඊ ාණිකම්බැශද මම්.සක් ග.මමරසස්ේන සනො 10,මා්යසලොේපාර,ාණිකම්බැශද,
බ/සවල 

0717417057 
572222728 

මම්.ඩබ්.ද,ාරත්න ප්නිලකදුර,ානිකම්බැශද,බ/සවල 716562710 

65 මප්.ිමබඩඇකල බණඩාරකරුණාරච්චි මාංක 99,සකොකලුවත්්,ිමබඩඇකල, 0716401822 
572231422 

මස්ථ.මම්.දිස්ානා,ක නිලාංකා,ේබඩඇකල,බ/සවල  572232030 

65 ජි ,බණ්ඩාරසවල 
නැසගනහිර 

සක් ග.මම්.ඩි.කුමාරබාංඩාර නගරස්භා නිවාස්,ර්ණාගල 
පාර,බ/සවල 

0710512376 
572231863 

සක් ග.රාජලිාංගම් සනො 13 ර්ණාගල පාර.බ/සවල  573572867 

65 මච්.නා,බැශද ම්.රස්ා්්ර් නා,බැශද මාංක 01 සදමළ ස්දයාල, 0724701226 

ඊ.මම්.ප්රස්ාශ දිලුස් ාට, බැාංකුව, නා,බැශද 722282903 

66 කිනිගම මම්.ජි.මස්ථ.බනපසිාං  සනො 06,රත්මකගස්ථඇකල,කිනිගම 0726913655 

මආ්ය.මම්.මක.ර් ථපකුමාර රත්න ස්ථසටෝයස්ථ,කිනිගම,බ/සවල 724202157 

66 ඒ මකුකඇකල මම් ථු  ඩි.ස්මලදාස් සනො 28/1,මැදප්න,මකුකඇකල 0714295951 

මම්.ඩි.වස්්් මනතුාංග හිඹුටුසගොකල,මකුකඇකල 724655681 

66 ිම පඩසප්රුව මම්.ඩි.ජ,තුාංග ිළහිකලගාව සගදර,පඩසප්රුව 0719375771 

ඩබ්.ජි.මස්ථ.ආ්ය.ර්ාංචිබාංඩාර සමොරග ේත්්,පඩසප්රුව 726678370 

66 සි දුු කසගොකල ිළ.ස්ැමස්් ප්රනා්දු 198,ලිලා නිවාස්,දුකසගොකල 0725866293 

ආ්ය.මම්.ගුණපාල 152 ර්ණාගල පාර,බණ්ඩාරසවල 772288258 

66 ඩි ම පකප් ඩබ්.මම්.මජිත්කුමාර පදාකල ගම,සස්වනගම,ම පකප් 0717187762 

ඊ.ඩි.මජිත්කුමාර මාංක 
34,පදාකලගම,ම පකප්,බ/සවල 

767119850 

66 ඊ.මසගොඩගම ආ්ය.මම්.මස්ථ.රත්නා,ක ාාමර, මලුත්වත්්, මසගොඩගම 0572232442 
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ස්.ිළ.ආන්ද ස්දානපතිරණ මඹදණ්සඩ්ගම,බ/සවල 715245213 

66 
මප්.සවස රගල්ැත්් 

ආ්ය.ඩි.ස්ලි,ට් ාතුන්,පලගලමරාව,මකුකඇකල 0775250455 

මස්.ඒ.ඒ.සිකවා ගකසබොක් ගක,මකුකඇකල 712762329 

66 ජි ්්තින්, ස්.මම්.ලාක ප්රි,්් 201 04 කිණිගම 0778218599 

මම්.ස්.මකස්ස්ථ රාජපක් ග  46.මැදහි්න,බණ්ඩාරසවල 716570885 

66 මච් 
දරහිටවනාසගොඩ 

ිම සු්දරසස්ේන දරහිටවනාසගොඩ,දුකසගොකල,බණ්ඩා
රසවල 

0779328227 

සේ.ඒ.නාලනි ප්රිතිමාසනක නා,බැශශ 
සකොටස්,දුකසගොකල,බණ්ඩාරසවල 

774150740 

65 මයි සක්රේවවත්් සපෝනයි,ා පලනිනාද් ප ල සකොටස් සක්රේවවත්්  574906259 

මරදරාේ රාසේ්්ර් නිලනිවාස් සදමල ම  
ස්දයාල,,සක්රේවවත්් 

778464618 

67 ඇත්්ලිළ ක, මස්ථ.මච්.ිළ.ප්රනා්දු කිරවනාබ්ස්ථස්,ඇත්්ලිළ ක, 0721538884 
572233400 

මම්.මම්.මස්ථ.කිළල බණ්ඩාර කිරවනාබ්ස්ථස්,ඇත්්ලිළ ක, 719407179 

67 ඒ සකෝ්ස ල ඊ.මස්ථ.ස්.සජෝතිරත්න 176 ටණුව්වැවප්න,පනාංගල 0710143969 

ඩ්.මම්. කකින්බාංඩා ටණුවාංවැවප්න176 
ටණුව්වැවප්න,පනාංගල 

773373249 

67 ිම ිමදුණුවැව මම්.මහි්ද බදුලුගස්ථ ්ැ්න,ිමදුණුවැව 0726012320 

ඒ.ස්්නසකෝ් බදුලුගස්ථ ්ැ්න,ිමදුණුවැව 721833520 

67 සි මසබ්සගොඩ ආ්ය.මම්.මුතුබාංඩා කැටකෑකල,මසබ්සගොඩ,බ/සවල 0714399921 

මම්.මච්.මම්.කලුබාංඩා සින්මකවත්ත්,මසබ්සගොඩ,බ/සවල 712879610 
572223188 

67 ඩි 
පතුරුකැිමකසකසවල 

ඩබ්.ඒ.සප්රේමරත්න සනො 276 ,පතුරු කැිමකලවල,ප/සවල 0718150777 
572230736 

ඩි.මම්.ජ,සිාං  ගැමුණු මාව්,පතුරුකැිමකලවල 773818917 
572230261 

67 ඊ කින්ඹරුව ආ්ය.මම්.මමරසිාං  කින්ඹරුව,බ/සවල 0711730988 
572230536 

ආ්ය.මම්.නාලනි කුමාන් ාට කින්ඹරුව, ස්දු ල,කින්ඹරුව  572236814 

වටගමුව මච්.මම්.කරුණාපාල මමරනිවස්,ඇත්්ලිළ ක, 0714407161 
572223860 

මසබ්පාල ජ,වීර මසනෝජා,වටගමුව 718283806 
574920220 

67 ජි වැව්ැ්න ඩි.මම්.ගුණසස්ේකර පැරකුම් 
මාව්,දි,ිමිමල,බණ්ඩාරසවල 

0715870012 

ඊ.ඒ.සස්ොමදාස් පැරකුම් 
මාව්,දි,ිමිමල,බණ්ඩාරසවල 

775850884 

67 මච්.දිගන්ැ්න මස්ථ.මම්.පශමසින් කිතුකසදෝව,දිගන්ැ්න,බ/සවල 0713569327 

මම්.මහි්ද 150 /1, ධ්නසින්,දිගන්ැ්න,බ/සවල 723591614 

67 සේ. මා්ැ කකල ආ්ය.මම්.ාට්ද කුමාර පාස්ක ක්ද,මා්ැ කකල 0778004445 

ආ්ය.මම්.ඥානසින් දලුත්ඇකල,මා්ැ කකල 777293553 

67 සක් ග සගඩි,ාසරොද ඇනස්ථලි ප්රනා්දු 205/1 ස්ශය සාකා මාව්,බ/සවල 0724417833 
573582046 

සක් ග.ා්්රදාස් ස්ශය සාකා මාව්, සගඩි,ාසරොද 722134714 

67 ම්.මයිස්ථලැබ් 
වත්් 

මස්ථ.මම්.තිලකරත්න මයිස්ථලැබ් සදමළ ස්දයාල,,බ/සවල 0716373408 

මම්.ා්ස්රස්ථකර සනො 124,සක් ග ් පාර,මයිස්ථලැබ් 725840093 

69 ිම හිකඹ, ඩි.ඩබ්.ම්.ගුණසස්ේකර රජසකොටුව,හිකඹ, 0713890856 
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ජි.මච්.ගුණදාස් රජසකොටුව,හිකඹ, 713503706 

69 සි පකසකසපරුව ඩි.මම්.ගුණසස්ේකර කි්කඇකල පාර,හිකඹ,  575680531 

ආ්ය.මම්.ගාටණි කටුසවල වත්්,හිකඹ, 767500758 

69 ඩි සදෝව  ක.මම්.සස්කට් 
දිස්ානා,ක 

මලුත්ගම,ිමදුණුවැව,බ/සවල 0775299359 

මච්.ඒ.සුනික මමරසිාං  මලුත්ගම,ිමදුණුවැව,බ/සවල  572232616 

70 බඹරගගම ඩි.සක් ග.මනුර සස්ේනාධිර මම්ිළ කසගොඩ වත්්, මඹදණ්සඩ්ගම, 
බ/සවල 

0715740026 

ආ්ය.මම්.සක් ග.ිම.රත්නා,ක මාංක 18,ලාංසින්ගම,මඹදණ්සඩ්ගම 778759603 

70 ඩි 
ලි,්ග සවලවත්් 

ම්. ක.සම්ඩිස්ථ ලි,්ග සවලවත්්,බ/සවල  575510838 

ජි.සේ.ම්.කරුණාරත්න ලි,්ග සවලවත්්,බ/සවල 712324101 
574902897 

70 ිම මඹදණ්සඩ්ගම ිම.ඒ.ඩබ්.ඥානදාස් සකොටුසේසගදර,මඹදණ්සඩ්ගම 0718045930 

සේ.මම්.බාංදුපාල මලවතුර,මඹදණ්සඩ්ගම 715462746 

70 සි බැශසශමරාව මච්.මම්.මුදි,්සස්ේ නිලුකා,බැශසශමරාව 0729980920 

මච්.මම්.ස්මරතුාංග ිළ,සස්වන,බැශසශමරාව 717737661 

70 ඒ ලි,්ග සවල ඒ.සේ.මම්.පථරේම්ිලක ස්ම්පා,,ලි,්ග සවල  572287424 

සේ.මම්.ජ,තිලක මඹසස්වන,ලි,්ග සවල 777434267 
572223691 

155 ඒ මම්ිළ කක්ද සක් ග.කදලයිමරස්් මම්ිළ කක්ද වත්්,ර්ණාගල 0774933651 

ස්.මා,ාක්රි ථන් මම්ිළ කක්ද වත්්,ර්ණාගල 572287058 

155 ඒ ම ක්ද මම්.සු්දරරාේ සදමළ ස්දු ල,ම ක්ද 0575680077 

ආ්ය.ඩි.සස්ොමපාල ගැච්කසඩ්,ර්ණාගල 710595950 

155 ිළ ර්ණාගල ඒ.ජ,ියල් සත් කම්මල සකොටස්,ර්ණාගල 0774842382 

ඩි.මම්.ා්දන ස ේරත් ර්ණාගල වත්්,ර්නාගල  573001669 

 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - වැලිෙඩ 

ාෙදේස්ේවා වස්ෙ නෙ  ලිියනය  දූරක න නංක  

48 මඹග කඹුර 
  

ආ්ය.මට.ස්රත් රාජපක් ග  මඹග ක=ඹුර වැලිමඩ 072-9867551 

ආ්ය.මට.පපසස්ේන වැලිමඩගම, වැලිමඩ 077-7467352 

48 ඒ දිවුරැටගම 
  

මචි.මට.සින්සස්ේන දිවුරැටගම, නුග්ලාව 072-3890266 

ම්.බ්දුලසස්ේන දිවුරැටගම, නුග්ලාව නැ් 

46 ිම ගිරාසබුි 
  

ම්.මට.ආන්ද ගිරාසබුි, නුග්ලා 072-2127911 

ම්.ම ර බණ්ඩාර ගිරාසබුි, නුග්ලා 071- 6492007 

48 සි වැලිමඩවත්් 
  

 මටත් ගජසිාං  වැලිමඩවත්්, වැලිමඩ 077-2410000 

 ක.ගස් ් වැලිමඩවත්්, වැලිමඩ 072-4356932 

49 ස්දුරැසපොල 
  

ලලි්ා රාජපක් ග  ස්දුරසපොල, කැප්සප කසපොල 072-7334705 

ඩි.මට.පපාලි ාශදස ේන , ස්දුරැසපොල 077-7938945 

49 ඒ සබොරගස්ථ 
  

මආ්ය.මට.බනපසිාං  පාදිනාසවල, සබොරගස්ථ 077-4049591 

සක් ග.සමොහිදි් පාදිනාසවල , සබොරගස්ථ 077-7617342 

49 ිම සිකට,ාර්ර 
  

මුරැග් සුස්ය ථ ස්ය්දසපොල, සිකට,ාර්ර 057-5682159 

ඒ නස්ා්යදි් ස්ය්දසපොල, සිකට,ාර්ර 071-5839823 
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48 සි ු ලාංකසපොකල 
  

සක් ග සවලායුධ්ට ු ලාංකසපොකල,  වගල 077-5025457 

මච්.මච්.නිස්ාට ු ලාංකසපොකල,  වගල 072-2659441 

49 ඩි මලසකොලගාල 
  

මස්ථ රාසේස්ථවන් මඇකිම,් වත්්,  වගල 071-5811133 

ආ්ය.මට.දම,්ති ඇකිම,් වත්්,  වගල 077-2575922 

49 ඊ ගවරටමාන 
  

මට.මසබුිසකෝ් මසගොඩ වත්්, කැප්සප කසපොල 057-2280919 

කුසුමල්ා ගමසව ගවරටමාන කැප්සප කසපොල 077-8152298 

50 පාලුගම නගර, 
  

ඩි.මට.සුමතිපාල පාලුගම, කැප්සප කසපොල 072-5314542 

සේටස්ථ සපස්යරා පාලුගම, කැප්සප කසපොල 057-4912236 

50 ඒ මසඹුිසවල 
  

ම්.ශ්රි,ානි සපොකවත්්, ස වනක=ඹුර 071-8870308 

 ආ්ය.රත්නපාල ව්යස්ක් ග, මසඹුිසවල 072-6262566 

50 ිම 
ස්්නසකෝ්සවල 
  

මට.දුට්ද ස්්නසකෝ්සවල, කැප්සප කසපොල 072-9101228 

මට.ජ,තිලක පඩුබාදන, කැප්සප/සපොල 077-5127179 

50 සි පාලුගම ඇකල 
  

ඒ.ඩි.මනුරසින් මමුස්මරාව, ඇකල 057-5789535 

ඒ.ඩි.ධ්නපාල සකොහිලසකොකල, නුග්ලාව 057-5615905 

50 ඩි කැප්සප කසපොල 
  

ිම.මට.ස්රත් පාලුගම, කැප්/සපොල 071-9108080 

මට.ආන්,සස්ේන සප්රගස්ථවත්්, කැ/සපොල 057-2280591 

50ඊ මරබශධ් 
  

මම් සුනික සපකලිේ්න, කැප්සප කසපොල 728727172 

මට වඡිර චි්්ක මරබශධ් ,කැප්සප කසපොල 573541181 

50 මප් ස වණකහ  ුර 
  

මට මිමපාල ිළට කඹුර, ස වණ කහ  ුර 575788434 

ධ්ටටක භ්ඩාර ිළටකහර, ස වණ කහ  ුර 575788434 

50ඡි ියිමලි,සගොකල 
  

මට. ද,ාවති හිහුිලි,සගොකල, ස වණකහ  ුර 783595528 

0මස්ථ  නිශය සශය සාංක හිහහුිලි,සගොකල, ස වණ 
කහ  ුරනැ් 

 575682967 

50 මචි. දිමු්ගම 
  

ටකට් සපෝසස්ේකා 262, දිමු්ගම 574916042 

ිළ. රත්නපාල දිමු්ගම, නුග්ලාව 717482076 

50මයි.ර්ර්සවළ 
  

මාංඡන මරස්්ද කරගස්ථවගර,කැප්සප කසපොළ 722697492 

ලක් ග ථම් සින්ව්යධ්න කරගස්ථවගර,කැප්සප කසපොළ 725273920 

50සේ ිමිමලිගමුව 
  

දුට්ද නවරත්න ඡස,ෝදා, ිමිමලිගමුව 712676168 

මට. ආන්ද ක ටග වත්්, ිමිමකගමුව 723373688 

51 සබෝග  කඹුර 
  

මස්ථ නවරත්න  ර්්සකපාර, සබොග කඹුර 574902435 

ම් රාඡපක් ග  මසබුිසවළ පාර, සබෝග  කඹුර 724829410 

51ඒ.කලුබුලුල්ද 
  

මනු ා මසබුිරත්න සබලිග  සගදර ,කලුබුලුල්ද 717210064 

මට. සස්ෝමාවති මැඩුක මරාව, කලුබුලුල්ද 714422950 

51ිම. ාඩසමුිගම 
  

මට. ගණපාල සස්නස්රත්න, මාසදෝස්ට නැ් 

සුඡිත් සරෝ ණ ගකසගොඩ, මාසදෝස්ට 726370889 

51සි. 
ක්සදර්ු කසපොල 
  

රාංග ලලි්ද පඩසවළ,කණ්සදර්ු ලුසපොල 725305908 

මට. ගණසස්ේකර මැදසගොඩසදෝව,කණ්සදර්ු කසපොල 
නැ් 

 726502463 

51ඩි. මලව්සගොඩ 
  

මට. රණස්ර වැකසපසනළ වත්්, සබෝග කඹුර     574829286 

0ස්ම් ඡ,සකොඩි සපකලග මරාව, සබෝ/කහ  ුර 573570101 

52 නැදු්ගමුව 
  

0ිළ. දිස්ානා,ක ගකසගොඩක්ද,නැදු්ගමුව 723279662 

මට. ධ්්යමධ්ාස් කරග සවළ, නැදු්ගමුව 716102218 

52ඒ වැලිමඩ නගර, 
  

මට. ඡ,රත්න සකොඩිකාර වත්්,නුග්ලාව 723139680 

මට. කිශය සා්් නැදු්ගමුව පාර,වැලිමඩ නැ් 
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52ිම. ල්සශගම 
  

මස්ථ සිවකමා්ය ල්සශගම, වැලිමඩ 776520764 

පපාලි ස්රත් ල්සශගම, වැලිමඩ 770611311 

52ිම. මාස්තිකඹුර 
  

ම් ඡ,ලත් බ්ල වත්්, මාස්තිකඹුර නැ් 

රසික සප්මලාක බ්ල වත්්, මාස්තිකඹුර 726716751 

52ඩි. කිමකසකගම 
  

ස්රත් ස්්යසිාං  කිමකසකගම, වැලිමඩ 722670516 

ඩි. ලලි්ා කැිමකසකගම. වැලිමඩ 756166902 

58 දික් ගකිළට්, 
  

මට. මාපා මදු්ිළටවත්් ,දික් ගකිළ ක, 573578282 

සක් ග ස්කුටසිාං  දික් ගකිළ ක,, වැලිමඩ 572280134 

58ඒ. කැටකෑකල 
  

මක ගණදාස් ,කපත්සවළ, වැලිමඩ 778962398 

ා්ධ්ානි ස්මරසස්ේකර කැටකැකල, වැලිමඩ 716097419 

58ිම. ර්ු කසපොල 
  

රාංග පසප්ක් ග ණ මරැණ නිවස්, ර්ු ග 573787014 

 ්ය  සශව ර්ු කසපොල, වැලිමඩ 715804617 

58සි 
සකොස්ථකණුසවුිගම 
  

මට. ඡ,වරධ්න සකොටුසවුිසගදර, දික් ගකිළ ක, 719400328 

මට. නිමක වටලි,ශද, දික් ගකිළ ක, 77950955 

58ඩි. ඩ,රබාවත්් 
  

ස්.සස්ෝනරත්නට ඩ,රබා වත්්,ඩ,රබා 575681464 

ග,ා් ස්ටපත් ඩ,රබා වත්්,ඩ,රබා 728393404 

59 නාසවල 
  

බුශධිකා  ්ය නි ස්මුපකාර, මස්ල, නාසවල 575685713 

සුදු මප්ර් ස්මුපකාර, මස්ල, නාසවල 574911965 

59ඒ දඹස්්න 
  

ඡි. ලිලාවති මක් ගකර 28 දඹස්්න 575683462 

මනු ා සකෝලාවල දඹස්්න, වැලිමඩ 575545520 

59ිම ,කපත්සවළ 
  

ඒ නවසිාං  ,කපත්සවළ, වැලිමඩ 725987070 

කා්තිල්ා සස්ේකර ,කපත්සවළ, වැලිමඩ 771005344 

59සි. මැදසදරගම 
  

තිලක් ග ස්රසිාං  දහස්්න, වැලිමඩ 776552858 

මඡිත් ස්මලරත්න දඹස්්න, වැලිමඩ 717185308 

59ඩි. දිස්ස්ොටසවළ 
  

සක් ගඩි. මාසනක ස්සිපාර, දිස්ස්ොටසවල 712322692 

ස්මක බණ්ඩාර මලුත් සගදර , දිස්ස්ොටසවළ 723325624 

59ඊ. ප ල,ක කඹුර 
  

ිළ. ස්ටපත් ප ල,ක කඹුර. නාසවල 724159102 

සුනික ශය සා්් කරග ප්ණ, නාසවල 729012248 

60 ටර වත්් 
  

මට. බණ්ඩාර බලස්ොට ඇකල, ටර වත්් 575780840 

මට. ස ේමල්ා 06කණුව ටර වත්් 573570171 

60ිම. පඩුිළහිකල 
  

ඩි.සින්ක සස්සුොස ෝසලොළ,ටර වත්් 572244069 

සක් ග. සින්පාල සස්ොස ෝසපොල, ටර වත්් 574901330 

60සි. සකොටකි්ල 
  

ිළ. මුණසිාං  ඡටබුග  සගදර, ටර වත්් 575685584 

මට.සස්ෝමාවති පඩසවළපාර, ටර වත්් 573580910 

60ඊ හිගරැගමුව 
  

මහි්ද රැව් ස ලකින්්ද, හිගරැගමුව 724312939 

වස්්් කමාර වත්සත්රාව , හිගරැගමුව 712869201 

61 ගරැ්ලාව 
  

මට.කාටක නුගග  මුකල, ගරැ්ලාව 722996923 

මට. ාටති,ාස්ථ නුගග  මුකල, ගරැ්ලාව 777041531 

61ඒ කරගස්ථ ්ැ්න 
  

මට රු මා් 04 කනුව ගරැ්ලාව 723399837 

මට.මට.ශය සලිට කරගස්ථ්ැ්න, ගරැ්ලාව 779719708 

61ිම. මලුසගොකල 
  

මට. ස්ාඡික් ග මලුසගොකල ,සබෝග කඹුර 772903888 

මට. ා ාක් ග සිනිමල, මලුසගොකල 726043331 

61සි. ම ්ැ්න 
  

මට. ම්ස්ා්ය ම ්ැ්න, ගරැ්ලාව 777205432 

මට. න්ප් ා් ම ්ැ්න, ගරැ්ලාව 572280365 
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61ඒ. සබොරල්ද 
  

මආන්ද ඡ,සුන්, මඩරැසගොකල, සබොරල්ද 574902080 

ස්ාංඡ, රණසිාං  මැදසපොල, සබොරල්ද  5757833449 

62 ිම වාංගි,කඹුර 
  

ස්මරසින් ස් සුඡසස්ේකර වාංගි,කඹුර.,සබොරල්ද 777854398 

සිසිර කලරත්න හුිලුගටස්ොට, සබොරල්ද 573580584 

61ිම 
හි්නාරාංසගොකල 
  

රුව් ඡ,සිාං  ිළටසපොල, සබොරල්ද 575383281 

සුග්දාස් ස්දකැලුට හි්නාරාං සගොකල, සබොරල්ද 572222261 

61ිම. ර ාංගල 
  

ිළ. ආන්,රත්න ර ාංගල, සබොරල්ද 723540545 

මයි. සඡෝ ප්  ර්්සකබාර, සබොරල්ද 714199799 

62 ස ළ,කකඹුර 
  

නිමක සස්නස්රත්න ස ල,ක කඹුර, සබොරල්ද 724914541 

මසශය සෝක ස්රසිාං  ස ල,ක කඹුර, සබොරල්ද 726947057 

60ඩි වැලිකඩගම 
  

0වරණ ිළ,ද්යශය සණ ස්දස්යඛ්ා,වැලිකඩගම 578844254 

කරැණාසින් සකොඩිකාර ඡන පදාන ගටමාන,, වැලිකඩගම   
නැ් 

  

60ඒ මකසපෝ 
  

ඡි. කරැණාපාල මකසපෝ ,ටර වත්් 578888812 

ස්ම් කිත්සින් මකසපෝ ,ටර වත්් 728883411 

 
 
 

 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - ෙපු දේම 

ාෙදේස්ේවා වස්ෙ නෙ ලිියනය  දුරකාන නංක 

  

රත්කරස්ව  62 ඒ.ජී. රාජා ස්සේසිාං  රත්කරේව,  ර්්සක 729788626 

මක.මම්.රසික ප්රභාත් සබොක් ගසක් ග ඇකල, රත්කරේව 718643874 

හස ොයි,ගම 62A ඩබ්ලිේ.මම්.ධ්්යමදාස් වැකමඩ පාර, හහි, 719594104 
573001128 

ආ්ය.බී ා්්රානි ජ,සිාං  වැකමඩ පාර, හහි, 775198629 
553051421 

මාලිගා්ැ්න 62B ජිනාන්ද හිට ස් ාරස්ථාාන,, රත්කරවුව 572280475 
572280475 

මක.පී.කිළල බ්ඩාර ගුරු නිවාස්,, ද්යමපාල 
ස්දයාල,,සබොරල්ද 

726986425 

ිළටසපොල 64I ආ්ය.ඩී.ිළ,්් වනසිාං  පඩුිමලි්ැ්න, ාදකගස්ථහි්න 725172509 

මස්ථ.ිළ,්් කුමාර පඩුිමලි්ැ්න, ාදකගස්ථහි්න 715592929 

හ ායි, ව්් 62 K මස්ථ.ස,ෝග් හහි,වත්්,හහි, 773059599 

නාගමුත්තු ා්ස්ර  සබොස්ථ හහි,වත්්,හහි, 773232504 

 ර්්සක 63 A ඒ.ඩබ්ලිේ.ා්්රසින් දසබ්්ැ්න පාර,  ර්්සක 772804366 

මස්ථ.මක.නලී් 
සමස ොමට් 

ප්රධ්ාන පාර,  ර්්සක 772955505 

ිළටරත්මසක 63B මුත්තු ලිාංගම් මදිමලග් පඩ සකොටස්,ිළටරත්මසක 774417629 
57670584 

ස්ොමස්ථ මැතිේස්ථ ප ල සකොටස්, ිළටරත්මසක 774842363 
057670584 

 ර්්සක ගම 63 L ඩී.මම් දිස්ානා,ක , ලබැශද,  ර්්සකගම 724073213 
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මනුර මමරතුාංග  ර්්සකගම,  ර්්සක 714821310 

ස ොරසදොසරොස්ව 63E ඩබ්ලිේ.ආන්,සිාං  ස ොරසදොසරොේව,  ර්්සක 726551592 

ඩී.මම්.සුදු බ්ඩා ස ොරසදොසරොේව,  ර්්සක  575670349 

්ාංගමසක 64 F කරුනාමූ්යතී  ්ාංගමසක වත්්,  ර්්සක 723814784 

ම්.මල්යම ප ්ාංගමසක වත්්,  ර්්සක  575681047 

පාංකැ ක, 63H බී.ක්දස්ාට ක්නා මාංක 22/01, ප්කැ ක, වත්්, 
 ර්්සක 

779555946 

මස්ථ.ම්ස්ොනි බදුකල පාර,  ර්්සක 726552346 

සවලාංහි්න 63J ආ්ය.මම්.ස්ම්් 
රත්නා,ක 

සවල්හි්න,  ර්්සක 728178840 

ඩබ්ලිේ.මම්.මහි්ද 
ස්සේසස්ේකර 

සවල්හි්න,  ර්්සක 722127275 

ස්ොටලාගල 63H ඩබ්ලිේ.මස්ථ.මම්.ඩ,ස්ථ ස්ොටලාගල,  ර්්සක 724093534 

සක් ග.නවාසිවා,ම් ා ල සකොටස්, ස්ොටලාගල 715172682 

දසේ්ැ්න 63 O මස්ථ.කා්යතිේ ඩී.පී.ටී සකොටස්, දසබ්්ැ්න 715128450 

සපරුමාක ම ා ලිාංගම් බණ්ඩාරමලි, , දසේ්ැ්න 779386082 

සකොළ්ැ්න 63 G ඩිම.ඒ.ඩි සුමනසස්ේකර සකොළ්ැ්න, ර්්සක 726293711 

ිම.මස්ථ. සස්ේකට් ට,ස්ථ සකොල්ැ්න,  ර්්සක 771291451 

ගකක්ද 64E වී.රාසේ්්ර් ගකක්ද වත්්,  ර්්සක 756085109 

මස්ථ.සුප්පයිපා ගකක්ද වත්්,  ර්්සක 724953578 

මාගින්ර්ර 63L ඒ.ජී. න්ස්ථා්්ර දුම්න්, සවට්ටුව මස්ල, ර්්සක 715172738 

ජගත් ිළ,්් 
මසබ්නා,ක 

මාංක 468, ප්ස්ල පාර,  ර්්සක 724506086 
572268324 

නිකසපෝ බටහිර 
157L 

වයි.මම්.නවරත්න දටනි,්ැ්න, නිකසපෝ 752727170 
575682777 

ඒ.මක.ඒ නිශය සථස්ාංක ීමනිළ ක, නිකසපෝ  714465427 

සවල්ස්ට 155B සක් ග.ඩබ්ලිේ.ටී.ස්රත් 
ද,ාන්ද 

පප ්ැපැක කා්ය,ාල,, මක් ගකරසී, 754038669 
575672101 

ආ්ය.මම්.සින්සස්ේන මක් ගකර සී,,  ර්්සක 711485007 
575618301 

සමොරකැ ක, 155 E සක් ග..සක් ග.ස්සේසින් සමොරකැ ක,, නිකසපෝ  573587621 

ඩී.මම්.සස්ෝමතිලක මුරු්හි්න. නිකසපෝ 713381889 
575788213 

මක් ගකරසි,155 F ඩී.මම්.ජ,තිලක කක් ගකුටු මරාව, මක් ගකරසී, 726634518 

මම්.මම්.පශමසින් මක් ගකරසී,,  ර්්සක 726610770 

සකමස්ථස්ොට 155 සි  මම්.ම්. වස්්් සකමස්ථස්ොට, නිකසපෝ 713890395 
554985922 

සී.මම්.පී.පීන්ස්ථ ඩීමායි ජනපද,,සකමස්ථස්ොට 711286287 
575680439 

නිකසපෝ 
නැසගනහිර 155 

ඩි.ස්්දයා කුමුදිනි වැකලවා, පාර, නිකසපෝ 717491480 

ආ්ය.මම්.ධ්්යමසින් කැකබ් ජනපද,, නිකසපෝ 712737844 

කිරවනාගම 156 ඩී.සක් ග.ඒ.ස්සේපාල සදම් ්ධි,, සස්ොරගුස්, 
 කදුම්මුකල 

725212621 

ආ්ය.මම්.ස්්දයා කුමාන් සදම් ්ධි,, සස්ොරගුස්, 
 කදුම්මුකල 

756804439 
573587415 

ර්ව්ගු ාව156 A සකොටසවස ර ස්සේතිස්ථස් 
හිට 

ස් ාරස්ථාාන,, ර්ව්ගු ාව 725257964 
573579936 
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සදෝන මාලනී 
ස්ක්රමනා,ක 

ර්ව්ගු ාව,  කදුම්මුකල 724686249 
573579935 

ම්්ැ්න 156 D ම්.මම්.සුනික ම්්ැ්න, කිරවනාගම 724526192 

ම්.මම්.මසබ්පාල ම්්ැ්න, කිරවනාගම 728887585 

සස්ොරගුස් 157 ආ්ය.මම්.දුලීක රත්නා,ක ප්රධ්ාන වීදි,, සස්ොරගුස් 725992702 
575671481 

මම්.ලලිත් ජ,ව්යධ්න ප්ස්ල මස්ල, සස්ොරගුස් 723897036 
573576824 

 කදුම්මුකල 157 A ස්ම් පාලි් 
නානා,ක් ගකාර 

 කදුම්මුකල ස්දු ල.  කදුම්මුකල 726080728 
573571696 

මච්.මක.ලක් ග ම් ද 
සිකවා 

මාංක 447, සකලි්වීදි,,  කදුම්මුකක  575610591 

සබරගල 157B ඩබ්ලිේ.මම්.ජ,ව්යධ්න කළුප න වත්්, සබරගල 724700597 

මලි්ද ප්රනා්දු කළුප න වත්්, සබරගල 722854899 

වෑ මලි, 157 L ඩබ්ලිේ.ම්.ගුනවතී වෑ මලි,, සස්ොරගුස්,  කදුම්මුකල 711253575 

මම්.ඒ.තිලක් ග.ස්සේසිාං  වෑ මලි,, සස්ොරගුස්,  කදුම්මුකල 724442575 

මැදසවල 157 E සක් ග.පාල් ම්්ලාව, සස්ොරගුස් 729156587 

ඒ.මක. මත්්නා,ක සස්ොරගුස්,  කදුම්මුකල 723573943 

වක ර්්ැ්න 157H බී.මස්ථ.මස්ථ.සබනඩික් ග වක ර්්ැ්න,  කදුම්මුකල 723626001 

මස්ථ.පී.පඩුවරසව ගිනිගත්ගල,  කදුම්මුකල 726165468 

වටගමුව 157 K ඩබ්ලිේ.ජී.ා්්රානි 
ස ේමල්ා 

 ාකමටු්ැ්න,  කදුම්මුකල 752971139 
575680795 

මම්.ජී.සිසිර කුමාර  ාකමටු්ැ්න,  කදුම්මුකල 723929346 

ස් ාරගල 157 G මම්.සුභාෂිනි පඩ ස් ාරගල,  ර්්සක 715689703 

මක.මම්.පර්ක ශය සා්් ස්මෘශධි කා්යාල,, බ්ලැක් ගවුඩ් 777211678 

 රාංක ව 158 B පී.ඒ.නිමක මනුර සින් වැව්ැ්න,  රාංක ව,  කදුම්මුකල 725599917 

ආ්ය.මම්.ධ්නරත්න වැව්ැ්න,  රාංක ව,  කදුම්මුකල 713943313 

සකොස්ථගම 158 A මස්ථ.මස්ථ.රත්නකුමාර ඌව සකොස්ථගම,  කදුම්මුකල 756208632 

මස්ථ.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාර ඌව සකොස්ථගම,  කදුම්මුකල 728066152 

කාප න 158 ඒ.සක් ග.සුස්යකා පද, 
කා්ති 

කළුප න,  කදුම්මුකල 755867211 

ම්.මම්.කිළල ප්රස්්න කින්මැ ක,, කළුප න 771091122 

මරාංග සවල157 F ඩී.මම්.ම්ජුල ස්ම් 
කුමාර 

මරාංග සවල, ඌව ්ැ්න 752244188 

ඩී.මම්.සුග්පාල මරාංග සවල, ඌව ්ැ්න 752127625 

වැලිිමස්ථස් 157 D ඩී.සක් ග.ඒ.ස්සේපාල ජ,ටනිර්ර, සදම් ්දි,.  725212621 

මබ්.මම්.සුස්නී්ා වස්්නි මටලගම, සස්ොරගුස් 573571327 
573571327 

සිල්ැ්න 158D මක.මම්.සුමනසස්ේකර ප්රි,ා වාස්, සීල්ැ්න  572050114 

ටී.පී.බී.කරුණාවතී සීල ්ැ්න,  කදුම්මුකල 771231426 
573587415 

මටලගම157 E මක.ම්.දිබුලාන 
මසබ්සකෝ් 

මටලගම, සස්ොරගුස් 726107421 

මච්.ජී.ගුණපාල මටලගම, සස්ොරගුස් 718676525 

කිතුක ග රාව 158E ආ්ය.මම්.සී.තු ාර ජ,සිාං  වැටහිර,  කදුම්මුකල 729303550 
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ආ්ය.මම්.ගාටනි සුස්්් 
කුමාර 

සගෝනිකැ ක,,  කදුම්මුකල 728577520 

ස්රසකෝගම 158 G මච්.ජී.ජ,සු්දර වීරසකෝ්ගම, කළුප න  575610328 

මච්.මම්.ධ්්යමසස්ේන වීරසකෝ්ගම, කළුප න 729568285 

පව්ැ්න 158 C සේ.මම්.කලයානි ජ,සිාං  ්ැ්න, ඌව ්ැ්න 728467655 

ඩබ්ලිේ.මම්.ස්ම් 
ලක් ගමාක 

සවසකගම,ඌව ්ැ්න 724907071 

 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු, දේපොලිස්ථ බල ප්රදේශශය - දිය ලාව 

ාෙ ළධළධා/  වස්දේම් 

නංකය ො නෙ 

නෙ ලිියනය දුරකාන නංක 

62 සී ගකඒදණ්ඩ ඩි.ිළ.ජ,රත්න පඩලකුඹුර   ගකඒදණ්ඩ 072-3929741 

  සේ.ිළ.ාට්ද සුස්්් පඩලකුඹුර   ගකඒදණ්ඩ 072-9748136 

62 සේ 
පඩකැ්දසගොකල 

ආ්ය.මට.වීරසස්ේකර මඹ්ැ්න රත්කරස්ව 071-1697727 

  ඩි.ිළ.නිමකසින් නා,බු්න රත්කරස්ව 077-7135860 

63 ප ළකදුරැගමුව ිළ.ජි. ජ,සුන්, මඇකබැශසශගල ප ළකදුරැගමුව 
දි,්ලාව 

071-8365918 

  ඒ.ිම.මස්ථ.මමරසුන්, ඇකබැශසශගල ප ළකදුරැගමුව 
දි,්ලාව 

071-5482348 

63 බී දි,්ලාව මට.ඩි.බ්යනාඩි සපස්යරා ගාම් ක ප ළ සකොටස් දි,්ලාව 077-7644666 

  මචි.ඒ.මස්ථ. සපස්යරා සනො 14 සපොලිස්ථක්ද  දි,්ලාව 071-3595116 

63 ජි සදොඩටවත්් මචි.මට.ස්සේදාස් ස ලවත්් දි,්ලාව 071-43393930 
057-3570658 

  ආ්ය.මට.ආන්,රත්න සකොස්ථග කුඹුර දි,්ලාව 077-6380139 

63 ඩි මලුත්සවල ඩි.මට.මස්ථ.පද,බණ්ඩාර සගොඩමුදුන මලුත්සවල දකුණ 
දි,්ලාව 

071-5677804 

  ඩි.මට.ජිනදාස් මලුත්සවල දකුණ දි,්ලාව 072-4394305 

63 මප් ස් ාරකැසක ඩි.මට.පරණගම මාංක 43 ස් ාරකැසක දි,්ලාව 077-9828331 

  ඩිම.ිළ.ග,ා් ස් ාරකැසක පාර දි,්ලාව 076-9965962 

63 මචි පමාංකදුර සක් ග.ඒ.මනුර ජ,ව්යධ්න පමාංකදුර දි,්ලාව 077-3467398 

  සක් ග.ඒ.සපස්යරා පමාංකදුර දි,්ලාව 071-0318796 

63 මයි 
ස ලකදුරැගමුව 

මස්ථ.සේ.මට.ස්ම් කුමාර වක් ගකුඹුර ස ලකදුරැගමුව දි,්ලාව 071-8659102 

  ආ්ය.මට.පද, ර් ථපකුමාර ස ලකදුරැගමුව දි,්ලාව 076-5498520 
057-3574763 

63 සක් ග ඇකලගම ඒ.මට.පපාලි ඒකනා,ක ඇකලගම දි,්ලාව 070-2373173 
057-2229765 

  ඒ.මට.ස්රත් කුමාර වැලිස ලගම ඇකලගම දි,්ලාව 070-2704032 

64 ක සගොකල ආ්ය.මට.තිලකරත්න ක සගොකල දි,්ලාව 071-0122465 
057-22333005 

  වයි.මට.ගුණරත්න ක සගොකල දි,්ලාව 077-3031963 

64 සි රාංජකලාව මචි.මට.ජ,සු්දර වැව ක සගොකල දි,්ලාව 077-6520228 
057-2230946 

  ම්.සක් ග.ජ,්් පඩවැව ක සගොකල දි,්ලාව 071-3183189 

64 ජි ිමාංසව්ැ්න ඩි.මට.ස්රත් සනො 09 සබෝ,්යපාර දි,්ලාව 071-9255119 



111 
 

  මස්ථ.ා ා් ිමාංසව්ැ්න දි,්ලාව 072-3896754 
057-2227354 

64 මචි ජ,ටණිර්ර ඩිම.පී.ිළ,සස්ේන මාංක 04 ජ,ටණිර්ර දි,්ලාව 071-8081299 

  මචි.මට.ගුණදාස් කිරවනාගකිමස්ථස් ජ,ටණිර්ර 
දි,්ලාව 

 057-5681956 
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ිමුමෙ 06 

ආපදා කළෙනාකරණයග ස්ම්බන්ධ ඌව පළාත් ස්ාාදේේ දේස්ේවා ස්පයන ආය නයන් 

ස්ම්බන්ධ කරග  ෙැකි නාොවලිය 

 
නෙ  නතුර  කාර්යාසිය 

දුරකාන 

නංකය 

ජංගෙ දුරකාන 

නංකය 

ගාටණි රාජකරුණා 
ම ්ා  

ප්රධ්ාන සකකම් ප්රධ්ාන සකකම් කා්ය,ාල,  055-2222809 077 - 7225535 

මච්.මම්.සස්ෝමතිලක 
ම ්ා  

ආණ්ඩුකාරවර සකකම් ආණ්ඩුකාරවර 
කා්ය,ාල,  

055-2222824 077-3054934 

ජී.ඒ.මම්.මස්ථ.පී. 
මඹ්වල ම ත්ට,  
 

සකකම් මුදක  ා ක්රම ස්ම්පාදන නීති,  ා 
ස්ාම,  මධ්යාපන  පළාත් පාලන ස්දුලිබල  
බලශය සක් ගති  ාදිකිරීම්  ාමීය , , ක්ල ප සුකම් 
 ා ාඩම් මමා්යාාංශය ස,  

 
 
055-2222820 

 
 
071-8607999 

මක.මක.මනික 
ස්සේසින් ම ්ා  

සකකම් සස්ෞඛ්ය  ා සශීය, දවදය  පන්වාස්  ා 
ළමාරක්ෂක  වනි්ා කටයුතු ස්  ස්මාජ 
සුබස්ාධ්න මමා්යාාංශය ස,  

 
055-4936288 

 
077-6073653 

ගුණදාස් ස්මරසිාං  
ම ්ා  

සකකම් කෘෂික්යම වාන්  මා්යග  ස්ත්ත්ව 
නි ථපාදන  ටන්දි, ීකවර කටයුතු  මමා්යාාංශය ස,  

 
055-2222865 

 
077-3267672 

ජී.සක් ග.මස්ථ.මක. 
රාජදාස් ම ්ා 

සකකම් මා්යග ස්ාංව්යධ්න  නිවාස්  ජල 
ස්ම්පාදන  වතු , ක්ල ප සුකම් ස්  ස්මූපකාර 
කටයුතු මමා්යාාංශය ස,   

 
055-2222337 

 
075-8312445 

ඩබ්.මම්.මම්.ජි.මසබ්සිාං
  බණ්ඩා ම ්ා  
 

සකකම් ක්රීඩා  ා ස,ෞවන කටයුතු  
ස්ාංාාරක ප්රවා න  ස්ාංස්ථකෘතික ස්  සප්  
ක්යමා්්  ා කුඩා ක්යමා්් මමා්යාාංශය ස,  

 
055-2222461 

 
071-8288700 

ආ්ය.ඒ.මච්.ඒ.ස්මරසිාං
  ම ත්ට, 

ඌව පළාත් ස්භාසේ සකකම් ස්භා සකකම් 
කා්ය,ාල,.  

055-2222805 071-5478928 

ආ්ය.මම්.ටී.බී. ාති,ක
සදණි, ම ්ා  

සකකම් ඌව පළාත් රාජය සස්ේවා සකොට ් 
ස්භාව.   

 
055-2223482 

 
077-3049369 

ඩී.මම්.මක. 
බණ්ඩාරණා,ක  
ම ්ා  

නිස,ෝජය ප්රධ්ාන සකකම් (ිළන්ස්ථ  ා ර්ු ණු)  
නිස,ෝජය ප්රධ්ාන සකකම් (ිළන්ස්ථ  ා ර්ු ණු) 
කා්ය,ාල, 

055-2228626 072 - 6283063 

මම්.ඊ.සුටත්රා සිකවා 
ම ත්ට, 

නිස,ෝජය ප්රධ්ාන සකකම් (මූලය) මූලය 
කළමනාකරණ කා්ය,ාල, 

055-2222462 076 -8418797 

මම්.මම්.ආන්ද ස්ජි් 
කුමාර ම ්ා 

නිස,ෝජය ප්රධ්ාන සකකම් (ස්ැලසුම්)ප්රතිපත්ති 
 ා ස්ැලසුම් ස්ම්පාදන සදපා්ය්සම්්තුව  

055-2223719 071-8162697 

ඒ.ඒ.පී.මස්ථ.සක් ග. 
කරුණාරත්න ම ්ා  

නිස,ෝජය ප්රධ්ාන සකකම් (ාාංජිස්රු සස්ේවා) 055-2222218 071-2003723 
 

ආ්ය.මම්.මස්ථ.ඩී. 
රත්නා,ක ම ත්ට, 

නිස,ෝජය ප්රධ්ාන සකකම් (පාලන).  055-2222203 071-8310922 

මම්.මම්.ස්සේනා,ක 
ම ්ා  

පළාත් පාලන සකොමස්ාන්ස්ථ (ඌව) 055-2222363 071-8010088 

ඩබ්.බී.පී.සී.ස්මරසස්ේක

ර ම ්ා  

පළාත් ාඩම් සකොමස්ාන්ස්ථ (ඌව) 055-2224745 077-7126900 
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ආ්ය.මම්.පී.රත්නා,ක 

ම ්ා   

ඌව පළාත් මධ්යාපන මධ්යක් ග   055-2223178 077-9320499 

ඩී.සක් ග.පපාලි 

සස්ේනාීකර ම ්ා 

පළාත් ාම ස්ාංව්යධ්න මධ්යක් ග   055-2231916 071-8315730 

ඩබ්.මම්.කරුණාතිලක 

ම ්ා  

පළාත් ආදා,ම් සකොමස්ාන්ස්ථ  055-2229948 071-4422050 

ජානක ස්සේසකෝ් 

ම ්ා  

පළාත් වාන්මා්යග මධ්යක් ග  055-2222311 077-6531471 

දවදය 

සක් ග.ඩී.සස්ේනානා,ක 

ම ත්ට,  

ඌව පළාත් සස්ෞඛ්ය සස්ේවා මධ්යක් ග   055-2222823 077-2377376 

පී.ඩබ්.ඩබ්.දිස්ානා,ක 

ම ්ා  

ඌව පළාත් ආයු්යසේද සකොමස්ාන්ස්ථ 057-2229192 071-4420570 

ඒ.බී.මම්.මනුර 
ස්සේතුාංග ම ්ා  

පළාත් කෘෂික්යම  මධ්යක් ග  (වැ.බ.) 055-2222918 071-4457751 

ආ්ය.මම්.ආන්,දාස් 

ම ්ා  

පළාත් මධ්යක් ග  

 (ස්ත්ව නි ථපාදන  ා සස්ෞඛ්ය) 

055-2222698 077-7912766 

මජිත් දිස්ානා,ක 

ම ්ා  

පළාත් ක්යමා්් මධ්යක් ග   055-2222607 071-4534344 

ගී්ා න්දනි 

පතිරණවස්ම් ම ත්ට,  

පළාත් ක්රීඩා මධ්යක් ග   055-2231910 071-4417252 

057-2230165 

මච්.මම්.සේ.ස ේරත් 

ම ්ා  

පළාත් ස්මුපකාර සකොමස්ාන්ස්ථ  055-2225867 071-0555452 

සී.ඒ.ස ේරත්  ම ත්ට,  පළාත් ස්මාජ සස්ේවා මධ්යක් ග   055-2230787 077 - 5482741 

ජී.ඩබ්.සී.මස්ථ.ප්රි,භාෂි

ණි ම ත්ට, 

පළාත් පන්වාස්  ා ළමාරක් ග ක සස්ේවා 

සකොමස්ාන්ස්ථ  

055-2231209 071-8179063 

ාාංජි. මස්ථ.ම්.බී.මම්. 

පශමසින් ම ්ා 

පළාත් ,ා්ත්රික මධ්යක් ග  057-2222446 071 - 4440505 

ධ්ම්ටක  ම ්ා  ප්රධ්ාන ාාංජිස්රු මා්යග  055-2224783 071 – 8383537 

 

ාාංජි. 

සක් ග.ඒ.බී.සස්සනස්රත්

න ම ්ා 

පළාත් සගොඩනැිනලි මධ්යක් ග  055-2229629 071-4494155 
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ිමුමෙ 07 

දේස්ෞඛ්ය නංශ ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය 

නෙ  නතුර දුරකාන 

නංක 

ජංගෙ 

දවදය 
සේ.සී.මම්.ස්්නසකෝ් ට, 

ප්රාසශිය, සස්ෞඛ්ය සස්ේවා 
මධ්යක් ග   

055 2222430 071 4479509 

055 4934650 

දවදය බී.ඒ.මච්.මම්.ගුණසස්ේන 
ට, 

නිස,ෝජය  ප්රාසශීය, සස්ෞඛ්ය 
සස්ේවා මධ්යක් ග  

055 2222355 071 8480381 

554934654 

ඩී.මම්.දිස්ානා,ක ම,ා ගණකාධිකාන්, 
ප්රා.සස්ෞ.ම.කා්ය,ාල,  

055 2222702 071 3070623 

554934652 

ඩබ්ලිේ.මම්.ධ්ම්ටකා නිල්ති 
ට,  

පන්පාලන නිළධ්ාන් 
ප්රා.සස්ෞ.ම.කා්ය,ාල,  

554934653 071 9167806 

055 2222463 

දවදය ජී.ඒ.මම්.මමරසකෝ් 
ම,ා  

දවදය මධිකාන්, මූලික 
සරෝ ල දි,්ලාව  

057 2229060 077 6923770 

පී.ඩබ්ලිේ.සී.පී.ද,ාරත්න ට,  පන්පාලන නිළධ්ාන්, මූලික 
සරෝ ල, දි,්ලාව  

057 3586094 071 4479545 

දවදය ඒ.මම්.මස්ථ.බාංඩාර ම,ා  දවදය මධිකාන්, මූලික 
සරෝ ලමහි,ාංගන,  

055 4936723 071 8356935 

ඩබ්ලිේ.මම්.ගුණරත්න ම,ා  පන්පාලන නිළධ්ාන්, මූලික 
සරෝ ල, මහි,ාංගන,  

055 4936725   

දවදය ආ්ය.සී.සක් ග.මාපා ම,ා දවදය මධිකාන්, මූලික 
සරෝ ල,වැිබමඩ 

057 2245161  077 6043247 

057-4933621 

ආ්ය.මම්.සක් ග.ර් ථපල්ා ට,  පන්පාලන නිළධ්ාන් 
(වැ.බ.)මූලික සරෝ ල 
,වැිබමඩ 

057 -4933622   

දවදය ඩී.මම්.ධ්්යමසස්ේන ම,ා දිස්ථත්රික් ග දවදය නිළධ්ාන්, 
බණ්ඩාරසවල 

057 4933175 071-4492450 

දවදය  ඩී.මම්.තිලකරත්න ම,ා  දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්,පස්ථස්ර 

055 2288261 071 8273243 

දවදය මච්.මම්.මස්ථ.ස ේරත් ට,  දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්, ර්්සක  

057 2268061 071 8283799 

දවදය ආ්ය.මම්.ඊ.මසස්ේල ම,ා  දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්,සකොස්ථල්ද 

057 2257761  077 2917837 

දවදය 
ඩබ්ලිේ.ඒ.මම්.සී.ඩබ්.මසබ්සකෝ් 
ම,ා 

දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්,ලුණුගල 

055 2263961 055-2222447 

දවදය ඒ.මයි.රණසිාං  ම,ා දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්,මැ කග ්ැ්න 

055 3554601 077-3660637 

දවදය ටී.ිළ.ටී.සේ.බණ්ඩාර ම,ා දිස්ථත්රික් ග දවදය නිළධ්ාන්,ඌව 
පරණගම  

057 2245160 077 2608375 

දවදය පී.මම්.රස්්්ර යූ මුදලිසව 
ම,ා  

දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්,ගිරාදුරුසකෝට්සට් 

027 2254261 077-2011162 
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දවදය ඒ.ඒ.සේ.සී.සපස්යරා 
ම,ා  

දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්,ක්දකැ ක, 

055-3053132 077-2330899 

දවදය ආ්ය.මම්.මස්ථ.මසබ්ව්යධ්න 
ම,ා  

දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්,මීය ග කිවුල 

055 2245761  077 3606867 

දවදය 
ආ්ය.මම්.ආ්ය.වී.රත්නා,ක 
සම.ස්, 

දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්, කදුම්මුකල 

057 -3576833 077 8932629 

දවදය සී.මස්ථ.දුනුස්ල ම,ා දිස්ථත්රික් ග දවදය 
නිළධ්ාන්,ඌරණි, 

055 3591447 077-9186313 

දවදය ඩී.මම්.සී.මච්.දිස්ානා,ක 
ම,ා 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ගලපඩ 

055 3563288 077 2327894 

දවදය 
සේ.මම්.ඒ.මක.ජ,සු්දර ට,  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,සබෝග කුහ  ුර 

057 2280361 071-8659065 

දවදය වී. න්ප්රස්ාශ ම,ා ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ඇකින්,්කුඹුර 

055 3564842 077-4687202 

දවදය ටී ආ්ය. ගජනා,ක ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,කැ්දසගොකල 

055 3558281 071 -8052108 

දවදය ඩබ්ලිේ.මම්.ඒ රත්නා,ක  
ම,ා 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ක්සශසගදර  

055 4934140 077-2515655 

දවදය වයි.පපසස්ේන ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ක ටරුප්ප  

055 - 3561615 071 - 4466273 

දවදය වයි.මම්.ා්්රතිලක ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ටර වත්් 

057 - 2245023 071-4301981 

දවදය ජී.මච්.ස්සේසස්ේන ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ඇටම්ිළ ක,  

055 2294061 071-8150597 

දවදය ඩබ්ලිේ.පී.මස්ථ.පද, ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,සබොරල්ද  

057 2280461 077 -2004310 

දවදය බී..මස්ථ.ටී.ද සිකවා ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,නැදු්ගමුව 

057 -3577562 077- 3321158 

දවදය ජි.ඩබ්.ම්.ම්.ද මකස්ස්ථ 
ප්ඩි්රත්න  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,වැසේගම 

055 3561314 077- 8555973 

දවදය මක.ආ්ය.ස්මරරත්න ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ස්ථප්රිාංවැකල 

055 2226262 071- 1101600 

දවදය ආ්ය .දු ා්ති ට, ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,සරෝසබ්න්,  

055 3559695 77 -5209362 

දවදය ම්.සේ.ස්ක්රමතිලක 
ම,ා 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ස ොප්ට්  

055-3561335 076-6165453 

දවදය මච්.ඩී.මච්.මයි.ජ,සිාං  
ට, 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,යූන් 

055 -2288581 077-2892954 

දවදය 
ආ්ය.මම්.සී.ම්.රත්නා,ක ට, 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,වලැසනෝ්ය 

057 -3575171 071 -4967525 

දවදය ආ්ය.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාර 
ම,ා  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,සදසමෝදර 

055 -2295043 071-8283240 

දවදය 
ඩබ්.මම්.බී.මස්ථ.ආ්ය.ජ,තිස්ථස් 
ම,ා 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,පණසගොකල 

055- 3050004 071-4903082 

දවදය මච්.නීලසවල ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,පූනාගල 

057 -3587156 071-2692464 
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දවදය ඩී.ඒ.මම්.පඩසදනි,  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්, වගල 

057 -3587159 071-8240623 

දවදය 
සේ.මම්.පී.බී.සුමනසස්ේකර  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ක්යකිකස්ථ  

057-3587158 071-8607733 

දවදය ිළ.ඒ.සේ.සක් ග.සින්ව්යධ්න 
ම,ා  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,කණවැරැකල  

055-3587158 077-7848573 

දවදය 
මම්.සක් ග.මස්ථ.ආ්ය.මීය න්,ගල 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ම සදෝව  

055- 3050002 077-3164427 

දවදය මස්ථ.ශ්රිකා්්් ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ස්කබැශද 

055- 3050003 077-7861620 

දවදය මස්ථ.සේ.ජී.ගfපූ්ය ට, ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ස්ා්යනි,ා 

055-3050007   

දවදය සක් ග.මච්.ඩී.ද,ාරත්න 
ම,ා  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ඌව යිල්ඩ් 

055-3050006 077-2096445 

දවදය 
ඩබ්.මම්.මම්.සක් ග.ස්සේසකෝ් 
ට,  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ඩවු්ස්යිඩ් 

057 -3587157 077-3380488 

දවදය වයි.ආ්ය.මමරතුාංග ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,මීය දුම්ිළ ක,  

055 -2288098 077-5772689 

දවදය මම්.ඒ.මස්ථ.ස්රත්ා්්ර 
ම,ා 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,දසේ්ැ්න 

057 -3586710 071-9289476 

දවදය ආ්ය.මම්.ඒ නිශය සා්් 
ම,ා  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ිමිමසකගම  

055-3555861 077-6230289 

දවදය 
ඩබ්ලිේ.සක් ග.මක.මම්.වීරසස්ේකර 
ම,ා 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,බකලසකටුව 

057-2285162 071-8400550 

දවදය 
සක් ග.මච්.මම්.ම්.මහි්දපාල 
ම,ා 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,බ්ල,ා, 

055-3552166 071-4459142 

දවදය ඩී.ම්.ස්මරතුාංග ම,ා ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,දඹාන 

055-3564836 077-1906429 

දවදය මම්.ජී.මස්ථ.ගමසව ම,ා ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ඇකල 

055-3553954 071-3479299 

දවදය වයි.ඩබ්ලිේ.සී.ද සිකවා 
ට, 

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්, ාිබඇල 

055-2294261 071-8154010 

දවදය 
ආ්ය.මම්.මු.බී.යු.රත්නා,ක ම,ා  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ස බරව 

055-3595012 071-9247587 

දවදය ඩබ්.ිළ.සී.ිළ.ස්සේසිාං  
ම,ා  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ස ල කසප් 

057- 2228661 077-3472818 

දවදය සක් ග.ඩී.ිළ,සස්ෝම ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ස වනකුඹුර  

057-3577559 071-8021516 

දවදය පී.ගාංසගොඩගමසව ට,  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,කැප්සප කසපොල 

057 -2480045 071-4409606 

දවදය ඒ.ටී.ස්ථව්යණලිාංගම් ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ලි,්ග සවල  

057-2287211 077-7302746 

දවදය සක් ග.ජී.මස්ථ.ාට්ද ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,ප්නලසවල 

057-300138 071-0604491 

දවදය යූ.ටී.ස්ම්පත් ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,නාග පප 

055-3591450 071-8034996 
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දවදය ඩබ්.මස්ථ.සුබසිාං  ම,ා  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,නමුණුකුල 

055-2285161 072-7677142 

දවදය පී.වී.ඩී.ම්. පතිරණ 
ම,ා  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,න්කසපොල 

055-3553782 077-5664848 

  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,සිකට,ාර්ර 

057-3578729   

දවදය මාලා ජ,ව්යධ්න ට,  ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,්කසදන  

055-3553941 077-2094314 

දවදය මම්.සේ.සක් ග.මස්ථ.ග,ා් 
ම,ා  

ස්ථාානභාර දවදය 
නිළධ්ාන්,්ැ්නපාංගුව 

055-3591448 077-3381580 

දවදය ආ්ය.මම්.මස්ථ.රත්නා,ක 
ට, 

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,බදුකල 

055-2222278 071-4440482 

දවදය ජී.යූ.ඩබ්.ඒකනා,ක 
ම,ා 

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,බණ්ඩාරසවල  

057-2222278 077-2093344 

දවදය මස්ථ.ඩී.ම්.ජ,ලත් 
ස්සේවීර ම,ා  

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,ඇකල 

057-2228853 071 -8087440 

දවදය  ක.මයි.ස ට් කආරච්චි 
ම,ා  

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,ගිරාදුරුසකෝට්ට 

027-2254141 077-5744747 

දවදය ජී.පී.යූ.වීරරත්න ම,ා  සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්, කදුම්මුකල 

057-5671578 071-4407114 

දවදය ඩී.මම්.සී.මම්.දිස්ානා,ක 
ම,ා 

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්, ර්්සක 

057-2268720 071-8009762 

දවදය මස්ථ.ජී.බණ්ඩාර ට,  සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්, ාිබඇළ 

055-2294378 055-5673988 

දවදය සක් ග.ඩී.ඒ.පී. කුමාරසිාං  
ම,ා   

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,ක්දකැ ක,  

055-2245672 077-3900496 

දවදය ම්.ඩී.දිකරුක් ගෂි ට,  සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,ලුණුගල 

055-2051566 071-4903101 

දවදය සී.පී.සලොකුගීගන ම,ා සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,මහි,ාංගන, 

055-2257262 077-2009445 

දවදය සක් ග.ඩී.ඒ.පී. කුමාරසිාං  
ම,ා   

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,මීය ග කිවුල 

055-2245778 077-3900496 

දවදය සක් ග.මම්.ස්මරබ්දු ම,ා   සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,පස්ථස්ර 

055-2288478 071-4422076 

දවදය ඒ.මස්ථ.ඩී.තින්මාස්්ාන 
ම,ා   

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,න් පමාලි,ශද 

055-3564839 077-3973650 

දවදය මච්.මම්.ටී.මයි.සින්ව්යධ්න 
ම,ා   

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,සස්ොරණාස්ොට 

055-2225369 071-4440434 

දවදය ටී.සී.ස්සේසූන්, ම,ා  සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,ඌවපරණගම 

057-2246342 072-4521519 

දවදය 
බී.මම්.මස්ථ.සක් ග.බස්ථනා,ක ම,ා  

සස්ෞඛ්ය දවදය 
නිළධ්ාන්,වැිබමඩ 

057-2245178 072-4521568 

දවදය ම්.මම්.ිළ.මස්ථ.නවරත්න 
ට,  

ස්ථවස්න සරෝග ස්ා,න,  055-222483 071-4422112 

දවදය කාට්ද මසගොඩසවල 
ම,ා  

ලිාංගාශ්රි් සරෝග ම්යධ්න 
ඒකක,  

055-2222578   
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රාජය දේනොවන ස්ංවිධාන වල දිස්ථත්රි්ව ො ප්රාදේශීය ෙට්ගම් වලදී ප්රතිචාාර  

දැ්වවීදේම්දී ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය 

 
නම දුරකාන 

මාංක, 
ලිිළන, ප්රා.සක. සකොට්ශාශය ස, 

ව්යකඩ් ස් ් ලාංකා 
ආ,්න, 

071-4300111 43/3  කුමාරසිාං  මාව්  බදුකල. මීය ග කිවුල 

ව්යකඩ් ස් ් ලාංකා 
ආ,්න, 

071-8096795 මත්්නගකල පාර  ලුණුසගොකල. ලුණුගල 

ව්යකඩ් ස් ් ලාංකා 
ආ,්න, 

077-3799508 1/17  ගිරාදුරු සකෝට්සට් ජ, 
මාව් මහි,ාංගන, 

මහි,ාංගන, 

ව්යකඩ් ස් ් ලාංකා 
ආ,්න, 

071-6884988 1/17  ගිරාදුරු සකෝට්සට්  ජ, 
මාව් මහි,ාංගන, 

මහි,ාංගන, මීය ග කිවු
ලක්දකැ ක, 

මනාගසත් මසප් 
මසත් ස්මෘශධි පදනම 

055-2230072 
077-844358 

325 A, කණුපැලැකල පාර, බදුකල. බදුකල 

 ැිළ ග්රී්ස්ථ 077-7844797 ම සමේනා මස්ර්ව  කුඹකසවල ඇකල. ඇකල 

ලිට්ක ස්ථමයික 
ආ,්න, 

071-2532777 වැකලවා, පාර  සකොස්ථල්ද.  කදුම්මුකල 

කා්්ා ස්ාංව්යධ්න 
පදනම 

 0718377526 26  සින්මකවත්්  ගු්නෑ පාර  ම නුවර. මහි,ාංගන, 

සප්ර්ඩ්ස්ථ ආ,්න, 011-2884950 සනො.02 A, රාජගින්, වත්්, රාජගින්,. න් පමාලි,ශද 

URI  ආ,්න, 055-2222581 ස්ථප්ර්වැලි පාර  හිදසගොඩ  බදුකල. බදුකල 

ස්්යසවෝද, 055-2222581 ස්ථප්ර්වැලි පාර  හිදසගොඩ  බදුකල. බදුකල 

Room To Read 
ආ,්න, 

055-2231574 348 බ්ඩාරසවල පාර  බදුකල. බ්ඩාරසවල 

ඌව සගොස්ජන 
සක් ග්්ර, 

055-2223130 සීවලි ස්දයාල, ාදින්ිළට  බ්ඩාරසවල. බ්ඩාරසවල 

S O S ආ,්න,  මකසපෝ  ටර වත්්. වැලිමඩ 

මස්ථසක් ගප් ආ,්න,  077-3295960 පීලිප් ගම පාර  බදුකල. බදුකල 

සරඩ් සක්රොස්ථ 
ආ,්න, 

077-2001245 බ්ඩාරණා,ක මාව්  බදුකල. බදුකල 

පස්ථසකෝ්යඩ් 
ආ,්න, 

055-2046357 ශය සා්් බීඩි නිවස්  බදුකල. බදුකල. 

ස්යයුකායි ස්ාංස්ධ්ාන, 071-6563442 168/46  සරොක් ගහික පාර  බදුකල. බදුකල. 

ස්ාංරයිස්ථ ස්ාංව්යධ්න 
පදනම 

071-1818651 කඩිගමුව පාර   ාලිඇල. බදුකල 

නූස්ථරත් පදනම  072-4655657 පාංගුවත්් පාර  පස්ථස්ර. බදුකල 

ලාංකා වැසිජල 
රැස්ථකර්න්සව 
ස්ාංගම, 

071-4944052 41/12  පරන පා්යලිසම්්තු පාර  පැලවත්්  
බත්්රමුකල. 

බදුකල 

ඌව ශය සක් ගති පදනම 071-6102229 16/12  සදවන පටුමග  ප ල රජ වීදි,  
බදුකල 

බදුකල 

ශ්රී ලාංකා ර්ස්ථ්කාල 
ආ,්න, 

077-1678612 පඩුවර   ාලිඇල. බදුකල 

ඌව සගොස් 
ස්ාංව්යධ්න පදනම 

072-5329275 53  සඩ්සික සකොබ්බෑකඩුව මාව්   ාලි 
ඇල. 

 ාලි ඇල 
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ලීඩ්ස්ථ ස්මාජ 
මධ්යස්ථාාන, 

072-5774375 මාංක 23  මසස්ේලර්ර  බදුකල   ාලි ඇල 

ඌව ප්රජා ස්ාංව්යධ්න 
මධ්යස්ථාාන, 

071-5755132 159  මහි,ාංගන, පාර  කයිලසගොඩ  බදුකල  බදුකල 

බ්රිඩ් ආ,්න, 071-6589776 34/4  ජල ටැාංකි, පාර  හිදසගොඩ  බදුකල. බදුකල 

ඌව කම්කරු 
ස්ාංව්යධ්න පදනම 

077-4934511 120/02  කණුපැලැකල පාර  බදුකල. බදුකල 

කා්්ා ස්ාංව්යධ්න 
සක් ග්්ර, 

077-9821143 146/1 ගකකැ ක,  ෑසගොඩ  බදුකල. බදුකල 

ස්ාම සස්ේව, 071-6554992 පතුරු කැිමකසකසවල  බ්ඩාරසවල. බ්ඩාරසවල 

ස්මාජ 
ස්ම්බ් පකරණ 
ස්ාංව්යධ්න පදනම 

071-8383643 මඩුග මුල ්ැ්න  කැ්දසගොකල. බදුකල 

්ාරක මානව 
ස් ස,ෝගි්ා පදනම 

 ස්ථප්ර්වැලි පාර  හිදසගොඩ බදුකල. බදුකල 
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බදුමල දිස්ථත්රි්වකදේ  ආපදා ප්රතිචාාර ො ස්ෙන දේස්ේවා කණ්ඩායම් 

කණ්ඩායෙ ආය නය  නතුර දුරකාන නංක 

ස්ථාාවර ජංගෙ 

කඳවුරු 

කළෙනාකරණ 

කණ්ඩායෙ 

 

කණ්ඩායදේම් 
නායකත්වය 
 
*පළාත් පාලන  
සකොමස්ාන්ස්ථ 

පළාත් පාලන 
සකොමස්ාන්ස්ථ කා්ය,ාල, 

පළාත් පාලන 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

055 2222363  071 8010088  

පළාත් මධ්යාපන 
මධ්යක් ග  කා්ය,ාල,, 
බදුකල. 

පළාත් මධ්යාපන 
මධ්යක් ග  

0552223178 077 9320499  

පළාත් ස්මූපකාර 
සකොමස්ාන්ස්ථ කා්ය,ාල,, 
කැප්සප කසපොල පාර, 
බදුකල. 

පළාත් ස්මූපකාර 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

055 2222176  071 5129453  

පළාත් ස්මාජ සස්ේවා 
සදපා්ය්සම්්තුව 

පළාත් ස්මාජ 
සස්ේවා මධ්යක් ග  

055 2228363  071 1803100  

ප්රාසශිය, සස්ෞඛ්ය සස්ේවා 
මධ්යක් ග  කා්ය,ාල, 

ප්රාසශිය, සස්ෞඛ්ය 
සස්ේවා මධ්යක් ග  

0552222430 0714479509 

පන්වාස්  ා ළමාරක් ග ණ 
පළාත් සකොමස්ාන්ස්ථ 
කා්ය,ාල, 

පළාත් පන්වාස්  ා 
ළමාරක් ග ණ 
පළාත් 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

055 3550470  071 8179063  

පන්වාස්  ා ළමාරක් ග ණ 
මධිකාන්, 

පන්වාස්  ා 
ළමාරක් ග ණ 
සස්ේවා සකොමස්ාන්ස්ථ 

0553550470 0718179063 

ආපදා ස් න සස්ේවා 
ඒකක, දි.සක.කා 

ආපදා ස් න 
සස්ේවා නිලධ්ාන් 

0552222510 0710330307 

ජලස්ම්පාදන මණ්ඞල, ප්රාසශිය, 

කළමණාකරු 

බදුකල දිස්ථත්රීක් ගක, 

057 2222417  

057 2232297  
077 7489654  

නනතුරු 

ළධදේේදන ළධකුත් 

කි/ දේම් 

කණ්ඩායෙ 

කණ්ඩායදේම් 

නායකත්වය 

*දිස්ථත්රික් ගභාර 

නිළධ්ාන් 

 

ජාතික සගොඩනැගිලි 
ප්යසේ ණ ස්ාංස්ධ්ාන,,  
බදුකල.  

දිස්ථත්රික් ගභාර 

නිළධ්ාන්  

0552229766 0714308877 

කාලගුණ 
ස්දයා සදපා්ය්සම්්තුව, 
නඩුකාර ක්ද, බදුකල. 

ස්ථාානභාර 

නිළධ්ාන් 

0552222396 0714436075 

වාන්මා්යග මධ්යක් ග  
කා්ය,ාල,, 
බණ්ඩාරසවල. 

වාන්මා්යග 

මධ්යක් ග  

බණ්ඩාරසවල. 

0572222350 0714492519 

ම වැලි මධිකාන්, ාාංජිස්රු 0553561321 0718457866 

ොර්ග බාධක 

ඉවත් කි/ දේම් 

කණ්ඩායෙ 

පළාත් මා්යග 
සදපා්ය්සම්්තුව 

පළාත් මා්යග 

මධ්යයක් ග  

055 2222337  0714494155 

මා්යග ස්ාංව්යධ්න 
මධිකාන්,, 
බණ්ඩාරසවල.  

පළාත් මධ්යක් ග  057 2222170 071 8179763 
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කණ්ඩායදේම් 

නායකත්වය  

 

පලාත් පාලන 
සකොමස්ාන්ස්ථ කා්ය,ාල, 

පලාත් පාලන 

සකොමස්ාන්ස්ථ 

055 2222363 071 8010088 

රාජය දැව ස්ාංස්ථාාව, 
බණ්ඩාර සවල. 

ප්රාසශිය, 

කළමණාකරු 

057 2222663 077 2642374 

ලාංකා ස්දුලිබල 
මණ්ඩල,, බදුකල 

ප්රධ්ාන ාාංජිස්රු 
(බදුකල) 
ස්දුලි ාාංජිස්රු 
(දි,්ලාව) 

055 2222315 
057 2229084 

071 4297797 
0714297833 

ශ්රී ලාංකා සටලිසකොම්, 
බණ්ඩාරසවල.  

කළමණාකරු 
057 2225447  071 5334854  

ශ්රී ලාංකා සපොලීසි, සපොලිස්ථ මධිකාරී 
බදුකල, 
බණ්ඩාරසවල 

055 2222028 
055 2222760 

071 8591508 
071 8591520 

ජල ස්ම්පාදන මණ්ඞල, ප්රාසශිය, 

කළමණාකරු 

බදුකල දිස්ථත්රික් ගක, 

057 2222417  

057 2232297  
077 7489654  

දිස්ා ,ා්ත්රික ාාංජිස්රැ 
කා්ය,ාල,  

පළාත් මධ්යක් ග  
057 2222446  071 4440505  

දේස්වීම් ො මුදවා 

ගැනීදේම් 

කණ්ඩායෙ 

කණ්ඩායදේම් 

නායකත්වය 

*බලසස්ේනාධිපති 

 

 

බලසස්ේනා මූලස්ථාාන,, 

112, යුධ්  මුදා කදවුර, 

බදුකල.  

බලසස්ේනාධිපති  

112 බලසස්ේනාව  

055 2228520  076 6907183  

ස්සශය සේ  කා්ය, බලකා, 

ආගර්ැ්න  

මණසදන නිළධ්ාරී  0555631683 

ස්සශය සේ  කා්ය, බලකා,, 

වයි  ාංදි,  

මණසදන නිළධ්ාරී  0573001157 

ගුව්  මුදා කදවුර, 

දි,්ලාව. 

මණසදන නිළධ්ාරී 

ගුව්  මුදා 

ක වුර දි,්ලාව 

057 2229066  077 2229180  

ගිනි නිවීසම් ඒකක,, 

බදුකල. 

ගිනි නිවීසම් 

ඒකක,, 

බණ්ඩාරසවල. 

0552223333 

0553590131 

0712728244 

ගිනි නිවීසම් ඒකක,, 

බණ්ඩාරසවල.  

ගිනි නිවීසම් 

ඒකක,, 

බණ්ඩාරසවල. 

057 2222275  0728722222 

සිස්ක ආරක් ග ක 

බලකා, 

මණසදන නිළධ්ාරී 

සමොණරාගල  

055 2055397  071 8650939  

ප්රවාෙන 

කණ්ඩායෙ 

කණ්ඩායදේම් 

නායකත්වය 

ලාංකා ගමනා ගමන 

මණ්ඩල,, බදුකල 

ප්රාසශිය, ධ්ාවන 

කළමණාකාර 
055 2222081  

 

077 1057701  

 

ප්රවා ණ මධිකාරී 
කා්ය,ාල,,                    
          

ප්රවා න මධිකාරී 054 2222271  

 

052 2223772  

071 8820820  

 

071 6479290  
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*ප්රාසශිය, 

ධ්ාවන 

කළමණාකාර 

 

ලාංකා දුම්න්, සස්ේව,, 
නාවලිළ ක,. 

ජල ස්ම්පාදන 

කගයුතු 

ස්ම්බන්ධ 

කණ්ඩායෙ 

කණ්ඩායදේම් 

නායකත්වය 

*නිස,ෝජය 

ස්ාමානයාධිකාරී 

ඌව පළා් 

 

ජාතික ජල ස්ම්පාදන  ා  
ජලා ප්රවා ණ 
මණ්ඩල,, බදුකල. 

නිස,ෝජය 

ස්ාමානයාධිකාරී 

ඌව පළා් 

 077 3051236  

පලාත් පාලන 

සකොමස්ාන්ස්ථ කා්ය,ාල, 

පලාත් පාලන 

සකොමස්ාන්ස්ථ 
 0718010088 

ජාතික ජල ස්ම්පාදන  ා 

ජලා ප්රවා න මණ්ඩල,, 

බණ්ඞාරසවල. 

ප්රාසශිය, 

කළමණාකරු 

බදුකල දිස්ථත්රීක් ගක, 

057 2222417  

057 2232297  
077 7489654  

ජාතික ජල ස්ම්පාදන  ා 
ජලා ප්රවා න මණ්ඩල,, 
බදුකල. 

ස්ථාානභාර 

නිලධ්ාරී 055 2222405  

055 2229631  
071 8021532  

දේස්ෞඛ්ය ො 

ස්නීපාර්වෂක 

කණ්ඩායෙ 

කණ්ඩායදේම් 

නායකත්වය 

*සස්ෞඛ්ය සස්ේවා 

මධ්යක් ග  

 

සස්ෞඛ්ය සස්ේවා 
මමා්යාංශය ස, ඌව පළාත් 
ස්භාව බදුකල 

සකකම්   
ස් කාර සකකම් 

0554936287 

0554936294 

0776073656 

0713762725 

පළාත් සස්ෞඛ්ය සස්ේවා 
මධ්යක් ග  
කා්ය,ාල, බදුකල. 

මධ්යක් ග   

දවදය 

නිළධ්ාන්)ස්ැලසුම්( 

0552222823 

0552223098 

0772377376 

0714239965 

නිස,ෝජය සස්ෞඛ්ය සස්ේවා 
මධ්යක් ග  කා්ය,ාල,  

මධ්යක් ග   

දවදය 

නිළධ්ාන්(ස්ැලසුම්) 

දවදය නිළධ්ාන් -

සබෝසනොවන 

සරෝග 

0552222430 

0552222355 

0552223750 

0714479509 

 

0718432819 

ළො ආර්වෂක 

කණ්ඩායෙ 
කණ්ඩායදේම් 
නායකත්වය 
*ඌවපළාත් 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

 

පන්වාස්  ා ළමා රක් ග ණ 
සදපා්ය්සම්්තුව (ඌව 
පළාත් ස්භාව) 

ඌවපළාත් 
සකොමස්ාන්ස්ථ  
 

 071-8179063 
 

ඡාතික ළමා ආරක් ග ක 
මධිකාන්, 

දිස්ථත්රික් ග ළමා 
ආරක් ග ක නිළධ්ාන්  
 

0552222510 071-7456045 
 

පන්වාස්  ා ළමා 
ආරක් ග ක 
සදපා්ය්සම්්තුව 

දිස්ථත්රික් ග ළමා 
හිටකම් ප්රව්යධ්න 
නිළධ්ාන් 

0552222510 071-6351490 
 

 
ළමා සකකම් කා්ය,ාල, 

දිස්ථත්රික් ග මුක ළමා 
ස්, ස්ාංව්යධ්න 
නිළධ්ාන්  

0552222510 071-9454520 
 

විදුලිය නවශය ා 

ස්ැපයීදේම් 
කණ්ඩායෙ 

කණ්ඩායදේම් 
නායකත්වය 

ලාංකා ස්දුලිබල 
මණ්ඩල, 

ප්රධ්ාන ාාංජිස්රු 
(බදුකල) 

055 2222315 071 4297797 

 
 
ලාංකා ස්දුලිබල 
මණ්ඩල, 

ස්දුලි ාාංජිස්රු 
(දි,්ලාව) 

057 2229084 0714297833 
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*ප්රධ්ාන 
ාාංජිස්රු 
(බදුකල) 

 

ආර්වෂාව ො 

ෙෙජන ස්ාෙය 

 ෙවුරු කිරිදේම් 
කණ්ඩායෙ 

කණ්ඩායදේම් 
නායකත්වය 
*නි ස,ෝජය 
සපොලිස්ථපති 

 

ශ්රී ලාංකා සපොලීසි, නි ස,ෝජය 
සපොලිස්ථපති 

055 2222028 071 8592611 

ශ්රී ලාංකා සපොලීසි, 
 

සපොලිස්ථ මධිකාරී 
බදුකල. 

055 2222028 
 

071 8591508 
 

ශ්රී ලාංකා සපොලීසි, 
 

බණ්ඩාරසවල 
සපොලිස්ථ මධිකාරී  

055 2222760 
 

071 8591520 
 

සිස්ක ආරක් ග ක 
බලකා,,සමොණරාගල 
 

ක්යනක ඒ.සක් ග 
සේ ැකල  

0552055397 071 8650939 
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ිමුමෙ 10 

බදුමල දිස්ථත්රි්ව ොධයදේේදීන්දේේ නාෙ දේමඛ්නය - 2017 

නෙ ොධය 

ආය නය 

ලිියනය දුරකාන නංකය 

කාර්යාල ජංගෙ 

ිම.ආ්ය.ජි.මස්ථ.ිම.ස ේ
රත් 
 
 
ආ්ය.මස්ථ. ශ්රි,ාන්ද 
 

ස්ොරතුරු 
නිළධ්ාරී - 
බදුකල 
ස්ොරතුරු 
නිළධ්ාරී - 
බදුකල 
 

මාධ්ය මාංශය ස,  බදුකල දිස්ථත්රික් ග 
සකකම් කා්ය,ාල,  බදුකල. 

0552229722 0718158593 
0771380499 

මජිත් වස්්් ,ාපා ඌව ස්යඩිස,ෝ ම්/ කිමකලසවල බණ්ඩාරසවල 0572232484 0718658950 
0779922501 

මච්.මම්. 
ස්මරසකෝ් බණ්ඩා 

දිවයින 50/9  සිකවා ලෑ්ඩ්  ාඹුකසගොඩ  
බදුකල. 

0552224854 0776294315 

ආ්ය.මම්.සස්ෝමරත්
න 

දිවයින 
සකක් ග වුස්ථ 
මස්ථ.මක.ආ්ය.සි 
මයි. ක.ම් 
මස්ථ.මක.ිම.සි 

මකසස්වන  සදසමෝදර. 0552294335 0777444678 

මස්ථ.සි. 
සස්ෝමරත්න 

මයි. ක.ම් මකසස්වන  සදසමෝදර. 0552294335 0773443139 

ජි.ිළ.ඒ. වීරසූන්, සකක් ග වුස්ථ 21 ඒ  සකොබ්බෑකඩුව මාව්  
 ාලිඇල. 

0555783021 0750563529 

මම්. සස්කවරාේ සකක් ග වුස්ථ 194  කලුසපසලල  බදුකල 0552224578 0773252218 
0785308177 

ජ,සස්ේන 
ස්සේනා,ක 

සකක් ග වුස්ථ 
න්ස්ර 
දිවයින 
ස්ත්මග 

274/4  නිකවත්්  පස්ථස්ර 
මාව් බදුකල. 

0552229889 0715316717 

ඒ.සක් ග.ඒ. වහීඩ් සකක් ග වුස්ථ 26/2  සමොස්ථකිවු 
මාව් බදුකල. 

055719877 0772023234 

ස්සේරත්න 
රත්නා,ක 

ලාංකා පප 
මේිමම 
දිවයින 
න්ස්ර 
මස්ථ.මක.ආ්ය.සි 
මයි. ක.ම් 

සිාං  
ස්යඩිස,ෝ 
ර් ස්යඩිස,ෝ 

ටන්ස්ථවත්්  මත්තුඩුවාසවල  
බදුකල. 

 0718310865 

ජ,ලත් 
දිස්ානා,ක 
 
 
 
 

ර්දිව 
මයි. ක.ම් 
මස්ථ.මක.ආ්ය.සි 

සි.මස්ථ.ම් 
සදරණ 
ස්ථව්යණවාහිනී 

33  ා ළ මලුස්ල 
මාව් බදුකල. 

 0717951185 
0727894500 
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සිාං  
ස්යඩිස,ෝ 

පාලි් ආන්,වාංශය ස ලාංකා පප 
මේිමම 
ලක් ගිමම 
මද 
හිරු 
සදරණ 
ස්ථව්යණවාහිනී 

නුව් මීය ඩි,ා  සවසකකසඩ්  
බදුකල 

0552257678 0777396300 

මතුල ජ,ලත් ලාංකා පප 
සිරස් 
මයි. ක.ම් 

87/13  කැප්සප කසපොල මාව්  
බදුකල. 

0552224479 0718373676 

මම්. ක.මම්. 

��පහීස්ථ 
සකක් ග වුස්ථ 
යූ න්සපෝට්ය 

165  ජනසගොකල  ාලිඇල. 0552294181 0718507586 
0724949754 

වජිර පමගිලි, සකක් ග වුස්ථ 
මස්ථ.මක.ිම.සි 

46/168  සරොක් ගහික  බදුකල. 0552225278 0716563442 

ප්රස්ාශ රුක් ගමාක ලාංකා පප 
සකක් ග වුස්ථ 

මද 

32  බණ්ඩාරර්ර  පස්ථස්ර 
මාව්  බදුකල. 

 0722966753 

ිළ,ක කිත්සින් 
ඩ,ස්ථ 

ලාංකා පප 
මේිමම 
හිරු 

සබෝග මඩිත්්   ාලිඇල.  0713944260 

ජ,සස්ේකර 
වීරසිාං  

දිවයින 
න්ස්ර 
මස්ථ.මක.ිම.සි 

ස්මීය ර  කදාන  ස්ථප්රිාංවැලි. 0555688530 0775181115 

සුනිමක 
ශ්රි,ාන්ද 

සකක් ග වුස්ථ 

 
13  බදුලුිළ ක,  බදුකල. 0552229050 0718488721 

0771380499 

කිළල ා්දන 
කුරුප්ර් ආරච්චි 

ලාංකා පප 
සිරස් 
හිරු 
සිරස් 
ස්යඩිස,ෝ 

100  බදුකල මාව්   ාලිඇල 0772294999 0717794999 
0722294999 

මස්ථ.මම් ජ,සු්දර දිවයින 
සිරස් 

39  ඇත්්ලසගදර  
පට් ක,සගදර. 

0575675000 0772963839 

ස්මුක් ගති ස්ාංජ, න්ස්ර 
මයි. ක.ම් 

56  කුමාරසිාං  මාව්  බදුකල.  0772005656 

ආන්ද  ර්සගොඩ සකක් ග වුස්ථ 

දිවයින 
සිාං  
ස්යඩිස,ෝ 
මස්ථ.මක.ිම.සි 

ස්ර්මක  පාංගුවත්්  පඩුවර  
 ාලිඇල. 

 0777933709 
0729642278 

සප්රේමා වීරසිාං  න්ස්ර 24  මත්්ම් නිවස්  
ාඹුකසගොඩ  බදුකල. 

0554911366 0723300481 

ගමා වීරසිාං  ලාංකා පප වීරසස්වන දි,සවක්ැ්න  
ක ටරුප්පා බදුකල. 

0553050741 0716047959 

ලලිත් දිස්ානා,ක ලාංකා පප 
මේිමම 

කැටසවල  ල්දදසවල  
 ාලිඇල. 

0552294864 0773365264 

ා්දන 
දිස්ානා,ක 

දිවයින ලිදමුකල  ස්ථප්රිාංවැලි මාව්  
බදුකල. 

 0718199906 
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ඒ. ර්ස්,රස්් තිනකුරක 
පද,සූන්,් 

44  නිකවත්්  ස්නී්ගම  
බදුකල. 

0555685117 0778914660 

සක් ග. ා්දසින් 
කුමාර 

ර්දිව 21/1 ඒ  කයිලසගොඩ  බදුකල. 0552225624 0718484871 

න,න 
ස්්නසකෝ් 

ලාංකා පප 
හිරු 
ස්ථව්යණවාහිනී 

146  මාංතුඩුවසවල   ාලිඇල.  0718154066 
0713132880 

ආ්ය.ඩි. 
කරුණාරත්න 
පකසලගම 

දිවයින 
න්ස්ර 
මද 
මේිමම 
ලක් ගිමම 
ලාංකා පප 
ර්දිව 
මස්ථ.මක.ආ්ය.සි 

සදරණ 

6  වැවහි්න  දුකසගොකල  
බණ්ඩාරසවල. 

 0710561922 
0728888765 

ම්.ඩි.ම්. 
මසබ්සස්ේකර 

දිවයින 
න්ස්ර 
මේිමම 

තුරුසස්වන  දරගල  වැලිමඩ. 0573582862 0716562825 

ාරානි දඹසදණි, දිවයින 
ලක් ගිමම 
මේිමම 
න්ස්ර 

දඹසදණ වලේව  වැලිමඩ. 0572246634 0710457630 

ආ්ය. රාජම්ත්රී සකක් ග වුස්ථ 
ලාංකා පප 

දඹස්්න  වැලිමඩ. 0572246937 0726046348 

මස්ථ.මම් ෆාරුක් ග සකක් ග වුස්ථ 
ලාංකා පප 

78  මක් ගකර 28  දඹස්්න  
වැලිමඩ. 

0572244228 0716267800 

සප්රේමලාක 
රත්නා,ක 

මේිමම 
මස්ථ.මක.ආ්ය.සි 
මයි. ක.ම් 

සි.මස්ථ.ම් 
ස්ථව්යණවාහිනී 

43/සි  ාඩසමගම  
ඌවපරණගම. 

 0713172084 
0724238848 

 
ස්රාේ ෆ්රනෑ්සඩෝ 

 
ස්ථව්යණවාහිනි 
මස්ථ.මක.ආ්ය.සි 

හිරු 
සදරණ 

 
216  පාස්ක මාව්  
ඇත්්ලිළ ක,  බණ්ඩාරසවල. 

 
 
 

 
0718311838 
0724322255 
 

මාංජුල.මස්ථ. කුමාර න්ස්ර 
මද 
මයි. ක.ම් 

72  කරග සවල  නැදු්ගමුව  
වැලිමඩ. 

 0716532661 

ශය සා්්ලාක 
නානා,ක් ගකාර 

දිවයින 
සකක් ග වුස්ථ 

22/2  ගස්ථසගොකල  
පට් ක,සගදර  බණ්ඩාරසවල. 

 0776054760 
0788316194 

ිළ. නවරාේ කුමා්ය සිරස් 
ශය සක් ගති 

සස්ේව්දි කුඹකසවල  ඇකල. 0572228976 0718211626 
0775241461 

ආ්ය.සකොගුල් මද 
සිරස් 
සිරස් 
ස්යඩිස,ෝ 

4 කණුව  ගුරු්ලාව  වැලිමඩ.  0716556676 
0729149197 

සුනික 
මසබ්සු්දර 

මේිමම ස්ාරාංග  ඇකසලගම  
ටර වත්්  බණ්ඩාරසවල. 

 0723664594 
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න,නාන්ද 
බුවසනක 

දිවයින 
මද 
හිරු 
හිරු ස්යඩිස,ෝ 

86  බදුකල මාව්   ර්්සක.  0728888838 

සක් ග.ඒ.ගුණසිාං  
සකොඩිතුවක් ගකු 

දිවයින රුක් ගමකසස්වන  ගකක්ද  
දි,්ලාව. 

0572229376 0714463364 

මස්ථ.මම් සින්ක 
සස්සනස්රත්න 

දිවයින 
සකක් ග වුස්ථ 

වටගමුව   කදුම්මුකල. 0573571377 0716618985 

මම්.ඒ.මම් 
 ස්්නා්ය 

සකක් ග වුස්ථ 
ලාංකා පප 

531  ක සගොකල  දි,්ලාව. 0572223344 0785434184 

ස්ම් පාලි් 
නානා,ක් ගකාර 

ලාංකා පප 
න්ස්ර 

280  සකොළඹ පාර  
 කදුම්මුකල. 

0572050028 0726080728 

සක් ග. සේලායුද් සකක් ග වුස්ථ 
සුදසරෝලි 

136  වැලිමඩ පාර   ර්්සක. 0572268663 0770159974 

ගාටණී 
සූන්,ආරච්චි 

දිවයින 
න්ස්ර 

187  පලම්  ්දි,  
දිවුලපැලැස්ථස්  මහි,ාංගන,. 

0275989057 0716164437 

මස්ථ.මස්ථ ස්මර 
ගුණරත්න 

ලක් ගිමම 
සකක් ග වුස්ථ 
ලක් ග ඩ 
ස්යඩිස,ෝ 

3903 ස්ථවශය සක් ගතිර්ර  
ගිරාදුරුසකෝට්සට. 

0272254086 0777596295 

නවරත්න 
බණ්ඩාර 

සකක් ග වුස්ථ 
මස්ථ.මක.ිම.සි 

638  පලම්  ්දි,  
සේරගාංස්ොට. 

0552258274 0717273900 

ම්.ම්.මම්.ම් 
කුමාර 
බුලත්සිාං ල 

ලාංකා පප 
ලක් ගිමම 
 

සකෝමාන්කා ඇල 
වයාපෘති, මීය ග කිවුල. 

0552554178 0775765800 

රාංජිත් කරුණාවීර ලාංකා පප 
දිවයින 
ස්ථව්යණවාහිනි 
මස්ථ.මක.ආ්ය.සි 

හිරු 
මයි. ක.ම් 

සි.මස්ථ.ම් 

ස ේමා නිවස්  පලම්  ්දි,  
සේරගාංස්ොට. 

0552257667 0714900500 
0724900500 

සක් ග.මච්.මම් 
ස්ම්පාල 

ස්ථව්යණවාහිනි 
මස්ථ.මක.ආ්ය.සි 

හිරු 
මයි. ක.ම් 

01  ප ළ ර්කිද  
ගිරාදුරැසකෝට්සට. 

0557911065 0725911000 

නිශය සා්් කුමාර ලාංකා පප 
දිවයින 
න්ස්ර 
මද 
හිරු 

01 කණුව  මකුරු කඩුව  
මීය ග කිවුල. 

 0718659067 

ඩබ්.මම් බුශධික 
ස්ාංජීව 

සිරස් 131/1  මීය ග ිළ ක,  
සස්ොරසබොර  මහි,ාංගන,. 

0552257745 0778367878 
0724900391 

සුජා් ,ාපා 
ලි,නආරච්චි 

ලාංකා පප 
දිවයින 
 

, කසේකල මැද,ා,  මාපාකඩ. 0555683689 0779205514 

ිම.මස්ථ.ජි ාට්ද 
කුමාර 

න්ස්ර 
සනත් 
ස්යඩිස,ෝ 

165  පාස්කසපසදස්  
ගිරාදුරුසකෝට්සට. 

0553566610 0713584036 



128 
 

ලලිත් දිස්ානා,ක හිරු 
හිරු ස්යඩිස,ෝ 

01  සුවශය සක් ගතිර්ර  
පාස්කසපසදස්  
ගිරාදුරුසකෝට්සට. 

0775413413 0713819819 
0723819819 

ිම.මස්ථ.මස්ථ.ඩබ් 
සින්මා්න 

සදරණ ප්රි,මාක  සගොස්ජනසස්ේවා 
ිළටුපස්  මහි,ාංගන,. 

 0713961953 
0766469086 

පබ,රත්න 
වනසිාං  

සකක් ග වුස්ථ 
දිවයින 
සිරස් 

පබ,ගින්  මාවුස්ථස්සගොකල  
පස්ථස්ර. 

0552288302 
0555686180 

0779697063 

ප්රස්්න පශමසින් ලාංකා පප 
මද 
මස්ථ.මක.ආ්ය.සි 
මයි. ක.ම් 

ස්ථව්යණවාහිනි 
හිරු 

102/15  මත්්නසගොකල  
ලුණුගල. 

0552222821 0718356684 

සින්ක ජ,සිාං  දිවයින 
න්ස්ර 

,ාපම්ම  ස ොප්ට්. 0553550237 0726484327 

ා්දන වනසිාං  ලක් ගිමම 
න්ස්ර 

කටුග ්ැ්න  නමුණුකුල. 0553558114 0779765564 
0725441442 

මටල ක්රිශය සා්් මේිමම 
මයි. ක.ම් 

සි.මස්ථ.ම් 

මාලනී  ස්ගසබෝමාව්  පස්ථස්ර 0552288465 0718065567 

ආ්ය. වලරස්් සකක් ග වුස්ථ 460  ප්රධ්ාන පාර  පස්ථස්ර.  0718789544 

සක් ග. සරොබට් 
ඇාංට් 

 3/16  ඩ,නා වත්්  මකටැබ් 
වත්්  පස්ථස්ර. 

0555731602 0770896509 
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ිමුමෙ 11 

ආපදාදේවන් පසු කැලි කස්ල බැෙැර කි/ දේම් ක්රෙදේේදයග ස්ම්බන්ධ ආය න  

ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි ක්රෙදේේදය 

 

ආය නදේ  

/දේදපාර් දේම්න්තුදේේ 

ළධලධාරින්දේේ නෙ  නතුර රාජකා/  

ලිියනය 

දුරකාන 

නංකය 

පළාත් පාලන 
සදපා්ය්සම්්තුව 

භාගයා මස්ථ. 
සකොඩිතුවක් ගකු 
සම, 

පළාත් පාලන 
ස් කාර  
සකොමස්ාන්ස්ථ 

මා ක් සිකවා 
මාව්,බදුකල 

055-2222363 

බදුකල පළාත් පාලන 
ස් කාර සකොමස්ාන්ස්ථ 
කා්ය,ාල, 

ආ්ය.මම්.ජ,ව්යධ්න 
ම ්ා 

පළාත් පාලන 
ස් කාර 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

මා ක් සිකවා 
මාව්,බදුකල 

055-2223136 

සමොණරාගල පළාත් 
පාලන ස් කාර 
සකොමස්ාන්ස්ථ 
කා්ය,ාල, 

ඩී.මම්.දිස්ානා,ක 
ම ්ා පළාත් පාලන 

ස් කාර 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

පළාත් පාලන 
ස් කාර 
සකොමස්ාන්ස්ථ 
කා්ය,ාල,,සමො
ණරාගල  

055-2276081 

බදුකල ම ා නගර 
ස්භාව 

ඩබ්.ර්සදණි, 
ම ්ා 

නාගන්ක 
සකොමස්ාන්ස්ථ 

ම ා නගර 
ස්භාව,බදුකල  055-2222275 

බණ්ඩාරසවල ම ා 
නගර ස්භාව 

සී මශදරවත්් 
ම ්ා නාගන්ක 

සකොමස්ාන්ස්ථ 

ම ා නගර 
ස්භාව,බණ්ඩාර
සවල 057-2222275 

 ර්්සක නගර ස්භාව 
සේ.ඒ.මස්ථ.පී 
ජ,සිාං  ම ්ා 

නාගන්ක 
සකකම් 

නගර 
ස්භාව, ර්්සක  057-2268075 

බදුකල ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

මච්.වයි.සකෝ ම ්ා ස්භා සකකම් 
(වැ.බ) 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,බදුකල  055-2226349 

 ාලිඇල ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

සක් ග.මම්.පී.සී.කුලස්
ස ේු කර ට,  ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව, ාලිඇල  055-2294275 

බණ්ඩාරසවල 
ප්රාසශීය, ස්භාව 

මච්.මම්.මස්ථ.පී.මම්.ද
සුහිමකසගොකල 
ට, ස්භා සකකම්  

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,බණ්ඩාර
සවල  057-2222517 

පස්ථස්ර ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

ඩබ්.මම්.සී.වීරසිාං  
ට, ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,පස්ථස්ර  055-2288274 

ඇකල ප්රාසශීය, ස්භාව 
පී.මස්ථ.ගාටණී 
පතිරණ ම ්ා ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,ඇකල  057-2228575 

 ර්්සක ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

වයි.මම්.යූ.බී.,ාපා 
ම ්ා ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව, ර්්සක  057-2229075 

 කදුම්මුකල ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

සක් ග.මම්.ජී.ඩබ්.වස්
්තිමාලා ට, 

ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව, කදුම්මු
කල  057-2050032 

වැලිමඩ ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

ඩී.මම්.ජ,සස්ේන 
ම ්ා ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,වැලිමඩ  057-2245175 

ඌවපරණගම 
ප්රාසශීය, ස්භාව 

සේ.කුමාරසිාං  
ම ්ා 

ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,ඌවපර
ණගම  057-2245233 
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මීය ග කිවුල ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

මක.ජී.ආ්ය.ශය සා්ති
ල්ා ට, ස්භා සකකම් 

(වැ.බ) 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,මීය ග කිවු
ල  055-2245775 

ක්දකැ ක, ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

මස්ථ.ඩබ්.මම්.නිමක 
වනසිාං  ම ්ා 

ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,ක්දකැ
 ක, 055-2245675 

මහි,ාංගණ, ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

ආ්ය.මම්.මක.සක් ග.ම
මරජීව ම ්ා  ස්භා සකකම් 

(වැ.බ) 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,මහි,ාංග
ණ,  055-2257275 

න් පමාලි,ශද ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

ඩී.ඩී.සීලවතී ට, 

ස්භා සකකම්  

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,න් පමාලි,
ශද  055-2268124 

සස්ොරණාස්ොට 
ප්රාසශීය, ස්භාව 

මක.ජී.ආ්ය.ශය සා්ති
ල්ා ට, 

ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,සස්ොරණා
ස්ොට  055-2230959 

ලුණුගල ප්රාසශීය, 
ස්භාව 

ආ්ය.මම්.කරුණාව
තී ට, ස්භා සකකම් 

ප්රාසශීය, 
ස්භාව,ලුණුගල  055-2263975 
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ිමුමෙ 12 

ආපදා කළෙණාකරණයග නදාළ ස්ෙෘශධි කළෙණාකරුවන්දේේ දේ ොරතුරු  නාොවලිය 

 

නම ලිිළන,  
දුරකාන 
මාංක, 

රාජකාරී 
ලිිළන, 

සස්ේවා ස්ථාාන, 

ඩබ්ලිේ.පී. 
වස්්් කුලතුාංග 
ම,ා 

ගස්ථවත්්, වැලිමඩ 
පාර  බණ්ඩාරසවල 

775665394    
572232163 

ප්රා.සක. කා. - 
බණ්ඩාසවල 

ප්රා.සක. කා. - 
බණ්ඩාසවල 

ලක් ග ථමීය  ශ්රීකා්්ා 
බුවසනක  
බාු  ට, 

ශය සාලිකා,  ර්්සක 
පාර සබොරල්ද 

575683814 
ප්රා.සක. කා. - 
ඌවපරණගම 

ප්රා.සක. කා. - 
ඌවපරණගම 

ඩි. නි්යමලාද 
සිකවා ට, 

ශ්රීමාලි ,සබොරල්ද 572280841 
ප්රා.සක. කා. - 
ඌවපරණගම 

ප්රා.සක. කා. - 
ඌවපරණගම 

මච්.මම්. 
ජ,සස්ේකර ම,ා 

 දු්සබොක් ගක ,මරාව 
වත්්, ස ට් කසගදර 
කැප්සප කසපොල 

717416819 
ප්රා.සක. කා. - 
ඌවපරණගම 

ප්රා.සක. කා. - 
ඌවපරණගම 

මස්ථ.මක.ස ට් කග
ස ේු  

C-96/A, නිස්තිගල, 
රත්නර්ර 

077-3949106 
ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

සේ.ඒ.මම්.මස්ථ.ප්රි,
ද්යශය සනි ට, 

මඹමත්්, 
වරකාදණ්ඩ,  
මලිත්් 

072-6499308 
ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

ිම.ඩබ්  මසනෝමා 
සුද්යශය සනි ද සිකවා 
ට, 

ප්රි,්්,මග්පකප්
,දඹස්්න,වැලිමඩ 

718176944 
ප්රා.සක. කා. - 
ඌවපරණගම 

ප්රා.සක. කා. - 
ඌවපරණගම 

 ක.ිම.ජි 
ස්්නසකෝ් 
ම,ා 

සවස රසගොඩවත්්,
මැදසවල,පඩුකිද 

718394550 
ප්රා.සක 

කා්ය,ාල,, 
ඌවපරණගම 

ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

සක් ග.මම්.ආ්ය.සක් ග 
ස්සේසකෝ් ම,ා 

මාංක 102, 
ලිහිණි,ිමදුණුවැව, 
බණ්ඩාරසවල 

573571107 
ස්ශ්රාම ග්වා 

ඇ්. 
ස්ශ්රාම ග්වා ඇ්. 

ඩි මාලා මුණසිාං  
නසවෝදයා,ර්ඹ,මඹ
ගස්ථසදෝව 

573570214 
ප්රා.සක 

කා්ය,ාල,, 
ඌවපරණගම 

ප්රා.සක කා්ය,ාල,, 
ඌවපරණගම 

ිළ.ස්සේකාන්ද් 
ම,ා 

සුසවදාල,ා,ගකසවව
ත්්, 
වැලිමඩ 

713834547 
ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

සේ.මම් 
ස්මරසකෝ් ම,ා 

ශ්රි වලගටබා මාව්, 
මඹගසස්ථ දෝව 

779078993 
ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

ඒ.ඒ ස්මරනා,ක 
ම,ා 

ග්රී්වැක,6 
කණුව,ටර වත්් 

718370920 
ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

ටී.මම්. ාලාංගසිාං  
ම,ා 

15/1, ජනපදාන 
ගම්මාන,,  
වැලිකඩගම, 
ටර වත්් 

777216282 
ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 

ප්රා.සක. කා. - 
වැලිමඩ 
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මම්.මච්.මස්ථ.ස්මදන් 
ට, 

"රසික",පඩුමුකල,ක
සුොස්ථල්ද. 

072-6978445 
ප්රා.සක. කා. - 
 ර්්සක 

ප්රා.සක. කා. - 
 ර්්සක 

මච්.මම්.ද,ාාංගනී 
්නූජා  
කුමාන් ස ේරත් ට, 

ීම්යති සස්වන, 
මගලගම, 
සබලිු කහ,. 

057-2050025 
ප්රා.සක. කා. - 
 ර්්සක 

ප්රා.සක. කා. - 
 ර්්සක 

බී.මම්.මස්ථ.මැණික
ස ේු  ට, 

ගම්වස්ම් වත්්, 
නි,දගල පාර,  
පඹහි්න, 
සබලිු කහ, 

072-2009940 
ස්මෘශධි 

මූලස්ථාාන, 
 කදුම්මුකල 

ස්මෘශධි 
මූලස්ථාාන, 
 කදුම්මුකල 

මච්.මම්.ජි 
ආන්,සිාං  ම,ා 

මාංක 09, සබෝ,්ය 
පාර, ක සගොකල, 
දි,්ලාව 

071-4420501 
ප්රා.සක. කා. - 
 කදුම්මුකල 

ප්රා.සක. කා. - 
 කදුම්මුකල 

ජී.මම් මනු ා 
කුමුදිනී  
ජ,සු්දර ට, 

නවරුව්, පමාංකදුර, 
දි,්ලාව 

056-2229323 

ප්රාසශිය, 
සකකම් 

කා්ය,ාල, 
බණ්ඩාරසවල 

ප්රාසශිය, සකකම් 
කා්ය,ාල, 
බණ්ඩාරසවල 

සි.කරුණානා,ක 
ට, 

පබස්ර, 
ාළුක් ගසගොඩවත්්,  
පඩු කුඹකසවල 

071-5974052 

ප්රාසශිය, 
සකකම් 

කා්ය,ාල, 
 ාලිඇල 

ප්රාසශිය, සකකම් 
කා්ය,ාල, 
 ාලිඇල 

මස්ථ.ජී.වී.ඒ.මස්ථ. 
්ය ක  
සස්නරත් ම,ා 

ගිකසම්, ාහකසප්, 
බලාංසගොඩ 

712638117 
ප්රා.සක. කා. - 
 කදුම්මුකල 

ප්රා.සක. කා. - 
 කදුම්මුකල 

මච්.මම්  
නිසරෝ ණ  
ආන්ද ම, 

 ර්්සක පාර, 
හි්නාරාංසගොකල,  
සබොරල්ද 

072-9049800 
ප්රා.සක. කා. - 
 ර්්සක 

ප්රා.සක. කා. - 
 ර්්සක 

සක් ග.ආ්ය.මක.සකො
ඩිකර ම,ා 

මාංක 24/3, ජනක 
කුමාරමාව්, 
මමුණුසදෝව, 
බණ්ඩාරසවල 

077-5792913 
දිස්ථ.ස්මෘ.කා්ය,

ුාල, 
දිස්ථ.ස්මෘ.කා්ය,ාල
, 

ිළ.සුටත්රා ශය සා්ති 
ට, 

නා,ක කුඹුරවත්්, 
ඕබඩඇකල, 
බණ්ඩාරසවල 

057-2223679 

ප්රාසශීය, 
සකකම් 

කා්ය,ාල,, 
ඇකල 

ප්රාසශීය, සකකම් 
කා්ය,ාල,, ඇකල 

මම්.මම්.ා්්රා 
කුමාන් ට, 

ස ව්නිලවත්්, 
ඕබඩඇකල, 
බණ්ඩාරසවල 

057-3571884 

ප්රාසශීය, 
සකකම් 

කා්ය,ාල,, 
ඇකල 

ප්රාසශීය, සකකම් 
කා්ය,ාල,, ඇකල 

ඩබ්.මම.පශටණි 
කුමාන් ට, 

මාංක 154, ්න්දු, 
බටවැකකැ ක,, 
මසේසගොඩ, 
බණ්ඩාරසවල 

057-3572638 

ප්රාසශීය, 
සකකම් 

කා්ය,ාල,, 
 ාලිඇල 

ප්රාසශීය, සකකම් 
කා්ය,ාල,, 
 ාලිඇල 

ආ්ය.මම්.ාටලා 
ප්රි,ාංකා 
රත්නා,ක ට, 

පනාංගල, 
පට් ක,සගදර, 
බණ්ඩාරසවල 

057-3580497 

ප්රාසශීය, 
සකකම් 

කා්ය,ාල,, 
ඇකල 

ප්රාසශීය, සකකම් 
කා්ය,ාල,, ඇකල 
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ිමුමෙ 13 

ආපදා කළෙණාකරණයග නදාළ වැවිලි ො වතු ස්ොගම් වල දේ ොරතුරු  නාොවලිය 

 

වතු ස්ොගෙ වත්දේත් නෙ  නතුර ලිියනය දුරකාන නංකය 

 

කාර්යාල ජංගෙ 

ආගරප්න 

වැස්ලි 

ස්මාගම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ිමයුවයිස්ථ වත්් කළමනාකරු ිමයුවයිස්ථ 

වත්්  

ාදුකගස්ථහි්න

. 

0575670589 0772981411 

දඹ්ැ්න වත්් ස්ාමානයාධි

කාරී 

දඹ්ැ්න 

වත්්  

 ර්්සක. 

0575670595 0772981393 

වලැසනෝ්ය 

වත්් 

කළමනාකරු වලැසනෝ්ය 

වත්්  

 ර්්සක. 

0575670590 0772981411 

සගෝනසමොටුව 

වත්් 

කළමනාකරු සගෝනසමොටුව 

වත්් 

 ර්්සක. 

0575670588 0772981408 

 ර්්සක වත්් කළමනාකරු  ර්්සක 

වත්්  

 ර්්සක. 

0575670592 0772015838 

ක ගකල වත්් කළමනාකරු ක ගකල 

වත්්  

 ර්්සක. 

0575670587 0772981395 

නා,බැශද වත්් ස්ාමානයාධි

කාරී 

නා,බැශද 

වත්්  

බණ්ඩාරසවල 

0575670586 0777289806 

ිළටරත්මසක 

වත්් 

ස්ාමානයාධි

කාරී 

ිළටරත්මසක 

වත්්  

 ර්්සක. 

0575670584 0772981415 

පඩසේන්, වත්් කළමනාකරු පඩසේන්, 

වත්්  හහි,. 

0575670597 0774906706 

වසල් ඇකිළ් 

වත්් 

වතුමධිකාරී වසල් 

ඇකිළ් වත්්  

බදුකල. 

0555633030 0777539203 
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සගොවරකැසක 

වත්් 

වතුමධිකාරී සගොවරකැසක 

වත්්  

සදසමෝදර. 

0555633026 0777539205 

ස්ථප්රිාංවැලි වත්් වතුමධිකාරී ස්ථප්රිාංවැලි 

වත්්  

ස්ථප්රිාංවැලි  

මස්ථ.ිළ.ඕ 

0555633018 0777539206 

ස්කබැශද වත්් වතුමධිකාරී ස්කබැශද 

වත්්  බදුකල. 

0555633011 0777539202 

යූන් වත්් වතුමධිකාරී යූන් වත්්  

පස්ථස්ර. 

0555633023 0777539215 

සේවැස්ථස් වත්් වතුමධිකාරී සේවැස්ථස් 

වත්්  බදුකල. 

0555633003 0777539235 

 ර්ගස්ථ්ැ්න 

වැස්ලි 

ස්මාගම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මදවත්් වත්් වතුමධිකාරී මදවත්් වත්්  

ලුණුගල. 

0554924776 0773827110 

ිමිමසල වත්් වතුමධිකාරී ිමිමසල වත්්  

ිමිමල. 

0552265493 0718588923 

සදසමෝදර වත්් වතුමධිකාරී සදසමෝදර 

වත්්  

සදසමෝදර. 

0554925161 0773589141 

දම්සමන්,.ඒ. 

වත්් 

වතුමධිකාරී දම්සමන්,.ඒ. 

වත්්  පස්ථස්ර. 

0554925162 0554922892 

0773257796 

දම්සමන්,.ිම. 

වත්් 

වතුමධිකාරී දම්සමන්,.ිම. 

වත්්  

මීය දුම්ිළ ක,  

පස්ථස්ර. 

0554923965 0725508009 

ස ොප්ට් වත්් වතුමධිකාරී ස ොප්ට් 

වත්්  

ලුණුගල. 

0554922967 

0554923396 

0773240900 

0772653532 

න ස්කල වත්් වතුමධිකාරී න ස්කල 

වත්්  

සදසමෝදර. 

0554925163 0713312766 

නිේබ්යව වත්් වතුමධිකාරී නිේබ්යව 

වත්්  ඇකල. 

0554925165 0772526544 

ඕසදෝසේන් වත්් වතුමධිකාරී ඕසදෝසේන් 

වත්්  

සදසමෝදර. 

0554925164 0716867793 

රූක්ැ්න/ 

සරොස්ථසට්ට් වත්් 

වතුමධිකාරී රූක්ැ්න/ 

සරොස්ථසට්ට් 

වත්්  

 ාලිඇල 

0554925160 

0554922947 

0773525907 
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ස ෝලෑ්ඩ් 

වත්් 

වතුමධිකාරී ස ෝලෑ්ඩ් 

වත්්  

ලුණුගල. 

0554924777 0717245566 

මසඩොකසි,ම 

වැස්ලි 

ස්මාගම 

 

 

 

 

 

 

 

 

බට්ටවත්් වත්් වතුමධිකාරී බට්ටවත්් 

වත්්  

මසඩොකසි,ම. 

0555633043 0777539243 

සකොසකෝගකල 

වත්් 

වතුමධිකාරී සකොසකෝගකල 

වත්්  

මසඩොකසි,ම. 

0555633076  

ඊ.මක සටබ් 

වත්් 

වතුමධිකාරී ඊ.මක සටබ් 

වත්්  පස්ථස්ර 

0555633073 0777539242 

ගකසලෝල වත්් වතුමධිකාරී ගකසලෝල 

වත්්  

මසඩොකසි,ම. 

0555633073 0777539237 

ම සදෝව වත්් වතුමධිකාරී ම සදෝව 

වත්්  

මසඩොකසි,ම. 

0555633061 0777539241 

සරොසබන් වත්් වතුමධිකාරී සරොසබන් 

වත්්  

ිළටමාරුව. 

0555633050 0777539243 

ඌවකැසක 

වත්් 

වතුමධිකාරී ඌවකැසක 

වත්්  

ිළටමාරුව. 

0555633050 0777539243 

සවසරකලපට්න 

වත්් 

වතුමධිකාරී සවසරකලපට්

න වත්් 

0555633047 0777539237 

මස්ථසකිබ, 

වැස්ලි 

ස්මාගම 

 

 

 

 

 

 

 

 

මාංිළ ක ක්ද  

ම ක්ද/ 

සකොස්ථල්ද 

වත්් 

වතුමධිකාරී මාංිළ ක ක්ද  

ම ක්ද/ 

සකොස්ථල්ද 

වත්්  පූනාගල 

0572287235 0773295115 

සක්රව වත්් වතුමධිකාරී සක්රව වත්්  

බණ්ඩාරසවල 

0574921952 0773295110 

ලි,්ග සවල 

වත්් 

වතුමධිකාරී ලි,්ග සවල 

වත්්  

ලි,්ග සවල 

0574921951 0773295110 

පූනාගල වත්් ස්ාමානයාධි

කාන් 

පූනාගල වත්්  

පූනාගල 

මස්ථ.ිළ.ඕ 

0572287213 0777583708 

ඇටම්ිළ ක, වත්් වතුමධිකාරී ඇටම්ිළ ක, 

වත්්  

ඇටම්ිළ ක,. 

0575675880 0773230090 
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දික් ගවැකල වත්් වතුමධිකාරී දික් ගවැකල 

වත්්  

 ාලිඇල. 

0555678540 0727847917 

ඩවු්ස්යිඩ් 

වත්් 

වතුමධිකාරී ඩවු්ස්යිඩ් 

වත්්  

වැලිමඩ. 

0575675866 0722215495 

ඩ,රබා වත්් වතුමධිකාරී ඩ,රබා වත්්  

බණ්ඩාරසවල. 

0575675871 0722215467 

ු සගොලෑ්ඩ් 

වත්් 

වතුමධිකාරී ු සගොලෑ්ඩ් 

වත්්  

ලූණුවත්්ග 

0575675869 0724530250 

සලජ් වත්් වතුමධිකාරී සලජ් වත්්  

ක්සදසගදර. 

0555679677 0712713359 

ක් ගවී්ටවු් 

වත්් 

වතුමධිකාරී ක් ගවී්ටවු් 

වත්්  

 ාලිඇල 

0555679672 0777954604 

0722215496 

ස්්යනි,ා/ීමනකැ

සක වත්් 

මධ්යක් ග  ස්්යනි,ා/ීමනක

ුැසක වත්්  

බදුකල 

0555679670 0722212161 

මස්ථ. ක. සේම්ස්ථ 

වත්් 

වතුමධිකාරී මස්ථ. ක. සේම්ස්ථ 

වත්්  

 ාලිඇල. 

0555679674 0719053249 

පණුගකල වත්් වතුමධිකාරී පණුගකල 

වත්්  

 ාලිඇල. 

0555678541 0777706859 

ඌව  යිල්ඩ් 

වත්් 

ස්ධ්ා,ක 

මධ්යක් ග  

ඌව  යිල්ඩ් 

වත්්  

බණ්ඩාරසවල. 

0575675879 0722212162 

ඌව කැටසවල 

වත්් 

වතුමධිකාරී ඌව කැටසවල 

වත්්  

 ාලිඇල. 

0555679364  

වස්ක් ග/ වගල 

වත්් 

වතුමධිකාරී වස්ක් ග/ වගල 

වත්්  

මසේසවල 

0525673865 0777840955 

වැලිමඩ වත්් වතුමධිකාරී වැලිමඩ වත්්  

වැලිමඩ. 

0575675860 0773407139 

0722215471 

නමුණුකුල 

වැස්ලි 

ස්මාගම 

 

 

කනවැරැකල 

වත්් 

වතුමධිකාරී කනවැරැකල 

වත්්  

නමුණුකුල. 

0574926257 0772394983 

සගෝනකැසක 

වත්් 

වතුමධිකාරී සගෝනකැසක 

වත්්  පස්ථස්ර. 

0574926256 0772394982 
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හිදගල වත්් වතුමධිකාරී හිදගල වත්්  

නමුණුකුල. 

0574926260 0773742888 

ක්දස ේන 

වත්් 

වතුමධිකාරී ක්දස ේන 

වත්්  

නමුණුකුල. 

0574926258 0773839570 

ීමනැකල්වත්්

. 

වතුමධිකාරී ීමනැකල් 

වත්්  ඇකල 

0574926261 0772642118 

ිළාංමරාව/සටොන

සකොම් 

වතුමධිකාරී ිළාංමරාව/සටොන

සකොම්  

නමුණුකුල 

0574926259 0772394984 
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ිමුමෙ 14 

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශවල ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  

ස්ථාාන 
 

ිමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව  

දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

නනු 

නංකය 
ාෙ ළධලධා/   

වස්ෙ 
ආර්වෂක ස්ථාානදේ  නෙ දැනග පවතිචන මූලික 

පෙසුකම් 
1.  72/ජී මැදසවල 

බටහිර 
බ/නාසවල නමුණුකුල ස්දයාල, 
 

ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාාන, මූලික ප සුකම් සනොමැ් 

2.  68/සේ නිේ 
බ්යව ඇකල 

බ/නිේබ්යව සදමළ ස්දු ල 
 

ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

හිීමලි,සගොකල ප්රජා ශය සාලාව මූලික ප සුකම් සනොමැ් 

3.  68/මයි සදසමෝදර බ/නාවුකල ජාතික පාස්ල 
 

ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

සදසමෝදර ක්රිස්ථති,ානි පකලි, 
 

ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

සදසමෝදර මුස්ථලිම් පකලි, 
 

මූලික ප සුකම් සනොමැ් 

සගොටුවල දශය සල්ලාරාම, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

4.  72/මච් බැශසදසව
ල 

බ/බැශසදසවල ස්රස්ථවතී ිළන්සවන ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

5.  69/බී හීකහ, බ/සදෝව ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

රජසකොටුව ස් ාරස්ථාාන, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

බ/ශ්රී සුමාංගල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

6.  71/බී සදොඩම්සගො
කල 

සදොඩම්සගොකල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 
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හි ගල වතුස්මාගසම් පාලන, වන 
කළුගල ස්ාංාාරක නිල නිවාස්, 

ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

7.  72/බී බකලසකටුව බ/සුග් ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 
 

බ/ගලිළටක්ද ස්දු ල ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

8.  72/සී ර්ර්ල ර්ර්ල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

න ස්ලවත්් සදමළ ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

ගවරකැසක සදමළ ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

9.  72/ඊ ගකටැාංස ේන මැදසගොඩ ශ්රී සබෝධිරුක් ගඛ්ාරාම 
ස් ාරස්ථාාන, 

ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

10.  71 ාලුක් ගපැලැස්ථස් බ/සුග් ශස්තීයික පාස්ල ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

11.  68  කසප් බ/ කසප් ජාතික පාස්ල ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

12.  68 ඩී කින්්ද බ/වලස්ථබැශද ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

බ/පඩුවර ා ළ සදමළ ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

13.  72 ඩි ර්ර්ල බටහිර බැශසශසවල 
ස් ාරස්ථාාන,(ශ්රී සබෝධිරාජාරාම,) 

ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

බ/ර්ර්ළ ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

ගවරකැසකවත්් සදමළ ස්දු ල ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

14.  72 ගවරසවල ශ්රී දශය සලර්නාරාම, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 
 

ශ්රී ස්සේකාරාම, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 
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ශය සා්් ම්ස්ෝනි සදස් මැඳුර ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

15.  68/මච් ිළ,රප්ද
සුෝව 

බ/සවකසිවත්් සදමළ ම  ස්දු ල ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

බ/ිළ,රප්සදෝව ප්රාාටක ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

16.  68/මච් ාඩසම්ගම , ළමඩිත්් ස් ාරස්ථාාන, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

ාඩසම්ගම ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

17.  72/බී1 නමුණුකුල බ/ිළාංමරාව සදමළ ස්දු ල ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

ිළාංමරාව්ැ්නකුඹුර වතු සරෝ ල ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

18.  71ඒ සගොවුස්ථස් සගෝවුස්ථස් ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

සගෝවුස්ථස් පාස්ල ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

19.  68/බී ඇකල බ/ඇකල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

20.  69 පඩුකුඹකසවල සදෝව ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 
 

21.  68 ඒ නාවුකල නාවුකල ජාතික පාස්ල ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

22.  72 ඒ නාසවල 
නැසගනහිර 

බකලසකටුව සුග් ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

23.  72/මෆථ නාසවල 
බටහිර 

නාසවල ස් ාරස්ථාාන, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

24.  68/ඊ , ලසවල , කසවල සිාං ල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

නිේබ්යව සදමළ ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 
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25.  69/ඊ කිතුකඇකල කි්කඇකල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

26.  69/ජී ස ට් කසපොළ කිනල් ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

27.  68/ජී ටකලගම  කසප් ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

28.  69/ඩී සදෝව සදෝව ස්දයාල, ජල, (බවුස්්ය මින් ස්ප,ා 
ග් යුතු,) ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්  

29.  69/සී පකසලසප්රු
ව 

මුස්ථලිම් ස්දයාල, ජල, (බවුස්්ය මින් ස්ප,ා 
ග් යුතු,) ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්  

හීකහ, සුමාංගල ස්දයාල, ජල, (බවුස්්ය මින් ස්ප,ා 
ග් යුතු,) ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්  

30.  68/සී මධුරගම සගොටුවල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

31.  69/ඒ කර සගොක
ල 

කර සගොකල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ් 

32.  69/මෆථ රාවණාඇ
කල 

රාවණාඇකල ස් ාරස්ථාාන, ජල, (බවුස්්ය මින් ස්ප,ා 
ග් යුතු,) ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්  

ඇකල ස්දයාල, ජල, (බවුස්්ය මින් ස්ප,ා 
ග් යුතු,) ස්දුලි,  ා 
ස්නීපාරක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්  

 

ඌවපරණගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

වස්ම සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන, ප සුකම් 

1.  මස්ථප්න බ/මස්ථප්න බණ්ඩාරනා,ක ස්දු ල ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

සකොහිසකගම බ/මස්ථප්න බණ්ඩාරනා,ක ස්දු ල ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

2.  න් ක කුඹුර න් කකුඹුර ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

3.  වැසේගම ස් ාරසගොඩ ිළන්සවණ ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

4.  දිඹුලන දිඹුලන ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, ප සුකම් 
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5.   ත්කි   ත්කි  ප්රාාටක ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

6.  ාළුක් ගසවල මදි,ාරවත්් ෆැක් ගටන්, ජල, ස්දුලි, ප සුකම් 

7.  සවෝකඩිමා්ය සවෝකඩිමා්ය  සකෝස්ල මස්ල ප්රසශශය ස, 
 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

සවෝකඩිමා්ය සදමළ ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

8.  ක්යීමකස්ථ ක්යීමකස්ථ සිාං ල ස්දයාල, 
 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

ක්යීමකස්ථ සදමළ ස්දයාල, 
 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

සකෝස්ල මස්ළ ප්රසශශය ස, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

9.  මලසගොකල මලසගොකල සදමළ ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

10.  මකවත්සත්ගම මකවත්සත්ගම ප්රජා ශය සාලාව 
 

ස්දුලි, 

මැදි සපොකුණ ශ්රී ධ්්යමස්ජ,ාරාම, 
 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

බ/තුප්ිළ ක, ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

11.  ගල ගම ශ්රී පාපාරාම, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් 

12.  පළුගල පලුගල ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි, 

13.   ාිනලිඇකල පළුගල ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි, 

 

 

කන්දකැපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

ාෙදේස්ේවා 

වස්ෙ 
ආර්වෂි  ස්ථාානදේ  

නෙ 
දැනග පවතිචන මූලික පෙසුකම්  

ජලය විදුලිය ශාලා ස්නීපාර්වෂක 
1.  නාරාංගල කදිර සේලායුධ් 

ස්ථවාම්සකෝස්ල නාරාංග
ල දටල ස්දයාල, 
 

√ √ √ √ 

2.  සබෝිළ ක, ශ්රී සබෝධිරුක් ගකාරාම 
ස් ාර, 

√ √ √ √ 

3.  පකසලසවල කිවුසලසගදර 
ස්සේකාරාම ස් ාර, 

√ √ √ √ 

4.  ්ැ කකල ශ්රී රානාසලෝක 
ිළන්සව් 
ස් ාර, සබරාමඩ 
ස්දයාල, 

√ √ √ √ 

5.  සබරාමඩ සබරාමඩ 
ස්දයාල, ගලපඩ 
ධ්ම්මනිසක් ග්න 
ිළන්සවන 

√ √ √ √ 
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6.  මාලි,ශද ශ්රී සබෝධිරාජාරාම 
ස් ාර, 

√ √ √ √ 

7.  වැව්ැ්න බ/වැව්ැ්න 
ස්දයාල, බ/මාලි,ශද 
ස්දයාල, වැව්ැ්න ශ්රි 
සුමාංගලාරාම, 

√ √ √ √ 

8.  ක්දකැ ක, බ/ඩී.මස්ථ.සස්ේනානා,ක 
ජාතික පාස්ල සින්සුමන 
ස් ාර, 

√ √ √ √ 

9.  ම ්ැ්න ශ්රී ධ්මාමාරාම ස් ාර, √ √ √ √ 

10.  ම කසක  ශ්රී ගාංගාරාම 
ස් ාර, බ/ම කැසක 
ස්දයාල, 

√ √ √ √ 

11.  සවළහ, ඩී.මස්ථ.සස්ේනානා,ක 
ජාතික පාස්ල සින් 
සුමනාරාම ස් ාර, 

√ √ √ √ 

12.   ැව්දාන බුශධ්ාංසකෝට්ට ස් ාර, √ √ √ √ 

13.  ක්දකැපූපක
ප් 

බ/ක්දකැපූපකප් 
ස්දයාල, 

√ √ √ √ 

14.  බදුළුහ, 
නැසගනහිර 

ශ්රී සබෝධිරාජාරාම 
ස් ාර, බ/වැකලවල්ැ
්න ස්දයාල, ශ්රී 
ස්ම්බුශධ්ජ,්ති 
ස් ාර, 

√ √ √ √ 

15.  බදුළුහ, 
බටහිර 

බු කා්ය, 
සගොඩනැගිකල සබෝ 
සකොටුව ප්රජා ශය සාලාව 

√ √ √ √ 

16.  කින්සවස ර කින්සවස ර රජම ා 
ස් ාර, 

√ √ √ √ 

17.  මුඩගමුව බ/මුඩගමුව 
ස්දයාල, ර්රාණ 
සබෝධිමළු ස් ාර, 

√ √ √ √ 

18.  සගෝඩු්න ර්දු්නාසගොඩ 
ස් ාර, බ/සගෝඩු්න 
ස්දයාල, 

√ √ √ √ 

19.  සබෝග කුඹුර බ/ස්,ළුව  ම ා 
ස්දයාල, මළුසේසගොඩ 
රජම ා ස් ාර, 

√ √ √ √ 

20.  කිවුසලසගදර බ/කිවුසලසගදර 
ස්දයාල, 

√ √ √ √ 

21.  සබොක්හරුව බ/ගලපඩ 
ම ාස්දයාල, ධ්ම්ම 
නිසක් ග්න ිළන්සවන 
ගලපඩ කාලිමම්මා් 
සකෝස්ල ර්දුමසක 

√ √ √ √ 

22.  දික් ගකුඹුර බ/මුඩගමුව 
ස්දයාල, ර්රාණ 
සබෝධිමළු ස් ාර, 

√ √ √ √ 
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23.  වාස්නාගම බ/වාස්නාගම ප්රාාටක 
ස්දයාල, ශ්රී 
කාශය සයපාරාම ස් ාර, 

√ √ √ √ 

24.   ාපත්ගමුව නමලු ස් ාර, 
 ාපත්ගමුව.බ/ ාපත්ග
මුව ස්දයාල, 

√ √ √ √ 

25.  ්ලාකුඹුර ශ්රී රානාසලෝක 
ිළන්සව් ස් ාර,  

√ √ √ √ 

26.  ගලපඩ බ/ගලපඩ ම ා 
ස්දයාල, ශ්රී 
මභිනවාරාම, 
මම්ිළ ක, ශ්රී 
සුමනාරාම, ගලපඩ 

√ √ √ √ 

 

පස්ථස්ර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

ාම සස්ේවා වස්ම ආරක් ග ක ස්ථාානසේ නම දැනට පවතින මූලික ප සුකම් 

1.  දඹසකොසට් ශ්රී ජ,සුමනාරාම,-ක ටරුප්ප ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 150 
සදසනකුට ලැගුම්ග්  ැක. 

2.  ක ටරුප්ප ශ්රී ජ,සුමනාරාම,-ක ටරුප්ප ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 150 
සදසනකුට ලැගම්ග්  ැක. 

3.  කණවැරැකල මාංක 01 සදමළ ස්දයාල, සීවී 2 
සකොටස් කණවැරැකලවත්් නමු
ණුකුල 
 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 100 
සදසනකුට ලැඟුම්ග්  ැක. 

මම්ිළ ක, ර්රාණ 
ස් ාර, කණවැරැකල මාවුස්ථස්ාග
සුොකල 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 100 
සදසනකුට ලැගුම්ග් ැක 

4.  සගෝනගල-බටහිර සගෝනගල ප්රජා ශය සාලාව 
 

මකවර 04 සදසනකුට ලැගුම්ග් 
 ැක 

ස් ාරස්ථාාන, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 120 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

5.  කණවැරැකල-
නැසගනහිර 

කණවැරැකල -වෑරකලසගොකල 
රතුකුරුස් ඒකකසේ ප්රජා ශය සාලාව 

 

කණවැරැකල වතු ,ා, සීවී 2 
සකොටස් ළමා ප,් 
මධ්යස්ථාාන, 

 

කණවැරැකලවත්් 13 කණුව 
ළමා ප,් මධ්යස්ථාාන, 

 

කණවැරැකලවත්් ෆැක් ගටන් 
සකොටස් ළමා ප,් 
මධ්යස්ථාාන, 

 

කණවැරැකලවත්් ප ළ 
සකොටස් ළමා ප,් 
මධ්යස්ථාාන, 
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ිමිමසකගම කණවැරැකල 
ගලකුඹුර කනිළල ස් ාරස්ථාාන, 

 

6.  මැදසවලගම මැදසවලගම ස් ාරස්ථාාන, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 200 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

7.  ්ැ්නුසව ගැටදින්, සගොඩනැගිකල 
්ැ්නුසවගම පස්ථස්ර 

ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්.මකවර 80 සදසනකුට ලැගුම් 
ග්  ැක 

 ත්සබෝධි ස් ාරස්ථාාන, 
 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 100 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

මස්ථජිතුක මස්ථනා පකලි, 13 
කණුව ිමිමල පාර 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 60 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

දිවා සුරැකුම් මධ්යස්ථාාන, 
සපොකග ල්ද 13 කණුව 
 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 30 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

බ/සදමළ ජාතික පාස්ල 13 
කණුව ිමිමල පාර 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 300 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

8.  පඩගම සබ්්රාරාම, පඩගම ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 100 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

9.  පාලාසගොකල කින්මඩු්ැ්න ප්රජා 
ශය සාලාව පාලාසගොකල 

.මකවර 50 සදසනකුට ලැගුම් 
ග්  ැක 

10.  ර්ු කවත්් ප්රාසශීය, ස්භාවට ම,ත් ප්රජා 
ශය සාලාව ර්ු කවත්් 

ස්නීපාක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්.මකවර 80 සදසනකුට ලැගුම් 
ග්  ැක 

පව්ය පදනමට ම,ත් 
සගොඩනැගිකල 

ස්නීපාක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්.මකවර 200 සදසනකුට 
ලැගුම් ග්  ැක 

11.  මීය න්,බැශද ශ්රී 
න්දාරාම, මීය න්,බැශද පස්ථස්ර 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 250 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

12.  මීය දුම්ිළ ක, මමුණවත්් සශවාල, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 200 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

13.  පස්ථස්ර නගර,-
නැසගනහිර 

ස්මාධි සබෞශධ් මධ්යස්ථාාන, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 200 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

14.  පරම ාංකඩ පරම ාංකඩ ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 30 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

කරමැ ක, ප්රජා ශය සාලාව  ා IRDR  
කා්ය,ාල, 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 30 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

15.  ගරඬිඇකල ාම ස්ාංව්යධ්න ස්ටති 
සගොඩනැගිකල 

ජල, ස්නීපාක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්.මකවර 40 සදසනකුට ලැගුම් 
ග්  ැක 
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සස්ේවා ිළ,ස් 
සගොඩනැගිකල ප්රා.සක.කා්ය,ාල
, පස්ථස්ර 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 30 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

ක්රිස්ථති,ානි පකලි, ක්යමා්් 
ශය සාලා සකොටස් 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 35 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

හි්දු සකෝස්ල ප ළ 
සකොටස් ම සදෝවවත්් 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 35 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

ක්රිස්ථති,ානි පකලි, ප ළ 
සකොටස් 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 40 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

16.  වැකසගොකල මසගොඩිළ ක, වැකසගොකලගම බ
දුකල 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 50 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

ශ්රී 
සබෝධිරුක් ගඛ්ාරාම, වැකසගොකල
ගම 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 150 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

බ/පඩගම වැකසගොකල ම.ස්. ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 250 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

ඇකසකමරාව 
 ස්කබැශදවත්් බදුකල 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 50 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

17.  මවුස්ථස්ාසගොකල මම්ිළ ක, ර්රාණ 
ස් ාර, කණවැරැකල 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 100 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

18.  පකසකගම රජම ා ස් ාර, පකසකගම ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 100 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

19.  ිමිමසකලම-
නැසගනහිර 

ිමිමසකගම සුරම්මාරාම, ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 75 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

20.  ස්ොලසබෝවත්් ්ැ්නුසවවත්් බු කා්ය, 
සගොඩනැගිකල පස්ථස්ර 

ස්දුලි, ප සුකම් ඇ්.මකවර 50 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

21.  ස්ොලසබෝවත්් න්දාරාම ස් ාරස්ථාාන, 02 
කණුව ස්ොලසබෝවත්් පස්ථස්ර 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 150 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

නි, ගලාරාම 
ිළන්සවන 03කණුව ස්ොලසබෝව
ත්් පස්ථස්ර 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 200 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

ප්රජා 
ශය සාලාව 03කණුව ස්ොලසබෝවත්
් පස්ථස්ර 

ප සුකම් නැ්.මකවර 25 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

ප්රජා 
ශය සාලාව 04කණුව ස්ොලසබෝවත්
් පස්ථස්ර 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 30 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

බ/ජ,්ති ස්දු ල ප්රජා 
ශය සාලාව.04කණුව ස්ොලසබෝවත්
් පස්ථස්ර 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 150 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 
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22.  නිසක් ගබැශද සකොලණි, ප්රජා 
ශය සාලාව ආගර්ැ්න පස්ථස්ර 

ප සුකම් නැ්.මකවර 50 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

ගාංසගොඩගම ප්රජා 
ශය සාලාව පඩගම පස්ථස්ර 

ස්නීපාක් ග ක ප සුකම් 
ඇ්.මකවර 50 සදසනකුට ලැගුම් 
ග්  ැක 

ආගර්ැ්න සදමළ 
ස්දු ල පස්ථස්ර 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 500 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

23.  පාලාවත්් සබෝධිරාජාරාම, පාළාවත්් ක
 ටරුප්ප 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 200 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

ගඩාසදහිසගොකල පාලාවත්් ක
 ටරුප්ප 

ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 25 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

24.  පස්ථස්ර නගර,- 
දකුණ 

දිස්ා සරෝ ල පස්ථස්ර ජල, ස්දුලි, ස්නීපාක් ග ක 
ප සුකම් ඇ්.මකවර 300 
සදසනකුට ලැගුම් ග්  ැක 

 

බණ්ඩාරදේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

ාම නිලධ්ාරී වස්ම ආරක් ගෂි් ස්ථාානසේ නම දැනට පවතින මූලික 
ප සුකම් 

1.  බණ්ඩාරසවල 
නැසගනහිර 

ශ්රී සුරමනි,ම් සකෝස්ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

2.  බණ්ඩාරසවල බටහිර සීවලී ස්දු ල/ධ්්යමපාල 
ස්දු ල/බණ්ඩාරසවල ස්ශය සාකා බාලිකා 
ම  ස්දු ල 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

3.  කිණීගම බ/බණ්ඩාරසවල මධ්ය ම  ස්දයාල, ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

4.  දකුණ කැිමකසලසවල ම ානාම ස්දු ල/සුධ්්යසමෝද, ිළන්සවන ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

5.  දුකසගොකල දුකසගොකල ස් ාරස්ථාාන, ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

6.  ඕබඩඇකල ඕබඩඇකල ස්දු ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

7.  සකෝ්ස ල සකෝ්ස ල ස්දු ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

8.  වටගමුව වටගමුව ස් ාරස්ථාාන,/ස,ොවු් 
සස්ේනාාංක,/ස්දයාපීශ, 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

9.  ්්තින්, ධ්්යමාසශය සෝක ස්දයාල,/පඩුු කසපෝ 
සුධ්්යමාරාම, 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

10.  වැව්ැ්න ප්රජා ශය සාලාව දි, ිමිමල/මුස්ථලිම් පකලි, ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

11.  මා්ැ කඇකල පඩමරාව ස් ාරස්ථාාන,/බු කා්ය, 
සගොඩනැගිකල 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

12.  ලි,්ග සවලවත්් ආරක් ගෂි් ස්ථාාන,ක් ග සනොමැ්  

13.  මසගොඩගම ක්සදමරාව ප්රාාටක 
ස්දු ල/මසගොඩගම ස් ාරස්ථාාන, 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 
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14.  ලි,්ග සවල ලි,්ග සවල ම  ස්දු ල/ශ්රී 
සබෝධිරුක් ගඛ්ාරාම, 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

15.  පතුරු කැිමකලසවල ධ්්යමපාල ප්රාාටක,/පතුරු 
කැිමකලසවල ස්සේකාගාර, 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

16.  දරහිටවනාසගොඩ දුකසගොකල මසශය සෝක 
ස්දයාල,/දුකසගොකල මසශය සෝකාරාම, 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

17.  ාණිකම්බැශද ම ානාම ස්දු ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

18.  ඇත්්ලිළ ක, ඇත්්ලිළ ක, ප්රාාටක ස්දු ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

19.  පඩසප්රුව බණ්ඩාරසවල ජාතික පාස්ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

20.  සවස රගල්ැ්න සවස රගල්ැ්න ස් ාරස්ථාාන, ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

21.  බැශසශමරාව ශ්රී සස්ෝභි්ාරාම ස් ාරස්ථාාන, ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

22.  නා,බැශදවත්් සගෝනසමොටාව වත්් ස්දු ල/නා,බැශද 
සදමළ ම  ස්දු ල 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

23.  සක්රේවවත්් සක්රේවවතු සදමළ ස්දු ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

24.  මයිස්ථලැබ්වත්් මයිස්ථලැබ් සදමල ම  ස්දු ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

25.  බැදසශකුඹුර ඕබඩඇකල ස්දයාල, ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

26.  ම පකප් නීසෝධ්ාරාම,/මකුකඇකල 
ස්දයාල,/ප්රජා ශය සාලාව 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

27.  මකුකඇකල මකුකඇකල ස්දයාල,/මකුකඇකල 
ර්රාණ ස් ාර, 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

28.  මසේදණ්සඩ්ගම මසේදණ්සඩ්ගම ර්රාණ ස් ාර, ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

29.  ිමඳුණුවැව සච්ති,රුක් ගඛ්ාරාම, දික් ගපකප් ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

30.  දිගන්ැ්න  ාපත්ගමුව ගැමුණු 
ස්දයාල,/වැව්ැ්න ශ්රී සුමාංගලාරාම, 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

31.  බඹරගම බඹරගම ම  ස්දු ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

32.  කරග සවල සප්රේමාන්ද ස්දු ල/කරග සවල 
ස් ාරස්ථාාන, 

ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

33.  මසේසගොඩ මසේසගොඩ ස්ාංඝසබෝධි ස්දයාල, ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

34.  සගඩි,ාසරොද ධ්්යමපාල ප්රාාටක ස්දු ල ජල, ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 
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බදුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

නනු 

නංකය 

ාෙ දේස්ේවා වස්ෙ ආර්වෂක ස්ථාානදේ  නෙ දැනග පවතිචන මූලික 

පෙසුකම් 
1.  මධ්යම බ/ස්ශය සාකා බාලිකා ස්දයාල, සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

2.  සින්මකසගොඩ සින්මකසගොඩ සනළුම්ගම ස්දු ල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

3.  සේවැස්ථස් සේවැස්ථස් සදමළ ස්දු ල ප්රජා ශය සාලාව සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

4.  වසක් ඇකිළ් භාරතී ස්දු ල සිවන්ද 
ස්දු ල ැ ැටස්ථලැ්යි සදමල ස්දු ල 

සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

5.  ස්කබැශද ස්කබැශද ස්දු ල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

6.  රඹුක් ගසපෝ ශ්රී ධ්ම්මාන්ද ස්දු ල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

7.  නැසගනහිර මුති,ාංගණ රජ ම ා ස් ාර, සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

8.  කයිලසගොඩ ක් ගස ේත්රාරාම, සුධ්්යමාන්ද ිළන්සවන සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

9.  බදුළුිළ ක, ප්රජා ශය සාලාව ්ාක් ග ණ ආ,්න, සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

10.  කණුපැලැකල වැලිසකමුකල ම  ස්දු ල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

11.  දකුණ බ/රාු ල ම  ස්දු ල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

12.  කැ්දසගොකල සස්ෝභි්ාරාම ප්ස්ල මම්ිළ ක, ම  
ස්දු ල 

සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

13.   මුතුමාල ස්දු ල සුධ්්යමාරාම ප්ස්ල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

14.  පතුර මුස්ථලිම් කා්්ා ස්දයාල, පද,රාජ 
ස්දු ල පතුර සස්ේවා ිළ,ස්  

සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

15.  පඩසවල පඩසවල නසවෝදයා ස්දු ල ශ්රී 
කලයාණාරාම, 

සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

16.  හිදසගොඩ ශ්රී ස්ජ,ාරාම ස් ාර, සුමාංගල ස් ාර, සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

17.  හිදසගොඩ ධ්ම්මාන්ද ස්දු ල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

18.  බටහිර සපොකවත්් ප්ස්ල ශ්රී 
සුමාංගලාරාම, ප්රජා ශය සාලාව ගකලි, 
ප්ස්ල 

සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

19.  කටුපැලැකල ප්රජා ශය සාලාව කටුපැලැකල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

20.  දම්වර නසවෝදයා ස්දු ල ප්රජා ශය සාලාව වෑකඩ 
ස්ශුශධ්ාරාම, 

සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

21.  මාංසදණි, ශ්රී ගාංගාරාම ස් ාර, සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

22.  හිඟුරුකඩුව වීන්,ර්ර ප්රජා ශය සාලාව සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

23.  වීදි,ගුණ ජිස්්්රාරාම ප්ස්ල සබෝධිරාජාරාම, සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

24.  මැදප්න බ/ර්නපාල ස්දු ල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

25.  මලාංගමුව ස්ාංස්ථකෘතික මධ්යස්ථාාන, මලාංගමුව 
ස්දයාල, 

සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

26.  ස්නී්ගම ස්නී්ගම ස්දයාල, සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

27.  ිළටසවලගම බ/මධ්ය ම ා ස්දයාල, සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

28.  වැලිිමස්ථස් ප්රජා ශය සාලාව සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 

29.  ාලුක් ග්ැ්න සින්මකසගොඩ ස්දු ල සි,ළුම ප සුකම් ස්හි්යි 
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ෙහියංගණය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

ාම නිලධ්ාරී 
වස්ම 

ආරක් ග ක ස්ථාාන, ඇනට පවතින මූලික ප සුකම් 

1.  ප ළ රත්කි  රත්කි  ස්දයාල, මාතුල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

2.  මලුත්්රම ශ්රී සුද්යශය සනාරාම, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

3.  මීය ග ස ේන  ශදත්්ාව ස්දු ල බ්ල,ා, 
ප්රජා ශය සාලාව 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

4.  දිවුලපැලැස්ථස් සුග්ාරාම, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

5.  ස බරව ස බරව 
ස්දයාල, සබෝධිරුක් ගකාරාම, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

6.  මලු,ටසවල මලු,ටසවල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

7.  පකහි ක, පකහි ක, ම ා 
ස්දයාල, පකහි ක, ස් ාර, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

8.  මහි,ාංගණ, ජාතික පාස්ල මහි,ාංගණ, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

9.  පූජා නගර, මහි,ාංගණ, ජාතික 
පාස්ල මහි,ාංගණ, රජම ා 
ස් ාර, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

10.  පගරගම්මන සරෝ ණ ස්දයාල, පගරගම්මන 
ස්දයාල, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

11.  බ්ල,ා, බ්ල,ා, ස්දු ල බ්ල,ා, ප්රජා 
ශය සාලාව 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

12.   ශදත්්ාව  ශදත්්ාව ම ා ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

13.  ස්කසදණි, ස්කසදණි, ස්දු ල 48 ර්ජා 
ශය සාලාව 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

14.  සස්ොරසබොර ශ්රී මසශය සෝකාරාම, සස්ොරසබොර 
ස්දයාල, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

15.  සරොටලසවල සරොටලසවල ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

16.  ගි්සනෝරුව ගි්සනෝරුව ස්දු ල ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

17.  ස්රානගම ස්රානගම කණිටු 
ස්දු ල ප්රි,ද්යශය සනාරාම, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

 

මීය ගෙකිවුල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

වස්ම සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන, ප සුකම් 

1.  කලුග කඳුර ස්මෘශධි බැාංකු පන්ශ්ර, ශය සාලා ප සුකම් ඇ් 

2.  සපොකවත්් සපොකවත්් ආරාම, සුළු ශය සලා ප සුකම්  ා ස්වෘ් භූට, 
ඇ් 

3.  සකො ාන 11 කණුව ප්රජා ශය සාලාව ශය සාලා ප සුකම් ඇ් 
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4.  සමොරස ල බ/මීය සගොකල 
ස්දු ල බ/සබෝග ප්න ස්දු ල 

ශය සාලා ප සුකම් ඇ් 

5.  ු ණුකැටිළ ක, මීය ගස්ථිළ ක, ප්රජා ශය සාලාව ශය සාලා ප සුකම් ඇ් 

6.  සපොකග මරාව සපොකග  මරාව පාස්ල ශය සාලා ප සුකම් ඇ් 

7.  කර ග මඩ කර ග මඩ ස්දු ල ශය සාලා 
ප සුකම් ජල, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් ඇ් 

8.  කරමැ ක, කරමැ ක, ජ,සුමනාරාම, ශය සාලා ප සුකම් ඇ් 

9.  සකෝමාන්ක ගැටදින්, ප්රජා ශය සාලාව ශය සාලා ප සුකම්  ා ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් ඇ් 

10.  වැව්ැ්න බ/සූන්,සගොකල ස්දු ල ශය සාලා ප සුකම්  ා ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් ඇ් 

11.  මවගලාපකප් 16 කණුව ප්රජා ශය සාලාව ශය සාලා ප සුකම් ඇ් 

12.  ඇකල්ද බ/ඇකල්ද ස්දු ල ශය සාලා ප සුකම්  ා ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් ඇ් 

13.  මීය ග කිවුල බ/මීය ග කිවුල ම  ස්දු ල ශය සාලා ප සුකම්  ා ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් ඇ් 

14.  බලසගොකල බ/බලසගොකල ස්දු ල ශය සාලා ප සුකම්  ා ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් ඇ් 

15.  ිළටමාරුව බ/ිළටමාරුව ස්දු ල ශය සාලා ප සුකම්  ා ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් ඇ් 

16.  ්කසදන බ/්කසදන නසවෝදයා 
ස්දයාල, බ/්කසදන ප්රාාටක 
ස්දු ල බ/බ්ලවත්් ප්රාාටක 
ස්දු ල 

ශය සාලා 
ප සුකම් ජල, ස්නීපාරක් ග ක 
ප සුකම් ඇ් 

17.  කැටවත්් බ/සමොරස ල ස්දු ල ශය සාලා ප සුකම්  ා ජල ප සුකම් 
ඇ් 

18.  වටසගොම්මන සරෝසබ්න්, ප්ස්ල ශය සාලා ප සුකම්  ා ජල ප සුකම් 
ඇ් 

19.  සරෝසබ්න්, සරෝසබ්න්, සදමළ 
ස්දු ල මලමාන ස්දු ල 

ශය සාලා ප සුකම්  ා ජල ප සුකම් 
ඇ් 

20.  මකුරුකඩුව සකෝමාන්ක ස්දු ල ශය සාලා ප සුකම්  ා ජල ප සුකම් 
ඇ් 

 

රිදීොලියශද ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

ා.නි.වස්ම ආරක් ගෂි් ස්ථාාන, ප සුකම් ිළිබබ  ස්ස්ථ්ර 
ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ 

1.  හරුබැඳිවැව හරුබැඳිවැව ස්දයාල, ඇ් ඇ් ඇ් 

2.  ස්ඝසබෝර්ර ස් ාරස්ථාාන,    

3.  සවලම්පැසක සවලම්පැසක ස්දයාල, ඇ් ඇ් ඇ් 

4.  සකසස්කසපෝ 
පතුර 

සකසස්කසපෝ ,ා, 11 
ස්දයාල, 

ඇ් ඇ් ඇ් 

5.  ාකින්,සගොඩ ාකින්,සගොඩ ස්දයාල, ප්රමාණවත් 
නැ් 

ඇ් ඇ් 

6.  කඳුබැශද සස්ේවාිළ,ස්/ප්රජා ශය සාලාව ඇ් නැ් නැ් 

7.  මරළුිළ ක, ඇකින්,්කුඹුර ස්දයාල, ඇ් ඇ් ඇ් 

8.  ඇකින්,්කුඹුර ඇකින්,්කුඹුර ස්දයාල, ඇ් ඇ් ඇ් 
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9.  සදහිගම ස් ාරස්ථාාන, නැ් ඇ් ඇ් 

10.  සමොරාණ     

11.  කුඩාලූනුක     

12.  මළුකැ ක,ාව ස් ාරස්ථාාන, ඇ් ඇ් ප්රමාණවත් 
නැ් 

13.  සකසස්කසපෝ 
දකුණ 

සකසස්කසපෝ ,ා, 11 
ස්දයාල, 

ඇ් ඇ් ඇ් 

14.  සස්ේරාණ     

15.  මරාවත්් මරාවත්් ස්දයාල, ඇ් ඇ් ඇ් 

16.  ගැමුණුර්ර ස්දයාල, ඇ් ඇ් ඇ් 

17.  සස්සනස්ගම ස් ාරස්ථාාන,    

18.  තිස්ථස්ර්ර ස් ාරස්ථාාන, ඇ් ඇ් ඇ් 

19.  ගමකුඹුර පතුර ප්රජා ශය සාලාව  නැ් ඇ් නැ් 

20.  කුරාසකසවල     

21.  නාග පප ස් ාරස්ථාාන, ඇ් ඇ් ඇ් 

22.  ම ලූණුක     

23.  සපති,ාසගොඩ     

24.  න් පමාලි,ශද දකුණ ස් ාරස්ථාාන, ඇ් ඇ් ඇ් 

25.  න් පමාලි,ශද පතුර න් පමාලි,ශද ස්දයාල, ඇ් ඇ් ඇ් 

26.  ඌරණි, බු කා්ය, සගොඩනැගිකල නැ් නැ් නැ් 

27.  සකොට්ලාව ස් ාරස්ථාාන,    

28.  ආ ාපකප් ස්මින ප්රජා ශය සාලාව නැ් නැ් නැ් 

29.  ගමකුඹුර දකුණ ප්රජා ශය සාලාව ඇ් නැ් නැ් 

30.  මභ,ර්ර ස් ාරස්ථාාන,/ප්රජා ශය සාලාව ඇ් ඇ් ප්රමාණවත් 
නැ් 

31.  දික් ගකැ්ද,ා, මවමාංගල ස්ටති ශය සාලාව නැ් ඇ් ඇ් 

32.  ප ළහ,ගම ආරණය සස්ේනාස්න, ඇ් ඇ් ඇ් 

33.  බුබුළ     

34.  න් කග මරාව ගැටදින්, කා්ය,ාල, නැ් ඇ් ඇ් 

35.  ක්සශගම ස් ාරස්ථාාන, ඇ් ඇ් ්රමක් ග 

36.  ම ගම     

37.  කුරුස්්ැ්න ස් ාරස්ථාාන, ඇ් ඇ් ඇ් 

38.   පකින්සගොකල     

39.  ිළ්නසගොකල ස් ාරස්ථාාන, ඇ් ඇ් ස්ාමානය 

40.  මරාව ස්දයාල, ඇ් ඇ් ්රමක් ග 

41.  දික් ග,ා, ස්දයාල, ඇ් ඇ් ඇ් 

42.  දි,සකොඹල ස්දයාල, ඇ් ඇ් ඇ් 
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ලුමගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැලිෙඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

 

මනු 
මාංක, 

ාම සස්ේවා වස්ම ආරක් ගෂි් ස්ථාාන, දැනට පවතින මූලික ප සුකම් 

1.  මසේසවල සවෝ්යස්ක් ග වත්් පරණ සරෝ ල ප සුකම් සනොමැ් 

2.  සබොරගස්ථ සබොරගස්ථ සිාං ල ස්දයාල, ජල, වදුලි,  ා ප්රවා න 
ප සුකම් ඇ් 

3.  මලසකොලගාල සිකට,ාර්ර ස්රස්ථවතී සදමළ 
ස්දයාල, 

ජල, වදුලි,  ා ප්රවා න 
ප සුකම් ඇ් 

4.  ු ළාංකසපොකල සිකට,ාර්ර ස්රස්ථවතී සදමළ 
ස්දයාල, 

ජල, වදුලි,  ා ප්රවා න 
ප සුකම් ඇ් 

5.  වීදුරුසපොල නිශය සථශය සාංක ස්දයාල, ස්දුරුසපොල 
ස් ාරස්ථාාන, 

ජල, වදුලි,  ා ප්රවා න 
ප සුකම් ඇ් 

6.  හි්නාරාංසගොකල හි්නාරාංසගොකල 
ස්දයාල, හි්නාරාංසගොකල 
ස් ාරස්ථාාන, 

ජල, වදුලි,  ා ප්රවා න 
ප සුකම් ඇ් 

7.  ගුරු්ලාව ගුරු්ලාව මුස්ථලිම් ස්දයාල, ජල, වදුලි,  ා ප්රවා න 
ප සුකම් ඇ් 

8.  ටර වත්් ටර වත්් සශවාන්ද ස්දයාල, ජල, වදුලි,  ා ප්රවා න 
ප සුකම් ඇ් 

9.  දික් ගකාිළ ක, දික් ගකාිළ ක, ස් ාරස්ථාාන, ජල, වදුලි,  ා ප්රවා න 
ප සුකම් ඇ් 

10.  හහි,වත්් හහි,වත්් සදමළ ස්දයාල, ජල, වදුලි,  ා ප්රවා න 
ප සුකම් ඇ් 

මනු 
මාංක, 

ාම නිලධ්ාරී 
වස්ම 

සුභස්ාධ්න මධ්යස්ථාානසේ නම දැනට පවතින මූලික ප සුකම් 

1.  ඇකින්, බ/ඇකින්, ම ා ස්දයාල, ස්දුලි, ජල,  ා වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

2.  වැවබැශද ්වලම්පැලැස්ථස් ක්රිස්ථති,ානි පකලි, ස්දුලි, ජල,  ා වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

3.  බටවත්් බ/බටවත්් සදමළ ස්දයාල, ස්දුලි, ජල,  ා වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

4.  ජ,නාාර්ර 
මධ්යම 

බ/ස ෝල්ඩ්ස්ථ ා ළ සදමළ ස්දයාල, ස්දුලි, ජල,  ා වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

5.  මඩුවත්් බ/ස්වස් ථවරා ස්දයාල, ස්දුලි, ජල,  ා වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

6.  මැ කග ්ැ්න දශය සලභය්්රාරාම, මැ කග ්ැ්න ස්දුලි, ජල,  ා වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 
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11.  මාලිගා්ැ්න ාදකගස්ථහි්න සබෝව සදමළ 
ස්දයාල, 

ප සුකම් සනොමැ් 

 

දේස්ොරණාදේ ොග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  

ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

ාම නිලධ්ාරී 
වස්ම 

ආරක් ගෂි් ස්ථාානසේ නම දැනට පවතින මූලික ප සුකම් 

1.  මසගොඩසවල මසගොඩසවල ස් ාරස්ථාාන, ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

මසගොඩසවල පාස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

2.  වත්සත්කැසක වත්ස්කැසක ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි, ස්  මා්යග 
ප සුකම් ඇ් 

වත්ස්කැසක ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

3.  ර්ස්ථස්ැකලාව සබෝලි,ශද ප්ස්ල ර්ස්ථස්ැකලාව 
ප්ස්ල 

ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

4.  කුට් ක,සගොකල කුට් ක,සගොකල ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

සකොසබෝ පාස්ල 
 

ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

කුට් ක,සගොකල පාස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

5.  සකොස්ථසගොකල සකොස්ථසගොකල ස්දයාල, 
 

ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

සකොස්ථසගොකල ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

6.  දික් ගිළ ක, ීමණකැසක සශවාල, 
 

ජල, ස්දුලි, ස්  මා්යග 
ප සුකම් ඇ් 

ක්සදසගදර ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

7.  ක්සදසගදර ක්සදසගදර ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

ක්සදසගදර ප්රාාටක ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

ස්ා්යනි,ා සදමළ ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

8.  ාඩසම්ගම ්ාංගමසක සශවාල, ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

ක්සදසගදර  ප්රාාටක ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

මුත්ස්ට්ටුවගම ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

9.  සකොස ොස්ල සස්ොරණාස්ොට ම  ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

සකොස ොස්ල ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 
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10.  මාංසගොඩ ටන්ස්ථවත්් ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

11.  කැටකෑකලගම වැකකැසක ප්රජා ශය සාලාව ස්දුලි, ස්  මා්යග ප සුකම් ඇ් 
පඩක්ද ප්රජා ශය සාලාව ස්දුලි, ස්  මා්යග ප සුකම් ඇ් 

12.  කිතුකවත්් සකොස ොස්ලකඳුර ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

කිතුකවත්්ගම ප්රජා ශය සාලාව ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

13.  න් පපාන තිිමන්ගස්ථිළ ක, ප්රජාශය සාලාව ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

14.  කින්හරුව සඩොට්ල්ඩ් සකෝස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

15.  ාඩසම්පාංගුව සගොස්ජනසස්ේවා මධ්යස්ථාාන, මා්යග ප සුකම් ඇ් 

16.  පකසකක්ද ීමන්,සගොකල ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි, ස්  මා්යග 
ප සුකම් ඇ් 

17.  සමොරසගොකල ීමණගස්ථස ේන සකෝස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

18.  ර්ස්ථස්ැකලාක්ද ර්ස්ථස්ැකලාක්ද ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

ර්ස්ථස්ැකලාක්ද පාස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

19.  සස්ොරණාස්ොට සස්ොරණාස්ොට වැලිහිද ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

ස්ාංස්ථකෘතික මධ්යස්ථාාන, ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

සස්ොරණාස්ොට ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි, ස්  මා්යග 
ප සුකම් ඇ් 

20.  සලජ්යවත්් ස්ා්යනි,ා ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

21.  සබෝලි,ශද සබෝලි,ශද ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

22.  මඹගස්ථසදෝව මඹගස්ථසදෝව ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

23.  බුදුසවක්ද සකො ාන ප්රාාටක ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

24.  ප්ස්සගදර ප්ස්සගදර ප්රජා ශය සාලාව ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

25.  , කලැකල මීය ග සවල පාස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 

මීය ග සවල ප්ස්ල ජල, ස්දුලි, මා්යග ස්  වැසිකිිබ 
ප සුකම් ඇ් 
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ෙපු දේම - දිය ලාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  

ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

ාම සස්ේවා වස්ම ආරක් ග ක ස්ථාානසේ නම දැනට පවතින මූලික ප සුකම් 

1.  ිළටරත්මසක ිළටරත්මසක මාංක 01 සදමළ 
ස්දයාල, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ මා්යග 

2.  දසේ්ැ්න දසේ්ැ්න මාංක 01 සදමළ 
ස්දයාල, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ මා්යග 

3.  වලැනසනෝ්ය , ලබැශද ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ මා්යග 

4.  ගකක්ද  ර්්සක මාංක 02 සදමළ 
ස්දයාල,/ප ළ ගකක්ද 
සදමළ ස්දයාල, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ මා්යග 

5.   ර්්සක  ර්්සක සදමළ ම ා 
ස්දු ල  ර්්සක හි්දු 
ස්ාංස්ථකෘතික මධ්යස්ථාාන, 

ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ මා්යග 

6.  මාගින්ර්ර ශ්රී ධ්ම්මාන්ද ස්දු ල  ර්්සක ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ මා්යග 

7.  ස්ොටලාගල ස්ොටලාගල සදමළ ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ මා්යග 

8.  පාංකැ ක, ක ගල සදමළ ස්දු ල ස්දුලි, වැසිකිිබ මා්යග ජල, 
මව ක් ලබා ග් යුතු, 

9.  සදොඩම්වත්් දි,්ලාව ම ා ස්දයාල, ජල, ස්දුලි, වැසිකිිබ මා්යග 
 

ොලිිල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

මනු 
මාංක, 

ාම නිලධ්ාරී 
වස්ම 

ආරක් ග ක ස්ථාානසේ නම දැනට පවතින මූලික ප සුකම්  

1.   ර්වලකුඹුර පඩුවර ම  ස්දු ල බ/පඩුවර 
ප ළ සදමළ ස්දු ල  

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

2.  පඩුවර පඩුවර ර්රාණ 
ස් ාර, බ/පඩුවර ප ළ 
සදමළ ස්දු ල 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

3.  75 සී කැටවල බ/ ැ්ැක් ගම ස්දු ල කැටවල 
ශ්රී සබෝධිරුක් ගඛ්ාරාම 
ස් ාරස්ථාාන, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

4.  82 සී 
ම වත්සත්ගම 

බ/ම වත්සත්ගම 
ස්දු ල බ/මළදළුව සදමළ 
ස්දයාල, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

5.  74 බී 
සබෝග මඩිත්් 

 ා/සඩ්සික සකොබ්බෑකඩුව 
ස්දු ල 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

6.  74/1 
පඩසකොස ොස්ල 

පඩසකොස ොස්ල ශ්රී 
සබෝධිරාජාරාම, 

ස්දුලි, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

7.  75 ඩී  පඩගම පඩගම ශ්රී සුද්යශය සනාරාම 
ස් ාර ප්රජා ශය සාලාව 

ස්දුලි, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

8.  56 ඊ 
නිලිමතුසගොඩ 

ඒ කි් සරෝස්ථ සදමළ ස්දු ල ස්දුලි, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

9.  57 බී 
වැපස්ථස්ාසවල 

බ/වෑපස්ථස්ාසවල සින්නිවාස් 
ම  ස්දු ල 

ස්දුලි, සගොඩනැගිලි මා්යග ප සුකම් 
ඇ්.දැනට ජල, ඇ් 
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10.  57 මලිත්් බ/මලිත්් මධ්ය ම ා 
ස්දයාල, 

ස්දුලි, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

11.  ාඹුකසගොඩ දිස්ථත්රික් ග වෘත්ති, ර්ු ණු 
මධ්යස්ථාාන, 

ස්දුලි, ප සුකම් ඇ් 

12.  ම්තුඩුවාසවල ම්තුඩුවාසවල ස්දු ල ස්දුලි, ජල, ප සුකම් ඇ් 

13.  57 ඒ 
සපරස ට් ක, 

බ/සපරස ට් ක, ප්රාාටක 
ස්දු ල 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

14.  57 මෆථ කටුග  කටුග  ස් ාරස්ථාාන, ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

15.  55 ඩී 
ප මුණුස්ොට 

පඩගම 
ස් ාරස්ථාාන, වක් ගකුඹුර 
ප්රාාටක ස්දු ල 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

16.  75 ඒ  පගකල  පගකල ස්දු ල ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

17.  73 බී මුගුණුම් 
නැසගනහිර 

මුගුණුම් ස්දු ල ස්දුලි, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

18.  86 ක න ක න සින් සීවලී 
ස්දු ල මභ,ර්ර ප්රජා 
ශය සාලාව සකෝට්ටසගොඩ 
පැරණි සත් ක්යමා්් 
ශය සාලාව 

ස්දුලි, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

19.  86 ඒ බුලත්වත්් ස්ථප්රිාංවැලි ප්රාාටක සදමළ 
ස්දු ල 

ස්දුලි, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

20.  75 ිම පට් කසපොල ීමන්,සගොකල ස් ාරස්ථාාන, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

21.  74 සී ස්මිනර්ර  ස්මිනර්ර ප්රජා ශය සාලාව ස්දුලි, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

22.  82 බී 
සදමටවැකහි්න 

සදමටවැකහි්න ප්රජා 
ශය සාලාව 

ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

23.  55 ඒ පකසකගම බ/සේකලසවල සප්මාන්ද 
ස්දයාල, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

24.  74 ඒ  ාලිඇල ඌව ස්දයා ස්දයාල, - 
 ාලිඇල 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

25.  57 සී කුරුකුස ේ කුරුකුස ේ ස්ාන්ර්ත්් 
ස්දයාල, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

26.  57 සී වරකාදණ්ඩ ශ්රී ත්රිිළශස,ෝධ්, ිළන්සවන ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

27.  73 ඩී කින්්ද කින්්ද ස්දයාල, ශ්රී 
නීසෝධ්ාරාම, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

28.  85 බී ස්ථප්රිාංවැලි බැශසශගම ස් ාරස්ථාාන, ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

29.  74 ඊ මැදිළ කගම පණසගොකල සදමළ 
ස්දයාල, පණසගොකල 
සකෝස්ක සගොඩනැගිකල 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

30.  57 මච් 
මාලිගා්ැ්න 

ඌව  යිල්ඩ් සදමළ 
ස්දයාල, ඇත්්ලසගදර 
්ක් ගෂිලා ස්දයාල, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

31.  ඇටම්ිළ ක, 55 ඇටම්ිළ ක, ජාතික 
පාස්ල ස්සවකාන්ද සදමළ 
ස්දයාල, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

32.  මුගුණුම් බටහිර සුධ්්යමාරාම 
ිළන්සවණ සරොක්ැ්න 
සදමළ ස්දු ල 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 
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33.  82 ඩී 
සකෝට්ටසගොඩ 

සකෝට්ටසගොඩ පඩගම 
ස්දු ල ගකසවිළ ක, ර්රාණ 
ස් ාරස්ථාාන, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

34.  මැදගම 84 මැදගම ස්දු ල ස්දුලි, නැ් 

35.  ඒ සමොස්යස්ොට සමොස්යස්ොට 
ස්දු ල සස්්සේම්ස්ථ සදමළ 
ස්දු ල සමොස්යස්ොට ශ්රී 
සේළුවනාරාම, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

36.  75  ැ්ැක් ගම මීය ග ඇකල ශ්රී 
සුධ්්ය නාරාම, 
ස් ාරස්ථාාන, බ/ ැ්ැක් ගම 
ම  ස්දයාල, 

ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

37.  56 බී ඌව 
ම සවල 

ශ්රී සුභ්රාරාම, ස්දුලි, ජල වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

38.  84 බී සගොසඩ්ගම සමොරසගොකල සදමළ ස්දු ල ස්දුලි, ඇ් 

39.  84 ඒ 
පණසගොකල 

බ/ධ්්යමරාජ ම  ස්දු ල ස්දුලි, ජල ප සුකම් ඇ් 

40.  සබෝසගොඩ ල්සදසවල ශ්රී සුමාංගල 
ස්දයාල, 

ස්දුලි, ඇ්  මා්යග මබල් 

41.  ගාසවල සේරගම 
ස් ාරස්ථාාන, බ/ගාසවල 
ස්දු ල 

ජල ප සුකම් ඇ් 

42.  වෑගම වෑගම ප්රජාශය සාලාව ාලුක 
ප්රජා ශය සාලාව 

ස්දුලි, නැ් 

43.  පනාක්නි, ශ්රී ස්ම්සබෝධි ර්රාණ ස් ාර, ස්දුලි, ඇ් ජල, නැ් 

44.  ල්සදසවල සබෝසගොඩ ස්දයාල, ස්දුලි, ජල මා්යග ප සුකම් ඇ් 

45.  සේවැකහි්න සේවැකහි්න 
ස් ාරස්ථාාන, 

ස්දුලි, ජල මා්යග වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

46.  ම ්ැ්න ම ්ැ්න ස්දයාල, 
 

ජල, නැ් 

පාපාරාම ස් ාරස්ථාාන, 
 

ජල, ස්දුලි, ඇ් 

සකොණ්ඩසගොකල ආරාම, 

47.  ස්ථප්රිාංවැලිවත්් සකෝට්ටසගොඩ ෆැක් ගටන්, ජල, ඇ් ස්දුලි, නැ් 

48.  ජගුකල ශ්රී 
සුධ්්ය නාරාම, ල්සදසවල 
ප්රජා ශය සාලාව 

ස්දුලි, ජල මා්යග වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

49.  සදහිස්්න සදහිස්්න 
ස් ාරස්ථාාන, සදහිස්්න 
ප්රජා ශය සාලාව 

ස්දුලි, ජල මා්යග වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

50.  සනළුදණ්ඩ සනළුදණ්ඩ පාස්ල ස්දුලි, ජල මා්යග වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

51.  දික් ගවැකල සඩ්සික සකොබ්බෑකඩුව 
ම.ස්.- ාලිඇල ජාතික 
පාස්ල- ාලිඇල 

ස්දුලි, ජල මා්යග වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 

52.  කුඩුමු සවල ශ්රී කාශය සයප ිළන්සවන ජල, නැ් 

53.  සනළුව සනළුව සදමළ 
ස්දයාල, ්රුණ සස්ේවා 

ස්දුලි, ජල මා්යග වැසිකිිබ ප සුකම් 
ඇ් 
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මධ්යස්ථාාන, මසේසවල 
ම ාස්දයාල, 

54.  හි්නාරාංසගොකල ගැටදින්, ශය සාලාව දිවාසුරැකුම් 
මධ්යස්ථාාන,-ඌව 
 යිල්ඩ්වත්් 

ජල මා්යග වැසිකිිබ ප සුකම් ඇ් 

55.  සකොක ක,මළුව ශ්රී ස්දයාස්ාගර 
ිළන්සවන සබෝසගොඩ ම  
ස්දයාල, ශ්රී ස්ම්බුශධ්ාසලෝක 
ස් ාර, 

ජල, නැ් 

56.  වැලිසකමුකල සකස කඇකල 
ප්ස්ල වැලිසක් ගමුකල 
ස්දයාල, 

ස්දුලි, ජල මා්යග සගොඩනැගිලි ප සු
කම් ඇ් 

57.  පණසගොකල බ/න්කසපොල ධ්්යමරාජ 
ස්දයාල, 

ස්දුලි, ජල, මා්යග ප සුකම් ඇ් 

 

 

ෙමදුම්මුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශදේ  ෙදිසි ආපදා නවස්ථාා වලදී ප්රජාව දේයොමු කළ යුතු ආර්වෂි  ස්ථාාන 

 

නනු 

නංකය 

ාෙ ළධලධා/  

වස්ෙ 

නවධානම් ස්ථාානය ආර්වෂි  ස්ථාානදේ  නෙ දැනග පවතිචන 

පෙසුකම් 
1.  සකොස්ථල්ද සකොස්ථල්ද දි,ගල 

සකොටස් 
පූනාගල ම ක්ද සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන, බ/මම්ිළ කක්ද 
ප්රාාටක ස්දයාල, වතු මධිකාරී 
මින් ස්ාදන ලද ්ාවකාලික 
සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන, 

ජල, වැසිකිිබ 

2.  පූනාගල පූනාගල LLT 
සකොටස් ෆ්රැ්රි සකොටස් 

බ/ගැප්කසඩ් සදමළ ස්දයාල, 
 ා බ/පූනාගල සදමළ ම ා 
ස්දයාල, 

ජල, වැසිකිිබ 

3.  සකොටක් ගම මීය න්,බැශද වත්් නා, 
ගි, ස්ථාාන, මවට 

බ/ශ්රී ගස් ා සදමළ ම ා 
ස්දයාල, 

ජල, වැසිකිිබ 

4.  වීරසකෝ්ගම පඩසේන්,වත්් පඩසේන්,වත්් වස්ා ඇති සත් 
ක්යමා්්ශය සාලාව 

ජල, 

5.  දිවුකස්ථමුකල ප ළ මකකසදණි, 
සකොටස් 

බ/මකකසදණි, ප්රාාටක 
ස්දයාල, 

ජල, 

6.  සබරගල ාදකගස්ථහි්නවත්් ාදකගස්ථහි්න වත්් සපර 
පාස්ල ාදකගස්ථහි්න සත් 
ක්යමා්්ශය සලාව 

නැ් 

7.  කළුප න කළුප න 
ස ලසගදරවත්් ර්ස්ථස්ැ
කල පාලම මස්ල 

බ/කළුප න ස්දයාල, ජල, වැසිකිිබ 

8.  නිකසපෝ 
බටහිර  ා 
කිරවනාගම 

නිකසපෝ දටනි,්ැ්න 
 ා කිරවනාගම 

කිරවනාගම ස් ාරස්ථාාන, ජල, වැසිකිිබ 

9.  ම ක්ද ම ක්ද ආ්යසනෝකඩ් 
සකොටස් 

ම ක්ද සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන, 

ජල, වැසිකිිබ 



160 
 

 

ිමුමෙ 15 

ෙදිසි ආපදා නවස්ථාාවකදී දේෙලිදේකොප්ගර් යානා ස්ථාානග  කළ ෙැකි ෙධයස්ථාාන ියළිබඳ 

දේ ොරතුරු 

ස්ථාානය එ්වවර 
ස්ථාානග  කළ 

ෙැකි ගුවන්යානා 

ස්ංඛ්යාව 

දේබම 212  එම්.නින.17 

දිවා රාත්රි දිවා රාත්රි 

බණ්ඩාරසවල ම  නගර ස්භා ක්රීඩාාංගණ, 2 √ √ √ √ 

ඇකල සපොලිස්ථ ක්රීඩාාංගණ, 2 √ √ √ √ 

වැකලවා, වරුණගම යුධ්  මුදා ක වුර 4 √ √ √ √ 

වැකලවා, මකවත්්ාවල පාස්ක 
ක්රීඩාාංගණ, 

2 √ √ √ √ 

සකොස්ථල්ද පාස්ක ක්රීඩාාංගණ, 1 √ √ √ √ 

දි,්ලාව ගුව්  මුදා ඒකක, 2 √ √ √ √ 

දි,්ලාව නන්,ාක්ද  1 √ √ √ √ 

දි,්ලාව සපෝසලෝ ක්රීඩාාංගණ, 2 √ √ √ √ 

බණ්ඩාරසවල කැිමකලසේ පතුර 1 √ √ √ √ 

වැලිමඩ මඹගස්ථසදෝව ක්රීඩාාංගණ, 2 √ √ √ √ 

කැප්සප කසපොළ ම ා ේදයාල, 1 √ √ √ √ 

 ාලිඇල නගර ස්භා ක්රීඩාාංගණ, 2 √ √ √ √ 

බදුකල ස්්ස්්ට් ඩ,ස්ථ ක්රීඩාාංගණ, 3 √ √ √ √ 

බදුකල ඌව සවකලස්ථස් ස්රස්ස් 
ක්රීඩාාංගණ, 

2 √ √ √ √ 

ක්දකැ ක, ම ා ස්දයාල, 1 √ √ √ √ 

මහි,ාංගණ, ම  නගර ස්භා ක්රීඩාාංගණ, 3 √ √ √ √ 

 

 

 

 


