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ඇමුණුම් පටුන
ඇමුණුම 01 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මමා්යාාංශය ස, ස්හ ස්හන ා ස්ඒා වකකඒා ිා මක මමේ ා ම්
ා ්ොරතුරු
ඇමුණුම 02 ප්රා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාාා ,් ස්ම්බ්ධ් කර ග් හැකි නිාධ්ාරී්
ඇමුණුම 03 ගාකා දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්්ා ව ස්ස්ථ්ර
ඇමුණුම 04 ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පොලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ස්ම්බ්ධ් කරග් හැකි නිාධ්ාරී්
ඇමුණුම 05 ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ාමාජික,්ා ව ා ්ොරතුරු ප්රිා ා පොලිස්ථ කමිටු ා ්ොරතුරු
ඇමුණුම 06 ආපදා කළමනාකරණ, ස්ම්බ්ධ් මා නකුත් ා ස්ඒා ස්ප,න ආ,්න,් ස්ම්බ්ධ් කරග් හැකි
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 07 ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ග ඇතුළ් ාබාදීම ස්ඳහා හදුනාගත් ආ,්නඒා ස්ම්බ්ධීකරණ
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 08 ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය සඒා ස්ම්බ්ධීකරණ නාමාඒලි,
ඇමුණුම 09 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ානඒා දිස්ථත්රික් ග හා ප්රාා ශීය, මමේ ම්ඒා දී ප්ර මාාර දැක් ගීමා ම්දී ස්ම්බ්ධීකරණ
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 10 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක,් ප්රාා ශීය, වකක,් ස්ම්බ්ධ් කරග් හැකි ක්රමා ේද,
10.1 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ නිාධ්ාරී් හා ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී්
10.2 ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේශාශය ස,් ආ ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී්
ඇමුණුම 11 ගාකා දිස්ථත්රිකා ේ මාධ්යා ේදී්ා ව නාම ා කන,
ඇමුණුම 12 ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම,
ඇමුණුම 13 ආපදාා ඒ් පසු කැලි කස්ා බැහැර කිරීා ම් ක්රමා ේද, ස්ම්බ්ධ් ආ,්න ස්ම්බ්ධ් කර ග් හැකි
ක්රමා ේද,
ඇමුණුම 14 ා ඒනත් ම්යඒශය සය දුරකාන නාමාඒලි,
14.1 ගාකා දිස්ථත්රිකා ේ හදිසි මඒස්ථාාඒක ා ,ොදාග් හැකි ද්ශධ් කින්ා ම්ැකැමේා ම් කපකරණ හා
ා ඒනත් කපකරණ ාබා ග් හැකි නාමාඒලි,.
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1.0. ෙැදින්වීෙ
ජාතිචක ෙට්ගටුන් ියහිටුවා ිතිච ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය නනමෙ ෙදිසි නවස්ථාාවකදී කාර්ය්ෂෙ නන්දටුන්
ස්ම්බන්ධීකරණ කගයුතු කිරීෙ ඒ ස්ඳො ප්රතිචාාර දැ්වවීෙ ස්ෙ දේපර නවශය ා ියළිබඳ ක්රියාකාම.දේේ 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 ක්රියාකාම. 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 ෙැදිම.ය ස්තිචදේ දින ෙදේත්ෙ පැය විසිෙ ර තුළෙ
ක්රියාත්ෙක පාලන ෙැදිම.ය්වද සියළුෙ ස්න්ළධදේේදන පපකරණ පාලනය කළ ෙැකි ස්න්ළධදේේදන ෙැදිම.ය්වද ි .
වද ආපදා කළෙනාකරණදේ
සියළුෙ නවස්ථාාවන් ආවරණය වන පම.දි ස්ෙ ඊග ස්න්ධි වන
සියලු පාර්ශථවයන්දේේ කාර්ය ාාරය ආවරණය වන පම.දි 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
කාලපම.ච්දේේද ස්ඳෙන් දේේ. දේෙෙන්න් නනැෙ නවස්ථාාවක ආගන්තුක ළධළධාම.යකුග පවා දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින්
ෙ කාර්යාාරය ඉ ා කාර්ය්වෂෙව ස්ෙ ඵලදාින දේලස් ඉටු කිම.දේම් 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 පම.ච්දේේදයකග නනුව යාවත්කාලින කිම.ෙ 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 කිම.ෙ තුළින් ආපදාවන්ග මුහුණ දියෙැකි ප්රශස්ථ ශ්රී ලංකාව්ව හිහිවනු ි .
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02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාන ියයවරයන්
ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ
වගකිෙ
දැනුවත් කිරීෙ කරනු
ලබන ළධළධාරීන්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාම නිළධ්ාරී
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ
ා පොලිසි,
ාමීය , ආපදා
කළමනාකරණ කමිටු
ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී්

දුරකාන
නංකය

117 ඇමතුම්
මැදින්,(මහින්ාඒ)

ඇමුණුම් 10

ඊදේම්ම

ආපදාව

විකමප ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම් 06

කාලය ිආපදාව නනුව
දේවනස්ථදේේ නවෙ
කාලය්ව තුල ආපදාව
ියළිබඳ දේ ොරතුරු
ලබාදිය යුතුදේේ.

ඇමුණුම් 01
ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 04
ඇමුණුම් 05
ඇමුණුම් 04
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
වකක,

මාධ්ය
ඇමුණුම් 11
ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා ිළිබබද ා ්ොරතුරු ිමම් මමේ ා ම් සි දිස්ථත්රික් ග
ආපදා කළමනාකරණ වකක, ා ඒ් ාගා ස්, යුතුා ේ. ා ම, ආපදා ඒා
ත්රීඒ්ාඒ,් මදාාඒ ා්ා ා ක ක කාා,ක් ග තුා ආපදා කළමනාකරණ
නිළධ්ාන්් දැනුඒත් ස්, යුතුා ේ. ා ම් ා ඒනුා ඒ් මනා ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,ක් ග ඇ මකා යුතු ම්ර මම පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම ආපදා
කළමනාකරණ දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකකා ව ඒගීමම ඒනු ඇ්.
දැනුවත් කිරීෙ කරනු
දුරකාන
විකමප ස්න්ළධදේේදන
ඊදේම්ම
ලබන ළධළධාරීන්
නංකය
ක්රෙදේේදය
ආපදා කළමනාකරණ
ඇමුණුම් 01
මධ්යස්ථාාන,
දි.ා කැ ම මා ්යක
ඇමුණුම් 06
දි.ා ක.
මදාා ආ,්න
ඇමුණුම් 06
සි,ළුම ආපදාඒ් ිළිබබද දිස්ථත්රික් ග ාහළ නිළධ්ාන්් ස්හ මදාා
නිළධ්ාන්් ිළිබා ඒලි් දැනුඒත් කළ යුතුා ේ. ා ම් ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ම්
ස්ැළැස්ථමක් ග  මිම, යුතු ම්ර සි,ළුම ආපදාඒ් ිළිබබදඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ඇතුළු ඒගකිඒ යුතු නිළධ්ාන්් දැනුඒත් කින්ම මනිඒා්ය, ඒනු ඇ්.

දිස්ථත්රික් ග
ා කකම්ැම.දි.ා ක.
ැආ.ක.ම.ැ
ප්රා.ා ක.ැ ා.නි.

5

X+ 8ටුළධත්තු

X + 10ටුළධත්තු

වගුව 2.1. ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ ආ ෙවුරු කර ගැළධෙ.
කාර්යයන්

කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාම.
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර  ප්රාා ශීය, ා කකම්
මධ්යක් ගකක
 ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ
ා පොලිසි,
 ාම නිළධ්ාරී
 ාමීය ,
ආපදා
කළමනාකරණ කමිටු
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ඇමතුම්
මැදින්,(මහින්ාඒ)
 මාධ්ය

වගකිෙ

ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා 
ිළිබබද
ා ්ොරතුරු
ිමම්
මමේ ා ම් සි දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
වකක,
ා ඒ් ාගා ස්, යුතුා ේ. ා ම,
ආපදා ඒා ත්රීඒ්ාඒ,්
මදාාඒ ා්ා ා ක ක කාා,ක් ග
තුා ආපදා කළමනාකරණ
නිළධ්ාන්් දැනුඒත් ස්,
යුතුා ේ. ා ම් ා ඒනුා ඒ් මනා
ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග
ඇ මකා යුතු ම්ර මම
පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම.
සි,ළුම ආපදාඒ් ිළිබබද 
දිස්ථත්රික් ග ාහළ නිළධ්ාන්් ස්හ
මදාා නිළධ්ාන්් ිළිබා ඒලි් 
දැනුඒත් කළ යුතුා ේ.



දි.ා කැ ම මා ්යක
දි.ා ක.
ආපදා
කළමනාකරණ
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
මදාා ආ,්න










6

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ
ා පොලිසි,
ාම නිළධ්ාරී
ාමීය ,
ආපදා
කළමනාකරණ කමිටු
ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී්
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ඇමතුම්
මැදින්,(මහින්ාඒ)
මාධ්ය

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

කාලසීොව
ආපදා
සිදුස්
ස්නාඩි 5ක් ග
ඇතුා්

ආපදාඒ
සිදුස්
ස්නාඩි
10ක් ග ා හෝ
15ක් ග තුා

ක්රියාදාෙය 2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ - දිස්ථත්රි්ව දේමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධාරීආ
ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ
ප්රධ්ාන කා්ය,ාා,

වගකීම







District SOP
ා ්ොරතුරු ාබා ගැනිම.
ා ්ොරතුරු ස් හ් කර ගැනිම
(ා ාස් මාංක,් ස්හ ස් හ්
ා ,දිම)
ා ්ොරතුරු ස්ථථිර කර ගැනිම.
ා ්ොරතුරු ාබාදිම ස්ථථිර කින්ම
නැඒ් ාබාදිම.
ගත් ක්රි,ාමා්යග ස් හ් කර
ගැනීම.
(දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මදයක් ගක ා ඒ්
ා ම් ිළිබබද ඒගීමම පැඒා ්ය)

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන
ළධළධාම.න්
ආපදා ස්හන
නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ස්ම්බ්ධීකාරක
ඇමුණුම් 01
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම.
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක.
ඇමුණුම් 06
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක, තුා
නිළධ්ාන්් ස්ඳහා ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ
යුතුා ේ. ා ම ආදි ස්ම්ම් ක්රි,ා ප කපා ක, මනුඒ
ක්රි,ා
කළ යුතු ම්ර ා ම ආදි නිඒැරදි ා ්ොරතුරු
දිස්ථත්රික් ග
නිළධ්ාන්් ස්හ මහින්ාඒ ා ඒ් ාබා දි,
යුතුා ේ.
ා ම ආදි දිස්ථත්රික් ගක, තුා පඒ මන ර්්යඒ දැනුම්
දිා ම්
ක්රම ා ේද, ක්රි,ාත්මක කළ යුතුා ේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ

දු.
නංකය

දේවනත්

ර්්යඒ දැනුම් දිා ම් ක්රමා ේද,්
(දුරකාන ෆැක් ගස්ථ ර්්යඒ මනතුරු
ඇඟස්ා ම් ස්මාි ා ේබ් මඩස්) ආපදා
කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මින්
්ාක් ගකණික ආ,්න
ස්ම්බ්ධිකරණ, කරමි් ර්්යඒ
මනතුරු ඇඟස්ම් දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ වකක ා ඒ්
්ාක් ගකණික දත්් පැ, 24 ර්රා ාබා
දි, යුතු,. ව ස්දහා ර්්යඒ දැනුම් දීා ම්
ක්රම ා ේද,.

කාලයිආපදාව නනුව
දේවනස්ථදේේ නවෙ
කාලය්ව තුල ආපදාව
ියළිබඳ දේ ොරතුරු
ලබාදිය යුතුදේේ.

X+ 5 ටුළධත්තු

9 දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකය

ආපදාවන්ග නදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධාරීන් ියළිදේවල
විකමප
දු.
නෙ
දේවනත්
ස්න්ළධදේේදන
නංකය
ක්රෙදේේදය
ආ.ක.ම.
ඇමුණුම් 01
මදාා ආ,්න(්ාක් ගකණික ා හෝ
්ාක් ගකණික ා නොඒන)
ඇමුණුම් 06
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්ැ ම ම.
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
යුශධ් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
ගුඒ් හමුදාඒ
ඇමුණුම් 04
ා පොලිසි, ස්හ සිස්ක
ආරක් ගකක බාකා,.
ආපදා ා ්ොරතුරු ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇතුළු
ප්යශය සඒකරුඒ් ා ඒ් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්සි් කළ යුතුා ේ. ා ම ආදි හු
ස්සි් නම් කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික් ගආපදා කළමනාකරණ
නිළධ්ාන්් හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුතුා ේ. ා ම ආදි ස්ධිමත්
දැනුම් දිා ම් ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග භාස්්ා කළ යුතුා ේ.
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ා ගොදුරු ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒැප්රිාඒ් ාඒත්
කිරීම තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය කපා දස්ථ ාබා දී (
නැරමීය ම ,ාම ඒැළැක් ගීමම ස්හ ආරක් ගකක ිළ,ඒර
ගැනිම ස්ම්බ්දීකරන, දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර මදයක් ගක ඒර,ා ස්සි් කා
යුතුා ේ )

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාම.න්
ආපදා ස්හන නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ස්ම්බ්ධීකාරක
ඇමුණුම් 01
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම.
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක.
ඇමුණුම් 06
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
ින්ාඒ දැනුඒත් ක්රම ා ේද, නැරිමම ,ාම ඒැළැක් ගස්ම ස්හ ප්රා ශශය සා ේ
ආරක් ගකාඒ ස්ම්බ්ධ්ඒ ස්ම්බ්ධීකරණ ක යුතු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර මධ්යක් ගකකඒර,ා පඒරනු ඇ්.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ

දු. නංකය

දේවනත්



දේගොදුරු විය ෙැකි ජන ාව දැනුවත් කිම.ෙ 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 ඉදිම. වැඩ කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතු දේේ.
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වගුව2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධාරීආ ාමීය ය
ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා ලබා දීෙ.

කාර්යයන්

කාර්යය පැවදේරන
ළධළධාම.
දිස්ථත්රි ක් ගස්හකාර  දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා  ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා  ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ස්ම්බ්ධිකාරක

වගකිෙ

ා ්ොරතුරු
ාබා 
ගැනිම
(ා ම්
ස්ඳහා 
ස්ා ශය සෂි්
කණ්ඩා,මක් ග

ආපදාඒ
සිදුවු
ස්ථාාන,
ා ඒ්
ා ,ොමු
ා කො
නිර්්රා ,්ම
ඇමුණුම් 01
,ාඒත්කාලින
කින්ම කළ යුතුා ේ.
ආපදා
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
කළමනාකරණ
මධ්යක් ගකක
මධ්යස්ථාාන, මින්
 ස්හන
ා ස්ඒා 
්ාක් ගකණික ආ,්න
නිළධ්ාන්
ස්ම්බ්ධිකරණ,
 ස්හකාර ආපදා 
කරමි් ර්්යඒ
කළමනාකරණ
මනතුරු ඇඟස්ම්
ස්ම්බ්ධිකාරක
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
වකක ා ඒ්
්ාක් ගකණික දත්්
පැ, 24 ර්රා ාබා
දිම.
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
වකක, තුා
නිළධ්ාන්් ස්ඳහා
ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම
ක්රි,ාත්මක කළ
යුතුා ේ.

ආපදා ා ්ොරතුරු
ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග
ා කකම් ඇතුළු
ප්යශය සඒකරුඒ් ා ඒ්
දැනුම් දිම










ස්හකාර
ස්ම්බ්ධීකාරක
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.
ම.
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක
.
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
ස්හකාර
ස්ම්බ්ධීකාරක
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.
ම.
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන

ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක

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

ඇමුණුම් 01

ඇමුණුම් 01



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





දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක

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

ඇමුණුම් 01





දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
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මදාා
දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA

කාලසීොව
සිදුීම පැ,ක
කාා,ක් ග
ඇතුා්

ින්ාඒ දැනුඒත්
ක්රම ා ේද,





නිළධ්ාරී්(දි.ා ක
Satellite
ඇමුණුම් 01
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
මමේ ම
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර  දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර ාමි,
ස්දහා - මාධ්ය
මධ්යක් ගකක
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා  ස්හන
ා ස්ඒා දුරකාන ැ CDMA
ා පොලිසි,
ස්හ
නිළධ්ාන්
නිළධ්ාන්
රාිය
ා නොඒන
ස්හකාර ආපදා  ස්හකාර ආපදා
ස්ාංස්ධ්ාන ස්තු ර්්යඒ
කළමනාකරණ
කළමනාකරණ
දිා ම්
ස්ම්බ්ධිකාරක
ස්ම්බ්ධිකාරක දැනුම්
කපකරණ
පශධ් ම,
 ත්රිස්ද
හමුදාඒ
ා පොලීසි,
ස්හ ිනඇමතුම්
මා නකුත් ාමීය , කමේ ා
ස්යිර්
ස්්නිා ේදන
පාරම්පන්ක
ක්රම ා ේද,්.
ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,්
පණිස්ඩකරුඒ්
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බාපෑමක
ාක් ගස්, හැකි
මඒස්ාන
ර්ශගා,ා
දක් ගඒා ා මම
පණිස්ඩ,
ාබා
දි,
යුතුා ේ. ා ම ආ
ස්ම්පූ්යණ
ඒගීමම
දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ඒර,ා ා ඒ්
පැඒා රනු
ඇ්.

ක්රියාදාෙය - 2.3.ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කිරීෙ

කාලය ිනවෙ විනාඩි
30 ආපදා ත්ත්වය
ස්ෙ ප්රදේශශය ෙ
දේවනස්ථ විය ෙැක.

කිරීෙ
වගකීෙ

දිස්ත්රික් දා ා කනමකාක
ඒකකය

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාම.න්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
දිස්ථ.ආ.ක.ස්හකාර
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක.
ඇමුණුම් 01
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම.
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
ආපදාඒ් ිළිබබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය,
ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ
ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ ස්ම්බ්ධිකාරක ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්් පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා
ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග
ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්
ස්කකප ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුතුා ේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ

දු.
නංකය

දේවනත්

දේ ොරතුරු ස්ෙ ඡායාරූප, ස්ජීවී
දර්ශන ලබා දේදන ක්රෙදේේදය
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක (ා ප්ශගලික ඊා ම්ක
භාස්්,ැ රාිකාන්
,ාඒත්කාලීන නැ්)

හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, දැනුඒත් කිරීම ස්හ ,ාඒත්කාලීන
කිරීම
නෙ

දු.
නංකය

දේවනත්

විකමප ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

DO - 1
DS - 1
DS - 2
ඇමුණුම් 10
DS - 3
කළමනාකරණ
ස්හකාර
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුම් මැදින්,
පැ, 24 ර්රා දින 07 තුා ක්රි,ාත්මක ඒන ම්ර මම මැදින්, ම්ර
පැ, 24 ර්රා දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක ස්ම්බ්ධ් ස්,
යුතු ම්ර ව ස්ඳහා ස්්නිා ේදන ක්රම කි ආප,ක් ග භාස්්ා කළ
යුතුා ේ. ්ඒද මම ස්්නිා ේදන ක්රම ා ේද, ස්ස්ධ් ක්රම භාස්්ා
කින්මද ම ආ නි,ම ලිිළන,් මාංක,න ස්ඳහ් කළ යුතුා ේ.

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම,
ඇමුණුම
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Skypeැ
IMOැWhatsapp
CDMA
Satellite
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ොරතුරු ස්ජිස්
ද්යශය සණ ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ්
ාබාදිම ස්ඳහා ස්්නිා ේදන ක්රම කි ආප,ක් ග
භාස්්ා කළ යුතුා ේ. ා ම ආදි ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන ඊා ම්ක Skipe,IMO,Whats Apps
ස්හ ා්ද්රිකා ්ාක් ගකණික ක්රමා ේද,්
භාස්්ා කින්ම මනිඒා්ය, ා ේ.

11

ආපදා ත්ත්වයකදි එෙ ත්ත්වය ියළිබඳ ස්ංෂිප්
ත්ත්ව වාර් ාව්ව දිනකග 02 වර්ව පදැස්න 10.00 ස්වස් 3.00ග
දේපර ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිම.යග ලබාදිය යුතුදේේ. දේම් ස්ඳො ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ
කිහිපයකග පපම.ෙ ක්රෙදේේදයන් ෙරො ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිම.යග ලබාදිය යුතුදේේ. දේෙෙ ත්ත්ව වාර් ාවග සිශධියග
නදාලව පපම.ෙ දේ ොරතුරු ි12 ිමුමෙග නනුව ආකෘතිචයග ිතුලත් විය යුතුදේේ. විදේශේෂදේයන්ෙ දේෙෙ ත්ත්ව
වාර් ාව ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ ස්ෙකාර නධය්වෂ ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා ළධළධාම.න් යන දේදදේදනා ිතුළුව
දිස්ථත්රි්ව දේමකම් නත්ස්න් කළ යුතුදේේ.

වගුව2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කිරීෙ
කාර්යයන්

වගකිෙ

ා ්ොරතුරු
රැස්ථකින්ම





දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ඇමුණුම් 01

ආපදා

්ත්ත්ඒ,කදී
ා ්ොරතුරු, ස්ජිස් 
ද්යශය සණ, ඡා,ාරූප
ස්හ ්ත්ත්ඒ

ඒා්ය්ාඒ්
ාබාදිම

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ඇමුණුම් 01

කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාම.
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක
 ස්.ස්ම්බ්ධීකාර
ක
 කළමනාකරණ
ස්හකාර
 පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.
ම.මගි්
්ාඒකාලිකඒ
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්)
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
 ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
 ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ඇමුණුම් 01
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ස්න්ළධදේේදන
කාලසීොව
ක්රෙදේේදය
මදාා
දුරකාන සිදුස් ස්නාඩි 30
මාංක නාමාඒලි,
ක් ග ඇතුා්
මදාා
දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
(ා ප්ශගලික
ඊා ම්ක
භාස්්,ැ
රාිකාන්
,ාඒත්කාලීන නැ්)
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

මදාා
දුරකාන සිදුස් ස්නාඩි 30
මාංක නාමාඒලි,
ක් ග ඇතුා්
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

හදිසි ා මා හයුම් 
මැදින්, දැනුඒත්
කිරීම
ස්හ 
,ාඒත්කාලීන
කිරීම


දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක







ඇමුණුම් 01

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා 
ා ,ොමු කින්ම.



දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා 
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ඇමුණුම් 01

DO - 1
DS - 1
DS - 2
DS - 3
කළමනාකරණ
ස්හකාර
(,ාඒත්කාලින
කින්ම )

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

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක

ෆැක් ගස්ථ
ඊා ම්ක
Data base soft
wear
ස්කකප මඒස්ථාාඒ්

ඇමුණුම් 01
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ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි
මම ්ත්ත්ඒ, ිළිබබඳ
ස්ාංෂිප්්
්ත්ත්ඒ
ඒා්ය්ාඒක් ග දිනක
02 ඒරක් ග කදැස්න
10.00 ස්ඒස් 3.00
ා පර
ආපදා
කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි
ා මා හයුම් මැදින්,
ාබාදි, යුතුා ේ. ා මම
්ත්ත්ඒ
ඒා්ය්ාඒ
සිශධි,
මදාාඒ
කපන්ම
ා ්ොරතුරු
ඇතුාත් ස්, යුතුා ේ.
ස්ා ශය සකා ,්ම ා මම
්ත්ත්ඒ
ඒා්ය්ාඒ
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ
ස්හකාර මධ්යක් ගක ස්හ
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්්
,න
ා දා දනා
ඇතුළුඒ
දිස්ථත්රික් ග
ා කකම්
මත්ස්් කළ යුතුා ේ.

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

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.
දු.
විකමප
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නංක දේවනත් ස්න්ළධදේේදන
නධය්වෂ
ය
ක්රෙදේේදය
යුශධ් හමුදාඒ
ගුඒ් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
ඇමුණුම් 04
ා පොලීසි,
සිස්ක ආරක් ගකක
බාකා,

වගකීෙ

දේව
විකමප
න
ස්න්ළධදේේදන
ත්
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාම.න්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
දි.ස්.ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
ඇමුණුම් 01
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක. මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම. මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
ආපදාඒ් ිළිබබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය,
ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ
ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ ස්ම්බ්ධිකාරක ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්් පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා
ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග
ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්
ස්කකප ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුතුා ේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ

දු.
නංකය

ප්රාසීය ය සමකම් සව දැම්ම්මම ෙහ ස ොරතුරු ලබාගැනීම
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න
නිළධ්ාරී
කු ප නි ස්

දු. නංකය

දේවනත්

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම්
01
ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 06

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධාරීන් යැවීම ෙහ
ස ොරතුරු ලබාගැනීම
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ
ස්.ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී් (දි.ා ක.
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී් (ආ.ක.ම.
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
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දු.
නංකය

දේවනත්

ඇමුණුම් 01

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

වගුව 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොගආපදාව සිදුවූ
ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ.
කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාම.
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර  දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
මධ්යක් ගක
ස්හන
ා ස්ඒා  යුශධ් හමුදාඒ
නිළධ්ාන්
 ගුඒ් හමුදාඒ
ස්හකාර ආපදා  නාස්ක හමුදාඒ
කළමනාකරණ  ා පොලීසි,
ස්ම්බ්ධිකාර
 සිස්ක
ආරක් ගකක
ක
බාකා,

කාර්යයන්

වගකිෙ

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





ඇමුණුම් 01
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ා ඒ් දැනුම්දීම
ස්හ ා ්ොරතුරු
ාබාගැනීම





දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාර
ක
ඇමුණුම් 01

ආපදා
කළමනාකරණ
වකකා ේ
නිළධ්ාරී් ,ැීමම
ස්හ ා ්ොරතුරු
ාබාගැනීම





දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාර
ක
ඇමුණුම් 01








ඇමුණුම් 04

දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගක
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්්
ාම නිළධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න
නිළධ්ාරී
කු ප නි ස්.

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

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

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

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

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

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

ඇමුණුම් 01 03,04 06








දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගක
දි.ස්.ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු
ාබන
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක.
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු
ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
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ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීෙ.
දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුඒන කිසි,ම් ා හෝ ආපදා ්ත්ඒ,ක දී ඊ මදාළ පා්යශය සඒකරුඒ් දැනුඒත් කිරීා ම් පූ්යණ
ඒගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගක හ පැඒා රන ම්ර පා්යශය සඒකරුඒ් දැනුඒත්
කිරීම පහ් දක් ගඒා ඇ ම ආකාර, සිදුකළ යුතු,.කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුීම ඇ ම බඒ
ා ්ොරතුරු ාද ා හොත් ව ිළිබබඳ ා ස්ො,ාබාා ම ආ ස්්ය්ාඒ ්හවුරු කළ යුතු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ ්ාක් ගකණික
ආ,්නක් ග ස්සි් ාබා දු්ා ් නම් මම ්ාක් ගකණික මාංශය සා ,් නැඒ් ම, ්හවුරු කර ග් යුතු,)සිදුවූ ආපදාඒ
ප්ර මාාර දැක් ගීමම ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග හා දිස්ථත්රික් ග ා කකම්ා ව කපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම ක යුතු කළ
යුතු,.
ස්ගෙන - සි,ළුම ා ්ොරතුරු දදනික සිදුීමම් ා පොා ත් ස් හ් කළ යුතු ම්ර ාද ලිිළ ා ගොනු කර ්බා ග් යුතු,.

වගකීෙ

ආපදා ස්බැදි මූලික ා ්ොරතුරු ාද
ස්

දිේත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීය ය සමකම්
සව දැම්ම්මම
දිස්ථත්රි්ව ආපදා
විකමප
දු.
කළෙනාකරණ කටුටු
දේවනත් ස්න්ළධදේේදන
නංකය
ළධළධාම.න්
ක්රෙදේේදය
ාම නිළධ්ාරී
ඇමුණුම් 03
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න
ඇමුණුම් 06
නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 01

(ා ්ොරතුරු ්හවුරු කර ගැනීා ම් පසු)

•දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
•ස්හකාර ආපදා කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක ඒරු් ස්හ
කළමනාකරණ ස්හකාර ඒරු්.
ඇමුණුම් 01

ප්රාා ශීය, මාධ්ය ආ,්න දැනුඒත් කිරීම
විකමප
දු.
මාධ්ය ආ,්න
දේවනත් ස්න්ළධදේේදන
නංකය
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම් 11
ආපදාඒ ප්ර මාාර දැක් ගස්, යුතු හදුනාගත් මා නකුත්
ආ,්න
දු.
විකමප
දේවන
නංක
ස්න්ළධදේේදන
ත්
ය
ක්රෙදේේදය
ස්දුලිබා මණ්ඩා,
ිාස්ම්පාදන
ඇමුණුම් 06
මණ්ඩා,
ගිනි නිීමා ම් හමුදා

රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන හා ස්ථා ේච්ඡා කණ්ඩා,ම් ා ඒ්
මදාළ පණිස්ඩ දැනුම් දීම
දු.
විකමප
රාිය ා නොඒන
නංක දේවනත් ස්න්ළධදේේදන
ස්ාංස්ධ්ාන
ය
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම් 09
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කාලය ිනවෙ විනාඩි
30 ආපදා ත්ත්වය
ස්ෙ ප්රදේශශය ෙ
දේවනස්ථ විය ෙැක.

වගුව 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීෙ.

කාර්යයන්

වගකිෙ

කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග
දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුීම ඇ මබඒ
ා ්ොරතුරු ාද ා හොත් ව ිළිබබඳ
ා ස්ො,ාබාා ම ආ ස්්ය්ාඒ
්හවුරු කළයුතු,



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



දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ඇමුණුම් 01

කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාම.
 ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
 ස්හකාර
ආපදා
කළමනා
කරණ
ස්ම්බ්ධි
කාරක
ඒරු්
ස්හ
කළමනා
කරණ
ස්හකාර
ඒරු්.



ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ආපදා
කළමනා
කරණ
ස්ම්බ්ධි
කාරක
ඒරු්
ස්හ
කළමනා
කරණ
ස්හකාර
ඒරු්.
ඇමුණුම් 01
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ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
මදාා දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
 දැනුඒත් කරනු
ාැබූ
ආ,්නා ේ නම
පණිස්ඩ, ාබා
ගත්
නිළධ්ාන්,ාා ව
නම හා
පණිස්ඩ, ාබා
දු් ා ේාාඒ
නිඒැරදිඒ
දදනික සිදුීමම්
ා පොා ත් ස් හ්
කළ යුතු,.
 පණිස්ඩ, ාබා
දු් මාධ්ය
කදා :දුරක්න,ගුඒ්
ස්දුලි ස්ාංඥා
මගි්,ෆැක් ගස්ථ
මගි් ආදි, ද

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

ඇමුණුම් 01

පා්යශය සඒකරුඒ් ාබා දු්
පණිස්ඩ, නිඒැරදිඒ ාබාදු් බඒ
ස්නාා කර ගැනීම හා ඊ මදාළ
ලිිළ ා කන හා දදනික ස් හ්
්බා ගැනීම.



දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ඇමුණුම් 01




ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ආපදා
කළමනා
කරණ
ස්ම්බ්ධි
කාරක
ඒරු්
ස්හ
කළමනා
කරණ
ස්හකාර
ඒරු්.
ඇමුණුම් 01
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දදනික සිදුීමම්
ා පොා ත් ස් හ්
කළ යුතු,
 කිසි,ම් වූ
මාධ්ය,ක් ග මගි්
ආ,්න,
ස්ම්බ්ධ් කර
ගැනීම හා
මදාළ පණිස්ඩ,
ාබා දීම
ා නොහැකි
වූඒානම් ව
ිළිබබඳඒ ද
ස් හනක් ග
දදනික සිදුීමම්
ා පොා ත් ස් හ්
්ැිම, යුතු,.
මදාා දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ක්රියාදෙය 2.6. දිස්ථත්රි්ව කටුටුව රැස්ථකිම.ෙ. (සිදු වී ිතිච වයස්නදේ ස්ථවාාවය නනුව)

වගකීෙ

කාා, = (X +1530මිනිත්තු) ආපදා
ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා,
ා ඒනස්ථ ස්, හැක.

දිස්ථත්රික් ග කමිටු නිළධ්ාන්් රුස්ථකින්ම ස්ඳහා දිස්ථත්රික් ග
ා කකම් තුමාා ව කපා දස්ථ ම් ස්ම්බ්ධිකරණ,
සිදුකින්ම.

දේව
විකමප
න
ස්න්ළධදේේදන
ත්
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක දේේ නනුෙැතිචය ස්හි ව විසින්
බලය දේදන ළධළධාම.න්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ඇමුණුම් 01
දි.ස්.ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි.ා ක. මගි්
ඇමුණුම් 06
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.ම. මගි් ඇමුණුම් 10
්ාඒකාලිකඒ)
මූලික වගකීෙ - දිස්ථත්රි්ව
ස්ෙකාර නධය්වෂ

දු.
නංකය

දිේත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග හැ ක රමසදදයන්
නෙ

ආය නය

නතුර

ජංගෙ දු.න.

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේ
දු.ම.

ඇමුණුම් 06
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ා ප්ශගලික
දු.ම.

නිඒාා ස් දු.ම.

Skype /
IMO/Whatsapp
/Twitter/Viber

ක්රියාදාෙය 2.7. විප ග පත්වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම්
ොමුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කිරීෙ.
කාලය

සිදුීමම ිළිබබඳ මූලික ා ්ොරතුරැ ාබා ගැනීම
පළමු මි.05 (ආපදා ස්ථඒභාඒ,
මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්,
හැක.)

ිළ ත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ම් ප්රධ්ානී

(ආකෘ ම පත්ර,ක් ග මඒශය සය ා ේ) ිළ ත්කර හන්න ාද
කණ්ඩා,ම් මගි් සිශධි, වූ ස්ථාාන, නිඒැරදිඒ හදුනා
ගැනීම, ණ්ඩාාංක ගැනීම, ආපදාා ේ ස්ථඒාභාඒ,,
ප්රමාණ, (ස්ශය සාාත්ඒ, ) හා මඒධ්ානම ිළිබබද
මඒා බෝධ්,ක් ග ාබා ගැනීම මනතුර පත් ස්ාංයාඒ
හවු් මුදඒාග් හැකි ආකාර, හා මනතුර පත් ා ශපළ
ිළිබබඳ මඒා බෝධ්,

ව ිළිබබඳඒ
ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම

ා ස්ීමා ම් හා මුදඒා ගැනීා ම්
කණ්ඩා,ම් සූදානම් කර ්බාග්නා
ා ාස්
මදාළ ආ,්න ා ඒ් දැනුම් දීම
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන,
(ස්.ම. දිස්ථත්රික් ග)
පළමු මි.10 (ආපදා ස්ථඒභාඒ,
මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.)

මනතුර පත් ිළන්ස්ථ ා බ්රාගැනීම ස්ඳහා
ස්හ, ාකලීම හා මඒශය සය ා ්ොරතුරු ාබාදීම
(මඒශය සය වූ ස් ිා මක හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, මගි්)

පළමු මි.15 ිආපදා ස්ථඒභාඒ,
මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.)

පළමු මි.50 (ආපදා ස්ථඒභාඒ,
මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.)
ා ස්ීමම් හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර හැරීම
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වගුව-2.7. විප ග පත් වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් ො මුඳවා
ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් කිරීෙ
කා්ය,්

ඒගීමම ස්හ
ස්ම්බ්ධිකරණ,

කා්ය,
පැඒා රන
නිළධ්ාරී්

සිශධි, වූ ස්ථාාන,
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම



දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්



ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම

සිදුීමම ිළිබබඳ මූලික
ා ්ොරතුරු ාබාගැනීම



දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්



ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම

දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්



දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගක



ආපදාඒ ස්ප් පත්
ස්ාංයාඒ තුළ මරණ ා ශපළ
හානි ්ක් ගා ස්රු කින්ම



ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා
දැනුඒත් කිරීම



කණ්ඩාාංක ආපදාා ේ
ස්ශය සාාත්ඒ, මඒදානම
මනතුර පත් ස්ාංයාඒ
මුදඒාග් හැකි
ආකාර,ිළිබබඳ ස්ැළසුම්
කින්ම.
ා ස්ීමා ම් හා මුඳඒා ගැනීා ම්
කණ්ඩා,ම් සූදානම් කරන
ා ාස් දැක් ගීමම
මනතුර පත් ිළන්ස්ථ ා බ්රා
ගැනීම ස්ඳහා ස්හ, ාකලීම
මඒශය සයස් EOC මගි්



ා ස්ීමම් හා මුඳඒා ගැනීා ම්
කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර
හැරීම



ා ස්ස්ම් මුදඒා

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



දිස්ථත්රික් ගස්භකාර
මධ්යක් ගක






දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගක ා හෝ හු
ස්සි් බා, ාබා
දි ඇ ම නිළධ්ාන්

දිස්ථත්රික් ගස්භකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්
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ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
SAR/4RS
ප්රධ්ානී
SAR/4RS
ප්රධ්ානී ා හෝ
OCDS
SAR/4RS
OCDS

ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

කාාසීමාඒ
මිනිත්තු 05

මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,

මිනිත්තු 05

ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක

මිනිත්තු 10

Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
(ඇමුණුම් මාංක
01ැ03ැ04)

මිනිත්තු 10
මිනිත්තු 15

ක්රියාදාෙය 2.8.ආපදාදේේ ආස්න්න ෙ දේ ොරතුරු නනුව විප ග පත්වූ ජන ාව
ස්දො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ස්ැපයීෙ
කාලය = (X+1.5 පැය)

වගකීෙ
ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ
ිස්ම්බන්ධිකරණය
දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන් (ඒගීමම)
ප්රාා ශීය, ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන් (ප්රාා ශීය,
ඒගීමම)
ාම නිළධ්ාන්

ඇමුණුම් 01

ා ඒනත් බා, ාබාා දන
නිාධ්ාරී්

ඇමුණුම් 03

ාබා දීම මඒශය සය ආහාර හාබීම ඒතුර ප්රමාණ,
තීරණ, කරගැනීම.

මඒශය සය ආහාර ඒ්යග තීරණ, කිරීම-

ආපදාකළමනාකරණ ස්හකාර මධ්යක් ගක

ඇමුණුම් 01

ආහාර කමිටුඒ කැඳීමම ැස්ක්රි,  කරීම

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී

ාබා දීම නි,මි් ා ේාාඒ තීරණ, කර
මමා ේාාඒ පැ, 03ක ඒත් කලි්
ආහාර ස්කස්නස්ථාාන, දැනුම් දීම.

බීම ඒතුර ාබා ග්නා
ක්රමා ේද, ්හවුරු කරගැනීම

ආහාර ාබා ගැනීම ැ මනුම් කර ගැනීම

ිා, ාබා ගැනීම ැ මනුම් කර
ගැනීම

ආහාර රැා ගන ,නු ාබන ආකාර,

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර,

ිා, රැා ගන ,නු ාබන

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර,

,ාා ්ත්ත්ඒ, පත්ීමම
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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

ාබාදීම
මඒශය සය ආහාර
හා ඒතුර
ප්රමාණ,
තීරණ, කිරීම



ආහාර ඒ්යග
තීරණ,






ආහාර කමිටු
කැඳීමමැස්ක්රී,
කිරීම



ආහාර
ස්ැකසීම
දැනුම් දීම
(ාබා දීම
පැ, 03ක
ා පර)
ආහාර රැා ගන
,ාම හා
ා බඳනු ාබන
ආකාර,



ිා,
ාබාා දනු
ාබන
ආකාර,





ස්ම්බන්ධිකරණය

ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්භකාර
මධ්යක් ගක

කාර්ය පැවදේරන
ළධළධාරීන්



ාම නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්



ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,්



දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්භකාර
මධ්යක් ගක




දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්භකාර
මධ්යක් ගක



දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්භකාර
මධ්යක් ගක





ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,්
ප්රධ්ානකා්ය,ස්ාංස්
ධ්ානනිළධ්ාරී්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

හදුනාගත්ැ
ලි,ාපදිාංචි කළ
ආහාර ස්කස්න
ආ,්න

CDMA
Satellite
VHF
HF







ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී

ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී





දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්භකාර
මධ්යක් ගක

දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්භකාර
මධ්යක් ගක
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ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජිකයි්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී්

කාලසීො
ව

(ඇමුණුම්
මාංක
01,03 04 06)

ආපදාඒ
සිදුස්
පළමු
පැ, 06
ඇතුා්

ක්රියාදාෙය 2.9. සුර්වෂි ෙධයස්ථාානය ස්ථාාිය කිම.ෙ. ිආකෘතිච පත්රය්ව
නවශය දේේ
කාා, = (X +1530මිනිත්තු) ආපදා
ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා,
ා ඒනස්ථ ස්, හැක.

වගකීෙ

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානඒා මඒශය සය්ාඒ,් හදුනා
ගැනීම
ප්රදේශියය දේමකම්

(ළමයි් ගැහැණු ිළන්මි ආබාධි් ඒ,ස්ථග් ස්හ ළදරුඒ්)

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්

ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ
ිස්ම්බන්ධිකරණය

ඇමුණුම් 01

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ිළ ආටුීමම මඒශය සය ආරක් ගෂි්
ස්ථාාන හදුනා ගැනීම

ඇමුණුම් 03

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

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

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

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානකරා ා ,ොමු කිරීම
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වගුව 2.9.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ියහිටුවීෙ
කා්ය,්

ඒගීමම

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



සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ඒා
මඒශය සය්ාඒ් හදුනා
ගැනීම



පහසුකම් ා ස්ො,ා
බැලීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ා ඒ්
ා ,ොමු කිරීම

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක

කා්ය, පැඒා රන
නිළධ්ාරී







දිස්ථත්රික් ග ා කකම්ැ
ප්රාා ශීය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක



දිස්ථත්රික් ග ා කකම්ැ
ප්රාා ශීය, ා කකම්



දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක



දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක














ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී්
ාම කමිටු
නා,කයි් ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ාම කමිටු
නා,කයි් ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
CEB, NWSDB
ප්රාා ශීය, ස්භාඒ නගර
ස්භාඒ ාමි, කමිටු
නිළධ්ාරී්
ා පොලිසි,
PHI
ාම නිළධ්ාරී
ා පොලිසි,
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,්
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
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ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

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

(ිමුමම් නංක
01,03,06,13

කාාසීමාඒ
ආපදා
ස්ථඒභාඒ,
මනුඒ කාා,
ා ඒනස්ථ ස්,
හැක.

ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන කළෙණාකරණයග නවශය
ළධළධාරීන්දේේ කාර්ය ාාරයන් ළධර්ණය කිරීෙ.

කාා, = (X +15-30 මිනිත්තු) ආපදා
ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ්හවුරු කිරීම

වගකීෙ
ප්රා ශීය,ැාමීය , මමේ ා ම් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන හදුනාගැනීම
ප්රදේශියය දේමකම්
දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ
ිස්ම්බන්ධිකරණය

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම් 01

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්ඳහා මඒස්ර, ාබාගැනීම

ඇමුණුම් 01
ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 01

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ර්ශගායි් ලි,ාපදිාංචි,

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන , ා ස්්ය ස්නීපාරක් ගකාඒ , ක්ා පහසුකම්
ඇ මකිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා ආහාර මා නකුත් ්රඒය ාබාදීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ම් ග්කිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒස්ර ාබාගැනීම

කඳවුරුකළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාිළ් කිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම

26

01. සුර්වෂි ෙධයස්ථාානය කළෙනාකරණය ියළිබඳ වගකිෙ දරණ ළධළධාම.න්
 ප්රාා ශීය, ා කකම්
 ස්හකාර මධ්යක් ගක (ආපදා කාමනාකරණ)
 ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්්
 පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්්
 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්
 ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්්
 ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්්
 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්
 ප්රාා ශීය, ා ස්්ෘය නිළධ්ාන්් (මහින ා ස්්කය, පරීක් ගකක)
 ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
 ප්රාා ශීය, ස්භා නගර ස්භා මහනගර ස්භා නිා ,ෝින, කරමි් නිාධ්ාන්,කු
 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්්
 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්්
 ආරක් ගකක මාංශය ස, ා පොලිසි,
 රාිය ස්හ රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන.
02. ආපදා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේශාස් කි ආප,කදී මකඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් ග මමේ මි් ා මම
කම්ටුඒ ස්ම්ස්් යුතු ම්ර ම ආදී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මගි් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන
ස්ම්බ්ධ් තී්දු තීරණ ගනු ාැා බ්.
03. දිස්ථත්රික් ගක, තුළ ඇ ම හදුනා ගත් සි,ළුම සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාැයිස්ථතු ග් කර දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ කමිටුඒ නිා ,ෝින, කරන දිස්ථත්රික් ග මධ්යාපන හා මා නකුත් ආ,්න භාර
නිාධ්ාරී්ා ව මනුමැ ම, පූ්යඒා ,් ාබා ා ගන  මිම, යුතු, - ඒගීමම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගක
ඒර,ා
04. පාස්ක සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා ාස් පාස්ච්චි කි්රීා ම් දී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුා ේ
මනුමැ ම, මනුඒ පාස්ා ා කොපමන කාා,ක් ග භාස්්ා කරනඒාද ,්නත් තීරණ, කරග් යුතු,.
05. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒලි් බැහැරඒ ්ම නිඒස්ථ තුළ මස්ක ඒැසි නිඒාස් තුළ නෑදෑ නිා ඒස්ථ තුළ සි කන
ම, ද සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සි කන ම, ා ම් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයි, යුතු,.
06. මදාා ාම නිළධ්ාන් ස්මෘශධි හා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් මගි් ර්ශගායි් කඳවුරු ඒා ලි,ාපදිාංචි
කිරීම කළ යුතු,. (ආකෘ ම පත්ර,ක් ග නිපදස්, යුතු,)
07. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක් ගකාඒ ස්හ ා ස්්ය ිළළබඳඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා ස්්ය නිළධ්ාන්්
ස්සි් ස්ැාසුම් ස්කස්ථ කර මදාා පහසුකම් ස්ැපයි, යුතු,.
08. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ස්ම්බ්ධ්ඒ පූ්යණ ඒගීමම මදාා ා පොලිස්ථ ස්ථාානා ේ ස්ථාානාධිප ම
හ භාරඒ ඇ ම ම්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ක ආරක් ගකක නිළධ්ාන්් ා ,ොදා ගනිමි් කඳවුරු ස්ඳහා
මණ්ඩඒ ආරක් ගකාඒ ස්ැපයි, යුතු,.
09. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒ්ැ් වූ ින්ාඒ ස්ඳහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් ග මතුළ් ාබාදි, යුතු
ම්ර ම ආ පූ්යණ ඒගීමම ප්රාා ශීය, ා කකම් ඒරු ස්තුා ේ. ම ආදි ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන් ාම
නිළධ්ාන් ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්් හ ඒගීමම් පඒරා හවු් මගි් ා මම
ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුතු,.
10. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සි කන ින්ාඒ නිඒැරදි ආකාර, ගණන, කිරීා ම් ඒහීමම ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන් ස්හ ාම නිළධ්ාන් ඒරු් පැඒා රන ම්ර කුඩා දරුඒ් ඒැඩි ආ ක ර්ශගායි් ස්හ
ස්ා ශය සෂි් මඒධ්ාන,ක් ග ා ,ොමුකළ යුතු ිළන්ස්ථ ා ඒනම මනාග් යුතුා ේ.
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වගුව2.10.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණ කාර්යන් පැවදේරන ළධලධාරීන් ො
වගකීම්

ප්රා ශීය,ැා
මීය , මමේ ා ම්

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන





ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්





ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා,
ස්දුලි බා මණ්ඩා,
ා පොලිසි,




ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව)









ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්



ප්රාා ශීය, ා කකම්



ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම
නිළධ්ාන්්






ාම නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්









ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්

හදුනා
ගැනීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන
මඒශය සය්ා
හදුනාගැනීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන
ර්ශගායි්
ලි,ාපදිාංචි,





ප්රාා ශීය, ා කකම්



ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම
නිළධ්ාන්්
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ආපදා පූ්යඒා ,්
හදුනාග් යුතු,

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව)

කාලසීෙසීොව

මදාා
දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
(ඇමුණුම්
මාංක
01,02 03 04
06 11)

පාමු පැ, 01 තුළ

ාබාගැනීම
ස්ඳහා
මඒස්ර,
ාබාගැනීම




ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

කදවුරු ා ඒ් පැමිා ණන
ආකාර,

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන

කාර්යන් පැවදේරන
ළධලධාරීන්

වගකීෙ

ආපදා පූ්යඒා ,්
හදුනාග් යුතු, ආපදා
මඒස්ථාාා ේ සුදානම් කළ
යුතු,

කාර්යන්

ා ස්්ය
ස්නීපාරක් ගකා
ඒ , ක්ා
පහසුකම්
ඇ මකිරීම



ප්රාා ශීය, ා කකම්

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන




සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන

ස්හන
ා ස්ඒකයි්
ා ග්ඒා
ගැනිම

ස්ඳහා
ආහාර
මා නකුත්
්රඒය
කපකරණ
ාබාදීම

ආරක් ගකාඒ
්හවුරු
කිරීම











මහින ා ස්්ය, පරීක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක(දිස්ථත්රික් ග
.ම.ක.ස්.ව)







ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්්
ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්




ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රා ශශය ස, භාර
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාරී




ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
සිස්ක ආරක් ගකක නිාධ්ාරී්




ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව)




ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව
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පාමු පැ, 02

ප්රාා ශීය, ා ස්්ය
නිළධ්ාන්්

පාමු පැ, 03



මිනිත්තු 30
සි

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන

ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්ඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ිළිබබඳ ස්්නිා ේදන ක යුතු ස්දහා මඒශය සය කපකරණ ස්මග සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාානා ේ ා මා හයුම් කමිටුඒ ස්්නශධ් කළ යුතු,. ව ස්ඳහා ස්්නිා ඒදන කපකරණ ාබාදි, යුතු,.

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ (Camp Operation Committee ) ා ාස් පහ් නම් ස්ඳහ්
නිළධ්ාන්්ා ව ප්රධ්ානත්ඒා ,් ක යුතු කළ යුතු ම්ර සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ස්ම්බ්ධ්ඒ ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,් ස්ථාාපන, කිරීම.

ාම නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
ඇමුණුම් 06

ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්

කපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර මධ්යක් ගකක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කාමනාකරණ) ාහ් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන
කාමනාකරණ කමිටුඒ මගි් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒශය සය පහ් ස්ඳහ් කපකරණ සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන
ා මා හයුම් කමිටුඒ (Camp Operation Committee ) ා ඒ් ාබාදි, යුතු,.














ිා ැාංකි ස්හ ිා ිළන්පහදු කපකරණ
මුළු්ැ්ා ග මඒශය සය කපකරණ (භාින etc….)
ස්දුලි, ස්ඳහා මඒශය සය කපකරණ (ා ිනා ්ය ්ය etc…..)
පැදුරු ා කොමේ , etc……
ස්නීපාරක් ගකක කපකරණ ැ කමේ ා
ස්දුලි ප්දම්
්ාඒකාලික ඒැසිකිිබ (Moving Toilets)
ඇමතුම් කපකරණ ැMega Phones
CDMA දුරකාන
ප්රාමාධ්ාර කමේ ා
්ාා පොලි,් ෂිමේ
ඇඳුම්
ස්දුලි ිනන ,්ත්ර

30

2.12. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්ැකසීෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ

කාර්යන්

ඒ්යගීකරණ, හා
ප්රමාණ,්
නි්යණ, කිරීම

කම්කරුඒ්ා ව
ා ේ්න ආහාර හා
ස්ාංයාඒ ස්හා
ඇස්ථ්ා ම්්තු
ස්කස්ථ කිරීම

ආඒරණ මනුමැ ම,

කාර්යන් පැවදේරන
ළධලධාරීන්

වගකීෙ







ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්

ගණකාධිකාන්
(ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,)



දිස්ථත්රික් ග ා කකම්


මදාා ආ,්න
ස්ම්බ්ධීකරණ,
කිරීම



ස්හකාර මධ්යක් ගක
(ආ.ක.ම)
ස්හකාර
ස්්නිා ේදන
ස්ම්බ්ධීකාරක

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන
කළමනාකරණ,




ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්





ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්




ගණකාධිකාන්
(ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,)
ගණකාධිකාන්
(දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
කා්ය,ාා,)













ප්රාා ශීය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ාම නිළධ්ාන්
ප්රාා ශීය, ස්භාඒ
NWSDB
බ්ධ්නාගාර මහ නගර
ස්භා ා  ලිා කොම්
ආ,්න,
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

කාලසීොව

මිනිත්තු 60
මදාා
දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF

පැ, 01

ඇමුණුම්
මාංක
01,02,03,0
6,11

පැ, 01

පැ, 01

ාහ් සි,ලු කා්ය,් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ ස්හකාර මදධ්ය,ක් ගකක ස්සි් ස්ම්බ්දීකරන, කා
යුතු ම්ර ව ස්දහා මඒශය සය සි,ලු ස්හා ,ෝග, ාබාදි, යුතුා ේ.
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2.13.ජන ාව ඉවත් වූ ළධවාස් වල ආර්වෂාව ෙවුරු කිරීෙ

කාර්යන්
ආරක් ගකාඒ ස්ැපයි, යුතු
නිඒාස් හා වඒා ිළ ආ ා
ඇ ම ප්රා ශශය ස, හදුනා
ගැනීම ා ම් , ා ත් රිා ේ ා ශපළ
මධ්යස්ථාාන
ඒැදගත් ස්ථාාන
ආගමික ස්ථාාන ආදි,
ස්මිබ්ධ්ා ,් ද
මඒධ්ානා ,් ද ක යුතු
කළ යුතු,.

ා පොලීසි, හා ත්රිස්ධ්
හමුදාඒ ා ඒ් මඒශය සය
ා ්ොරතුරු ාබා දීම

වගකීෙ


ා පොලිසි,



(ාහ් සි,ලු
කා්ය,් ආපදා
කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ
ස්හකාර
මදධ්ය,ක් ගකක
ස්සි්
ස්ම්බ්දීකරන,
කා යුතු ම්ර ව
ස්දහා මඒශය සය සි,ලු
ස්හා ,ෝග,
ාබාදි, යුතුා ේ)
 ආපදා
කළමණාකර
ණ
මධ්යස්ථාාන,





දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක










ආරක් ගකාඒ ස්ැපයීම



ා පොලිසි,



පසු ස්පරම හා ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ්
ස්නාා කිරීම



දිස්ථත්රික් ග
ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගක
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කාර්ය පැවදේරන
ළධළධාරීන්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාමීය , කමිටු
නා,කයි්

නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
ා ියකථශ ා පොලිස්ථ
මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම්
ත්රිස්ධ් හමුදා ස්හ,
ා පොලිස්ථ මධිකාරී
ස්සි් මදාළ
ිළිබා ඒ් ාබා ග්
යුතු,.
ාම නිළධ්ාන් ස්සි්
ා පොලීසි, මඒශය සය
ා ්ොරතුරු හා ස්හ,
ාබා දි, යුතු,.
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාමීය , කමිටු
නා,කයි්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

කාලසීොව
ාඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
(ඇමුණුම්
මාංක 01,
02, 03, 04,
06,11)

ාඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

පැ,ක
කාළ,ක් ග

2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාානය නැරඹිෙග පැටුදේණන නනවශය පුශගලිනන් පාලනය
කිම.ෙ.
කාර්යන්
ප්රා ේශය ස මා්යග හදුනා
ගැනීම

වගකීෙ





දිස්ථත්රික් ග ා කකම්

ප්රාා ශීය, ා කකම්

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක

ා පොලීසි,


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






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





මාධ්ය නිා ේදන ාබා දීම






නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
ා ියකථශ ා පොලිස්ථ
මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම්
ත්රිස්ධ් හමුදා ස්හ,
ා පොලිස්ථ මධිකාරී
ස්සි් මදාළ
ිළිබා ඒ් ාබා
ග් යුතු,.
නිා ,ෝිය

ා පොලිස්ථප ම
ා ියකථශ ා පොලිස්ථ
මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මාධ්ය මාංශය ස,
ආපදා

කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ස්හකාර මධ්යක් ගක

කාර්ය පැවදේරන
ළධළධාරීන්
නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
ා ියකථශ ා පොලිස්ථ
මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම්
ත්රිස්ධ් හමුදා ස්හ,
ා පොලිස්ථ මධිකාරී
ස්සි් මදාළ
ිළිබා ඒ් ාබා
ග් යුතු,.
 ා පොලිසි,

ා පොලිසි,

දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
මාධ්ය ප්රකාශය සක ආ.ක.ම.
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ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

කාලසීොව
සිදු ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
ඇමුණුම්
මාංක
01,04,06

පැ,ක
කාළ,ක් ග

2.15. ආපදාදේේ වර් ොන ත්වය ියළිබද සියළු දේ ොරතුරු රැස්ථ කර ආපදා
කළෙණාකරණ ෙධයස්ථාානය දේව ලබා දීෙ. ිආකෘතිචය්ව ස්ැකසිෙ
කා්ය,්

ඒගීමම

ා ්ොරතුරු
ාබා
ගැනීම



ස්රා
ස්ධිමත්
ා පොදු
ආකෘ ම,
ක් ග ස්කස්ථ
කිරීම





කා්ය, පැඒා රන නිළධ්ාරී්

දිස්ථත්රික් ග
ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගක







ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ාම නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්

ආපදා
කළමණා
කරණ
මධ්යස්ථාා
න,



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

ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

සිදු ීම
පැ,ක
මදාා දුරකාන කාා,ක් ග
ඇතුළ්
මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
ඇමුණුම්
මාංක
01ැ06ැ10
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කාාසීමා
ඒ

වගුව 2.16 ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12

කාර්යයන්

වගකිෙ ආ ස්ම්බන්ධිකරණය

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

i. ිළසූ ආහාර



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








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







කාර්යය පැවදේරන ළධළධාම.










දිස්ථත්රික් ග ා කකම්

ප්රාා ශිය, ා කකම්

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක 
(ආපදා)

පළාත් මා්යග මමා්යාංශය ස,

මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,

පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ



දිස්ථත්රික් ග ා කකම්

ප්රාා ශිය, ා කකම්

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක 
(ආපදා)

ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කොම්

ස්දුලිබා මණ්ඩා,



දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ගස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
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ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ාම ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
ආ්යථික ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාමි කමිටු නා,කයි්
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
දානපතී් ැපන්්යාග ීයලි්
සීැස් ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මුපකාර ස්මි ම
ආගමික නා,කයි්
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,
පළාත් මා්යග ා දපා්යතුා ම්්තුඒ.
ත්රිස්ධ් හමුදා
ා පොලිසි,
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ස්දුලිබා මණ්ඩා,
ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්
ඒතු මධිකාන්
ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,
පළාත් මා්යග ා දපා්යතුා ම්්තුඒ.
ත්රිස්ධ් හමුදා
ා පොලිසි,
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ස්දුලිබා මණ්ඩා,

ස්
න්
ළධ
දේේ
කාලසී
දන
ොව
ක්ර
ෙ
දේේ
දය
ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්
ම
දා
ා
දුර
ක
ා
න
මාං
ක
නා
මා
ඒ
ලි

ාඒත්ීම
පැ,
10ක් ග
ඇතුා
්

16.4 ිළන්සිදු ිා,
ස්ම්පාදන, කිරීම ැ
ිා මූාාශ්ර ිළන්සිදු
කිරීම






16.5 ස්නීපාරක් ගකක ක යුතු
්හවුරු කිරීම.
i.
මප්රඒය ාඒත්
කිරීම.
ii.
ඒැසිකිලි
පහසුකම්.











16.6 ා ස්්ය මඒශය සය්ා
ස්ම්පාදන,.
i. මා නෝ ස්මාජී,
මඒශය සය්ා
ii. ස්ා,නික ක යුතු
iii. ා බෝඒන ා රෝග
ඒයාප් ම, පාාන,.





16.7 ්ාඒකාලික නිඒාස්
මඒශය සය්ා ්හවුරු
කිරීම.











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






දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)
ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ
දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය මධ්යක් ගකක
ප්රාා ශිය, ා ස්්ය බාධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)
ා කකම් පළාත් ා ස්්ය
ා ස්ඒා මමා්යාංශය ස, (සි,ළු
ස්ම්බ්ධිකරණ ක යුතු)
ප්රාා ශිය, ා ස්්ය ා ස්ඒා
මධ්යක් ගක
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)
ප්රාා ශීය, ා ස්්ය ා ස්ඒා
මධ්යක් ගක
ා කකම් පළාත් ා ස්්ය
ා ස්ඒා මමා්යාංශය ස,
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
ආපදා
ස්හන
නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ශිය,
දිස්ථත්රික් ග ිා මක ා ගොඩනැගිලි
ප්යා ේකණ නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)

දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)
නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
(ඒගකිම)









ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා ප්රඒාහණ
මණ්ඩා,.
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
මදාා ා රෝහක
මධ්යම පන්ස්ර මධිකාන්,
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ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
මදාා ා රෝහක
පළාත් පාාන ආ,්න,.
පවුක ා ස්්ය ා ස්ස්කා
ඒතු ා රෝහා
ශ්රි ාාංකා රතු කුරුස් ස්මාි,
කා්්ා ක යුතු මමා්යාංශය සය
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
ඒතු මධිකාන්
ා ශශය සපාාන නා,කත්ඒ,
ාම නිාධ්ාන්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
පළාත් පාාන ආ,්න,
ඒැස්ලි මානඒ ස්ාංඒ්යධ්න භාර,
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
ආගමික ස්ථාාන
පාස්ැක බාධ්ාරී්
ා පොලිසි,
සිස්ක ආරක් ගකක බාකා,.
ස්ා ශය සක කා්ය, බාකා,
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ

,
ෆැ
ක් ග
ස්ථ
දුර
ක
ා
න
ඊ
ා ම්
ක
Sk
yp
e/
IM
O
C
D
M
A
Sa
tel
lit
e
V
H
F
H
F
(ඇ
මු
ණු
ම්
මාං
ක
01
ැ0
2ැ
03
ැ0
4ැ
06
ැ0
9ැ
10
ැ1

ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ාඒත්ීම
පැ,
10ක් ග
ඇතුා
්

ාඒත්ීම
පැ,
12ක් ග
ඇතුා
්

ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

16.9 ආපදාඒ ාක් ගවු
කඳවුරු ඒා ිා,
ාබාදිම







16.10 ඒැසිකිලි පහසුකම්
ාබාදීම








16.11 ආපදාඒ ාක් ගවු
නිඒාස් ා ගොඩනැගිලි
ස්හ පාස්ක ිළන්සිදු
කිරීම ැිළිබස්කර කිරීම
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රාිය ා නොඒන
ිා්ය්්ර ආ,්න
ස්ම්බ්ධීකරණ,.







දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)
නිා ,ෝිය ස්ාමානය මධිකාන්
ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,
පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
ආපදා
ස්හන
නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ශිය,
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)
පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ
RDH
(Regional
Department of Health)
ආපදා
කළමනාකරණ
මමා්යාංශය ස,
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ
(ඒගකිම)









ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා ප්රඒාහණ
මණ්ඩා,.
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා මධ්යස්ථාාන,
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්













ආපදා
කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස,

ආපදා
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන,(සි,ළු
ස්ම්බ්ධිකරණ ක යුතු)
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
(ආපදා)
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ිා මකිාස්ම්පාදනහාිාාප්රඒාහ
ණමණ්ඩා,.
 පළාත් පාාන ආ,්න, ා ස්්ය
දඒදය නිාධ්ාන්
 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
 ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
 ස්ථා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන
 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
 INGOS / NGOS
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන,
ිා මක
ා ගොඩනැගිලි
ප්යා ේකණ
ස්ාංස්ධ්ාන,.
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
ස්ා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
සිස්ක ආරක් ගකක ා දපා්යතුා ම්්තුඒ
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන,
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්

1)

ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ාඒත්ීම
පැ,
10ක් ග
ඇතුා
්

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12
2.16.1 අවශ්යතාාවය අුව දහා ලබාදීමට කටයුතු කිරීම.
 ියසූ ආොර
 වියළි ආොර

වගකීෙGN,DS
DDMCU,
NDRSC

දහා අවශ්යතාාවය්  තාක්ේසු  කිරීම

දහා සැායුම් ස්ථාක තී

ය කිරීම

ජේේ මු ල්
විය මි් 
ාරිතායාග

සමූාකා

වගකීෙ
GN,DS,
DDMU,
NDRSC

දහා පිළිේයල කිරීේම් හා ේබ ා හැරීේම් ක්රමේද ය
තී
යකිරීම

දහා ේබ ා හැරීම

වගකීෙ
GN, DS, DO, DMC,
NDRSC, Tri Forces, NGO’s

ේටෝක්  ාතාක් ලබා දීම

කාල සීොව
තීරණය කිරීෙ
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NGO / INGO

2.16.2 අ ාන ප්රේශශ්වලට නඟාවිය හැකි මංමාවත් සැකසීම.

දා ාවටලක්වූ ප්රේශශ්වලපිළිසක
කිරීමට ඇති මංමාවත් හදුකා ගැනීම.
සිස්ක ආරක් ගකක
ා දපා්ය්ා ම්්තු

ස්ම්බන්ධිකරණය GN,
DS,DDMCU

වගකීෙ

RDA,GA,

මංමාවත් පිළිසක ක ගැනීමට
ක්රමේද යක් හදුකා ගැනීම

RDA

DMC,DS,
Tri Forces LGA

පිළිසක කන යුතු දයතාක තී

ය කිරීම

පාළාත් පාලන
ආය න
මධ්යම ජය

ප්රාේශය ය ේල්කම්
කාර්යාලය ිග්රාම
ේසවක

වගකීෙ

මාර්ග පිළිසක කිරීම හා සම්බ් ධීක

DDMCU,DS, DMC
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ය

2.16.3. දා ාවට ලක් වූ නිවාස පිරිසිදු කිරීමආපිළිසක කිරීම

වගකීෙ
GN,DS,GA,DDMCU

දා ාවට ලක් වී ඇති නිවාස වර්ගීක

ය

සුලු
පිරිසිදු කිරීේම් කණ්ඩායම් හදුකා ගැනීම
අර්ධ්

සම්පූර්
සිවිමආරක් කෂක
සදපාර් සම්න්තුව
ස්ථා ේච්ඡා
ස්ාංස්ධ්ාන

වගකීෙ
DDMCU,DS,
DMC

නිවාස පිළිසක
කිරීේම් සම්බ් ධීක

හමුදාව
ය
ප්රාසීය ය ෙවාව

වගකීෙ
DDMC,DS.DMC
නිවාස පිළිසක කිරීමට
අවශ්ය ්රවය සැාීම

වගකීෙ

DDMC,DS.DMC

DMC

නිවාස පිළිසක කිරීමට
අවශ්ය ්රවය හදුකා ගැනීම
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NDRC

2.16.4 ස්නීපාර්වෂක





වගකීෙ
CEA,DMC,DS,police

කගයුතු ෙවුරු කිරීෙ.

නපද්රවය ඉවත් කිරීෙ.
වැසිකිලි පෙසුකම්.
ළධවාස් ියම.සිදු කිරීෙ

සිදුකන යුතු සනීාා ක්ෂක කටයුතු හදුකා ගැනීම

MOH

අ ාන දයතාක හදුකා ගැනීම

ප්රාේශය ය ස්භා

ා රෝහක

වගකීෙ MOH,LOGA,DMC,DS

සනීාා ක්ෂක කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සහ
අධීක්ෂ ය
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2.16.5 ියම.සිදු ජලය ස්ම්පාදනය කිරීෙ.
වගකීෙ GN,DS,LOGA,
NWSDB

ජල නවශය ාවය ෙදුනා ගැනීෙ

ියම.සිදු කිරීෙග ිතිච ජල
මූලාශ්ර ෙදුනා ගැනීෙ

ජල මූලාශ්ර ියම.සිදු කිරීෙ

වගකීෙ GN,DS,
LOGA,
NWSDB

ජලය දේබදා ෙැම.ෙක්රෙදේේදය ෙදුනා ගැනීෙ

සිස්ක ආරක් ගකක
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ

ාම නිාධ්ාන්

ස්ථා ේච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන
ිා ස්ම්පාදන
මණ්ඩා,
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2.16.6 දුරකාන ො විදුලි හිද වැටීම් යාා

වගකීෙ
GN,DS, DDMCU,
NDRSC, Police

ත්වයග පත්කිරීෙග කගයුතු කිරීෙ.

විදුලිය ො දුරකාන හිඳ වැටීම් ෙදුනාගැනීෙ

ස්දුලි බා
මණ්ඩා,
ප්රාා ශීය, ස්භා

ියළීස්කර කිරීෙ ස්දො නදාල ආය න ො ක්රෙදේේදය තීරණය
කිරීෙ
ා  ලිා කොම්
ආ,්න,

ියළිස්කර කිරීදේම් කගයුතු දියත් කිරීෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
RD/PRD/LGA
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2.16.7 ේසෞඛ්ය අවශ්යතාා සම්ාා කය.





ෙදේනෝ ස්ොජීය නවශය ා
ස්ායළධක කගයුතු
දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය.

ඒගීමම
MOH, PHI, HOSPITAL

නදාළ පුශගල කණ්ඩායම් ස්ෙ දේබෝවන දේරෝග වයාප් වන
ප්රදේශශය ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH, PHI,
HOSPITAL

දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය කිරීෙ ස්දො
නදාළ කණ්ඩායම් ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

දේස්ඛ්ය කණ්ඩායම්වලග නවශය පෙසුකම් ස්ැපයීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

වැඩස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ, නධී්වෂණය ො
ස්ම්බන්ධීකරණය
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2.16.8 තාාවකාලික නිවාස අවශ්යතාා තාහුරු  කිරීම.

වගකීෙ
GN, NDRSE, DS

ාවකාලික ළධවාස්නවශය පවුම ස්ංඛ්යාව ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
DS, GN

ාවකාලික ළධවාස් ස්ථාාිය කිරීෙග සුදුසු ස්ථාාන

MDDD
වගකීම
GA, DS, DMC

ාවකාලික ළධවාස් ඉදි කිරීෙ ස්දො ා්වෂණික,
මුලය, දුවයෙය නවශය ා ෙදුනා ගැනීෙ ො ස්පයා
ගැනීෙ.

NGO
Red cross
ේසදච්ඡා ෙංවිධාන
ත්රිවිධ හමුදාව

වගකීෙ
DMC, NDRSC

ඉදි කිරීම් කගයුතු ආරම්ා කිරීෙ,
නධී්වෂණය

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ.
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2.16.9 අවශ්ය ප්රේශශ් වල ද ක්ෂාව තාහුරු  කිරීම.

වගකීෙ
GA,DS, DMC,GN

වගකීෙ
GA,DS, DMC

ආර්වෂාව නවශය ප්රදේශශ ෙදුනා ගැනීම.

ආර්වෂක නංශවලග දැනුම් දීෙ.

වගකීෙ
ආරක් ගකක මාංශය ස

නදාළ ප්රදේශශවලග ආර්වෂාව දේයදවීෙ.
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2.16.10 දා ාවට ලක් වූ ක ුරු  වලට ජලය ලබා දීම

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

NDRC

කදවුරු ප්රොණය නනුව ජල ගැංකි තීරණය කිරීෙ

ජලය ලබාදීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය

ිා ස්ම්පාදන
වකක,
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මහින ා ස්්ය
නිළධ්ාරී

2.16.11 වැසිකිලි ාහසුකම් ලබා දීම

වගකීෙ
PHI, GA

කදවුරු නවග ිතිච වැසිකිලි ියළිස්කර කිරීෙ

වගකීෙ
DMC, NDRSC
GS, NGO/INGO

නවශය ප්රොණයග ජංගෙ වැසිකිලි ලබා දීෙ
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ක්රියාදාෙය 2.16.12 රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න
ස්ම්බන්ධීකරණ

වගකීෙ
GA,DS,DMC

වගකීෙ
GA,DS,DMC

වගකීෙ
GA,DS,DMC

වගකීෙ
GA,DS,DMC

රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය නවලින් නවශය ස්ෙදේයෝගය ෙදුනා
ගැනීෙ

ස්ෙදේයෝගය ලබා ග ෙැකි රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න
ෙදුනා ගැනීෙ

රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න වලග නවශය ස්ෙදේයෝගය
ියළිබද දැනුවත් කිරීෙ ිINGO, NGO

එෙ ආය න විසින් ලබා දීෙග ෙැකි දේස්ේවාවම
ියළිබද නවදේබෝධය ලබා ගැනීෙ
ා ස්ඒා
භාණ්ඩ

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කිරීෙ
නවශය ස්ථාාන ස්දො දේයොමු කිරීෙ
ආහාර
ා ස්්ය

වගකීෙ
DMC, NDRSC,
DDMCU, GA

ිා්ය්්ර ආධ්ාර ාබා ගැනීා ම්
ක්රමා ේද ස්ම්බ්ධීකරණ, කිරීම
ගුඒ් ා ්ොටුපා ෙහය
ප්රඒාහන පහසුකම්
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ිමුමෙ 01
ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය, නො යාංශය ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා ඒකකවල ජාතිචක ෙට්ගදේම්
දේ ොරතුරු ස්ෙ නළධකුත් ෙදිසි නංශ ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි නාොවලිය.

ආපදා කළෙනාකරණ නො යංශය
නෙ
ගරු නො යතුො
ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම්
ගරු ළධදේයෝජය නො යතුො
ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම්
දේමකම්
නතිචදේර්ක දේමකම් ිපම.පාලන
නතිචදේර්ක දේමකම් ිස්ංවර්ධන
ප්රධාන ගණකාධිකාම.
දේේශථඪ ස්ෙකාර දේමකම්
ස්ෙකාර දේමකම්
පම.පාලන ළධළධාම.
පම.පාලන නංශය

කාර්යාල දුරකාන නංක

ෆැ්වස්ථ නංක

0112-665404 ආ
0112-665298
0112-665082
0112-665605
0112-665284
0112-665084
0112-665389
0112-665054
0112-665013
0112-665079
0777-808623
0112-665352
0112-665185
0112-665170

0112-665306
0112665296

0718018700
0715567076
0777547778
0713369483

ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය- 117 ආ 2670002
නෙ

දුරකාන
ජංගෙ
කාර්යාලය

නතුර

ජී.මක.මස්ථ.ා ස්නාධීර මහ්ා

මධ්යක් ගක ිනරාක

0773957896

0112136100

ආ්ය.මේ. ස්මරක් ගා කොඩි මහ්ා

ම මා ්යක මධ්යක් ගක ිනරාක

0773957909

0112136101

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න ා මා නස්,

මධ්යක් ගක (මඒම කිරීම්
ප්යා ේකණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න)

0772320525

0112136141

ා ේ.මම්.මස්ථ.ි,ීමර මහ්ා

මධ්යක් ගක (ා පරසූදානම්)

0773957898

0112136180
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සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා

මධ්යක් ගක (දැනුඒත් කිරීම්)

0772320533

0112136201

බ්රිා වඩි,්ය මතුා ආන්,රත්න

මධ්යක් ගක (හදිසි ා මහා ,්ම්)

0773957903

0112136220

ා ේ.මම්.ව.ආ්ය. ි,රත්න මහ්ා

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක හදිසි
ා මා හයුම් (රා.ා)

0773957908

0112136241

ා ක් ග.ව.ඩී.මේ.ා ක් ග. ා කොඩිප්ිළලි මහ්ා

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක පූ්යඒ
දැනුම්දීම් (රා.ා)

0772320530

0112136242

ව.ආ්ය.මම්.මේ.රත්නා,ක මහ්ා

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක මානඒ
ස්ම්පත් (රා.ා)

0772320527

0112136260

ා ක් ග.ව.නිශය සා්් මහ්ා

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක මුදක
(රා.ා)

0773957899

ශ්රිමාක ස්ම්සින් මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක (ප්යා ේකණ
ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න)

0773957907

0112136166

නුඒ් මදඒ්ආරච්චි මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක (ා පර
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්)

0773957906

0112136182

ාතුර ලි,නාරච්චි මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක (ා පර
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්)

0773957901

0112136181

ස්ාරාංගා ස්්ානා ව

ස්හකාර මධ්යක් ගක (ර්ුණු හා
දැනුඒත් කිරීම්)

0772091597

0112136203

ශය සා් ප මරණ මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක (ර්ුණු හා
දැනුඒත් කිරීම්)

0773957902

0112136202

0112136270

0112136224

තුෂි් ා ඒදයරත්න මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක හදිසි
ා මා හයුම්
ස්හකාර මධ්යක් ගක හදිසි
ා මා හයුම්
ස්හකාර මධ්යක් ගක
ස්්නිා ේදන

ිානක හඳු්ප මරණ මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක (මාධ්ය)

0773957897

0112136243

ා ේ.මච්.මේ.ි,ාත් මහ්ා

මභය්්ර ස්ගණක

0772320532

0112136115

ාා නෝකා හස්් ම රාිපක් ගක

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0773481695

0112136260

මස්ථ.ම්.ි,සිාංහ

මූාය නිාධ්ාරී

0774940343

0112136275

 ආරා්  මාකරත්න මහ්ා
ටී.ඩබ්.ා ක් ග.මයි.ර්කථපකුමාර මහ්ා

0772320531
0772130754
0772129174

0112136231
0112136236

a දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ ඒකක (DDMCU)
1

දිස්ථත්රි්වකය
මම්පාර

නෙ
ta'tia'tï' සි,ාශ මහ්ා

කාර්යාලය
0632222218

දුරකාන නංක
0773957883

2

මනුරාධ්ර්ර,

ා ක් ග.ව.ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.බ්ඩාර
මහ්ා

0252234817

0773957881
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3

බදුකා

ා.මම්.මක.කද,කුමාර මහ්ා

0552224751

0773957880

4

මඩකාර්ඒ

මස්ථ.ා්පරාි් මහ්ා

0652227701

0773957885

5

ා කොළඹ

මම්.මම්.මේ.මම්.මාරසිාංහ

0112434028

0773957870

6

ගාකා

0912227315

0773957873

7

ගම්පහ

ලු ම්් ක්යනක
මේ.ඩී.ා ක් ග.ිම.මස්ථ. රත්නා,ක
ව.මම්.ව.ම්.ා්්රසින් මහ්ා

0332234671

0773957871

8

හම්බ්ා ්ො

යු.මක.ආ්ය.මස්ථ.ගුනසිාංහ මහ්ා

0472256463

0773957875

9

,ාපන,

මස්ථ. රස් මහ්ා

0212221676

773957894

10

කළු්ර

ලු ම්් ක්යනක මයි.ිළ.ි,සිාංහ

0342222912

0773957872

11

මහනුඒර

මයි.ව.රනීමර මහ්ා

0812202697

0773957878

12

කෑගකා

ා ක් ග.ජි.මම්.ිගත් මහ්ා

0352222603

0773957876

13

කිලිා නොච්චි,

 ක.ම්.සූ්ය,රාේ මහ්ා

0212285330

0772320528

14

කුරුණෑගා

0372221709

0773957884

15

ම්නාරම

මම්.ආ්ය.ව.ස්රාේ දිස්ාන,ක
මහ්ා
මම්.ව.සි.මම්.න්,ාස්ථ මහ්ා

0232250133

0772320529

16

මා්ා ක

ාමි්ද මමරීමර මහ්ා

0662230926

0773957890

17

මා්ර

0412234134

0773957874

18

ා මොණරාගා

ලු ම්් ක්යනක
යු.ව.ිළ.හා බ්සින්ඒ්යධ්න
ව.මච්.රීම්්ර මහ්ා

0552276867

0773957889

19

මුා මේ

මච්.ජි.ඩි.ප්රි,්් මහ්ා

0212290054

0773957886

20

නුඒරමිබ,

මච්.මම්.මම්.බ්ඩාර මහ්ා

0522222113

0773957879

21

ා පොා ළෝනරුඒ

0272226676

0773957882

22

ර්ත්්ාම

ිළ.ා ක් ග.යු.මස්ථ.ා ක් ග.නාන,ක් ගකා
ර මහ්ා
ිළ.ව.ා ි.ා රොඩ්න්ා ගෝ මහ්ා

0322265756

0773957888

23

රත්නර්ර,

මස්ථ.මච්.මම්.මාංජුා මහ්ා

0452222991

0773957877

24

ත්රිකුණාමා,

ා ක් ග.සුගුනදාස්ථ මහ්ා

0262224711

07723957884

25

ඒවුනි,ාඒ

ම්.සූන්,රාේ මහ්ා

024222553

0773957892

ජාතිචක ස්ෙනදේස්ේවා ෙධයස්ථාානය - 0112-665702
නං

දිස්ථත්රි්වකය

1

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය

නෙ

දුරකාන නංක

නින. සී . පතිචරාජ (නධය්වෂක
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0773550134

2

4

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය
දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය
ා කොළඹ

5

කළු්ර

ක්රිකා් මහ්ා

6

මා්ා ක

ජීඒනි මි,

718259813

7

නුඒරමිබ,

ස් ම,ා ේළු මහ්ා

714464785

8

මහනුඒර

ාා්දනි මි,

714395435

9

ගම්පහ

කුසුම්සින් මහ්ා

710330522

10

ර්ත්්ාම

ාමි්ද මහ්ා

773489042

11

රත්නර්ර

කාමාර මහ්ා

714408835

12

කෑගකා

සුද්් මහ්ා

0716319695ැ 0779127597

13

මනුරාධ්ර්ර,

ලි,නගමා ව මහ්ා

718025181

14

බදුකා

මාහා කෝ් මහ්ා

710330307

15

මම්පාර

ප්රදීප් මහ්ා

783422026

16

මුා මේ

ා කෝකුාරාිා මහ්ා

772487804

17

කුරුණෑගා

මා ස්ෝක මහ්ා

722933113

18

ත්රිකුණාමා,

මජුර් මහ්ා

772657122

19

මා්ර

ස්දානා ව මහ්ා

718245180 715186309

20

කිලිා නොච්චි,

ා ස්කඒ මරාිස්,ම් මහ්ා

775486479 779349999

21

ගාකා

ාසුරු මහ්ා

710330179

22

හම්බ්ා ්ො

නීක මහ්ා

778287874

23

මඩකාර්ඒ

සිඒනාද් මහ්ා

776402324

24

ා මොණරාගා

සුා ශශය සථ මහ්ා

712166000

25

,ාපන,

ඒ,ාමේ මි,

773222853

26

ා පොා ළෝනරුඒ

ාමි්ද මහ්ා

27

ඒවුනි,ා

ධ්නරාේ මහ්ා

0711306896 0728399508
0783450475
776365793

28

ම්නාරම

ම්සිෆා මි,

715152902

3

ස්දිශාළධ එම .යශදේදහිදේේ

+94112665221

දේේ.ඒ.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි

+94112665221

න්දසින්

778819389
071-3404987ැ 0776368763
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වාම.ොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව
නෙ

දුරකාන

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

M.
Thuraisingham
Eng

නධය්වෂ ජනරාම

077-3732854

011-2584984

011-2505890

T.P මකස්ස්ථ

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම

071-8344337

011-2586839

011-2055413

071-8247486

011-2586311

011-2586311

මහ්ා

(System Management)

S.L.

ා මොා හොමඩ්
මලි,ාස්ථ මහ්ා

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම
(Regional Development &
Construction)

P.

ා හමේ කආරච්චි
මහත්මි,

නධය්වෂ (Hydrology)

071-8440761

011-2581636

011-2581636

M.M. මහරුෆථ

නධය්වෂ ිEngineering Geology)

071-4399316

011-2504677

011-2504677

G.P. ගුණඒ්යධ්න

නධය්වෂ (Engineering, Scientific &

071-3058912

011-2586781

011-2586781

මහ්ා

Technological Services)

ජාතිචක දේගොඩනැන්ලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධානය
දුරකාන
නෙ

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

ආාා්ය, ආසින්
කරුණඒ්යධ්න

නධය්වෂ
ජනරාම

-

011-2 505 149

011-2 502 611

R.M.S. බාංඩාර මහ්ා

නධය්වෂ

-

011-2 588 946

011-2 589 943

-

011-2 588 946

011-2 502 611

-

011-2 588 946

011-2 556 003

කික් සුග්පාා මහ්ා
K.N. බාංඩාර මහ්ා

නධය්වෂ
නධය්වෂ
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කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව නම

්නතුර

දුරකාන - 011 2664746 /2686686
(ෆැක් ගස්ථ 011 268311)
ිාංගම

කා්ය,ාා,

ෆැක් ගස්ථ

Mr. S Premalal

+947144029 +94 112 694 +94 112 698
Director
Director General
104
311
(Meteorological Data08
Processing and
Archival)

Mr. A.K.
Karunanayake

Director
(Forecasting and Decision
Support)

+947730505
35

+94 112 691
443

Director
Mr. D.A.
(Meteorological
Jayasinghearachchi
Observation Networks)
Ms. A.R.
Warnasooriya

Deputy Director

+94 112 686
499

011 268311

+947743683 +94 112 694
90
582

භුවිදයා ස්මීය ්වෂණ ො ප ම කාර්යාංශය
නෙ

දුරකාන

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

D.ස්ජානා ද
සිමවා

නධය්වෂ ජනරාම ිවැ.බ.

077-7315452

011-2886271

011-2886276

Dr.
C.H.E.R.සිම.වර්
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

ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලදේයන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි ළධලධාරීන්
නෙ

නතුර

නදීශය සා ඒඩුා ව මි,

කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

මා ශය සෝක ා්දන ම,ා

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ඒරුණ දිස්ානා,ක ම,ා

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

ස්මදන් ා ම්නකා මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

මම්මම් ප්රි,ද්යශය ස ම මි,
මවම් ප්රි,ද්යශය ස ම මි,
ග,නී මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

ස්දකැළුම් ම,ා

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

මයිඩී මුණසිාංහ ම,ා

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

මම්මච් කින් මරත්න ම,ා

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

ඩිිළමකමේ රණසිාංහ ම,ා
ාා ්යකා ස්දමාලි මි,
-

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ා හමපාා ගුරුා ව ම,ා

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

බී.ගුරුා ව

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

දේකොට්ඨාශය

0774185147
0712096517
0715163484
මක් ගමීය මන
0714479255
0719705714
0711768147
0718279461
0717090290
0718208810
මම්බා්ා ගොඩ
0777942111
0766121444
0714423686
-

බශා ශගම

මස්ථ.මානඒඩු ම,ා
මස්ථ.ආ්ය.ාා්දනී මි,
රුඒ් කුමාර ම,ා
-

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

ජංගෙ දු.න

බාිළ ක,
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0718681229
0716323764
0716518485
0772974734
714289910
-

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දු.න
0774185147
0712096517
0715163484
0714479255
0719705714
0711768147
0718279461

දේපෞශගලික
දු.න
077-4185147
071-2096517
071-5163484
071-4479255
071-9705714
071-1768147
071-8279461

717090290
0718208810
0777942111
0766121444
0714423686

071-7090290

-

-

0718681229
0716323764
0716518485
0772974734
714289910
-

071-8208810
077-7942111
076-6121444
071-4423686

071-8681229
071-6323764
071-6518485
077-2974734
714289910
-

රස්ාාංගලි ලි,නආරච්චි මි,
ඩිජිඩි ධ්්යමා ා්්රානි මි,
දුකකා ි,මාලි ා කොඩිකාර
මි,
මච් ද සිකඒා ඒරුකස්්ාන
ම,ා
නා ,ෝමි ස්ම්්ා ා මනස්,
පත්ීම ා නොමැ්
 කඩබ්මස්ථම්ා ේ ා හමා්්ර
මි,
සුජිඒා ප්රි,ද්යශය සනී මි,
ජිආ්ය නිස්ාංස්ාා මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

ඩිමස්ථ ද්යශය සනී මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

ස්ම්පත් කැ ා ප්ආරච්චි ම,ා

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ඒරුණ දිස්ානා,ක ම,ා

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන් (ඒැ:බ)

ජිඩබ්ව ා ස්පාලිකා මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

ම්ා ක් ග ිනි් ස්රාේ ම,ා
යුම් සුනික ම,ා
ා ක් ග.මම්.ඩී.ස්ඳරුඒ් ම,ා

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

ාස්ාංකා මි,
-

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

මේ.මස්ථ.රණසිාංහ ම,ා

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

ස්ාංජීඒනී ප්රි,ද්යශය සනි මි,
ා ක් ග.මව.ා ක් ග.ප්රි,ාංකර ම,ා
නිා රෝකා මමුණුස් කගම මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

 කමම්මේ ර්කථපකුමාර ම,ා
පත්ස් ා නොමැ්

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

මකකා් ම රණසිාංහ මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්

719434909

719434909

719434909

779965099

779965099

779965099

718008378
0716454967
0711266101
ා බ්ා ්ො
0773811606
0714464418
0711229826
0712668158
0713346032
071ා බෝා ප්
5163484
ා පෝශදා
0714451309
0714427208
0718205206
0775208494
0773916853
ඇකිළ ක,
0711734586
0773351487
0775355945
0773580488
077ගාකා කඩඒත්
0786614
ස්්ර
0718271277

718008378
0716454967
0711266101
0773811606
0714464418
0711229826
0712668158
0713346032
0715163484
0714451309
0714427208
0718205206
0775208494
0773916853
0711734586
0773351487
0775355945
0773580488
0770786614
0718271277

718008378
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071-6454967
071-1266101
077-3811606
071-4464418
071-1229826
071-2668158
071-3346032
071-5163484
071-4451309
071-4427208
071-8205206
077-5208494
077-3916853
071-1734586
077-3351487
077-5355945
077-3580488
077-0786614
071-8271277

මච්ව චි්්ා ාකානි ද සිකඒා
මි,

ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

මස්ථමච් රාිා ම,ා
මනුකථකා ස්ාංජීඒනී මානඒඩු
මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

මා හකථ කුමාර ම,ා
පත්ීම ා නොමැ්

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

ඩබ් කම් සුභාෂි ම මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

සුරාංජිත් ා හමා්්ර ම,ා

වා ේඩි ශය සා රෝමාලී මි,
ා ක් ගමස්ථ මමාලි මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

ා ක් ගමස්ථ ාස්්් ම,ා

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

සුරාංගී වකනා,ක මි,

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

න,නා කහඳගා ව මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

කපාලි ා හඒාස්්ාරණ ම,ා
මනික රණතුාංග ම,ා
රුස්නි මනුෂිකාද සිකඒා මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

මස්ථමේ ස්ා ේමුණි ම,ා
පත්ීම ා නොමැ්

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

ඩිවඩබ්මක ාම්ිළකා මි,ා

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

ජිජි සුඒනී්ා මි,
ා ේීමම්මේ ස් මම්් ම,ා
මම්මච් මනුකා දිකරුක් ගෂි මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

ඩිමම් ස්ම්පත් ම,ා

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ා ේා ක් ගිළා ක් ග ශය සා්් ම,ා
්ක් ගෂිාා ම් කළුආරච්චි
මි,

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

ා ගෝනමේනුඒා

හබරාදුඒ

 ආක් ගකඩුඒ

ාමදුඒ

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
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0718166659
0766788250
0775649972
0777808286
0718075012
0773764343

0718166659
0766788250
0775649972
0777808286
0718075012
0773764343

0718485851
0771897848
0718255731

0915686329
0771897848
0718255731
0912283393
0702721149
0714451374
0716362059
0713519507
0714844194
0717979774
0719965099
0772258867
0716291796
0718234107
0716850248
0718360132

0702721149
0714451374
0716362059
0713519507
0714844194
0717979774
0719965099
0772258867
0716291796
0718234107
0716850248
0718360132

071-8166659
076-6788250
077-5649972
077-7808286
071-8075012
077-3764343

071-8485851
077-1897848
071-8255731
070-2721149
071-4451374
071-6362059
071-3519507
071-4844194
071-7979774
071-9965099
077-2258867
071-6291796
071-8234107
071-6850248
071-8360132

ඩි චි්්ා ස්මරසිාංහ මි,

ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

විමා ක් ග කපරත්න ම,ා
ා ක් ග කා ක් ග ා හම්් මාා
මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

ම්ආ්යා ක් ග ා ශශය සප්රි, මි,ා

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

මා නෝමා ස්ක්රමනා,ක මි,

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

ිළමච් රණසිාංහ ම,ා

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

 ක කස් ද ා ස්ොයිස්ා මි,
මා නෝමා ස්ක්රමනා,ක මි,
ඒස්් ම මස්ාජි මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

ප්ර,ද්යශය සනී මි,

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

මේ ාක් ගමාලි මි,

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

ආ්ය කුමාන් මි,ා
මස්ථ ා්්රානි මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

මේ ාක් ගමාලි මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්

ා ක් ගමච් ගි්ා ස්ම්මලී මි,

කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

චි්්ක කුමාර ම,ා

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ඒස්්්ා දීපානි මි,

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

සුා ්්රා ස්ක්රමසිාංහ මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

නිාානි කරුණාන්ද මි,
වආ්ය ා රෝ ආනී ස්ථඒ්යණා්ා
මි,
කින් මපාා කාන්,ඒස්ම් ම,ා

කර්ා දණි,

නාා ගොඩ

ා නළුඒ

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්
නි,ාගම

ආසින් ගුරුසිාංහ
පත්ීම ා නොමැ්

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්
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0714951316
0702696561
0775092588
0772162442
0717988606
0715966682
0717771429
0715966682
0774632209
0779063075
0773101080
0716294261
0774884467
0773101080

0714951316
0702696561
0775092588
0772162442
0717988606
0715966682
0717771429
0715966682
0774632209
0779063075
0773101080
0716294261
0774884467
0773101080

0716208184
0716061473
0718249971
0702178154
0719933444
0717292972
0718143364
0770236676
-

0716208184
0716061473
0718249971
0702178154
0719933444
0717292972
0718143364
0770236676
-

071-4951316
070-2696561
077-5092588
077-2162442
071-7988606
071-5966682
071-7771429
071-5966682
077-4632209
077-9063075
077-3101080
071-6294261
077-4884467
077-3101080

071-6208184
071-6061473
071-8249971
070-2178154
071-9933444
071-7292972
071-8143364
077-0236676
-

මච්සී මනුකා සුද්යශය සනී මි,
මම්ජිමයි ස්ඳමාලි මි,
ද,ානි ා හඒා ව මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

ම්මේ ගාමිණි ම,ා

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

තුකාර ම,ා

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ම්මේම් කද,ාංගනී මි,

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

ක්යමිාා ි,රත්න මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

ඩි ක ක දිකරුක් ගෂි මි,
සුජිත් ිා ශය ස්්ර ම,ා
මේමම්ආ්ය තුකාන් මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්

දිා ්කා මස්් ම මි,

ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

පත්ීම ා නොමැ්

ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්

ඊමච්ව කද,ාංගනී මි,

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

ස්මගි කරුණාරත්න ම,ා
ඊමම්ඩබ්මස්ථා ක් ග මා බ්රත්න
ම,ා
මස්ථ.මස්ථ.ලි,නගුණඒ්යධ්න
මි,
යූ.ජී.මම්. ා්දන ම,ා
ඩබ්.ව.මේ. කුමාර ම,ා
මකකා් ම රණසිාංහ මි,
මච්.ජී.ඩී.ආ්ය.ස්ා ේසින්ඒ්යධ්න
මි,
ා ක් ගමම් සුමිත්රා මි,

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාන්
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ඒැඩි ආ ක නිළධ්ාන්
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාන්
ළමා  ආමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිළධ්ාන්

්ඒාම

ඒැලිස් ක,
දිස්තුර

,ක් ගකාමුකා

0777791256
0755723328
0718295628
0716319755
0718243740
0711767295
0776649447
0710108180
0711383251
0769081072
0775601503
-

0777791256
0755723328
0718295628
0716319755
0718243740
0711767295
0776649447
0710108180
0711383251
0769081072
0775601503
-

0774602843
0717629334
0716323602

0774602843
0717629334
0716323602

0774232292
0717576376
0715922676
0718271277

0774232292
0717576376
0715922676
0718271277

077-7791256
075-5723328
071-8295628
071-6319755
071-8243740
071-1767295
077-6649447
071-0108180
071-1383251
076-9081072
077-5601503
077-4602843
071-7629334
071-6323602
0774232292
0717576376
0715922676
0718271277

0718255738 0718255738 0718255738
0770779025198
9025198
077-9025198

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
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ඇමුණුම 03
දිස්ථත්රි්ව ාෙ ළධලධාම.න්දේේ විස්ථ ර
දිස්ථත්රි්වකදේ ාෙ ළධලධාම.වරුන්දේේ ස්ම්බන්ධකර ග ෙැකි ක්රෙදේේදයන්
න්වමීය ෙන ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
දේස්ේවා
නෙ
වස්ෙ
ජංගෙ දු.න
ස්ථාානදේ දු.න
ඩබ්ලිේමච්  මාකරත්න ම,ා 109 ාහාා ගොඩ බ  ආර 0717203171
0717203171
109 ව ාහාා ගොඩ
මමිා ප්රදීප් ා හඒා ව ම,ා
0713370615
0713370615
නැා ගන ආර
109 බී ාහාා ගොඩ
ජිසි දහනා,ක ම,ා
0779169073
0779169073
දකුණ
වව සිරා් ා ආරු ම,ා
109 සී බදු්ා ගොඩ
0718073597
0718073597
0713370768,
0713370768,
මච්ජිමස්ථ ිළයුම් ම ා මන
109 ඩි මමකගම
0776226459
0776226459
ිළව ා්්රමාලි මි,
109 ඊ මඹගහස්ා
0713369741
0713369741
109 මෆථ ාහළා ගොඩ
ම්මච්ව නිශය සා්් ම,ා
0718073625
0718073625
ිනපද,
මම්ා ක් ගජිමස්ථ මි ආරාණි මි,
109 ජි ම ඹගස්ථමුකා
0713370733
0713370733
109 මච් බදු්ා ගොඩ
මම්ා ක් ග ාන්්ා මි,
0766573036
0766573036
ිනපද,
මේආ්යමච්ආ්ය රත්නා,ක ම,ා 110 මාංා කොක් ගකාස්ා
0718434864
0718434864
ඩිආ්යබී මකාඒආරච්චි මි,
110 ව ිළ්නදුඒ
0755403767
0755403767
සී ස්ි,රූප මි,
110 බී ඒැලිකැ ක,
0715387112
0715387112
110 සී ිළ්නදුඒ
මස්ථසී දහනා,ක ම,ා
0716289062
0716289062
ිනපද,
ඩබ්ජිව කද,ාාංගනී මි,
112 මානස්ා
0713370529
0713370529
0713369717,
0713369717,
මච්මක ිනක ස්දුරාංග ම,ා
112 ව ඒාහ්දුඒ
0774974713
0774974713
මච්ජි රසිකා නිකමිණි මි,
112 බී ,ක් ගගහ
0772886265
0772886265
ම්මච් ිළ,සීලි මි,
112 සී කින්්දා ගොඩ
0913902993
0913902993
මච්ඊමකමක ි,රත්න ම,ා
113 බ දූඒ
0774204707
0774204707
ා ක් ගව ිළ,ාංකා රාංිනී මි,
113 ව බ දුඒ බ  ආර
0772892831
0772892831
0777974706,
0777974706,
මහීකා ි,නි දික් ගකුඹුර මි,
113 බී නුගදුඒ
0713369980
0713369980
ා ේජි ිළ,ා ස්න ම,ා
113 සී ආන්ා ගොඩ
0776125668
0776125668
මච්ා ක් ග පශමපාා ම,ා
118 ගා ්ා ගොඩ
0711555049
0711555049
මච්ජි බාංදුා ම,ා
118 ව ්කගස්ථ,ා,
0718831082
0718831082
මච්ඩබ්ිමමස්ථ මදුශය සාංනී මි,
118 බී නි,ාගම
0713369858
0713369858
ා ේබී නානා,ක් ගකාර ම,ා
118 සී මක් ගමීය මණ
0784934990
0784934990
118 ඩි ගා ්ා ගොඩ
වව දමිත් මා ශය සෝක ම,ා
0718073721
0718073721
බ  ආර
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දේපෞශගලික දු.න
0717203171
0713370615
0779169073
0718073597
0713370768,
0776226459
0713369741
0718073625
0713370733
0766573036
0718434864
0755403767
0715387112
0716289062
0713370529
0713369717,
0774974713
0772886265
0913902993
0774204707
0772892831
0777974706,
0713369980
0776125668
0711555049
0718831082
0713369858
0784934990
0718073721

130 ව ඇත් මලිා ගොඩ
කතුර
ඩබ්වමස්ථ ක ා පා ්යරා මි,
130 බී හාලිඒා
ා ක් ගමකමස්ථඩි ලි,නා ව ා මන 130 සී  ආනිදුම්ා ගොඩ
ඒයිආ්ය නිා් ම මි,
130 ඩි ිම්බුකැ ක,
ා ක් ගජි ක කුමාරසින් ම,ා

0775400527

0775400527

0775400527

0713370998
0718615809
0777118031
0713370122,
0771719091

0713370998
0718615809
0777118031
0713370122,
0771719091

0713370998
0718615809
0777118031
0713370122,
0771719091

0779705807

0779705807

0779705807

0713369938
0718073731
0776439807
0713370289
0718361194
0713369716
0715351915
0713370298

0713369938
0718073731
0776439807
0713370289
0718361194
0713369716
0715351915
0713370298

0713369938
0718073731
0776439807
0713370289
0718361194
0713369716
0715351915
0713370298

134 බී කදුරුදූඒ
134 සී මත්්රා ගොඩ
134 ඩි බඹරා ගොඩ
134 ඊ ඒාංාාඒා
135 පැදි්ා නෝරුඒ
135 ව මීය ා ගොඩ
135 බී මැාෑා ගොඩ
135 සී ගකගමුඒ

0716726745

0716726745

0716726745

0713369662
0772264120
0713370081
0718109184
0713370137
0775062424
0714961453

0713369662
0772264120
0713370081
0718109184
0713370137
0775062424
0714961453

0713369662
0772264120
0713370081
0718109184
0713370137
0775062424
0714961453

0717639542

0717639542

0717639542

0779707516
0776591046
0772963587
0774233545

0779707516
0776591046
0772963587
0774233545

0779707516
0776591046
0772963587
0774233545

0776591046

0776591046

0776591046

මා ශය සෝක කුමාර ීමරසිාංහ ම,ා

135 ඩි දිවුාාන
135 ඊ හඳුා ගොඩ
152 ිළාාන
152 ව මමුා කොටුඒ
152 බී ්ා ආ ක,ාඒ
152 සී නිස් මිළ කා ගොඩ
(ර්රප්පාඩු)
155  ආ,ාා ්ය කතුර
(ර්රප්පාඩු)

0718073724

0718073724

0718073724

ඩබ්මම් නීාා රණසිාංහ මි,

155 ව  ආ,ාා ්ය දකුණ

ා ක් ගමච්ජි ක කාන්,ඒස්ම් ම,ා

155 බී හකගස්ථමුකා

ජිජිමක ස්ාස්්ද ම,ා

155 සී කැ ්ා දොළ
155 ඩි  ආ,ාා ්ය
නැා ගන ආර
155 ඊ  ආ,ාා ්ය ාහා

0775718560,
0713370621
0713741583,
0778018699
0718313917

0775718560,
0713370621
0713741583,
0778018699
0718313917

0775718560,
0713370621
0713741583,
0778018699
0718313917

0713370618

0713370618

0713370618

0779057047

0779057047

0779057047

ඩබ්මම්මක ස්දරුඒ් ම,ා
ා ේවඩියු සුස්්් ම,ා
මච්ිළීම ස්දුකානි ා මන
සිමේා ක් ග මාස්ා කෝරාළ ම,ා
මච්ජි ාා නෝකා ා රෝ ආනී මි,
මේා ක් ග ක ාක් ගමිණි ා මන
මම්මම් ද,ා් ම,ා
ා ක් ගඩබ් කමස්ථ දුාාංිලී ා මන
මආ්ය ස්මරසිාංහ මි,
මම්මේා ක් ග ා කෝරාාා ව
ිළජිඩි රුා ේ්්ර රාිපක් ගක
ම,ා
මච්මේ ග,නි නිස්ාංස්ාා ා ම,
ිමජිමයිව ාක් ගමාක
 කජි නදිකානි ස්මරීමර
ප්රමිාා නිා් ම ීමරසිාංහ මි,
ජිමක සුරාංජි නිස්ාංස්ාා මි,
ජිා ක් ග සින්,ාඒතී මි,
මකමේ රාිපක් ගක ම,ා
ඩබ්මච්ආ්යම් නිස්ාංස්ාා
ා මන
ා ේජිම් රුඒ්දී ා මන
ම්ජි ජිනදාස් ම,ා
මම්මකජි හස්්් ම,ා
ිමමකජිා ේ ම ආෂිකා ා මන
ම්ජි ජිනදාස් ම,ා

ා ක් ගමච් ස්කස්් ම,ා
සුස්්් රණසිාංහ ම,ා

130 ඊ මම්බා්ඒත්්
130 මෆථ කැරැ්ස්ා
ිනපද,
133 මැ රඹ
133 ව ්කා ප් කතුර
133 බී , ගම
133 සී නාගහඒත්්
133 ඩි රත්කිඳා ගොඩ
133 ඊ ්කපාා ගොඩ
134 කා ාා හ
134 ව පනාගමුඒ
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ා ක් ගමච් ස්මාසින් ම,ා
මා ශය සෝක කුමාර ීමරසිාංහ ම,ා
යුමකයූ ාක් ගමාලි මි,

155 මෆථ කදුරුගස්ථා හන
155 ජි ඒැලිා හන
155 මච් කඳා හන

0776502275
0718073724
0713370293

0776502275
0718073724
0713370293

0776502275
0718073724
0713370293

නම්බලන්දේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
යූ. දිා ්කථ ප්රි,ාංකර ද සිකඒා
මහ්ා
දුකා්් කැළුම් ා ාොකුලි,න
මහ්ා
ගකා හනා ව ්නුි ධ්නුකථක
මහ්ා
මච්.මේ.ජී. ගාමි මාාක මහ්ා
කුරුඒා ව ාලි්ා පශමි ම
මහත්මි,
මච්.ා ක් ග.ජී. මා බ්ේ්යධ්න
මහ්ා
රමයා්ා ඒතුදුර ා මනස්,
යූ.ව. ්ක් ගෂිාා ා ස්ේඒ්දි
කඩුස්ා ආරච්චි ා මනස්,
කාන්,ඒස්ම් ්්ත්රි
කා ශනිකා ීමරසින් මහත්මි,
ා ප්දුරු ා හඒා ද්යියකා
ස්ඳමාලි ා මනස්,
ා ගොඩා ව ස්රත් පශමාාක
මහ්ා
ස්කපා දෝරු තුප්ප ආ කර්ක
ා්්රකුමාර මහ්ා
ා ්ො ඒත්්ා ව නිම්නා
්ත්ස්රණි මහත්මි,
ඒඩු ා ම්ස්ථත්රි ා්දික දිා ්කථ
කුමාර මහ්ා
ම්ා ්ෝනි ාා රෝකා මදුමලී
මහත්මි,
ා ්ඒරා ්්ත්රි ්නුිා මරාංගි
ප්රනා්දු මහත්මි,
ිා ස්්තු ප බැඳි ගා ්කථ
කුමාර මහ්ා
ගී්ාක නාන්්ද ි,රත්න
මහ්ා
ා ාොකුා ව ආශය සා නිශය සා් ම
මහත්මි,
මාඒනාා ් ා හඒා මලීකා
මධුරාංගි ි,ා ස්කර ා මස්
ජී.මච්. මස්ථ.මස්ථ ා ෆෝා ස්කා
මහත්මි,

ජංගෙ දු.න

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

දේපෞශගලික දු.න

68 මැ කඒා

071 1738099

071 1738099

071 1738099

68 B ඒාකඩ

077 3220497

077 3220497

077 3220497

73 මීය  ක,ාා ගොඩ

076 7840929

076 7840929

076 7840929

73 A දිශදැලි,

077 7968504

077 7968504

077 7968504

73 B කඩකැරෑඒ

072 9218500

072 9218500

072 9218500

73 D මරණස්ා

071 2976742

071 2976742

071 2976742

74 නි්දාන

077 1642478

077 1642478

077 1642478

74 A ා ාේදූඒ

072 4652555

072 4652555

072 4652555

74 B ා දොම්ස්ා

077 8686712

077 8686712

077 8686712

75 බ ා පොා (බ)

077 4594955

077 4594955

077 4594955

75 Bබ ා පොා (ම)

071 8616759

071 8616759

071 8616759

75 C බ ා පොා (ක)

071 8179680

071 8179680

071 8179680

75 D බ ා පොා (ද)

077 3477368

077 3477368

077 3477368

75 E නඒගම

071 2019880

071 2019880

071 2019880

75 F, බ දූඒ,

077 3626417

077 3626417

077 3626417

75 G ා දොරළ

077 9960766

077 9960766

077 9960766

75 H ා පොකු්නාඒ

077 6838574

077 6838574

077 6838574

75 I ා කොා බයිතුඩුඒ

077 9719412

077 9719412

077 9719412

75 J ්නිා පොකගහ

071 1909619

071 1909619

071 1909619

75 K ා කොණ්ඩගා

077 5867888

077 5867888

077 5867888

81 ා ගොඩා හන

077 3647452

077 3647452

077 3647452

වස්ෙ
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මස්ථ.මම්.ම්.ද. සිකඒා මහ්ා
මාදූා ේ ා හඒා ආශය සා ස්නිමේ
මහත්මි,
මානඒඩු සුනික නාා්ද
මහ්ා
ීමමා රාංිනී ගාකාා ව
ා මනස්,
මච්.ා ක් ග. ස්ර්ා ධ්්යමප්රි,
ගුණා ස්කර මහ්ා
ගාකාා ව මාා නක මා නෝන්
ද සිකඒා මහත්මි,
සුජීඒ මා ගොඩා ව මහ්ා
ගිනිගක ා ගොඩා ව ර්දික
මධුකා් මහ්ා
මුණසිාංහා ව ධ්ම්මික
ධ්්යමා ස්න මහ්ා
පවුත්තුඒාදුර හාංස් කුමාර ද
සිකඒා මහ්ා
ඕබඩා ව ස්ජි්ා දිශය සානි
ා මනස්,
කළු ආරච්චි හ්යබමේ
කරුණාඒ්යධ්න මහ්ා
 ආශද මරක් ගකා  මාක් ග
හ්යකා ශඒ ද සිකඒා මහ්ා

81 A  මාකර්ර

078 5039135

078 5039135

078 5039135

82 මහ මම්බා්ා ගොඩ

077 7244376

077 7244376

077 7244376

82 A  ආා ්යඒත්්

071 9088383

071 9088383

071 9088383

83 කන්ත්්ක්ද

077 9086446

077 9086446

077 9086446

83 A ා හප්ර්මුකා

071 8279357

071 8279357

071 8279357

84 ස්ා කා ගොඩ

072 6673762

072 6673762

072 6673762

84 A පනි,්දූඒ

077 7947488

077 7947488

077 7947488

85 ප බැඳිමුකා

071 8262471

071 8262471

071 8262471

86 ා පොකඒත්්

071 6068628

071 6068628

071 6068628

86 A කළුඒඩුමුකා

071 3434034

071 3434034

071 3434034

86 B ා කරමිණි,

077 4501108

077 4501108

077 4501108

86 ඩී, ්කගස්ථා ගොඩ

077 3751136

077 3751136

077 3751136

86 E ඕක්ද

071 8179705

071 8179705

071 8179705

බශදේශගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය

184 ව නා,ාපාමුා
184 බශා ශගම (ක)
184 බී බශා ශගම
නගර,
184 සී ා කො ා ගොඩ

071-6509074
077-5179641
091-2292053
071-1790637
077-4368066

දේස්ේවා
දේපෞශගලික දු.න
ස්ථාානදේ දු.න
071-6509074 071-6509074
077-5179641 077-5179641
091-2292053 091-2292053
071-1790637 071-1790637
077-4368066 077-4368066

186 ව ාඳුරපත්ස්ා

077-0878651

077-0878651

ජිමක ා්්රානි

186 ඩි ඒැයිා හන

071-3824160

ජිා ක් ග  මාකා ස්ම්මලී
ා ක් ග ක නදීකා
ිළා ක් ග මදුර
ර්බුදු ා හඒාස්්ාරණ
සීව ි,ඒ්යධ්න
ා ේා ක් ගමස්ථ කුමාන්
වබී මුණසිාංහ
ිළමක ා ම්නකා ප්රි,ාංගනී
මේජි සුමුදු ප්රස්ාදි

186 බශා ශගම (නැ)
186 බී ,හාදූඒ
186 සී ඇළක්ද ඒතුරඒ
187 ව ිළාා ගොඩ
187 බී මහා හ්ා ගොඩ
187 ා බොරළුකඩ
187 සී  මාක කදාගම
188 ව මහාිළ ක,
188 හම්මැලි,

077-4017234
071-6793621
077-9696403
071-2923644
071-9597434
071-0199625
077-2957310
071-2025574
0777-357929

නෙ
සීා ේ ලි,නගමා ව
මස්ථ සුන්,ආරච්චි
ජිා ක් ගආ්ය ිගත් කුමාර
ජිා ක් ග ධ්ම්මිකා
 කිළජිමක දිනුෂි නිා රෝෂිකා ද
මකස්ස්ථ

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න
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0713824160
077-4017234
071-6793621
077-9696403
071-2923644
071-9597434
071-0199625
077-2957310
071-2025574
0777-357929

077-0878651
071-3824160
077-4017234
071-6793621
077-9696403
071-2923644
071-9597434
071-0199625
077-2957310
071-2025574
0777-357929

මකජිසී දම,් ම
මච්ිළ ාසුරු කි මකැළුම්

189 ව නත්ා ත්ා ඒා
189 බී ්ාාඒ

077-9409399
077-2796574

ා ක් ගමච් කුමුදුනී

189 මාා බොටුඒන

077-8658945

ප්රි,් ම ා කක ගුරුා ව
මම්බීසී රසිකා කුමාන්
මම්ා ක් ග කරුණාන්ද
ා ක් ගමම්  මස්ර ප්රභාත්
ා ක් ගා ක් ගඩි ි,මාලි
ිළමේ ගුරු ගමා ව
ඩබ්ජි මමරශය සා්් මකලිකා
ඩිා ක් ග ා්්රසින්
ිළා ක් ග මා නෝමා
වආ්ය න්දන ස් සිකඒා
විළජිමස්ථ ්රාංගා මමරසිාංහ
ා ක් ගවජි කර්ක රාිම්
 ක කා ක් ග හසි් ස්මලි
මම්ස් මදුකානී ද්යියකා
ිමව ා ස්ෝමසින් මා බ්ා ස්කර
ම්වව සුද්යශය ස ම

ා ක් ගබීජි ාම්ිළකා දිකහානි
ම් නිහාක
මම්ම්මයි ා ම්ඩිස්ථ

190 ාහා ා කාඒා
190 ව කුඹුාමාා හන
190 බී ප්ස්ා
191 ඩි කින්ඳාා හන
191 පහළ ා කකාඒා
191 බී ා පොකගහස්ා
191 සී ා දයි,්දර
198 ව බශා ශගම (ද)
198 බී ා ගෝටුඒ
199 ව හකපාා ්ො (ම)
199 බී ා ේඒැකගා
199 හකපාා ්ො
200 ව මැදීමමි, (නැ)
200 බී ිළ හරාඒ
200 මැදීමිම,
200 සී  මරුඒානකැ ක,
201 ව ගි මමැකාගහ
(බ)
201 කිරා ශඒා
201 ඩි බ කැ ක,
201 බී මා ඩොකදූඒ
201 සී ා ේඒැකා දණි,
202 ව ා කකකඩ
202 මජුඒාන
203 ව ගිණිමැකාගහ
(ද)
203 ගිණිමැකාගහ
(නැ)
203 බී ා දොඩාංා ගොඩ
203 සී ිළටුඒකා ගොඩ
204 ව ා ්ලිකා නගර,

ග,ාත්රි කකහාන් ආදිා හමේ ක

204 ා ්ලිකඩ

077-3669990

මකබීමයි ගමා ව

205 ව ා හොරගම්ිළ ක,
(ම)

0770-346281

ිළමම් ශ්රි,ානි

205 ා හොරගම්ිළ

මම්බී දිස්ානා,ක
ිමව සුනික
ජිමක ා කොඩිතුඒක් ගකු

206 ඊ මඳුර්ස්ා
206 ව ඒකිළ (ද)
206 ඩි ා ගොනර්ර

ිළම් සූන්,ආරච්චි
ා ක් ගමකජි සුනික ඒරුණ
මච්ිමජි රුස්්දි ස්ියකාා
මච්මේ ා ස්නානා,ක
ා ක් ගා ක් ගජි ,මුනා ාා්දනී
ඇකබදුර සුමනා ස්න
ඩබ්ා ක් ග දිා ්කා ාක් ගමාලි
මස්ථස් ස්ා ේතුාංග මරච්චි
ා ක් ගජිමච්මස්ථ නදීකානී

077-9409399
077-2796574

072-6823434
0777-680763
072-5181172
077-2709001
077-4670222
071-8135307
077-2594032
078-3627138
077-3275031
077-4119787
077-4346325
071-3824298
071-3824077
077-1076587
077-1514528
077-9015402

077-9409399
071-3824111
0778658945
072-6823434
0777-680763
072-5181172
077-2709001
077-4670222
071-8135307
077-2594032
078-3627138
077-3275031
091-2292238
077-4346325
071-3824298
071-3824077
077-1076587
077-1514528
077-9015402

071-3823880

071-3823880

071-3823880

078-9412044

078-9412044

077-8310495
071-3824317
071-4476176
077-0754072

071-3824321
077-8576467
077-8310495
071-3824317
071-4476176
071-1649843

077-1911588

077-1911588

077-1911588

077-1740451
077-7627522
071-2045496

077-3080861
071-3823945
071-0896823
077-1595191
077-1776059
65

077-8935194
091-2292238
071-2045496
0773669990
0770346281
077-3080861
071-3823945
071-5318450
077-1595191
077-1776059

077-8658945
072-6823434
0777-680763
072-5181172
077-2709001
077-4670222
071-8135307
077-2594032
078-3627138
077-3275031
077-4119787
077-4346325
071-3824298
071-3824077
077-1076587
077-1514528
077-9015402

077-8310495
071-3824317
071-4476176
077-0754072

077-1740451
077-7627522
071-2045496
077-3669990
0770-346281
077-3080861
071-3823945
071-0896823
077-1595191
077-1776059

ා ක් ගඩබ් ා දෝ ි,මිණි
්රාංගා

206 බී බාා ගොඩ

091-3919349

මයිමම් කළුපහණ

206 ඒකිළ (ක)

077-2413337

ා ක් ගමම්ම්යූ ප්රී ම කුමාර
 කමච් ,මුනා ස්ා නෝදනී
මයිසී බ දුඒ ආරච්චි
ඩිව,මුනා මාානී
මම්ා ක් ගසී ාසුන් ිළයුමාලි
ඩබ්ඩි කුසුමා්ා

ජිමක න්යමදා
ජිා ක් ග ා්්රානි
මම්ා ක් ග ඒජිරපානි ා ්නීෂි,ා
 කිළජි දිනුකා ඩි මකස්ස්ථ

206 සී ීමිමඒා
207 ාහළ ීමඹී,
207 ව ාහළ ීමිම, (ද)
208 ව කාසිා දනි,
208 පහළ ීමිම,
208 බී ඒරකාිළ කක්ද
208 සී ා කොා හොමන
ා දනි,
220 ව ගා ්ගම (නැ)
220 ගා ්ගම (ද)
220 ිම ස්්දරඒා
220 සී ගා ්ගම (බ)

මකමම් ා ශශය සානී චිර් ම

221 ව ඒඳුරඹ (ද)

071-6962307

වීමසී ප්රස්ාංගිකා
මයිසී ාා කා පරුම

221 බී ගුළුගහක්ද
221 ඒඳුරඹ

071-2254092
077-4486457

ිළ කාාංසූන්,

0777-650696

091-3919349

072-7055572
071-3824147
071-1056853
071-3823773
774290225
071-8135308

0772413337
072-7055572
071-3824147
071-3823796
071-3823773
774290225
071-8135308

072-7055572
071-3824147
071-1056853
071-3823773
774290225
071-8135308

071-8205086

071-8205086

071-8205086

071-8205239
075-6054369
071-8135303
071-8388710

091-5671227
071-3823732
071-8135303
071-8388710
0716962307
071-2254092
077-4486457

071-8205239
075-6054369
071-8135303
071-8388710

077-2413337

071-6962307
071-2254092
077-4486457

බලියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ

වස්ෙ

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

දේපෞශගලික දු.න

0777192822

0777192822

0777192822

0777909183

0777909183

0777909183

0711699331

0711699331

0711699331

0715996523

0715996523

0715996523

0774579409

0774579409

0774579409

0779833138

0779833138

0779833138

0714399741

0714399741

0714399741

0719759704

0719759704

0719759704

0774114856

0774114856

0774114856

0772130060

0772130060

0772130060

0718905254

0718905254

0718905254

ජංගෙ දු.න

ගුණරත්න ප්රමිත් මස්ාංක ද සිකඒා 15, දූා ේා මෝදර, 24
ම,ා
ඊ ප මරාිගම (ඒැ.බ.)
16, නාා ප්, 16 ඩි
ිනකාාක ා ම්ඩිස්ථ ි,සිාංහ
නානා ්ො පළා්
මහ්ා
(ඒැ.බ.)
ඒ ඒාා ව ා දෝන නිලුෂි
16 ව,
දුාාංගිකා ා ම.ස්
පැළෑගස්ථපළා්
ා හඒා ව ාක් ගෂිකා ාක් ගමාලි
16 බී, ඒතුරා ඒා
ි,සිාංහ ා ම.ස්
නිගමුනි ්්යක චි්්ක මැ්දිස්ථ
16 සී, ා බොරළුකැ ක,
ම,ා
රත්නා ස්කර කුරුප්ර්
17, හෑගකා, ිළ,ගම
ආරච්චිා ව ා දෝ න්දසින් ම,ා
ගුණරත්න කදි් ද ා ස්ොයිස්ා ම,ා 17 ව, ා කොස්ථා ගොඩ
ා ්ඹුඒනා ව හසිනි ාාංකා
17 බී, මහිළ ක,
ප්රනා්දු ා ම.ස්
මරුමාදුර මා ේකා නිකාදි ද
17 සී, කුඩාා ගොඩගම
සිකඒා මි,
ක්රාඒා ව සුනික ද සිකඒා මහ්ා 18, මු්ගකා
ා ශමුණි මා නෝිා ප්රි,ද්යශය සනි ද
18 ව, මිශදරමුකා
ා ස්ොයිස්ා මි,
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ා ඒා කා ව රස්ඳු ාතුරාංග
ි, මාක මහ්ා
මකලි,ාඒඩු ්රාංගා නිා රෝෂීනී
ද සිකඒා මි,
ඒරදාන දිලුකා ාක් ගමාලි ද
සිකඒා මි,
ලි,නා ව නිශය සා්් ා පා ්යරා
මහ්ා
කුනම්ා ව ්ක් ගකා මහ්ා
නාමකා ව ස්මාංගා ද සිකඒා
මි,
කූනම්ා ව ාාක මහ්ා
ඒ්යණකුා ාරානි ාාමිකා
ා ම්ඩිස්ථ ා ම.ස්
මා ගොඩා ව සින්තුාංග ද සිකඒා
මහ්ා
ඒරුකස්්ාන ප්රි,ාාක ා ප්රමසින්
මහ්ා
ාමත් මා හ්්ර ්කදූඒ මහ්ා
ස්ම්තුඒාඒස්ම් ා ස්ෝමරත්න ද
සිකඒා මහ්ා
මහලි,න ගාංගා ා ම්නකා
මැ්දිස්ථ ස්ා ේා ස්කර මි,
ස්දානා ව කා ප්ක් ගකා රුඒ්මලි
ා ම.ස්
මැදිබෑ ාතුන්කා මධුකානි ද
ා ස්ොයිස්ා රාිපක් ගක මි,
ා හොඳමුනි ිනි් ප්රශය සාංග ද
ා ස්ොයිස්ා සින්ඒ්යධ්න මහ්ා
හාංසිකා ා ස්ේඒ්දි ි,ා ස්කර
මි,
රම්මුතු ාකාරා දිකහාන් ා ම.ස්.
ාත්තුඒාහ්දි තුකාර ස්ාංජීඒ ද
සිකඒා මහ්ා
මාකාස් ා ව දිා ්කා ජීඒ් ම
මි,
ඒ්යණකුා ස්ා ්යේ ා ම්ඩිස්ථ
මහ්ා
කළු්ර ආාාන්ා ව හකගා
ාස්් ම කළු්ර මි,
පත් මනි කාංකානම්ා ව ස්්යධ්ා
ජීඒනී ද සිකඒා මි,
මාාගමා ව දුමිඳු ිනක මහ්ා

19, ඒැකාබඩ

0712413835

0712413835

0712413835

19 ව, ඒතුා ්යගම

0718310437

0718310437

0718310437

19 බී, මාකුඹුර

0771707456

0771707456

0771707456

0779902538

0779902538

0779902538

0773109375

0773109375

0773109375

0772817218

0772817218

0772817218

0755403028

0755403028

0755403028

21, ගකම්ා ගොඩ

0716675644

0716675644

0716675644

21 බී, හීන ක, (ක)

0755403028

0755403028

0755403028

21 සී, හීන ක, (ද)

0716675644

0716675644

0716675644

21 ඩී,මහාදූඒ

0772817218

0772817218

0772817218

21 ඊ, ඇාා ්ො

0776091769

0776091769

0776091769

22, ඒැලි්ර

0757357193

0757357193

0757357193

23, මාදූඒ

0779198613

0779198613

0779198613

24, ගකා ඒා හර

0718005697

0718005697

0718005697

24 ව,
ා පොකමතුපළා්

0718117516

0718117516

0718117516

24 බී, කටුස්ා

0711038508

0711038508

0711038508

24 සී, ා බෝගහිළ ක,
24 ඩී,
ප මරාිා පා දස්

0782907204

0782907204

0782907204

0712158234

0712158234

0712158234

87, පරගහා ්ො

0718210240

0718210240

0718210240

87 ව, දකුණ
ඒතුා ගදර
17 ඩි
ා ගොඩිළ ක, (ඒැ.බ.)

0714160720

0714160720

0714160720

87 බී, ආදාා දොළ

0771247494

0771247494

0771247494

87 සී,ඒතුා ගදර

0712630228

0712630228

0712630228

87 ඩී, සීනිා ගොඩ

0715631146

0715631146

0715631146

19 සී,
කදිරා ගෝන,21 ව
ඒැලිඒතුා ගොඩ (ඒැ.බ)
20, බ්රාහථමණඒත්්
(ක)
20 ව,
පාා ්ගම්ා ගොඩ
20 බී, බ්රාහථමණඒත්්
(ද)
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ා කොවගාලි,නා ව
ාක් ගමි ම මි,

ා ්යකා

ීමරශදන ්්යකා දුාාන් ද සිකඒා
ා ම.ස්
ඒැකාා ව චිත්රා ි,සීලී මි,
දිලිප් ප්රි,ද්යශය සන මනම්ා ප්න්
මහ්ා
ා ස්කාාකර් ලිාානි මා බ්ා්්ර
මි,
ා දඒරාහ්දි ස්බී්ා ද සිකඒා මි,
හළුීම්ය ම ප්රසීාා දම,් ම
ස්ා ේගුණඒ්යධ්න මි,
ා පරුමාහ්දි මා නෝේ ශ්රි සිසිර
කුමා්ය මුණිදාස් මහ්ා
නයිදුඒාහ්දි ඒෂිාා ස්ඳමාලි
රාිඒ්යධ්න ා ම.ස්
ා හ්දාදුර ා්දිරා පත්මිනි
ා ම්ඩිස්ථ මි,
ා ශමුනි කැළුම් දුමි්ද ද
ා ස්ොයිස්ා මහ්ා
ා ්්නා හඒා ා්දිමා
ප්රි,ද්යශය සනි මකකා් ම මැ මා ක් ග
මි,
නිශය සාමලී ර්රසිාංහ මි,

87 ඊ, ඒඩුමුකා

0719151530

87 මෆථ, කුරුඳුඒත්්

0783953473 /
0719603491

87 ජී, ස්හාරා ගොඩ

0775451408

0783953473
/
0719603491
0775451408

87 මච්, පැ කඒත්්

0713061777

0713061777

0713061777

0776784089

0776784089

0776784089

0772302056

0772302056

0772302056

0729692776

0729692776

0729692776

88 සී, ා බෝගහඒත්්

0777569166

0777569166

0777569166

89, බළිළ ක,

0772237130

0772237130

0772237130

89 ව, ඒාා ගදර

0778788498

0778788498

0778788498

89 බී, ා බ්රතුඩුඒ

0713376163

0713376163

0713376163

90, ඒඳදූඒ

0718310424

0718310424

0718310424

90 ව, මහකරාඒ

0718394074

0718394074

0718394074

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

දේපෞශගලික දු.න

88, ර්ා දොා ේ
දකුණ
88 ව, ක්ා දා ගොඩ
88 බී, ර්ා දොා ේ
කතුර

0719151530

0719151530
0783953473 /
0719603491
0775451408

දේබන්දේ ොග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
ා ක් ග ඩබ් මයි ා ේ ස්ි,රත්න
ම,ා
මම් ඒස්්්ාාක ම,ා
ක් ග ජී ආ්ය ආන්,දාස් ම,ා
ආ්ය ම් ආ්ය ා ාා නෝරා මි,
ආ්ය ජී ම් ිළ,ක රාංාාා ගොඩ
ම,ා
මේ ා ක් ග මස්ථ මස්ථ මාහා කෝ්
ා ම,
ා ක් ග ජී ආ්ය ආන්,දාස් ම,ා

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න

01 - පුරුමුකා

071-5406411

071-5406411

071-5406411

02 - මාංගාා ගොඩ
02 - ව - ඒරාා හන
03 - ,ාත්රාමුකා

071-4333522
077-1368824
071-6388540

071-4333522
077-1368824
071-6388540

071-4333522
077-1368824
071-6388540

03 ව - ා බෝධිමළුඒ

071-4333522

071-4333522

071-4333522

03 බී - සිාංහරූපාගම

071-3818889

071-3818889

071-3818889

03 සී - ා කෝම්මා
03 ඩී - ුාංග්ා ්ො ,
ඒඩුමුකා

077-1368824

077-1368824

077-1368824

077-8983002

077-8983002

077-8983002

මම් ඩී ා ක් ග මක ස්ා ේරත්න
ා ම,

05 - ා දෝා ප

071-0865526

071-0865526

071-0865526

මම් මච් මයි රණීමර ම,ා

05 ව - කහගකා

071-0865492 /
071-7092696

071-0865492
/ 0717092696

071-0865492 /
071-7092696

ව ජී ස්මක ා ස්ෝමරත්න ම,ා
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මම් මච් මයි රණීමර ම,ා

05 ව - කහගකා

071-0865492 /
071-7092696

මම් මච් මයි රණීමර ම,ා

06 - ා දශදුඒ

071-0865492 /
071-7092696

මේ මච් මරුණි ශය සා් ම මි,
යූ ා ක් ග ඩී මධුභාෂි ම ා ම,
මම් ීම දිාානි මි,
මස්ථ මම් රණඒක මි,
ආ්ය ම් ආ්ය ා ාා නෝරා මි,
ආ්ය ම් ආ්ය ා ාා නෝරා
ා ම,

08 - ,ාා කගම
08 ව - ගකබඩ
08 බී - ඹාග්දූඒ
08 සී - මතුරුඒැකා
09 - කයිකාඒා

071-8234102
071-3818894
077-6973086
071-2102594
071-6388540

071-0865492
/ 0717092696
071-0865492
/ 0717092696
071-8234102
071-3818894
077-6973086
071-2102594
071-6388540

09 - කයිකාඒා

071-6388540

071-6388540

071-6388540

072-3200126

072-3200126

072-3200126

071-6449965
071-0865340
071-0865546
071-8348385

071-6449965
071-0865340
071-0865546
071-8348385

071-6449965
071-0865340
071-0865546
071-8348385

10 බී - මකාා ඩ්ා ගොඩ

071-3819011

071-3819011

071-3819011

10 සී ක්ා දමුකා

071-2093846

071-2093846

071-2093846

11 - ා ගෝනගාර්ර
11 ව - මුකා ාා ගොඩ
11 බී - ගකතුඩුඒ
11 සී - ගාගම
11 ඩී - ා දොඹගහඒත්්
11 ඊ - ා කොළණි,
12 - හබුරුගා
12 ව - ා ්ො කනත්්
12 බී - තු්දූඒ (නැ)
12 සී - තු්දූඒ (බ)
12 ඩී - සූන්,ගම

072-9699629
071-3818899
077-7457272
072-9331223
034-2273142
071-6938172
071-8054731
071-8186571
071-8601586
071-8260452
071-8141847

072-9699629
071-3818899
077-7457272
072-9331223
034-2273142
071-6938172
071-8054731
071-8186571
071-8601586
071-8260452
071-8141847

072-9699629
071-3818899
077-7457272
072-9331223
034-2273142
071-6938172
071-8054731
071-8186571
071-8601586
071-8260452
071-8141847

12 ඊ - ඇාකාක

071-3818897

071-3818897

071-3818897

12 මෆථ - ස්,්දූඒ
13 - ර්ා ්ොටුස්ා

071-6067245
071-7285267

071-6067245
071-7285267

071-6067245
071-7285267

13 ව - ා මොරා ගොඩ

071-3519188

071-3519188

071-3519188

13 බී - මාාඒා
14 - මහා ගොඩ
14 ව - මින්ස්ථඒත්්
14 බී - මහස්ා (නැ)
14 සී - මහස්ා (බ)

071-8601678
071-1248176
071-8166018
071-3819007
071-3818923

071-8601678
071-1248176
071-8166018
071-3819007
071-3818923

071-8601678
071-1248176
071-8166018
071-3819007
071-3818923

මේ ව ා ස්ා නස්රත්න ම,ා
ඊ යූ ස්ර්්්ත්රි ා ම,
ා ක් ග ඩී මස්ථ ම් ස්ඳමාලි මි,
මම් මම් ා ක් ග ප්රි,ද්යශය සනී මි,
ජී නිලූෂි දම,් ම මි,
ජී ඩී මස්ථ මස්ථ ා ස්ා නස්රත්න
ා ම,
මම් ඩබ් මස්ථ දිකහානි
ධ්්යමසින් ා ම,
ඩී ම් ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා
මේ ඩී ටී ජීඒ් ම මි,
ඩබ් සී මම් මස්ථ ර්ාංචිා හඒා මි,
මච් ා ක් ග ා ේ ජී ා පා ්යරා මි,
ා ක් ග ව ඩී ඒස්්් ම,ා
මම් ා ේාා්්ත්රි මි,
යූ ව ඩී මක ස්ථඒ්යණා මි,
ජී ඩී ස්ක්රමආරච්චි මි,
මම් ඩී නි්යමාා මි,
ඩී ා ේ රණීමර ම,ා
මම් ීම මම් ගුණා ස්කර මි,
ඩී මස්ථ ද මකස්ස්ථ ීමරා ස්කර
ා ම,
මක ජී මයි මධුභාෂි ම ා ම,
ඩී මච් ඩී මධුරාංග ම,ා
මේ ව මකකා් ම ස්ා ේසිාංහ
මි,
මයි ඩී ස්ම් ම මි,
මස්ථ මස්ථ කුමානා,ක මි,
ා ක් ග ව ස්ථම් ම,ා
මච් මච් මච් මධුනිකා ා ම,
ඩී මස්ථ මච් ස්්ාන ා ම,

09 ව - ඇ ඒාඒත්්
(නැ)
09 බී - ඇ ඒාඒත්් (බ)
09 සී - හබක් ගකා
10 - කහා ඒගම්මැශද
10 ව - ඒරකමුකා
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071-0865492 /
071-7092696
071-0865492 /
071-7092696
071-8234102
071-3818894
077-6973086
071-2102594
071-6388540

මක ජී ආ්ය ිම,ාංකා මි,
මච් මයි කළණි මි,
ඩබ් ා ප්රමරත්න ම,ා
ා ක් ග ා ක් ග ීම්ය මරත්න ම,ා
ටී රුඒ් ස්ම්පත් ම,ා
ධ්නසින් රණසිාංහ ම,ා
යූ මේ මම් දිකරුක් ගෂි ා ම,
ජී ස්රත් කුමාර ම,ා

14 ඩී - ිළා කකුඹුර
14 ඊ - ඇතු්ගාා ගොඩ
40 - මහ ඌරගහ
40 ව ා කොටුඒබැ්දා හන
40 බී -  ආප්ඒත්්
40 සී - කුඩා ඌරගහ
40 ඩී ාහා මාාඒා
40 ඊ - ා දකකබාා ගොඩ

077-5490942
078-4712301
077-5490378

077-5490942
078-4712301
077-5490378

077-5490942
078-4712301
077-5490378

077-9216383

077-9216383

077-9216383

071-3818967
077-6763611
071-0865745
077-9969597

071-3818967
077-6763611
071-0865745
077-9969597

071-3818967
077-6763611
071-0865745
077-9969597

දේබෝදේප් දේපෝශදල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

දේපෞශගලික දු.න

ා ක් ග.ිම.මයි.මස්ථ.කාන්,ඒස්ම්
මි,

111 නරාඒා

071-8671645

071-8671645

071-8671645

මේ.ජී.ආ්ය.ඩබ්.කුමාර ම,ා

111 ව මගා දණි,

ා ක් ග.මස්ථ.මේ ගුණඒ්යධ්න ම,ා
මම්.ීම.සී. හ්යක ම ා ම,
ඩබ්.ජී. න,නා කුමාන් මි,
ා්්රසින් කුමාරා ව ම,ා
මම්.ටී.ටී.මස්ථ. කරුණාරත්න
මි,

111 බී ප්ස්ා
111 සී ඒාඒත්්
111 ඩී බාස්ථඒත්්
111 ඊ මශදරා ගොඩ

071-3822478
071-8095390
077-6472182
077-2894598
071-3369461
071-8361897

071-3822478
071-8095390
077-6472182
077-2894598
071-3369461
071-8361897

071-3822478
071-8095390
077-6472182
077-2894598
071-3369461
071-8361897

111 මෆථ මුාන (නැා ග)

077-5703155

077-5703155

077-5703155

ා ක් ග.ආ්ය. ි,සිාංහ මි,

111 ජී මුාන (බ  ආර)

මච්.ටී .ි,මාලි මි,

114 ාබුදුඒ

ිළ.මක.කි්ය ම ම,ා

114 ව ා ්ො ා ගොඩ

ා ක් ග.මච්.ජී ා  ර්ස්ථ ම,ා
ිම.ජි.ආශය සා ියා රෝමි මි,
ව.ජී.ව ි,ම්පතී ම,ා
ිළ,ක කුමාරා ව ම,ා

114 බී කුරු්දක්ද
114 සී කුරු්ද
114 ඩී මඹගහඒත්්
115 කර්ා හම්පා

ව. රණීමර ම,ා

115 බී පලිඒතුා ගොඩ

මයි.සී ා දස්රුඒනී මි,
මේ.ජී.මේ.මක. නානා,ක් ගකාර
මි,

115 ව කැරැ්ස්ා

077-7039857
091-5615012
071-8411842
078-9869360
071-3169635
071-8601925
091-2234947
071-4451297
071-9455424
071-8073760
091-8843966
071-7857640

077-7039857
091-5615012
071-8411842
078-9869360
071-3169635
071-8601925
091-2234947
071-4451297
071-9455424
071-8073760
091-8843966
071-7857640

077-7039857
091-5615012
071-8411842
078-9869360
071-3169635
071-8601925
091-2234947
071-4451297
071-9455424
071-8073760
091-8843966
071-7857640

117 ා පෝශදා

071-6001041

071-6001041

071-6001041

ා ක් ග.ඩබ්. සුනික ශය සා්් ම,ා

117 ව මීය පාඒා

මේ.ඩී නිරාකා ාක් ගාානි මි,
මච්.ා ක් ග.ම්.මස්ථ. ි,ා ස්කර
ම,ා
මම්.ා ක් ග.ටී.මස්ථ. ි,ා ස්කර
මි,

117 බී ප්නමග

091-5618175
071-6524064
072-1018458

091-5618175
071-6524064
072-1018458

091-5618175
071-6524064
072-1018458

117 සී පැණිා දණි,

071-4451313

071-4451313

071-4451313

120 ඒ රක (නැ)

077-9005942

077-9005942

077-9005942
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රාංිනි ඒරාිළ ක, මි,
සුනී්ා දිස්ානා,ක මි,
ඩබ්.ඩබ්.කරුණාරත්න ම,ා

120 ව මාම්ිළ ක,
121 ඒක් ගඒැකා
123 හර්ගා

මක.ජී. ා ස්ෝමඒතී මි,

123 ව නිාා දණි,

බී. ජී. ම්. ා්දන
මච්.මක.මේ. ාමික ා්දික
ම,ා
මච්.මම්.ඩී.සී. බස්ථනා,ක
ා ම,
මක.මස්ථ.ගුරුසිාංහ ම,ා
ම්.ඩබ්ලිේ .මම් ිනක ම,ා
ම්.ා ේ.ඩි.ලි,නගමා ව ම,ා
බී.මේ. ආදිා හමේමේ ම,ා
ඕ.මම්. ා්න ිාලි, ම,ා

123 බී පැාඒත්්
123 සී
මා බ්සු්දරඒත්්
123 ඩී ා බරලි,ා දොළ

124 ව කිතුාම්ිළ ක,
124 ව තු් ආන්පාන
124 සී කහදුඒත්්
124 බී සිකඒා ග ඒත්්
125 කා කගාන (දකුණ)
125 ව කා කගාන
මච්.ටී.ඩී. ා ස්ා නස්රත්න ම,ා
(කතුර)
මම්.ා ක් ග ස්ි, ාක් ගකථමි මි,
126 ා ගොඩක්ද
න්දන ීමරතුාංග ම,ා
126 ව කරාිළ ක,
මම්.ා ක් ග.සී රාංිනී මි,
126 බී ගකකැ ක,
ා ක් ග.ිළ.සුා ්ත්රා මි,
126 සී ා හෝළුඒාා ගොඩ
සුා ්ත්රා කාන්,ඒස්ම් මි,
127 කළුස් කා ක් ග
මම්.ා ක් ග. ද,ානි මි,
127 ව  ආන්ඹුරගම
ඩබ්.ඩි.ඒයි.ාක් ගමාලි මි,
127 බී ඕපා්
127 සී
ා ක් ග.මක.ාමිාා නිා් ම මි,
ා බොකරමුකාා ගොඩ
මම්.ම්.ාතුරානි මි,
127 ඊ නාස්්න

071-4933757
071-5296621
071-8467271
071-8419690
071-8260668
071-8260668

071-4933757
071-5296621
071-8467271
071-8419690
071-8260668
071-8260668

071-4933757
071-5296621
071-8467271
071-8419690
071-8260668
071-8260668

071-3368251

071-3368251

071-3368251

077-2609991
071-6578955
071-8498352
071-8073744
071-5305585
071-6528537
071-5630475

077-2609991
071-6578955
071-8498352
071-8073744
071-5305585
071-6528537
071-5630475

077-2609991
071-6578955
071-8498352
071-8073744
071-5305585
071-6528537
071-5630475

071-5995595

071-5995595

071-5995595

071-4451302
077-8760920
071-5793879
071-2284928
076-8467006
071-1444221
077-7474618

071-4451302
077-8760920
071-5793879
071-2284928
076-8467006
071-1444221
077-7474618

071-4451302
077-8760920
071-5793879
071-2284928
076-8467006
071-1444221
077-7474618

077-1764386

077-1764386

077-1764386

077-3511015

077-3511015

077-3511015

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

දේපෞශගලික දු.න

ිමියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
ා ක් ග.මච්.මම්.මචිනි මාධ්ස්කා
මි,
මේ.ව.ා මොරාේ ම,ා
නදීකා ා්්ර මාක මි,
මමි්ා පශමි ම මි,
ශය සා්් රණස්ර ම,ා
මනුර මතුා කෝරා ම,ා
ා ක් ග.ීම.මේ.සුභ්රා ශය සා් ම මි,
ම්.ඩී.ිානක රුඒ් කුමාර
ම,ා
ා ක් ග.මයි.ම්.ාාරු ම ා ම,

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න

25 ඇකිළ ක, (ක)

0713821381

0713821381

0713821381

25A නඒදගා
25B ඇකිළ ක, (ද)
25C ඇකිළ ක, (නැ)
25D බටුඒ්ා හන
25E පැළැ්දා ගොඩ
25G ඇකිළ ක, මධ්යම

0718601962
0771504023
0787658288
0724215823
0771647832
0770277529

0718601962
0771504023
0787658288
0724215823
0771647832
0770277529

0718601962
0771504023
0787658288
0724215823
0771647832
0770277529

25H ම ා කොා හො

0726286423

0726286423

0726286423

25K පූඡගකා ාන

0784897800

0784897800

0784897800
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ා ක් ග.ඩබ්.ජි.ම්.ාක් ගමාලි
ා ම,
මේ.ව.සුනික කුමාර ම,ා
සී.මස්ථ.මා බ්සිාංහ ම,ා
මච්.ම්.ාා්දනී මි,
ජී.ා්්රසින් ම,ා
ා ක් ග.මච්.ටී.සී.ප්රි,ද්යශය සනී මි,
ඩී.ීම.මස්ථ. කරුණාරත්න මි,
ඩබ්.ටී.ාලි්ා මි,
ජී.බී.ඩබ්.යූ.කුමාර ම,ා
මක.ජී.මම්.මස්ථ.ා ප්රමරත්න
ම,ා
බී.ීම.ිානක සුචි්් ම,ා
ා ක් ග.ව.ඩී.ා ක් ග.මතුා කෝරා
මි,
ා්්රානි ා හමා්ා මි,
මේ.ව.ඩී.ප්රි්ස්ථ ස්ා ේරත්න
ම,ා
යූ.ඩී.ම්.ගුණ මාක ා ම,
පාලි් රූපසිාංහ ම,ා
යූ.මස්ථ.කරුණාා ස්න ම,ා
මම්.්ක් ගෂිාා මමරසින් මි,
මච්.ජී.මස්ථ.රස්ාාංගි ා ම,
ජී.සී.ස්ා ේසිාංහ ම,ා
ඕ.ීම.ා ප්රමා්ා මි,
ජී.සී.ස්ා ේසිාංහ ම,ා (ඒැබ)
මස්ථ.ජී.ගී මකා ා ම,
ජී.ජී.මයිරාාංගනී මි, (ඒැබ)
ජී.ජී.මයිරාාංගනී මි,
ා ක් ග.ීම.ාමාලි ා ම,
මේ.ා ක් ග.සී.පැතුම් ිළ කගා ම,ා
ඩී.මස්ථ.ටී. ා පා ්යරා ම,ා
මස්ථ.ජී.ගී මකා ා ම, (ඒැබ)
ඩී.මම්. ි,සිාංහ මි,
ා ක් ග.මයි.කා ශියකා මි,
ා ක් ග.මච්.කා ශියකා ා ම,
මේ.ා ක් ග.සී.පැතුම් ිළ කගා ම,ා
(ඒැ.බ)
මේ.ා ක් ග.ඩී.මම්.මම්. මකස්ස්ථ
මි,
ඩී.මස්ථ.ාතුරාංග
ා ේ.ම්. ීමරසිාංහ

26 ඇකා‚
්ණබශා දගම
26A ාගා
26B ාගා ්ාාඒ
26C කුඩාගා
කදිර්ා දොා
26D ාගා නැා ගන ආර
26E ාගා ්ාාඒ (නැ)
26G ඇකා
27 ිළටුඒා (බ)
27A ඒකාඹගා

0710488009

0710488009

0710488009

0776041454
0722146452

0776041454
0722146452

0776041454
0722146452

0712290277

0712290277

0712290277

0718669114
0713821671
0776671190
0773813114
0776491979

0718669114
0713821671
0776671190
0773813114
0776491979

0718669114
0713821671
0776671190
0773813114
0776491979

27B මහා ඒා මභ,ර්ර

0714694812

0714694812

0714694812

27C ිළටුඒා කතුර

0779624939

0779624939

0779624939

27D ිළටුඒා දකුණ

0713821334

0713821334

0713821334

27E ඒකාඹගා (ක)

0775118680

0775118680

0775118680

28 පහළ ේමත්්

0718004606

0718004606

0718004606

28A ාහළ ේමත්්
28B දිගා නාගහ්ැ්න
28C ඕමත්්
29 ා ගොළුඒාමුකා
29A මස්ත්්ාඒ
29B ඕපා්
29 C ා ගොළුඒාමුකා
කතුර
29D ා ගොළුඒාමුකා
බ  ආර
30 A මැ කස්ලි,
30B ාඳිපා කා ගොඩ
30C ා දකා පෝන
31 මමුා ගොඩ
31B ්ාගස්ථා ප්
31C දික් ගා හන
31D හිඹුටුදේගොඩ
31 E කැකාප්
31G කැ ්ා දොළ
31H සිත්්රා ගොඩ

0775586754
0713821204
0776121087
0715652111
0777427623
0724381376

0775586754
0713821204
0776121087
0715652111
0777427623
0724381376

0775586754
0713821204
0776121087
0715652111
0777427623
0724381376

0772340696

0772340696

0772340696

0724381376
0783641745
0713821670
0713821670
0713139858
0773446930
0716663193
0783641745
071 6663193
0718472407
0715867326

0724381376
0783641745
0713821670
0713821670
0713139858
0773446930
0716663193
0783641745
071 6663193
0718472407
0713821203

0724381376
0783641745
0713821670
0713821670
0713139858
0773446930
0716663193
0783641745
071 6663193
0718472407
0715867326

31J ්ාගස්ථා ප් බ  ආර.

0773446930

0773446930

0773446930

94 මම්බන

0758502030

0758502030

0758502030

94A ිළණිකහන
94C ඒතුරස්ා

0712055280
0713821145

0712055280
0713821145

0712055280
0713821145

72

මේ.ා ක් ග.ඩී.මම්.මම්. මකස්ස්ථ
මි, (ඒැබ)
ා ක් ග.මම්.ා්්රානි මි,
ා ක් ග.බී.රාංිනී මි,
ආ්ය.මම්.ා ේ. රාිපක් ගක ම,ා
(ඒැබ)
ඩබ්.ව.ජි.බ්දුා මි,
ආ්ය.මම්.ා ේ. රාිපක් ගක ම,ා

94D කහදුඒ

075 8502030

075 8502030

075 8502030

94E වරමුකා
94H රෑකඩා හන

0773821357
0728773588

0773821357
0728773588

0773821357
0728773588

94J  මබ්ා බොටුඒාඒ

072 3018490

072 3018490

072 3018490

94K කහදූඒ දකුණ
94L මම්බන කතුර

0715632470
072 3018490

0715632470
072 3018490

0715632470
072 3018490

ගාමල කඩවත් ස් ර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය

96 බී ගකඒඩුා ගොඩ
96සී කළුඒැකා
96ඩි ා කොටුඒ
96 ඊ න්ච්ම්ඩ් ක්ද
96 මෆථ ක්ා දඒත්්
96 ජී චීනා කොරටුඒ
96 මච් මිනුඒ්ා ගොඩ

071-1148972
071-5893877
077-9494443
071-8115532
077-5480704
077-9858470
071-8073726
077-6562829
071-8234020
077-7036385

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න
071-1148972
071-5893877
077-9494443
071-8115532
077-5480704
077-9858470
071-8073726
077-6562829
071-8234020
077-7036385

96 මයි හස්නා ගොඩ

071-8109111

071-8109111

071-8109111

96 ා ේ කුඹකඒැකා
කතුර

077-8616090
0718581748

077-8616090
0718581748

077-8616090
0718581748

97 ා කෝ්ගහ

071-9326939

071-9326939

071-9326939

97ව ඒැලිඒත්්

071-4464900

071-4464900

071-4464900

97 බී මඩපා්ා

071-8213972

071-8213972

071-8213972

බී ජි ා ශඒකි්ය ම ම,ා

97 සී ා පොකුණඒත්්

071-4294178
071-8703177

071-4294178
071-8703177

071-4294178
071-8703177

ඩී.මස්ථ.සුනික

97 ඩී දාංා ගදර
නැා ගන ආර

071-8233490

071-8233490

071-8233490

98 ව මඩඒාමුකා කතුර 071-4464976

071-4464976

071-4464976

98 මඩඒාමුකා දකුණ
98 බී බ ග්ස්ා
98 සී ස්ාංඝමිත්්ර්ර
98 ඩී දාංා ගදර බ  ආර
99 මාගාකා

077-5377440
071-8010193
077-1688220
077-5578624
071-8010200

077-5377440
071-8010193
077-1688220
077-5578624
071-8010200

077-5377440
071-8010193
077-1688220
077-5578624
071-8010200

99 ව ්ාාිළ ක,

077-7890321

077-7890321

077-7890321

නෙ

වස්ෙ

මච්.මේ.ඩී.ා ම්ඩිස්ථ මහ්ා

96 කුඹකඒැකා දකුණ

මක.ස්ැම්ස්් පශමසින් මහ්ා

96 ව මහා මෝදර

ා ක් ග.ඩී.ඩබ්.ීමරසිාංහ මහ්ා
මස්ථ. මේ. ස්ථඒ්යණසින් මහ්ා
ම්.බී.මේ.ආන්,ා ස්න
ම්.ජී.මජිත් කුමාර මහ්ා
ජී.ජී.ස්ක්රම මාක මහ්ා
මම්.ා ක් ග.ම්.ස්ම්පත් මහ්ා
බී.මම්. මක් ගකණ ම,ා
මම්.මේ.දීපා ාාානී ීමරඒ්යණ
මි,
ටී.ා ක් ග.ආ්ය.මේ.ි,තුාංග ා මන
මම්.සී.මම්.නානා,ක් ගකාර
ා මනස්,
ා ේ.ව.ඩී.ධ්ම්මික මහ්ා
ඩබ්. ා ක් ග. කරුණාන්ද
මහ්ා

මම්.ා ක් ග.ජී.ිගත් ා්්රාාක
මහ්ා
ආ්ය.ජි. මාකරත්න මහ්ා
ජී.ව.සුග්දාස් මහ්ා
මච්.ජි.ා නරාංි ම,ා
බී.ජී.බ්දුා ස්න ම,ා
මේ.ව.ආ්ය.ි,ාත් මහ්ා
යූ.ජී.ා්්රරත්න
(ඒැඩ
බාන)

ජංගෙ දු.න
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දේපෞශගලික දු.න
071-1148972
071-5893877
077-9494443
071-8115532
077-5480704
077-9858470
071-8073726
077-6562829
071-8234020
077-7036385

මම්.මව.ඩී.ද සිකඒා ම,ා
මක.කාාංසූන්, මහ්ා
ආ්ය.මච්. ව.ර්කථපකුමාර
මේ.මස්ථ.මේ.ස්මරනා,ක මි,
ඊ.ව.ස්ජි්ා මි,
මම්.ව.ියරාණි මහත්මි,
මස්ථ.මක.නිශය සථශය සාංක ම,ා
 ක.මච්.ව.මයි.ප්රි,් ම මි,
ඩබ්.සී.චිර්දික ද සිකඒා
ඩී.මක.මච්.ා ක් ග.කරුණාරත්න
ම,ා
ඒයි.මේ.ජී.ිගත් කුමාර

99 බී ා පමේ කගාඒත්්
99 සී මකුළුඒ
99 ඩී ා ශඒාතුර
100 කටුා ගොඩ
100ව ා දඒ
101 මාා කා ප්
101ව ා දශදුා ගොඩ දකුණ
101බී මිලිශදුඒ
101 සි ා දශදුා ගොඩ කතුර

077-9089400
077-1130452
077-0082595
091-2224201
071-8360967
071-8271329
077-1688220
071-9495196
071-8199280

077-9089400
077-1130452
077-0082595
091-2224201
071-8360967
071-8271329
077-1688220
071-9495196
071-8199280

077-9089400
077-1130452
077-0082595
091-2224201
071-8360967
071-8271329
077-1688220
071-9495196
071-8199280

101ඩී ඒැලිප්

077-3774153

077-3774153

077-3774153

101 ඊ මලිගස්ථා ප්

071-8284947

071-8284947

071-8284947

මම්.මේ.ස්්ානා ව මි,

102 දඩකා බ  ආර

071-4294178
0718703177

071-4294178
0718703177

071-4294178
071-8703177

078-3494554

078-3494554

078-3494554

077-3252125
071-6209765

077-3252125
071-6209765

077-3252125
071-6209765

071-9731744
077-2337062

071-9731744
0772337062

071-9731744
0772337062

071-8302058

071-8302058

071-8302058

077-8876779
071-6455143
072-2662065
077-2890339

077-8876779
071-6455143
072-2662065
077-2890339

077-8876779
071-6455143
072-2662065
077-2890339

071-4316734

071-4316734

071-4316734

077-3510157
071-4497999

077-3510157
0714497999

077-3510157
0714497999

071-6878800
077-9150370

071-6878800
077-9150370

071-6878800
077-9150370

077-7890321

077-7890321

077-7890321

077-5622544

077-5622544

071-2938900

මම්.මස්ථ.ා ත්නුඒර මි,
බී.මේ.මයි.ක්රිශය සා් ම මි,

102 ව දඩකා
නැා ගන ආර
102 බී ඒාේඒත්්
102 සී සි,ඹාාගහඒත්්

ජී.මක.ඩී.ා්දිමා ා මනස්,

103 ගිාංා ්ො බ  ආර

මක.ම්.ම්.ඇතුගා මි,

103 ව ගිාංා ්ො
නැා ගන ආර
ව.මම්.ව.ා්්රජිත් ම,ා
105 ඒැලිිළ කා මෝදර
ිළ ිම සුනික ම,ා
106 කුරුදුඒත්්
ව ටී.ා ක් ග. පණ්ඩි්රත්න ම,ා 107 ිළ,දිගම
ම් . ආ්ය. ි,ා ස්කර මි,
107 ව ා බෝා ප කතුර
108 කක් ගඒත්්
බී.ඩී. මදුකානි මි,
නැා ගන ආර
ා ක් ග.ජී.දිලීප් ාමි්ද

ආ්ය.ආ්ය.මච්.ගුණා ස්කර
මහ්ා
ා ශියනී නාහටු්න මි,
ා ේ.ව.ආ්ය.ප මරණ ම,ා
යු.ජී.ා්්රරත්න මහ්ා
මච්.ව.මයි.හාංස්නී ා මනස්,

108 ව මහහර්ගා
108 බී කක් ගඒත්් බ  ආර
119 ා බෝා ප් බ  ආර
119 ව ා බෝා ප්
නැා ගන ආර
130 ඇත් මිබා ගොඩ
දකුණ

74

දේගෝනපීනුවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
ා ක් ග.ව.ප්රදීපා කායාණි මි,
මප්ර්ඒාහ්දි සි මි සි ආාස්
ස්ශය සථඒ්
මශදුම ා දොඩාංා ගොඩා ව
ධ්නුකථකා ක්රිකානි
මම්. ම්. ාම්ිළ
මක.ා ක් ග. මේ. කුමාන්
මි ආන් මමා ප්රස්ාදි කාාංසුන්,
ජී.ා ක් ග. ාකා් මලි්ද
කාන්,ඒස්ම්
ඩබ්. ජී. ා්්රරත්න
ා ක් ග.ජී. නිශය සා් ම
ටී.මක.මයි. ා පා ්යරා
මම්. ව. මුදි් ප්රස්ාශ
නිමක ි,්් කා ආාංගා
යු.මක. ලීාාරත්න
මම්.ව. ද,ාන්ද
ඩී.ීම. ඒජිර කා් ම
ම්.සී.මක. ිළ,න්ද

66 ඩි ා හනා ගොඩ
60 A ා ගෝනාිළනුඒා
බ  ආර
66 මලුත්ඒා (66F
මහගාංා ගොඩ (ඒැ.බ)
60 ා ගෝනාිළනුඒා
නැා ගන ආර
66 C
බා්ඒැකා ගොඩැකා
66 H ඊන්,ගහමුකා

0779473128

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න
0779473128

0771604600

0771604600

0771604600

0766230310

0766230310

0766230310

0714626735

0714626735

0714626735

0773320517
0776091500

0773320517
0776091500

0773320517
0776091500

68 A කින්ඳිඇා
60 C වුඩ්ා්ඒත්්
59 A  ආක් ගකඩුඒ
නැා ගන ආර
60 A ා ගෝනාිළනුඒා
බ  ආර
66 A මානම්ිළ
59 A 1 ආරච්චික්ද
60 D ා දොඩ්කහස්ා
66 G දඟරගහකඩුමුකා
60 E කලුඒගහ
ිනපද,(60 B
ා ගෝගමධ්යම(ඒැ.බ)
73 C කරුඒාබැශද

0718153624
0773455408

0718153624
0773455408

0718153624
0773455408

0713375667

0713375667

0713375667

0712335686
0712577374
0729411387
0775551858
0771921741

0712335686
0712577374
0729411387
0775551858
0771921741

0712335686
0712577374
0729411387
0775551858
0771921741

0773657168
0774114309

0773657168
0774114309

0773657168
0774114309

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න

දේපෞශගලික දු.න
0779473128

ෙබරාදුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
ා ක් ග.ව.ස්චිත්රා කරුස්සි මි,
බී.මමිා දස්්් ම,ා
මේ.මච්.නිා රෝකා ප්රි,ද්යශය සනී
ව.මේ.නා ,ෝමි ශය සෂිකාා
මම්.මම්.සී.ප්රස්ාශ
ා ක් ග.ජි.ජි ස්මාසින්
බී.මමිා දස්්් ම,ා
යූ.මේ.ව.ාසුරු මධුශය සා්
ව.ව.ඩී.මස්ථ.මතුා කෝරාළ ම,ා
ා ක් ග.ව.මප්පස්රා ද්යශය ස ම

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න

132 ්කා ප් දකුණ
132 - ව දළඒැකා
136 කණඒටුන නැා ගන ආර
136 - ව මහරඹ
137 කණඒටුණ බ  ආර
137 - ව කණඒටුණ මධ්යම
137 - බී ,ශා ද ආමුකා
137 - සී ා බොනස්ස්ථ ාඒ
142 ිළ කදුඒ
142 - ව මත්්රා ගොඩ
75

0717628244
0719747974
0786021276
0775318665
0716829102
0717628844
0719747974
0714205531
0718481694
0784532711

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න
0717628244
0719747974
0786021276
0775318665
0716829102
0717628844
0719747974
0714205531
0718481694
0784532711

දේපෞශගලික
දු.න
0717628244
0719747974
0786021276
0775318665
0716829102
0717628844
0719747974
0714205531
0718481694
0784532711

ා මනස්,
මක.මච්.මම්.කද,කා් ම
මච්.ඩබ්.ශය සානිකා රුඒනි
ා ක් ග.ීම.සුනී්ා කුමාන්
රත්නසීලි
ඩී.මේ.ජී.බ්ධුසිරී
ටී.මච්.ආන්ද ිළ, මස්ථස්
මක.මස්ථ.ා ක් ග.මම්.මුදලිා ව
ම,ා
මේ.මච්.ආන්ද ිළ, මස්ථස්
ම්.සී.ීමරා ස්කර මි,
මච්.මස්ථ.ව.ආ්ය.ර්කථපකුමාර
ම,ා
ඩබ්.ම්.මස්් ම
ටී.ීමරසූන්,
මස්ථ.මච්.ීමරා ස්කර
මක.මස්ථ.ා ක් ග.මම්.මුදලිා ව

143 ා දොඩම්ා ප
143 - ව හකා ාොලුඒා ගොඩ

0713042893 0713042893
0775539421 0775539421

0713042893
0775539421

143 - බී හදුා ගොඩ
144 ලි,නා ගොඩ
144 - ව ා කොවගා
144 - බී ා මොරම්ිළ කා ගොඩ
(ඒැ.බ.)
144 - සී කටුකුරු්ද
144 - ඩී ා කොවගා 1

0775403654 0775403654

0775403654

0718607011 0718607011
0776881150 0776881150

0718607011
0776881150

0776673617 0776673617

0776673617

0776881150 0776881150
0770607333 0770607333

0776881150
0770607333

144 - ඊ ා කොවගා 2(ඒැ.බ.)

0775703424 0775703424

0775703424

0777938285
0776978609
0710144845
0776673617

0777938285
0776978609
0710144845
0776673617

0777938285
0776978609
0710144845
0776673617

0718481694 0718481694

0718481694

0779613662 0779613662

0779613662

0712181000 0712181000

0712181000

0769464080 0769464080

0769464080

144 - මෆථ ඌරගස්ථා ගොඩ
148 හීන කගා දකුණ
148- ව ්කා ප් නැා ගන ආර
148 - බී ඒැකා ාා ්ො
ව.ව.ඩී.මස්ථ.මතුා කෝරාා ම,ා 148 - සී
කහඒැ්නගම(ඒැ.බ.)
ජී.මච්.ර්කථපා මාානී ද සිකඒා 149 හරුමකා ගොඩ බ  ආර
149 - ව හරුමකා ගොඩ
ආ්ය.ිළ.නිමාසින්
නැා ගන ආර
149 - බී හරුමකා ගොඩ
මම්.ඩබ්.කමනි මි,
මධ්යම

ජී.මේ.ඩී.හ්යකනාත්
ා ක් ග.ව.මප්ස්රා ද්යශය සනී
ආ්ය.මයි.ස්්ානඒස්ම්
සී.ආ්ය.ව.ලි,නා ව මි,
ඊ.ා හමමාලි ප්රි,ද්යශය සනී මි,
ා ක් ග.ජී.කුසුමා්ා මි,
ජී.ජී.ර්ණයාධීර
මම්.ආ්ය.ා ක් ග.ගුණඒ්යධ්න
බී.මස්ථ.ස්මාරත්න මි,
යු.මක.ගම්ා හඒා ා මනස්,
ව.ඩබ්.ි,්් ම,ා
මච්.ජී.ාමුදිකා ාක් ගමානි
ා ක් ග.මච්.හස්ාරා මි,
ම්.ීම.මක.ඩී.ස්්ානා ව
ා මනස්,

151 හප්පාඒන
151 - ව මීය ා ප්
151 - බී ම්නාසිඒතුා ගොඩ
151- සී ා බෝගහමුළුා ගොඩ
151 - ඩී ාණුා මෝදර
156 මහාංගම නැා ගන ආර
156 - ව ා ගොස්,ාපාන
්කදූඒ
157 මහාංගම මධ්යම
159 159- නාක්ද
159 - ව දිගරැශද
159 - බී ා කොරහැඩිා ගොඩ
159 - සී මහාංගම්ා ගොඩ

0716726745
0702085208
0712453782
0779521502
0778246401
0774434608
0773699544
0718456724
0718682226
0775703424
0718212842
0718607063
0718208574
0724036450
0715913147

0712453782
0779521502
0778246401
0774434608
0773699544
0718456724
0718682226
0775703424
0718212842
0718607063
0718208574
0724036450
0715913147

0716726745/
0702085208
0712453782
0779521502
0778246401
0774434608
0773699544
0718456724
0718682226
0775703424
0718212842
0718607063
0718208574
0724036450
0715913147

159 ඩී කාර්ඒ

0770519409 0770519409

0770519409

ා ක් ග.ජී.මේ.ස්ක්රමසිාංහ

160 ිළ,දිගම නැා ගන ආර

0750586233 0750586233
091-491756 091491756

0750586233
091491756

මේ.ජී.ඩී.රුා ඒ්්ර රාිපක් ගක
ම,ා

149 - සී ා ගොඩඒත්්

76

071-6726745
070-2085208

ඩබ්.ඩී.ව.මධුරාංග
මච්.ීම.ආ්ය.ඩී.ස්්ානා ව ම,ා
මක.මම්.මා බ්ා ස්කර
රුඒ් ස්ාගර ම,ා
ා ක් ග.මස්ථ.ටී.ා ක් ග.ප්රස්ාදි
ා මනස්,
ම්.මස්ථ.ස්්යඒ්යධ්න ම,ා
ා ක් ග.ම්.ශ්රි,ාා්ා මි,
මම්.මේ.ස්කුණි මි ආරානි
මච්.ීම.ආ්ය.ඩී.ස්්ානා ව ම,ා
ආ්ය.මස්ථ.ා ක් ග.රනික ප්රි,්්
ම,ා
ව.යු.ා හමා්්ර ම,ා
මච්.ඩබ්.ා හමාලි නිාාංකා මි,
ටී.සී.ා ගොඩා ව මි,
මේ.ඩබ්.දිලිනි ාතුන්කා මි,
ා ක් ග.මම්.පත්මා ස්න ම,ා
ආ්ය.මස්ථ.ා ක් ග.ආ්ය.ප්රි,්්
ම,ා

160 - ව ා දොම්ම්ා නා ගොඩ
160 - බී කා ාා හා ගොඩ
161 ිළ,දිගම බ  ආර
161 - ව කර්දුා ගොඩ

0716665836
0772072330
0770674997
0778511145

71-6665836
0772072330
0770674997
0778511145

0716665836
0772072330
0770674997
0778511145

161 -බී ඒඩුා හා ගොඩ

0775319240 0775319240

0775319240

162 ක්ළුඒ බ  ආර
162 - ව ම දාා හ ඒතුා ගොඩ
164 ක්ළුඒ නැා ගන ආර
164 - ව මීය ගහා ගොඩ

0718234802
0772541014
0717087062
0718500808

0718234802
0772541014
0717087062
0718500808

0718234802
0772541014
0717087062
0718500808

164 - බී ක්ළුඒ මධ්යම
164 -සී දඬුහැා
164 - ඩී ඒැකා හ්ා ගොඩ
164 - ඊ කහඒතුා ගොඩ
164 - මෆථ මැලි,ා ගොඩ
(ඒැ.බ.)
164 - ජී මාඒතුකිස්ථා ගොඩ

0779161525 0779161525

0779161525

0713375398 0713375398
0773593741 0773593741
0772531806 0772531806

0713375398
0773593741
0772531806

0715214068 0715214068

0715214068

0777679037 0777679037

0777679037

166 - සී පෑාැස්ථස්

0779161525 0779161525

0779161525

හි්වකඩුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ

වස්ෙ

ඩී.නලී් රීම්්ර
ඩී.න,නි ඒත්ස්ාා
ඊ. ඩබ්. ආ්ය. ප්රි,ද්යශය සනී
මම්. මම්. ආ්ය. මස්ථ. ා ම්ඩිස්ථ
ා ක් ග.මක.ම්.ගුණඒ්යධ්න
මම්.මම්.රත්නා,ක
මම්.ඩී.ටී.ා ම්ඩිස්ථ
ඒයි. ා ්පාලි ීමරක් ගා කොඩි
ටී.ව.ා්්රකා්්
ජී.ඩබ්.සුා ්ත්රා
ඩී.ග,ානි ගී මකා
ම්.ා ක් ග.බී.මකාඒආරච්චි
මේ.ීම.ා ස්ා නස්රත්න
ා ක් ග. මාක් ග
ා ක් ග.ා ක් ග.ා ක් ග.ද සිකඒා
මම්.ා ක් ග.ඩී.මස්ථ.මා හකථ
ඒයි මා නෝන් ප්රස්දිනි
ඩබ්.මනුර ප්රි,්්

42 ිළ කඒැකා - කතුර
42 ව ිළ කඒැකා - දකුණ
43 කදුරූා ප්
43 ව කැඳා
44 බූස්ථස්
44 ව රුමේඒා
44 ිම ගා ්ා ගොඩ
44 සී කර්මුළුා ගොඩ
44 ඩි රත්න කදාගම
44 ඊ ා දෝලික්ද
45 මහහෑා ගොඩ
45 ව මලිදූඒ
45 ිම මැදඒා
45 සි පාා්ත්රි,ාා ගොඩ
45 ඩි හෑා ගොඩ
45 ඊ ා රේජිර්ර
46 රත්ගම හෑා ගොඩ
46 ව රණපනාා දනි,

ජංගෙ දු.න
0775110610
0714373564
0772606331
0765487772
0715791175
0773534521
0719264805
0774110198
0725777206
0711462458
0771405487
0776364715
0712288293
0713125917
0713825208
0779679244
0771620114
0718054925
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දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න
0713366007
0714373564
0772606331
0765487772
0715791175
0773534521
0719264805
0774110198
0725777206
0915729187
0771405487
0776364715
0713824296
0913927240
0713825208
0779537741
0771620114
0718054925

දේපෞශගලික දු.න
0775110610
0714373564
0772606331
0765487772
0715791175
0773534521
0719264805
0774110198
0725777206
0711462458
0771405487
0776364715
0712288293
0713125917
0713825208
0779679244
0771620114
0718054925

ා ක් ග.දිස්ථනා ා රෝකනී
ා ක් ග.ා ක් ග.මම්.රත්ගම
හ්යකනී පණ්ඩි්
ආ්ය.මජිත් ා හමා්්ර
ා ක් ග.රුචිර මස්ාංක
ටී.ා ේ.මස්ාංක ද සිකඒා
ඩබ්.ඩබ්.ව.මම්.ප්රි,් ම
ව. මේ. හස්ාංක
මක.ම්.ජී.ව.ි,ීමර
ආ්ය.රුඒනි නිස්ාංස්ාා
ව.ව.ගුණඒ්යධ්න
මස්ථ. මච්. ම්. ාාමිනි මකස්ස්ථ
ආ්ය.මච්.ලි,නා ව
මස්ථ. ම. ප්රභාස්ාා ද,ාලි
ා ක් ග.ා ක් ග.ඒරුණි ා හම් ම
මම්.මේ.ාා්දනී
මේ.ඒයි.සුජිත් ද සිකඒා
ඩබ්.ජී.ග,ානි දිස්ථනා
මම්. ඩබ්. තුකාන් නි්යමලී
ව. ජී. මස්ථ. රාංගිකා
ඩී.මේ.ඩී.ීමරා ස්කර
ම්. මස්ථ. කද,ාංගනී ද සිකඒා
ව.ජී.මස්ථ.මස්ථ.ා ක් ග.ා ස්ෝම මා
ක
ජී. ා  ර්ස්ථ කර්ා කුමාර
හ්යක ප්රනීත් ිළ්නදූඒා ව
මස්ථ.ා ක් ග.කා ආාංගා
මස්ථ.මේ.නිස්ාංස්ාා
ම්.ඩබ්.ටී.ව. ා කෝශය සලි
මේ.මච්.ම්. මධුශය සානි ද සිකඒා
යූ.ව.ා කොකුම් ා්දිම
ා ක් ග.ඩී.ජී.ගුණඒ්යධ්න
ජී. ම්. මධුකානි
ජී.ා ක් ග.සී.ප්රි,ාංගනී
ජී.ඩී.ආ්ය.ඩී.ලිස්ාංක
ඩබ්.ා්්රානි
ඩබ්.රුඒනි
ඩී.ජී.ස්නී්ා මාානී
ටී.ව.සී.ම්.කුමාන්

46 ිම ක්ා දා ගොඩ
46 සි පකලි,ිළ ක,
47 ව ගම්මැශදා ගොඩ (ර)
47 සි ඕඒක්ද
48 කටුදම්ා ප්
49 ාඹුා
49 ව මාඒඩස්ා
49 බී ප්ස්ා
පහාා ගොඩ
50 කරාා ේා ගොඩ
50 A ා ශස්නිා ගොඩ
50 B ා බෝපාා ගොඩ
51 ා දොඩ්දුඒ
51 A කඩුගකිළ ක,
52 ා මෝදර පටුඒ්
52 A ා දොඩ්දුා ගොඩ
53 පටුඒ්
53 A ගම්මඩුඒත්්
53 B ා හ්නා ්ො
54  මරාණගම
54 ව  මරාණගම
ඒැකාබඩ
55 කටුා කොිබහ
55 ව ිළාංක්ද

0776509314
0773651601
0774647242
0777403845
0779167412
077952010
0718675908

0776509314
0773651601
0774647243
0713366175
0779167412
077952011
0718675908

0776509314
0773651601
0774647242
0777403845
0779167412
077952010
0718675908

0713364842
0778215698
0711539323
0783813621
0713364845
0776346387
0711894020
0712852070
0718241768
0715995291
0717169139
0714972305

0758938680
0778215698
0711539323
0783813621
0713364845
0776346387
0711894020
0712852070
0718241768
0715995291
0717169139
0714972305

0713364842
0778215698
0711539323
0783813621
0713364845
0776346387
0711894020
0712852070
0718241768
0715995291
0717169139
0714972305

0770479009
0718233455
0772552178

0770479009
0718233455
0772552178

0770479009
0718233455
0772552178

55 B ා දකගහදූඒ
55 C හදකඩුමුකා
56 නාන්ගම
56 A නාන්ගම ඒැකාබඩ
56 B කුඩා ඒෑඒා
57 ඒෑඒා
57 A ප්නම්ා ගොඩ
57 B මිකාා ගොඩ
58 ඒවුාා ගොඩ - බ  ආර
58 ව ඒවුාා ගොඩ - නැ
59  ආක් ගකඩුඒ - බ  ආර
59 A  ආක් ගකඩුඒ නාගන්ක,
59 B  ආක් ගකකඩුඒ මධ්යම
59 C නාාගස්ථා දනි,
59 D ඒැකාඒත්්
59 E නාක්ද

0777438264
0777948734
0775321784

0777438264
0777948734
0775321784

0777438264
0777948734
0775321784

0775916301
0729905268
0717639388
0778209709
0783875874
0778174497
0717412886
0718235058

0775916301
0729905268
0717639388
0778209709
0783875874
0778174497
0717412886
0718235058

0775916301
0729905268
0717639388
0778209709
0783875874
0778174497
0717412886
0718235058

0771733898

0771733898

0771733898

0723700909
0773405018
0714498356
0778489872

0723700909
0773405018
0714498356
0778489872

0723700909
0773405018
0714498356
0778489872
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ජී.මම්.මුණසිාංහ
ව.මච්.පශමාාක
ා ක් ග.ඩබ්.මස්ථ.ා ස්ේඒ්දි
ඊ.ඩී.ඩබ්.මදනා,ක
ඩබ්.ජී.න්දාාක
ව.ශය සෂිකාා සුා ්යනි ද සිකඒා
මස්ථ.ඩබ්.මස්ථ.මලි්ද
ා ක් ග.මස්ථ.නිාක් ගෂී
ඩී. මේ. ා ක් ග. ාක් ගමාලි
ව. මච්. ම්. පත්මිණි ද
සිකඒා
ඩී.ස්ැම්ස්් සිකඒා
මේ.ා ක් ග.ඩී.නීක මකස්ස්ථ
මස්ථ.මම්.ා රොහා් ා්දුක
ශය සා් ම ගුරුසිාංහ
ා ක් ග. මස්ථ. මාංගලී ද සිකඒා
ආ්ය.නිමක ශය සා්්
ඩබ්.ජී.ජී.ව.ව.බී.කුමාර
ා ක් ග.මච්.මස්ථ.රීම්්ර
මච්.ා ක් ග.ව.මා බ්ඒ්යධ්න
ව.මච්.මක.ිළ,රත්න
ඩබ්.මයි.මම්.ා කෝරාා ව
මක. මේ. මා හකා ද සිකඒා
ඩී.නිස්ාංස්ාා බස්ථනා,ක
මස්ථ.නිා ක් ගකාා ා ප්රුසිාංහ
මම්.මම්.මක.මානඒසිාංහ
ඩී.ප්රි,ද්යශය සනී
මම්.ඩබ්.නදීකා නිකමි ම
දිා ්කථ මධුශය සාංක රාිපක් ගක
ආ්ය.ාතුන්කා ධ්්යමස්ක්රම
ඩබ්.ා ක් ග.ිළ,ා ස්න
මස්ථ.ව. මලිණ ග,ා් ද
සිකඒා
ව.මක.ි,රත්න
ඩබ්.රාංජිත් ද සිකඒා
ඊ.මම්.ා්්රානි
ඩබ්.මම්.මස්ථ. ස්ා ේා කෝ්
ඩී.මේ.ා කෝරළා ව
මම්. ඩබ්.මේ. දා ්ශය සථඒරී ද
සිකඒා

61 ා ්ො ගමුඒ
62 කලුා ප්
62 A කඩුමුකා
62 B මැදා ගොඩ
63 ඒැරැකාාන
64 සීනිගම නැා ගන ආර
64 A සීනිගම - බ  ආර
65 මාඒැ්න
67 ා ්කඒත්්

0785143479
0913925428
0776707913
0713239214
0775402384

0785143479
0913925428
0776707913
0713239214
0775402384

0785143479
0913925428
0776707913
0713239214
0775402384

0772534318
0774277249
0782946216
0774017349

0772534318
0774277249
0782946216
0774017349

0772534318
0774277249
0782946216
0774017349

67 ව පැරැලි, කතුර
67 B පැරෑලි, දකුණ
67 C දලුඒතුමුකා
69 කහඒ
70 ා ගොඩගම - දකුණ
70 ව ා ගොඩගම කතුර
71 කඩුඒරාා ගොඩ දකුණ
71 A කඩුඒරාා ගොඩ කතුර
72 ා ේරා ගොඩ
72 A ගකදූඒ
72 B හර්නාගා
76 මකුරා
76 ව මකුරා දකුණ
76 B මකුරා -කතුර
77 ා ේනමුකා
77 A මදුර්ා ගොඩ
77 ිම දිඹුකදුඒ
78 කුලීා ගොඩ- බ
78 A ගාා ගොඩ - නැ
78 B කුලීා ගොඩ- නැ
78 C ගාා ගොඩ - බ

0713364850
0778142210
0778172690
0776838794
0774583848
0771026315

0713364850
0778142210
0778172690
0776838794
0774583848
0713825039

0713364850
0778142210
0778172690
0776838794
0774583848
0771026315

0779069575

0779069575

0779069575

0777117909
0718500878
0776925673
0773653251
0758674982
0714571302
0771187085
0771330682
0713825119
0717218528
0773642741
0770659118
0718141514
0775250445

0777117909
0718500878
0776925673
0773653251
0758674982
0714571302
0771187085
0771330682
0713825119
0717218528
0773642741
0770659118
0718141514
0775250445

0777117909
0718500878
0776925673
0773653251
0758674982
0714571302
0771187085
0771330682
0713825119
0717218528
0773642741
0770659118
0718141514
0775250445

79 ඒැකාබඩ
79 A කස්ථමුදුාාඒ
80 ඌරඒත්්
80 A ාඩ්ා ්ො
80 B ා ශඒා ගොඩ - නැ
80 C ා ශඒා ගොඩ - බ

0712406601
0713240587
0775883281
0718991703
0711685131
0771136327

0712406601
0713240587
0775883281
0718991703
0711685131
0771136327

0712406601
0713240587
0775883281
0718991703
0711685131
0771136327

80 ඩී ා දකදූඒ

0788184978

0788184978

0788184978

79

ඉෙදුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
ම්. මච්. ක. ක. ද සිකඒා
මම්.ජි. ා හඒාස්්ාරන මි,
මම්.මච්.ිානකි ධ්්යමා ස්න
මි,
මම්.ස්.ජි.මම්.දිකහාරා ා ම,
යු.මච්.මස්ථ.මකඒැ්න ම,ා
ම්.මච්.මයි. ක. ද සිකඒා මි,
මච්.ජි.ිළ. ක.රණ මාක මි,
මම්.මම්.මක.ඩි.කුමාන් මි,
මච් මක.ව.මදින්සිාංහ
ා මනස්,
ා ක් ග.ජි.භාෂි් ි,රාේ ම,ා
මච්.මක.සි.ස්ම්පත් මදින්සිාංහ
ම,ා
මච්.මක.සි.නිලුෂිකා ා ම,
ාා ්යකා මක ස්්ානඒස්ම්
ා ම,
ා ක් ග.ා ක් ග. ඩ,ස්ථ ාමි්ද ම,ා
ා ේ.ව.ස්ාංජිඒනි මි,
ජි.ස්. සුද්යශය සන ා හමකුමාර
ම,ා
මක.ජි.ිළ.මේ. කරුණාා ගොඩ
ා ම,
මම්.ඩබ්.මස්ථ. රුඒ් ි,ාත්
ම,ා
මම්.ඩබ්. කමනි මි,
ඊ.ජි. ා ප්රමදාස් ම,ා
මම්.ස්. ලිාාරත්න ම,ා
ා ක් ග.ජි.ා ක් ග. මධුරප්රි, ම,ා
ම්.ා ක් ග.ඩි.යු.ා හකානි මි,
ඩි.ව. ාා රෝකනි මි,
මස්ථ.ා ේ. ස්්ානඒස්ම්
ා මනස්,
ිම.ව. ිනක ස්මිපත් ම,ා
මේ.ඩබ්.ි,ා ස්කර ම,ා
ව.ඩි. ප මරණ ම,ා
ා ක් ග.මච්.ස්. ,මුනා කා් ම
මි,
ජි.මච්.ආ්ය. ාාමනි මි,

153 ා දොරා ප්
153A දඩුඒන

071-6280525
071-8506789

දේස්ේවා
දේපෞශගලික දු.න
ස්ථාානදේ දු.න
071-6280525 071-6280525
071-8506789 071-8506789

153B රාංා ගොඩ
153C ඒැලිා කෝද
153D කබරගා
154 මඟුළුගහ
154A හ ාංගා
154B ා පොකා හන

071-1429861
075-5191006
071-8136736
077-8816232
071-8314408
077-1748090

071-1429861
075-5191006
071-8136736
077-8816232
071-8314408
077-1748090

154C පැාඒත්්
154D බැදිිළ

077-9253893
077-2400404

077-9253893 077-9253893
077-2400404 077-2400404

165 දික් ගකුඹුර
165A ාදුර්ස්ා

075-0528342
077-7976269

075-0528342 075-0528342
077-7976269 077-7976269

165B පණුගකා ගොඩ
166  මත්්ගකා නැ.
166A  මත්්ගකා
බ  ආර

071-3373126
077-6326205

071-3373126 071-3373126
077-6326205 077-6326205

071-6313461

071-6313461 071-6313461

166B ම ානිකි්

071-3373274

071-3373274 071-3373274

166D මම්පාස්ා

077-6546784

077-6546784 077-6546784

167 කහඳ
167A කහඳ ම මා ්යක
168 ා හොරදුා ගොඩ
169 ා කොදා ගොඩ දකුණ
169A ා හමේ කා ගොඩ
170 ම්දුා ගොඩ
170A ඇකාාා ගොඩ

078-6500300
077-9130364
077-4011994
072-6245553
071-8142329
071-2193778
071-3372382

078-6500300
077-9130364
077-4011994
072-6245553
071-8142329
071-2193778
071-3372382

078-6500300
077-9130364
077-4011994
072-6245553
071-8142329
071-2193778
071-3372382

171 මාකා ගොඩිළ ක,
171A ා කෝදා ගොඩ නැ.
171B කලුගකා ගොඩ
172 ාමදුඒ

071-3372652
071-3372688
075-7614221
071-8679435

071-3372652
071-3372688
075-7614221
071-8679435

071-3372652
071-3372688
075-7614221
071-8679435

173 පරා ගොඩ
173A දීා ගොඩ

071-3367365
077-6995432

071-3367365 071-3367365
077-6995432 077-6995432

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න

80

071-1429861
075-5191006
071-8136736
077-8816232
071-8314408
077-1748090

මස්ථ.ජි. දිාානි ා ස්නානා,ක
මි,
ිළ.ව. නා ,ෝමි සුපශය සාා මි,
ාලිත් ස්මරස්ක්රම ම,ා
සි.මම්.කඩුගම්පා මි,
ව.ජි.ආ්ය.ස්ාං මා නෝහර
ම,ා
ා ේ.ව.මස්ථ.මච්.බී.ඒනිගා ස්ක
ර ා ම,
ම්.ා ක් ග.ඩි.ිම.නදීශය සානි මි,
ා ේ.ජි.සින්ා ස්න ම,ා
ඩි.ජි.සි. ප්රි,ද්යශය සනි ා ම,
ව.මක.ආ්ය. ා්්රජිත් ම,ා

173B දීා ගොඩ ම මා ්යක
173C ඒ්ඒන
174 ා කෝඹා
174A ම,ාකඩුඒ

071-8822994
077-4410580
077-6656220
071-0462144

071-8822994
077-4410580
077-6656220
071-0462144

174B ර්ස්ථඒැකකඩ

071-2225557

071-2225557 071-2225557

174C ාහළ ා කෝඹා
174D ිළටුඒාා හන
175 හේා ප්
175B හේා ප් කතුර
175C ා ගොඩකඩමණ්ඩි,

077-9995819
071-0426329
076-8672931
071-4709927
077-1807393

077-9995819
071-0426329
076-8672931
071-4709927
077-1807393

071-8822994
077-4410580
077-6656220
071-0462144

077-9995819
071-0426329
076-8672931
071-4709927
077-1807393

කරන්දේදණිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ

0779429824
0726227799
0718991298

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න
0779429824
0726227799
0718991298

0779661061

0779661061

0779661061

0779507618
0915725405
39 B මීය ගස්ථිළ ක,
0714847009
92 C දිස්,ගහා ඒා
0716750107
39 F හකගහා ේකා
0726534020
41 C ා කනගකපාා්
0778614619
92 E කින්නුා ව
0771282834
91 කර්ා දණි, (කතුර) 0770506868
93 C මගනකැ ක,
0777257566
0714535418
93 B ාහා කින්ා ප්ශද
0912290608
91 B ර්ා දණිගම
0710452892
39 C ඌරගස්ථමාංහ්දි,
0777499025
(නැා ගන ආර)
41 D සින්ර්ර
0715221115

0779507618
0915725405
0714847009
0716750107
0726534020
0778614619
0771282834
0770506868
0777257566
0714535418
0912290608
0710452892

0779507618
0915725405
0714847009
0716750107
0726534020
0778614619
0771282834
0770506868
0777257566
0714535418
0912290608
0710452892

0777499025

0777499025

0715221115

0715221115

වස්ෙ

සී.ඩබ්.ස්ක්රමසූන්, ම,ා
ා ක් ග.ගුණඒ්යධ්න ම,ා
සී.ආ්ය.ස්ක්රමසිාංහ මි,
මේ.මච්.ව.ා්්රජිත් කුමාර
ම,ා

93 කුරුඳුගහහැ්ැප්ම
95 මාගා දකුණ
92 F මහවදණ්ඩ
39 ඌරගස්ථමාංහ්දි,
(දකුණ)

ටී.මච්.ා ක් ග.මේ.ස්්ානා ව මි,

92 D ්කගහඒත්්

මම්.ීම.මම්.ගුණා ස්කර ම,ා
ා ක් ග.ව.නිා් ම මි,
ආ්ය.ා ක් ග.රණසිාංහ ම,ා
මක.සී.රනික කුමාර ම,ා
මස්ථ.මස්ථ.සුම මපාා මි,
ඩී.ම්.ප්රි,ද්යශය සනී මි,
ා ක් ග.ඩී.මස්ථ.ි,රත්න ම,ා
මේ.මමිත් සුරාංග ම,ා
මස්ථ.සී.ස්මරනා,ක ම,ා
මයි.ඩී.ම්.ා පා ්යරා ම,ා
ආ්ය.ව.සී.ප මරණ ම,ා

ජංගෙ දු.න
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දේපෞශගලික දු.න
0779429824
0726227799
0718991298

ා ක් ග.ඩී.ම්.යූ.මමරසිාංහ මි,
මයි.ඩී.සී.ා ක් ග.ස්ඳමාලි මි,

කුාතුාංග ි,ස්ක්රම ම,ා

39 E මැ්ා ඩොරාා ඒා
92 ා බොරක්ද
91 A කර්ා දණි,
(දකුණ)
93 E ි,ිමම

ටී.ා ක් ග.දිස්ානා,ක මි,

41 E ා බලිගස්ථා ේකා

ම්.මස්ථ.රණසිාංහ මි,

මේ.ව.මයි.මම්.ස්ා ේරත්න
ා ම,
ා ක් ග.ා ේ.මස්ථ.ඩී.ස්්ධ්යා
කුමාන් මි,
මස්ථ.මච්.ම්.පශමි කුමාන්
ා ම,
සී.මච්.ස්ක්රමසිාංහ මි,
මම්.මච්.ඩී.බී.ලීාාරත්න
ා ම,
මච්.මස්ථ.ප්රි,ාංගනී ා ම,
මම්.ඩබ්.සී.ඩී.ප්රි,ශය සා්් ම,ා
ා ක් ග.ඩී.ා ක් ග.මම්.කුමාරසිාංහ
ා ම,
බී.මච්.මයි.හාංස්නී ා ම,
මච්.මච්.ම්.ප්රි,ාංකර මි,
ජී.ඩී.මස්ථ.ා ක් ග.ගුරුසිාංහ මි,
ා ක් ග.ඩී.මේ.ජී.ස්ා ේසිාංහ ා ම,
ටී.මච්.මයි.ගුණඒ්යධ්න මි,
ටී.ඩී.ා ස්රසිාංහ ා ම,

0776129118
0773524582

0776129118
0773524582

0776129118
0773524582

0718605569

0718605569

0718605569

0711893719
0779617234
0913909725
0775679581
0776540978

0711893719
0779617234
0913909725
0775679581
0776540978

0711893719
0779617234
0913909725
0775679581
0776540978

93 A පහා කින්ා ප්ශද

0716642670

0716642670

0716642670

41 A  ආප්ක්ද

0915680709

0915680709

0915680709

92 B ම්ඩක්ද

0775782209
0714464158
0913905332

0775782209
0714464158
0913905332

0775782209
0714464158
0913905332

0714535408

0714535408

0714535408

0725475736
0784533720
0915688304
0912257022
0772187391
0779806138
0774047160
0726227799
0766583689
0770261174
0915712667
0767431587

0725475736
0784533720
0915688304
0912257022
0772187391
0779806138
0774047160
0726227799
0766583689
0770261174
0915712667
0767431587

0725475736
0784533720
0915688304
0912257022
0772187391
0779806138
0774047160
0726227799
0766583689
0770261174
0915712667
0767431587

91 D කණගස්ථා ඒා

93 D ගාා ගොඩමත්්
39 A ඌරගස්ථමාංහ්දි,
(කතුර)
41 F දි,ිළ ගකාන
95 A මඟුළුගකා
91 F මා ගොඩා ඒා
91 E මහා ගොඩ
41 මාගා (කතුර)
92 A මඩකුඹුර
91 C දාංගහස්ා
95 B ා පා හිම,ක්ද

මච්.සී.කරුණාරත්න මි,

41 B කළුඒාා ගොඩ

ම්.මච්.ස්ක්රමසිාංහ ා ම,

39 G මාිමාංා ගොඩ

නාදේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
ටී.ජී.ා රෝහණ ම,ා
මයි.මස්ථ.නිා්දූඒ මි,
ා ක් ග.මක.ඩී.මයි.ශය සයමලී ා ම,
මච්.ඩී.ම්.කුමුදිනී මි,
ව.ා ක් ග.ා ක් ග.ා ස්නාරත්න ම,ා
ජී.ා ක් ග.මාා නක ධ්ම්මිකා මි,
නාා ගොඩ ස්්ානා ව සුසීමා

වස්ෙ

0771922122

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න
0771922122

0718581757

0718581757

0718581757

0779915041

0779915041

0779915041

0779658614
0718109071

0779658614
0718109071

0779658614
0718109071

0718135299
0773503873

0718135299
0773503873

0718135299
0773503873

ජංගෙ දු.න

194 - කඩඒැලිස් ක,
194 A - කඩඒැලිස් ක,
්ාාඒ
194 B -කඩඒැලිස් ක,
(බ  ආර)
194 C කඩඒැලිස් ක්ාාඒ (නැ)
209 - , ාමත්්
209 A -, ාමත්්
(නැ)
209 B - , ාමත්්
82

දේපෞශගලික දු.න
0771922122

නිා ක් ග්නී ා ම,
මක.ඩී.මේ.මස්ථ.මා,ාදු්න මි,
මේ.ජී.ජීඒනී මි,
මම්.ා ක් ග.මයුරා ියා රෝමි මි,
ජී.ා ක් ග.නිස්ාංස්ාා ාතුරාාංගනී
ා ම,
මම්.ජී.ගුණදාස් ම,ා
මච්.ව.ා ක් ග දිස්ථනා ප්රි,ද්යශය සනී
මි,
මේ.ා ක් ග.ාාක කුමාර ම,ා
මම්.ා ක් ග.ම්.මයි.ි,ා ස්කර
ම,ා
ම්.ජී.ම්.ාදුනික මි,
මස්ථ.මම්.ව.ා ස්ා නස්රත්න
ම,ා
මුනිදාස් ස්ා ේා ස්කර ම,ා
ා ක් ග.ා ේ.ආ්ය. ආන්මුතුා ගොඩ
ම,ා
මස්ථ.ආ්ය.ගා ්ඒත්් ම,ා
ව.ඩී.නිමාලි මි,
ම්.ජී.ම්.ාාමිනී මි,
ජී.ජී.නිශය සා්් ම,ා
ඩී.මක.ා ප්මසින් ම,ා
මච්.ඩබ්.ස්රත් කුමාර ම,ා
මයි.ා ක් ග.සී.මේ.මදුස්ාංක ම,ා
ඩී.මක.ා ප්මසින් ම,ා
ා ක් ග.මේ.ර්කථපකා් ම මි,

(බ)
210 - කඩාමත්් (ක)
210 A - ා ගෝනා දණි,
210 B - කඩාමත්් (ද)
210 C - කඩාමත්්
(නැ)
210 D - හගර්ඒා
210 E - ා ගෝනා දණි,
දකුණ
211 - කන්ස් ක,
211 A - බුදපනාගම
211 B - කන්ස් ක,
(නැ.)
212 - කැප්ිළ ක,ාා ගොඩ
(ද)
212 A කැප්ිළ ක,ාා ගොඩ (ක)
213 පරණ්ානා,ම්ා ගොඩ
213 A පරණ්ානා,ම්ා ගොඩ
පහළ
213 B පරණ්ානා,ම්ා ගොඩ
මධ්යම
214 මලුත්්ානා,ම්ා ගොඩ
ාහළ
214 A - මාාමුර
214 B - කැ ා ගොඩ (ද )
214 Cමලුත්්ානා,ම්ා ගොඩ
ාහළ,(ද)
214 D - මාරක්ද
214 E - කැ ා ගොඩ (ක)
215 මලුත්්ානා,ම්ා ගොඩ
පහළ

ඩබ්.මම්.මා නෝමා
ා බෝධිකුමාන් ා ම,

215 A - මාපාගම

යූ.මක.ාානි කකහාන් මි,

215B මලුත්්ානා,ම්ා ගොඩ
බ  ආර

ඒක් ගමුකා ගමා ව නිමාලි
ඒස්් ම ñh
මම්.මක.ඩී.ඩී.මා බ්ඒ්යධ්න
මි,

215 C - ්කගස්ථඒා
216 - නාා ගොඩ
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0779471413
0711805924
0718677523

0779471413
0711805924
0718677523

0779471413
0711805924
0718677523

0775473553
0779084986

0775473553
0779084986

0775473553
0779084986

0767620540
0714641277

0767620540
0714641277

0767620540
0714641277

0770840718

0770840718

0770840718

0718660683

0718660683

0718660683

0776490230

0776490230

0776490230

0726498575

0726498575

0726498575

0771599614

0771599614

0771599614

0718135270

0718135270

0718135270

0779923394

0779923394

0779923394

0729052242
0767369261
0718442065

0729052242
0767369261
0718442065

0729052242
0767369261
0718442065

0717202925
0775729613
0718442065

0717202925
0775729613
0718442065

0717202925
0775729613
0718442065

0718613685

0718613685

0718613685

0718613687

0718613687

0718613687

0774743165

0774743165

0774743165

0773445762

0773445762

0773445762

0723132675

0723132675

0723132675

ආ්ය.ඩබ්. ආන්මුතුා ගොඩ
ව.ා ක් ග.ම්.ා ස්ේඒ්දි ා ම,
බී.ව.ආන්,රත්න ම,ා (ඒැ.බ)
ා ක් ග.මච්.මම්.මේ.ගීා ්ෝදන
ම,ා
බී.ව.ආන්,රත්න ම,ා
මච්.ව.ා ක් ග.මයි.ප්රභා කුමාර
ම,ා
ා හඩ්ම් ීමරසිාංහ ම,ා
යූ.ජී.සුග්දාස් ම,ා
මහාංගම ස්්ානා ව ාා නෝකා
ා ස්ේඒ්දි මි,
ා ක් ග.මච්.ම්.ිළ,රත්න ම,ා
ඩබ්.ව.ගුණ මාක ම,ා
ඩබ්.ා ක් ග.මේ.මස්ථ.ධ්ම්මදිනූ මි,
නකාා පරුම ්්ත්රිා ව
මමක මරාංග ම,ා
මේ.ව.ස්ා ේා ස්කර ම,ා
පරණ ගමා ව ාා නෝකා මි,
මේ.ව.ස්ා ේා ස්කර ම,ා
(ඒැ.බ)
ා ක් ග.ව.ඩී.ා ප්රමාාක ම,ා
මම්.මම්.ිළ, මාක ම,ා
ා ක් ග.ීම.රසිකා ාා්දනී මි,
මම්.මම්.ධ්්යමදාස් ම,ා
පශමා ස්ක්රමා ව මි,

216 A - නාා ගොඩ ාහළ
216 B - කුරුපනාඒ
217 - ා ගෝණාා ගොඩ
217 A - ගම්මැශදා ගොඩ
217 B - ා ගෝණාා ගොඩ
(නැ)
217 C ගම්මැශා දා ගොඩ (ද)
218 - කඩුගම බ  ආර
218 A -කඩුගම දකුණ
218 B - කඩුගම
218 C - කක් ගඕස් කතුර
218 D - කක් ගඕස්
219 - කඩුගම (නැ)
219 A - ා හෝමා දොා
219 B -කඩුගම මධ්යම
219 C - කඩුගම කතුර
219 D - මලුත්ඒත්්
222 - ඌරා කතුර
222 A - ඌරා දකුණ
222 B - ඌරා මධ්යම
222C - ඌරා පහළ
222D -ඌරා
නැා ගන ආර

0778501847
0713823661

0912296436
0778501847
0713823661

0912296436
0778501847
0713823661

0729969001

0729969001

0729969001

0713823661

0713823661

0713823661

0723855456
0772090765
0774614915

0723855456
0772090765
0774614915

0723855456
0772090765
0774614915

0713823123
0713823310
0719616286
0715650174

0713823123
0713823310
0719616286
0715650174

0713823123
0713823310
0719616286
0715650174

0776901265
0773423852
0771257038

0776901265
0773423852
0771257038

0776901265
0773423852
0771257038

0773423852
0713823267
0718135347
0779433148
0718208587

0773423852
0713823267
0718135347
0779433148
0718208587

0773423852
0713823267
0718135347
0779433148
0718208587

0718135264

0718135264

0718135264

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

දේපෞශගලික දු.න

0717878332
0710446184
0713823011
0718307015
0711189754
0775158989
0711554673
0917925207
0714968566
0717289950
0713822719
0727878489

0717878332
0710446184
0713823011
0718307015
0711189754
0775158989
0711554673
0917925207
0714968566
0717289950
0713822719
0727878489

දේනළුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
මේ.ජී. ස්ම්් ගමා ව
බී.මක. ා ප්රමාාක
ඩබ්ලිේ.ව. ාාක ා රෝහන
ඩී.ඩී. දිාාංක පැතුම්
බී.මක. සුමිත් ා්දන
ම්.මක. මනුර
මේ.මම්.ජී.මේ. ාතුරාංග
ම්.ා ක් ග.මස්ථ. ද,ාන්ද
බී.බී.ඩී.ව. මේ. ි,ඒ්යධ්න
ා ක් ග.ීම.ජී.ඒයි නිා් ම
ා ක් ග.ජී ජීඒනී ප්රි,ාංකා
ආ්ය.ජී. ි,ශ්රී

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න

231 සී ඇඹා ාා ගදර
දකුණ,
235 බී ප්නිමුකා
232 මෆථ ාහා ා කකඒා
234 ඩී ්ඹාගම
231 බී ාහා ගිගුම්මඩුඒ
232 ජී ා කොස්ථඒත්්
233 ඊ ාහා මශා ශගම
237 ා දකාඒ
231 මාඒනාන
231 ඩී පහා ගිගුම්මඩුඒ
235 ව ා ශඒාා කගමැනැ.
232 ඩී මැදගම
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0717878332
0710446184
0713823011
0718307015
0711189754
0775158989
0711554673
0917925207
0714968566
0717289950
0713822719
0727878489

ා ක් ග.ා ක් ග. න,නා තුකාන්
මම් .ආ්ය. ා ප්රමසින්
ා ක් ග.මක.ව. තුකාන්
ා ේ.ඩබ්. ිළ,රත්න
ව. කුමාරදාස්
මක. ව. රමණි
මේ.ා ක් ග. ා ගොඩා ව
ඊ.මක. කුමාන් කරුණාරත්න
ව.ජී.ා ප්රමා්ා
මක.ජී.ා ස්ෝමරත්න
ඩී.ව. ලි,නා ව
ව .ිගත් ාාක
ටී.ව.ඩබ්.දිස්ානා,ක
ා ේ.ඩබ්.ත්රීමාස්්ාන
ම්.මච්.ග,ා ස්ජීඒනී
ා ේ.ඩී.ර්කථප කුමාර
ඩබ්.ජී.ිළයුමි නිස්ාංස්ාා
ා ේ.ආ්ය. ත්රිමාස්්ාන
ඩී.ජී.පශම සුජීඒ
ා ක් ග.මේ.මම්.ාක් ගමි ම

232 බී පහා ා කකඒා
234 සී ඒාරුක්ා දනි,
233 ව බටුඒාංගාැබ.
231 ව ඇඹා ාා ගදර
ැක.
238 ව ාහා මිකාඒ
233 බටුඒාංගා
233 බී පහා මශා ශගම
233 ඩී ා කොස්ථමුකා
238 පහා මිකාඒ
234 ව ාාංකාගම
234 මැදුගැ
232බී මාස් ැබ.
232 ව මාස් ැනැ.
236 මි,නඒතුර
238 බී මිකාඒැබ.
233 සී ඇහැාිළ ක,
233මෆථ මශා ශගමැනැ.
234 බී හප්ිළ ක,
235 පනාා ගොඩ
235 සී ා ශඒාා කගමැබ.

0777037231
0724748255
0718313972

0777037231
0724748255
0718313972

0777037231
0724748255
0718313972

0777873421
0718613544
0713822897
7118363137
0713187909
0713822824
0913048474
0713822583
0716581622
0718210644
0719478213
0713822882
0718210651
0713822941
0718500845
0713822915
0718577710

0777873421
0718613544
0713822897
7118363137
0713187909
0713822824
0913048474
0713822583
0716581622
0718210644
0719478213
0713822882
0718210651
0713822941
0718500845
0713822915
0718577710

0777873421
0718613544
0713822897
7118363137
0713187909
0713822824
0913048474
0713822583
0716581622
0718210644
0719478213
0713822882
0718210651
0713822941
0718500845
0713822915
0718577710

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

දේපෞශගලික දු.න

0724278495
0723328745
0726591518
0774289405
0728155051

0724278495
0723328745
0726591518
0774289405
0728155051

0724278495
0723328745
0726591518
0774289405
0728155051

0775428354

0775428354

0775428354

0718398767
0716548364
0718130218
0716179712
0718108730
0718485867
0777289143

0718398767
0716548364
0718130218
0716179712
0718108730
0718485867
0777289143

0718398767
0716548364
0718130218
0716179712
0718108730
0718485867
0777289143

0752090346

0752090346

0752090346

ළධයාගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
බී.ගුරුසිාංහ ම,ා
මේ.මච්.ම්.ප්රි,ද්යශය සනි මි,
ම්.මස්ථ.සී.ර්කථප කුමාන් මි,
ම්.බී.ඩබ්.ා්්රසින් ම,ා
සී.මස්ථ.ස්මරස්ක්රම මි,
මච්.ජී.ව.රාංිනී මි,
ආ්ය.මක.ආ්ය.මස්ථ. මාකරත්
න මි,
මම්.ජී.ධ්ම්මිකා මි,
ජී.මක.ා ක් ග.ප්රස්්න ම,ා
මේ.ව.ස්ම්් කුමාර ම,ා
මස්ථ.ගිනා,ක ම,ා
ව.මච්.ඩී.්රාංගිකා ා ම,
මච්.ජී.ීම.ම්.ා්දිඒරී මි,
ඊ.ා ක් ග.ආ්ය.ප්රි,්් ම,ා

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න

34 B - ා පෝශදිඒා
බ  ආර
38 A - නි,ාගම(බ  ආර)
පන්පාාන ා.නි. (ඒැ.බ)
38 - නි,ාගම
38 B - නි,ාගම(දකුණ)
37/3 ා හොර්ගකා(බ  ආර)
35 - ා පොරඒගම
30 - ිළ කගා
33 C - ා ගොඩාමුණ කතුර
32 B - කිඹුාාඒා
30 D - කරේඒ
37 A - ඒත්්ා හන
32 A - මා්යතුිළ ක,
33 A - ා ගොඩාමුණ
දකුණ
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ජී.මේ.ාමිිළකා මි,
ඩී.ඩබ්.මක.රාංගනී ා ම,

34 - මත්්ක
37 B - ා පොකපැළකැ ක,

0716496631
0726037150

0716496631
0726037150

0716496631
0726037150

මච්.ා ක් ග.සී.මම්.ා හම්් මි,

34 A1 - ලි,නගමක්ද

0711451424

0711451424

0711451424

බී.මක.ාාමිනී මි,
ව.ීම.මක.ම්.මස්ථ.ලි,නා ව
මි,
මේ.මච්.මස්ථ.ාානක ම,ා
ඩබ්.ඩී.සුස්්් ම,ා
මම්.ජී.මම්.ස්ජිඒනී මි,

37 A2 - මානම්ිළ

0713543649

0713543649

0713543649

35 B - ා පොරඒගම දකුණ
30 E - කළුආරච්චිා ගොඩ
31 A - නාරාංඕස්
34 C - ා පෝශදිඒා නැ.

0716013163
0716320011
0756268867
0768690638

0716013163
0716320011
0756268867
0768690638

0716013163
0716320011
0756268867
0768690638

මච්.ීම.මක.ා්දීරා ා ම,
ා ක් ග.ා ක් ග.ාාමර ම,ා
මයි.ජී.මස්ථ.මා හ්්ර ම,ා
ආ්ය.මක.ා කා නෝරා මි,
මේ.මච්.ම්.ස්ම් මකා මි,
ව.ඩී.යූ.ශය සීය මි,
ව.මච්.මක.ගුණඒ්යධ්න ම,ා

34 A2 - කස්ථිමම් ිනපද,
30 B - ක්රු ිළ කගා
35 C - දූා ේා ගොඩ
32 - ඒැයිා හන
33 D - බාංකමුක්ද
33 E - කහ්ඕස්
35 A - මාරවා ගොඩ

0714636672
0719316577
0757694048
0716422295
0714730096
0788163754
0717437801

0714636672
0719316577
0757694048
0716422295
0714730096
0788163754
0717437801

0714636672
0719316577
0757694048
0716422295
0714730096
0788163754
0717437801

ඊ.මස්ථ.යූ.සුස්්් ම,ා
මස්ථ.ඩී.ස්ඳකැලුම්

31 B2 - මමරගම
33 - හත්්ක

0778704050
-

0778704050
0912296438

0778704050
0912296438

වලෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
ඩබ්.ා ක් ග.ා ප්රමරත්න ම,ා
ා ස්ෝමරත්න ි,ස්ක්රම
ඊ. රාංජිත් ා මොා හොමේ ක ම,ා
ධ්නපාා ස්මරා ව ම,ා
මේ. ස්ා ේා ස්කර ම,ා
ටී.මච්. සුනික ම,ා
ව.මේ. කර්ක ා රෝහණ ම,ා
මම්.ජී. ශය සා්් ම,ා
මම්.ජී. සුනික ම,ා
මම්.ජී. ා්ා මි,
මම්.මේ.ජී. කිළාරත්න ම,ා
ා ක් ග.මේ. මදින්ස්ාංහ ම,ා
ජී.මක. මතුා
ඩබ්.ව.මක. සිසිර කුමාර ම,ා
ජී.ආ්ය.ා ක් ග. ඇාපා් මි,
මේ.ජී. ද,ානී මි,
මච්.මක. ආන්ද ම,ා
මච්.මම්.ජී. දිකරුක් ගෂී මි,
ජී.මේ.ජී.ා ේ.මස්ථ. ස්ඳරුඒ්
ම,ා

වස්ෙ

071 3822206
071 8260703
071 3288802
071 6505362
071 2901018
071 6381430

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න
071 3822206
071 8260703
071 3288802
071 6505362
071 2901018
071 6381430

071 8442056
071 3147582
071 7662070
071 6104117
071 3044303
071 8304999
071 8406855
071 3822395
071 8073535
071 2581713
071 8406885
071 5865124

071 8442056
071 3147582
071 7662070
071 6104117
071 3044303
071 8304999
071 8406855
071 3822395
071 8073535
071 2581713
071 8406885
071 5865124

071 8442056
071 3147582
071 7662070
071 6104117
071 3044303
071 8304999
071 8406855
071 3822395
071 8073535
071 2581713
071 8406885
071 5865124

071 3090968

071 3090968

071 3090968

ජංගෙ දු.න

පනාංගා කතුර
්ාාංගකා
හකස් කගා ිනපද, I
දාම්මා
ඕපා් බ  ආර
ඕපා් නැා ගනි ආර
පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී
(ඒැ.බ.)
ීමරපාන බ  ආර
ීමරපාන නැා ගන ආර
ගකා්දා
දාම්මා ිනපද,
මකහ්ාඒ
පනාංගා නැා ගන ආර
්ාාංගකා බ  ආර
ඕපා් කතුර
හබරකඩ බ  ආර
ා කෝරා කගම
හබරකඩ නැා ගන ආර
 ආනිදුම කතුර
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දේපෞශගලික දු.න
071 3822206
071 8260703
071 3288802
071 6505362
071 2901018
071 6381430

මම්.මක.ඩී. ප්රි,ද්යශය සනී මි,
ා ක් ග.මේ. සිසිර කුමාර ම,ා
මම්.මක. ිානක කුමාර ම,ා
ඩබ්.ජී. ස්ම්පත් රුඒ්
ප මරණ ම,ා
ීම.ජී. ාාමර ම,ා
ව.ඩබ්.ා ේ. මධුභාෂී ම මි,
ඩී. ග,ා් මා බ්ස්ක්ර ම,ා
මච්.ව. ධ්ම්මි සුද්යිය මි,
ජී.මේ.ජී.මස්ථ. මි ආරානි මි,
මේ.ජී.ම්. මුතුමාලී මි,
ජී.මක.මක. හාංස්නී මි,
ම්. දිකහානී කුමාරී මි,
මේ.ීම.ඒයි.ඩී. කුමාරී මි,
මච්.මක. ාා්දනී ලි,නා ව
මි,
ා ක් ග.ව. මකකා ස්ිානී මි,
ඩබ්.ජී.ව. සුරාංගිකා කුමාරී
මි,

ඕපා් දකුණ
්ාාංගකා නැා ගන ආර
ීමරපාන දකුණ

071 3822367
071 8342665
071 6457845

071 3822367
071 8342665
071 6457845

071 3822367
071 8342665
071 6457845

ඇා ාහා කතුර
මකගකා
 ආනිදුම බ  ආර
කුඩුගකපා
 ආනිදුම දකුණ
්ඒාම දකුණ
හකස් කගා ිනපද, II
කුඹුා ්යා ගොඩ
මප්පා
ීමරපාන කතුර

071 6457845
071 3822269
071 3822339
071 3822226
071 3822377
071 3822330
071 0381636
071 5470099
071 7243013
071 2665239

071 6457845
071 3822269
071 3822339
071 3822226
071 3822377
071 3822330
071 0381636
071 5470099
071 7243013
071 2665239

071 6457845
071 3822269
071 3822339
071 3822226
071 3822377
071 3822330
071 0381636
071 5470099
071 7243013
071 2665239

්ඒාම කතුර
බ ා හන

071 6082201
071 3481200

071 6082201
071 3481200

071 6082201
071 3481200

පනාංගා බ  ආර

071 3563005

071 3563005

071 3563005

වැලැවිපාය දිවිතුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
ඩබ්.ව.ඩබ්.ග,ා් ම,ා
බ්දුා ගුරුා ව ම,ා
ා ක් ග.මම්.ජී.ද,ාපාා ,ස්සින්
ම,ා
ඩී.මම්.ජී.්රාංගා ස්ාංජීඒනී මි,
මේ.මම්.මස්ථ.මේ.කුමාර ම,ා
මස්ථ.මේ.ීමරා ස්කර මි,
මයි.ඩී.ා ේ.මස්ථ.රණසිාංහ ම,ා
ඩී.ජී.මා හකථ කද,ාංග ම,ා
ජී.මයි.ා කොඩිතුඒක් ගකු ා ම,
ම්.ආ්ය.මේ.බුශධ්ා කෝරාා මි,
ා ක් ග.ජී.මස්ථ.ස්ථඒ්යණපාලි ා ම,
මස්ථ.මයි.ව.ීමරප්ා පරුම මි,
ජී.ඩබ්.ා ේ.ා ස්ා නස්රත්න
ා ම,
ඩී.ස්ම් ි,ාත් ම,ා
මේ.ීම.මේ.ජී.මදුශය සාංකා ා ම,
ජී.ව.බණ්ඩාන්ා ගොඩ ා ම,
ා ක් ග.මම්.ජී.ා ක් ග.ාා්දනී මි,

94 බී ා පොකගහස්ා
94 සී කු ක ක,ාඒත්්
192 මම්ා ප්ගම

077-2924101
078-3875809
077-1644775

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න
077-2924101
078-3875809
077-1644775

193 දිස්තුර
193 ව දිස්තුර දකුණ
193 බී මශා ශස්ා
193 සී නාඹරමත්්
193 ඩී හාමිාංගා
193 ඊ නුා වා ්ො
193 මෆථ මින්ස්ථඒත්්
196 පා්ඒැලිස් ක,
196 ව ඒාඩුඒැලිස් ක,
දකුණ
196 සී ඒාඩු ඒැලිස් ක,
කතුර
197 මගලි,
223 ඇත්කදුර
223 ව දිස්තුර
නැා ගන ආර
223 බී ්ණබශා ශගම

078-2704255
071-8205041
078-4890612
077-0248977
077-9505852
072-5333198
072-4862755
071-1602275
071-1135419

078-2704255
071-8205041
078-4890612
077-0248977
077-9505852
072-5333198
072-4862755
071-1602275
071-1135419

078-2704255
071-8205041
078-4890612
077-0248977
077-9505852
072-5333198
072-4862755
071-1602275
071-1135419

071-7365160

071-7365160

071-7365160

071-8208870
071-3824615
077-2158779

071-8208870
071-3824615
077-2158779

071-8208870
071-3824615
077-2158779

072-4984253

072-4984253

072-4984253

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න
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දේපෞශගලික දු.න
077-2924101
078-3875809
077-1644775

මච්.මක.ා ක් ග.නිලුර්ක ම,ා

223 සී පරණ ිනපද,

071-6330342

071-6330342

071-6330342

ය්වකලමුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ
K. දිාානි නදීකා ා ම,.
V.L.ලීාාන්ද මි,
R.M.L. සුබසිාංහ ම,ා
P.L.S.ාක් ගකථම් ම,ා
D.L.T.S.කරුණාරත්න
ා ම.,.
H.A.D.ද්යශය සනී මි,.
E.K.M.ර්කථපකුමාන් ා ම,
S.G.S. ප්රභාත් ම,ා
D.G.D.රණසිාංහ ා ම.,.
B.G.T.S.චි්්ක ම,ා
S.K.S.M.ස්මරසිාංහ මි,
N.D.D.මතුා කෝරළ මි,
K.B.ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා
T.G.N.ස්ම් කුමාන් මි,.
S.B. දම,් ම මි,
B.D.P.ාතුරාංගිකා මි,
E.G.T.ප්රා බෝධිනී ා ම,
G.K.ිනක ස්ාංජීඒ ම,ා
U.G. කත්්රා ස්න ම,ා
H.G.M.කත්පාා මි,
W.ඒස්් ම ා ම,
G.V.L. ා්්රානි මි,
M.V.T.නිා් ම ා ම,
P.G.P. ස්ාංදීපනී ා ම.,.
K.P.D.D.දිනුෂිකා ා ම,.
K.S.M.සින්ඒ්යධ්න මි,
K.G.දීප් ම  මාාංගා මි,
A.P. සූන්,ආරච්චි ම,ා
H.K.බ්දුා ම,ා.
S. දහනා,ක ම,ා
M.M.ප්රි,ාංකා ස්ාංජීඒනී මි,

176 ා කොමේ ඒ
176B ා කොමේ ඒ බ  ආර
176C ා කොමේ ඒ නැා ග.
176D නැවුාංගා දකුණ
177 ා ්කාඹුර පහා

071-8615835
071-3371106
071-4476063
077-4250097

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න
071-8615835
071-3371106
071-4476063
077-4250097

071-2415700

071-2415700

071-2415700

177A ා ්කාඹුර ාහා
177B නාඒා

071-6271495
071-1720176
071-4476062

071-6271495
071-1720176
071-4476062

071-6271495
071-1720176
071-4476062

071-4476065

071-4476065

071-4476065

071-8361924
071-6892577
071-2649338
071-3369597
078-9987627
071-7714074

071-8361924
071-6892577
071-2649338
071-3369597
078-9987627
071-7714074

071-8361924
071-6892577
071-2649338
071-3369597
078-9987627
071-7714074

077-5809967

077-5809967

077-5809967

077-0265156
077-6415692
077-1755703
071-2872025
072-5505024

077-0265156
077-6415692
077-1755703
071-2872025
072-5505024

077-0265156
077-6415692
077-1755703
071-2872025
072-5505024

071-4476051

071-4476051

071-4476051

071-3371583
071-4476090
077-5189153
078-3445044
077-9159311
072-4652356
077-3529516
071-4476073
072-1620047

071-3371583
071-4476090
077-5189153
078-3445044
077-9159311
072-4652356
077-3529516
071-4476073
072-1620047

071-3371583
071-4476090
077-5189153
078-3445044
077-9159311
072-4652356
077-3529516
071-4476073
072-1620047

වස්ෙ

ජංගෙ දු.න

177C ,ක් ගකාමුකා
177D ,ක් ගකාමුකා
නැා ග.
177E ා ්කාඹුර කතුර
178 කරාා ගොඩ
178A නබදඒ
178 B ා මොරකැ ක,
178C කරාා ගොඩ පහා
178 E කරාා ගොඩ ාහා
178F
ගහළා කොළා දණි,
179 කඩුමාගා
179A නාකි,ාා දනි,
179B ඒත්්ා හන
179D ඒා ්ෝගා
180A ා බරණා ගොඩ
180 B ා පොකපාා ගොඩ
බ  ආර
180 C  ආන්,මකකුඹුර
180 D කළුදි,ඒා
181 ඒකා පොා
181B ා ඒා ළ්දාඒ
181C බදුාංගා
182 මාා ගදර
182A කඩුඇකා
182B මාා ගදර කතුර
182C ඇකාාහළ
88

දේපෞශගලික දු.න
071-8615835
071-3371106
071-4476063
077-4250097

N.N.ස්ක්රමනා,ක ම,ා
P.B.K.N. ප්රදීප් කුමාර ම,ා
A. මකකි ගමා ව මි,
M.K. ද,ාන්ද ම,ා
K.P.G.B. ා හමාලි මි,

182D මාා ගදර
නැා ගන ආර
183 ්කගම්පා
183A කඩුබැමේ ඒ
183B ්කගම්පා කතුර
183C කඩුබැමේ ඒ
බ  ආර

89

071-7714074
071-4476083
071-5658206
071-4476050

071-7714074
071-4476083
071-5658206
071-4476050

071-7714074
071-4476083
071-5658206
071-4476050

071-8432772

071-8432772

071-8432772

ිමුමෙ 04

ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොලිසිදේ ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ස්ම්බන්ධ කරග
ළධලධාරීන්
නෙ
බ්රිා වඩි,්ය වමම්මස්ථබී
ම්පත්තු
ක්යනක ා ේඩිව
ගුණා ස්කර
ා ම්ි්ය ඩිඩිීමඩබ්
ා ශශය සප්රි,
ා ම්ි්ය ඊආ්යමේමස්ථ
මමරා කෝ්
ක්යනක ඩිජි ා හඒා ව
ආ්යමස්ථමේ

ස්ථා කොඩ්ර් ලීඩ්ය
මම්මේඩබ්ආ්ය ා මනුඒර

න්,්ය මශමිරාක
ම්වම් ස්රත්ා ස්න
ා කොමා දෝරු ම්
හීන කගා
කිළ්් ජිවා ේම්
ා පෝනම්ා පරුම
කිළ්් මච්මකමේ ක
සුග්දාස්
ා කොමාණ්්ය ීමමස්ථ
මකාඒආරච්චි

නෙ
ා්දන ස්ක්රමරත්න
මස්ථවඩීමස්ථ ගුණඒ්යධ්න
ස් මකථ ගමා ව
ා ේා ක් ගජි ාහාා ඒා

යුශධ ෙමුදා ළධලධාම.න්
බලදේස්ේනා
ජංගෙ දු.න.
මුලස්ථාානය

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

ා ස්නාාංකාධිප ම

58 ා ස්මු

076-6907027

011-3133553

-

බාා ස්නාධිප ම
මණා දන
නිාධ්ාන්
ා දඒන මණා දන
නිාධ්ාන්

581 බා ස්මු
076-6907123
16(ා ස්ේ)ගැා හ
බ
076-6907458
16(ා ස්ේ)ගැා හ
බ
077-7426638

091-2267124

076-6907123

045-3602287

076-6907458

091-2234127

077-7426638

බාා ස්නාධිප ම

582 බා ස්මු

011-3133546

076-6907124

මණා දන
නිාධ්ාන්
ා ගොඩිමම් මාංශය ස,

ගුවන් ෙමුදා ළධලධාම.න්
ගුඒ් හමුදා
කඳවුර 077-2229110
ා කොවගා

091-2283228

077-2229110

091-2223130

077-7773589

091-2222135

077-2348950

011-2218154

071-8287183

091-2234875

077-2314335

011-2219511

077-7778153

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

දේපෞශගලික
දු.න

නතුර

076-6907124

නාවික ෙමුදා ළධලධාම.න්
දකුණු නාස්ක
මඥාප ම
ා පා දස්
077-7773589
නිා ,ෝිය
දකුණු නාස්ක
මඥාප ම
ා පා දස්
077-2348950
ා මා හයුම්
ස්ධ්ාන ා ගොඩිමම් නිාධ්ාන් (ද)
071-8287183
මණා දන
ශ්රිාාංනාා න්
නිළධ්ාන්
දක් ගෂිණ
077-2314335
මණා දන
ශ්රිාාංනාා න්
නිළධ්ාන්
නිර්ණ
077-7778153

දේපොලිස්ථ ළධලධාම.න්
බලදේස්ේනා
නතුර
මුලස්ථාාන
ජංගෙ දු.න.
ය
ා ියකථශ නිා ,ෝිය
දකුණු
0718591084
ා පොලිස්ථප ම
පාා්
නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම
ගාකා
0718591015
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
ගාකා 1 0718591454
මධිකාන්
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
ගාකා
0718591458
90

දේපෞශගලික
දු.න

0718591084
0912232033

0718591015

0912234080

0718591454

0912222924

0718591458

මකආ්ය කුමාරසින්
මච් කමක ි,ඒ්යධ්න
ා ක් ගව කද, කුමාර
ටීසී ා ඒත්්සිාංහ

මධිකාන්
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාන්
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාන්
මූ:ා පො:පැ ප්ර:ා පො:ප
ස්ථ:ාාැා කොමේ:ම.ස්.මාංශය ස
,ැ ප්ර:ා පො:ප

11
ගාකා
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0718591463

0912234227

0718591463

0718175458

0913781855

0718175458

0718591455
0716113015

0912234962
0912233217

0718591455
0716113015

ම්ඩීයුමස්ථ ද සිකඒා

ස්ථාාැස්ා ශය සක
ම.ස්.මාංශය ස,ැ ප්ර:ා පො:ප

0717851619

-

0717851619

ඩබ්මම් ිගත් ප්රි,්්

ස්ථාාැම.ස්ථාාන
පරීක් ගකණාගාර,ැ
ප්ර:ා පො:ප
ස්ථාාැම.ස්.මාංශය ස,ැ
ප්ර:ා පො:ප
ස්ථාාැස්ස්ධ් පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ප්ර:ා පො:ප

0714423510

-

0714423510

0714698196

0912226933

0714698196

0773707970

-

0773707970

ා ක් ගමම්ඩී ඩ,ස්ථ
ආ්යා ක් ග න්දන
යුම් ගාප්පත් ම

ස්ථාාැරා ා පො:ප
ස්ථාාැපාාන ා පො:ප
ස්ථාාැා ඒරළ ආරක් ගකන
මාංශය ස, ා පො:ප

0772517590
0773473450
0718051272

-

0772517590
0773473450
0718051272

ඩබ්ඩිසිා ක් ග ස්ා ේසිාංහ

ස්ථාාැා කොමේශාශය ස දූකණ
ම්ය:මාංශය ස, ා පො:ප

0773379580

-

0773379580

ිළජිව මමරා ස්න

ස්ථාාැා කොමේශාශය ස
රාඒාහන මාං: ා පො:ප

0712922794

-

0712922794

මම්ිළා ක් ග ි,රත්න

ස්ථාාැා කොමේශාශය ස බුශධි
මාංශය ස, ා පො:ප

0718211982

-

0718211982

ා ක් ගා ක් ගආ්යඩි ද මකස්ස්ථ ස්ථාාැර්රාඒස්ථතු
ආරක් ගකන වකක,
ා පො:ප
මකිමසිව ගුණ මාක
ස්ථාාැා පොලිස්ථප ම
කි,්න ා පො:ප

0773501503

-

0773501503

0777907230

-

0777907230

ා කොමේශාශය ස හා ළමා
කා්්ා කා්ය,ාාංශය ස,

0755220648

-

0755220648

0777182662

-

0777182662

මච්ා ක් ග ගුණා ස්න

ස්ථාාැප්රිා ා පොලිස්ථ
වකක, ක:ා පො:ප

0715364984

-

0715364984

ා කකම්ඒස්ම්

ස්ථාාැපාන්ස්න්ක මාංශය ස,
ක:ා පො:ප

0715323066

-

0715323066

මස්ථව මාංගලිකා

ස්ථාාැළමා හා කා්්ා
කා්ය: කා:ක:ා පො:ප

0773375061

0912247457

0773375061

යූ නිශය සා්්

ස්ථාාැා කොටුඒ ා පොලිස්ථ
මුරා පොා ා පො:ප

0718051328

-

0718051328

මම්ිළිළ මරුණාාක
මකව සින්ඒ්යධ්න

මම් නිමක

ගාකා

ස්ථාාැා කොමේශාශය ස ාමා
හා කා්්ා කා්ය:
කා:ා පො:ප
ස්ථාාැදුකණ ම්යධ්න
මාංශය ස, ක:ා පො:ප
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ජි කුමාරඒඩු

ස්ථාාැා රෝහක
ා පොලිසි, කරාිළ ක,
කා පොප
ස්ථාාැකරාිළ ක,
ා පොලිස්ථ මුරා පොා
කා පොප

ා ක් ගජි කින්ඇකා

ස්ථාාැරත්ගම ප්ර:ා පො:ප

මයිව ස්ම් ා රෝහන

ස්ථාාැමපරාධ් ා පො:ප
ස්ථාාැස්ස්ධ් පැමිණිලි
ා පො:ප
ස්ථාාැරා ඒාහන ා පො:ප
ස්ථාාැපාාන ක:ා පො:ප
ස්ථාාැදුකණ ම්යධ්න
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැපාන්ස්න්ක
කා:ක:ා පො:ප
ස්ථාාැළමා හා කා්්ා
කා:ක:ා පො:ප

ඩබ්මම් ස්ි,ාත්

ිමස් ි,සින්
 කමච්මස්ථ සුජිඒ
මච්ව ි,රත්න
ඩිිළා ේ ස්ි,්්
ිළජි නිා රෝකා
ම්ඩිා ක් ගමස්ථ නිශය සා් ම
ා ක් ගමම් මා ශය සෝකා
ජිවජිසි ාානක ද
සිකඒා
ආ්යආ්යමම්ඩිා ක් ගඩි
දුනුස්ා
වා ේ මාඒඩස්ාා ව
 කමකජිආ්ය ි,ඒ්යධ්න
 ක ක කමගිලි,ා ව
මම්ඩබ් ද ා ස්ොයිස්ා
ා ක් ග ස්මාසින්
ඩබ්මකමක ි,සූන්,
ිමඩබ්මයිඩි ප මජිඒ
මස්ථවයූ ද සිකඒා
ා ක් ගජි ි,සින්
ඩි ා මකා් ා්දික ද
සිකඒා
මම්මම් ස්රත් ස්මාීමර
ා හරත්

0912225188

0718361837

0773709041
0718591456
0718379242
0718212055

0912227553

0773709041
0718591456
0718379242
0718212055

0777450299
0773378622
0714423211
0713424421
0711917951

රත්ගම

0719182275

ස්ථාාැප්රිා ා පොලිස්ථ
කා:ක:ා පො:ප

0785169729

ස්ථාාැ ආක් ගකඩුඒ
ප්ර:ා පො:ප
ස්ථාාැමපරාධ් ා පො:ප
ස්ථාාැස්ස්ධ් පැමිණිලි
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැරා ඒාහන
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැපාාන කා:ා පො:ප
ස්ථාාැදුකණ ම්යධ්න
ා පො:ප
ස්ථාාැපාන්ස්න්ක
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැළමා හා කා්්ා
කා:ක:ා පො:ප

0718361837

 ආක් ගකඩුඒ

ස්ථාාැප්රිා ා පොලිස්ථ
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැස්ාංාාරක
මුරා පොා ා පො:ප
ස්ථාාැා ගෝනිළනුඒා
මුරා පොා ක:ා පො:ප

0912267222
0912267222
0912267222
0912267222
0912267222
0912267222
0912267222
0912267222
0912267222

0777450299
0773378622
0714423211
0713424421
0711917951
0719182275
0785169729

0718591457

0912277222

0718591457

0771153891

0912277222

0771153891

0711439598

0912277222

0711439598

0713290035
0712046457

0912277222
0912277222

0713290035
0712046457

0773434185

0912277222

0773434185

0779198122

0912277222

0779198122

0777309141

0912277222

0777309141

0772986704

0912277222

0772986704

0773339961

0912277222

0773339961

0776315751

0913902046

0776315751

0718591466
0779886818

0912234122
0912243122

0718591466
0779886818

0779421648

0912243122

0779421648

ස්ථාාැා පො:ප
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැරාඒාහන
ක:ා පො:ප

ගාකා
ඒරා,
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ාක් ගකථම් ඩ,ස්ථ
ිළජි මනුර
ා ේව බුශධිකා
ා ක් ගා ක් ගිළ කද, කුමාර
ආ්යමස්ථ මදින්සූන්,
ීමටී රමයසින්
ඩබ්ා ක් ගමකව ිළ,දාස්
යූව ීමරා ස්කර
වා ක් ගවඩි දස්නා,ක

ස්ථාාැප්රිා ා පොලිස්ථ
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැසුළු පැමිණිලි
ස්ථාාැළමා හා කා්්ා
කා්ය: කා:ා පො:ස්ැ
ස්ථාාැප්ර:ා පො:ප
ස්ථාාැරාඒාහන ා පො:ප
ස්ථාාැසුළු පැමිණිලි
මාංශය ස, ා පො:ප
ස්ථාාැපන්ස්රැආපදා
කළමනාකරණ ා පො:ප

ා ේමම්  මාකරත්න

ස්ථාාැා පො:ප
ස්ථාාැපාාන ා පො:ප
ස්ථාාැප්රිා ා පොලිස්ථ
ා පො:ප
ස්ථාාැමපරාධ් මාංශය ස,
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැරාඒාහන මාංශය ස,
ක:ා පො:ප

ඩබ්ජි ා ප්රමරත්න

ස්ථාාැස්ස්ධ් පැමිණිලි
මාංශය ස, ක:ා පො:ප

ා ක් ගමක සුග්දාස්
ා ක් ගජිිමමස්ථ ද්යශය සන

යූජිමස්ථ ගාමිණි
ා ේඩබ් ස්ම්ාාක
ඩබ්ා ක් ගආ්ය ස්ා ේසිාංහ
මම්මව මමරසින්
ා ක් ගමච්මස්ථ පාලි්
ම්ජි ර්ජිත් ආන්ද
ම ආ්ද
ාස්් ම ප්රදීිළකා
මම්මම්මස්ථ ර්කථප කුමාර
රණීමර
බ්ඩාර
රනික
මනුර
ා හමමාලි

හබරාදුඒ

මහාංගම

ස්ථාාැපන්ස්ර මාංශය ස,
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැදුකණ ම්යධ්න
මාංශය ස, ක:ා පො:ප
ස්ථාාැා පො:ප
නිා ,ෝිය ස්ථාාැා පො:ප
ස්ථාාැමපරාධ් ක:ා පො:ප
ස්ථාාැස්ස්ධ් පැමිණිලි
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැරාඒාහන
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැකා්්ා
කා්ය,ාාංශය ස,
කා:ක:ා පො:ප
ස්ථාාැා පො:ප
ස්ථාාැමපරාධ් ක:ා පො:ප
ස්ථාාැරාඒාහන
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැස්ස්ධ් පැමිණිලි
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැප්රිා ා පොලිස්ථ
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැළමා හා කා්්ා
කා:ක:ා පො:ප

ා පෝශදා

මක් ගමීය මන
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0777907763
0772651747

0912243122
0912243122

0777907763
0772651747

0771892706
0718591464
0719896873

0912243122
0912283281
0912283281

0771892706
0718591464
0719896873

0773117310

0912283281

0773117310

0779489679
0713426301

0912283281
0091228322
0091228322

0779489679
0713426301

0711969348

0091228322

0711969348

0718207718

0091228322

0718207718

0775008157

0091228322

0775008157

0718200269

0091228322

0718200269

0718200269

0091228322

0718200269

0718009884
0773353480
0718078952
0725280733

0091228322
0912292322
0912292322
0912292322

0718009884
0773353480
0718078952
0725280733

0713841799

0912292322

0713841799

0775350787

0912292322

0775350787

0770170838
0718048963
0714423722

0912292322
0912234223
0912234223

0770170838
0718048963
0714423722

0718089566

0912234223

0718089566

0775082209

0912234223

0775082209

0713468160

0912234223

0713468160

0770099999

0912234223

0770099999

ආ්යසි රාිපක් ගක
දිලුක් ග ාමීය ර
මම්ඩබ්ව ස්මාදාස්
මයිඩීසි ක්රිකා්්
ස්රත් මීය ගහඒත්්
ා හමසින් කුමාරඒඩු
වීම ා ා්ශන්
ිළමක කි්ය මසිාංහ
ිළ පරණස්්ාන
සි ස්මරජිඒ
ව ස්ා ේසූන්,
වා ක් ගජි ර්කථප කුමාර
ිළස් සුමනදාස්
යුා ක් ග සුනික ද,ාරත්න
සුග්දාස්
මකමච්ව මනුරසින් ද
සිකඒා
ඩිජි ආන්ද

ස්ථාාැා පො:ප
ස්ථාාැසුළු පැමිණිලි
ා පො:ප
ස්ථාාැපාාන ක:ා පො:ප
ස්ථාාැමපරාධ් ක:ා පො:ප
ස්ථාාැරාඒාහන
ක:ා පො:ප
කස්ාස් රාිකාන්
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැළමා හා කා්්ා
කා:ක:ා පො:ප
ස්ථාාැා පො:ප
ස්ථාාැපාාන ක:ා පො:ප
ස්ථාාැමපරාධ් ක:ා පො:ප
ස්ථාාැරාඒාහන ා පො:ප
ස්ථාාැස්ස්ධ් පැමිණිලි
ා පො:ප
ස්ථාාැදුකණ ම්යධ්න
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැපාන්ස්න්ක
වකක, ක:ා පො:ප

හෑා ගොඩආරච්චි
යුජිජි ා ස්නරත්

ස්ථාාැමපරාධ් ස්ම්යශය සන
මාංශය ස, ක:ා පො:ප

ා ස්නස්රත්න
ස්ම්පත්
මස්ථමස්ථඩබ්ආ්යස්
ගුණරත්න
ඒරුණදිලිප
ස්මාසින්
ා්ා ්රස්ථන

ඒදුරඹ

මපරාධ්ස්ම්බ්ධ්
ා පොලිස්ථ නිාධ්ාන්
ා පො:ස්ැ
ස්ථාාැා පො:ප
ස්ථාාැපාාන ක:ා පො:ප
ස්ථාාැසුළු පැමිණිලි
මාංශය ස, ක:ා පො:ප

ගුණඒ්යධ්න
වමම් ප්රි,ාංක කුමාර
මමරදිඒාකර
ආන්,රත්න

,ක් ගකාමු
කා

ස්ථාාැප්රිා ා පොලිස්ථ
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැප්ර:ා පො:ප
ස්ථාාැමපරාධ් ක:ා පො:ප
ස්ථාාැපාාන ක:ා පො:ප
ස්ථාාැසුළු පැමිණිලි
මාංශය ස, ක:ා පො:ප

කඩුගම

 ආනිදුම

ස්ථාාැරාඒාහන
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැා පො:ප
ස්ථාාැපාාන ා පො:ප
ස්ථාාැප්රිා ා පොලිස්ථ
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැමපරාධ් ක:ා පො:ප

නාා ගොඩ

94

0718211950

0912286022

0718211950

0773277653
0712047101
0712046773

0912286022
0912286022
0912286022

0773277653
0712047101
0712046773

0770828080

0912286022

0770828080

0771864424

0912286022

0771864424

0766885792
0777585122
0778513623
0718097216
0779267581

0912286022
0912292292
0912292292
0912292292
0912292292

0766885792
0777585122
0778513623
0718097216
0779267581

0772905787

0912292292

0772905787

0779329991

0912292292

0779329991

0774432460

0912292292

0774432460

0716482830

0912292292

0716482830

0773361087
0718213985

0912285022
0912285022

0773361087
0718213985

0773460515

0912285022

0773460515

0717588578

0912285022

0717588578

0775137602
0718239339
0718911679
0770244456

0912285022
0913783333
0913783333
0913783333

0775137602
0718239339
0718911679
0770244456

0725699499

0913783333

0725699499

0718499134

0913783333

0718499134

0714926523
0728328192

0912296422
0912296422

0714926523
0728328192

0771713302
0712587544

0912296422
0912296422

0771713302
0712587544

ාක් ගමාලි
ිමජි පනාඒා
ිමජිමයි කුමාර
මකක මුශ,ාත්
මච්ීමා ක් ග කර්ක කුමාර
මම්ම් සිසිර කුමාර
ඩීමම්මස්ථ ර්ස්ථස්ැකා
මස්ථඩී නාගහඒත්්
මක ස්ම් සිා වරා
මස්ථමම්සීඩීා ක් ග
මා බ්රත්න
මම්ජි ස්ජිත් ි,්්
ජිිම ද සිකඒා
ා ක් ගමච් සුජිත් ප්රි,්්
ි, මස්ථස්
ස්ම්
ඩබ්ටීආ්යමේ ඒත්ා ත්ගම
මාඒ්ා ව
ගාමිණි
බීම්මක ා්්රසින්
ඩීා ක් ග ප්රස්්න
ා ක් ගඩීමස්ථඩී
මතුා කෝරළ
මච්ඩී ිළ,පාා
දිා ්කථ නිශය සා්්ද
සිකඒා
මේමේමස්ථ ා ප්රමාාක
බීව ඒස්්්
ජිව ප්රි,ද්යශය සන

ස්ථාාැළමා හා කා්්ා
කා්ය: කා:ක:ා පො:ප
ස්ථාාැා පො:ප
ස්ථාාැපාාන ා පො:ප
ස්ථාාැසුළු පැමිණිලි
ක:ා පො:ප
ස්ථාාැා පො:ප
ා ියකථශ ා පොලිස්ථ
මධිකාන්
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාන්
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාන්
මම්බා්ා ගොඩ
දි:භා:නිැ ස්හකාර
ා පො:මධි:

ා නළුඒ

ාමදුඒ
ා පො:ම:කා
:ඇක
ඇකිළ ක,
1
ඇකිළ ක,
11
මම්බා්
ා ගොඩ

මූ:ා පො:පැ ප්ර:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ා පො:ප
ස්ථාා:ප්ර:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,
ැක:ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ක:ා පො:ප
ස්ථාා:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ක:ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ක:ා පො:ප
ස්ථාා:ප්ර:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ක:ා පො:ප
ස්ථාා:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ක:ා පො:ප
ස්ථාා:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ා පො:ප

ඇකිළ ක,

ඌරගස්ථ
මාංහ්දි,

ිළ කගා

කර්ා ද
ණි,

මීය  ක,ාා ගො
ඩ

බශා ශගම
95

0774428974
0776251415
0776527063

0912296422
0913783009
0913783009

0774428974
0776251415
0776527063

0714199811

0913783009

0714199811

0718212321

0913090222

0718212321

0718591472

0912291032

0718591472

0718591474

0912291387

0718591474

0718591479

0912291227

0718591479

0718591483

0912258302

0718591483

0718591474

0912291225

0718591474

0714575071

-

0714575071

0716475071

-

0716475071

0718591476

9122640062

0718591476

0714494408

-

0714494408

0767198419

-

0767198419

0718591477

0912291224

0718591477

0771554520

-

0771554520

0773389842

-

0773389842

0718591478

0912255458

0718591478

0783414511

-

0783414511

0755239367

-

0755239367

0718591481

0912260423

0718591481

0778505505

-

0778505505

0775917960

-

0775917960

0718591480

0912292222

0718591480

0777393842

-

0777393842

මම්මම්ජිා ක් ග ගාමිණි
ඩබ්ා ක් ග ගමා ව
ජි ඒරුකස්්ාන
මච්ඩබ්යූ මා ශය සෝක
ඩබ්ව ම ආ්ද
බාා ක්්ර
සින්මා්න
ා ක් ගමච්මස්ථ පශමාාක
ස්රත්  ආක් ගකඩුඒ
ා නස්ක ා රෝහණ
ඊමච්මම් කරුණාරත්න
කරුණාරත්න
නිා රෝක ම
ඩීමච්මස්ථ කරුණාරත්න
ශය සාමික
ාරා්

ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ක:ා පො:ප
ස්ථාා:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ක:ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ක:ා පො:ප
මූ:ා පො:පැ ප්ර:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ක:ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ා පො:ප
ස්ථාා:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ක:ා පො:ප
ස්ථාා:ප්ර:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ කා:ා පො:ප
ස්ථාා:ප්ර:ා පො:ප
ස්ථාා:මපරාධ් මාංශය ස,ැ
ක:ා පො:ප
ස්ථාා:සුළු පැමිණිලි
මාංශය ස,ැ ක:ා පො:ප

ා ්ලිකඩ

මම්බා්
ා ගොඩ

මුාංගකා

ා කොස්ථ
ා ගොඩ

ා බ්ා ්ො

96

0718049319

-

0718049319

0718591482

0912292232

0718591482

0774513115

-

0774513115

0779923881

-

0779923881

0718591484

0912258225

0718591484

0718456954

-

0718456954

0776088975

-

0776088975

0718591485

0912264026

0718591485

0774620501

-

0774620501

0771309114

-

0771309114

0718591486

0912264022

0718591486

0715690486

-

0715690486

0772922444
0718591487

0342275022

0772922444
0718591487

0758001094

-

0758001094

0713475114

-

0713475114

ිමුමෙ 05

ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකිනන්දේේ දේ ොරතුරු ප්රජා දේපොලිස්ථ කටුටු දේ ොරතුරු.
න්වමීය ෙන ප්රාදේම දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ

කටුටුව

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

මම් ා දකගහා ගොඩ ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මස්ථ රත්නා,ක
ගැනීා ම් කමිටුඒ
 කමම් දමත්රීපාා
ා ක් ගආ්යමසී
ා රෝකා්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ම් කඳුරුඒාන

ආරක් ගකක කමිටුඒ

වජි ාතුර

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ජිා ක් ගම්
මා බ්රත්න
ජිිළ සුරීමර
මස්ථමච් මා බ්පාා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ජි හඳු්ා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ිනක ස්දුරාංග

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

රාංජිත්
නානා,ක් ගකාර
නිශය සා්් ස්මරීමර
ිමමකජිා ේ
මා හෂිකා
මච්ව ාලිත්
පත්මසින්
මම්මච් ාාමිනි
මි්්ා
ඩිා ක් ග ි,නි
මුතුමාලි
ා්්රානි
ා ාොකුා ව
ස්නි්ා පත්මිනි
රත්නා,ක

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 152 සී
නිස් මිළ මා ගොඩ

මාංක 152 ිළාාන

මාංක 109 ව ාහළා ගොඩ
(නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 135 බී මැාැා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

දුරකාන
නංකය
0758999646
0778593612
0710821389
0913092663
0758564744
0775425664
0712266756
0769262847
0779338729
0772266756
0713369717
0717269356
0773042621
0774233545
0714499442
0774395184
0786582287
0770456274
071-
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දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දු.න
-

දේපෞශගලික
දු.න
0758999646
0778593612
0710821389
0913092663
0758564744
0775425664
0712266756
0769262847
0779338729
0772266756
0713369717
0717269356
0773042621
0774233545
0714499442
0774395184
0786582287
0770456274
071-

චිත්රාඒතී
ා කොඩිතුඒක් ගකු
මකමේ ා ස්ෝමපාා
ඩි ිගත්
ශය සයාමලී ිළන්ස්ථ
කළුා කො ා ව
ස්කබමේ
මස්ථමස්ථමයි
සුභසිාංහ
සිසිර
මාිළ ගමා ව
මම් ක ස්ා ේා ස්කර
සිා ක් ග ගමා ව
ා ක් ගජිිළ මුදලිා ව
ිළ,දාස් රණීමර
ආරච්චි
ම්ජි ීමරත්රත්න
ජිස් ාමි්ද ප්රස්ාශ
මම්ජි ්න්ඳු
ාක් ගමාක
ිළා ක් ග ස්ා ේකුමාර
කකපනී
ර්කථපකුමාන්
කා ශනි ම ආාාක
ම්මච් සුනික
කුමාර
මච්වඩි ද,ාඒතී
ා පා ්යරා
මම්ජි ිළ,සීලී
මේ නිාානි
්ක් ගෂිාා
මා ශය සෝකා
ා ාොකුනාරාංා ගොඩ
 කා ේ රණීමර

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 135 සී ගකගමුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 130 ව
ඇත් මාා ගොඩ (ක)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 155 ව කඳා හන

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක කැරැස්ා ිනපද,

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

මාංක 112 සී කින්්ඳා ගොඩ
98

7037769
0913902684
0915723784
0779380500
0778596218
0913093470
0773758073
0788503070
0778617515
0912341385
0779338729
0718278822
0775575151
0779974450
0766996608
0778522829
0712323035
0772167118
0711362044
0915728034
0779414586
0770298430
0912226207
091-

-

7037769
0913902684
0915723784
0779380500
0778596218
0913093470
0773758073
0788503070
0778617515
0912341385
0779338729
0718278822
0775575151
0779974450
0766996608
0778522829
0712323035
0772167118
0711362044
0915728034
0779414586
0770298430
0912226207
091-

ගැනීා ම් කමිටුඒ
මම්බී ර්නයදාස්
ා්්රා ස්න
ා ාොකුා ව

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ඩබ්ා ේ මනුර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා දෝ ම ආ්දපාා

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ඩබ්ආ්ය ි,් ම
ඩිා ක් ග රාංිනී
ජිා ක් ග රුඒනි
බුශධිකා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ගආ්ය ි,නාත්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

කපාලි
ා පකප්ා පරුම

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ිළා ක් ග නිහාක
ම්ම් ක
පලිහක් ගකාර
මම්බීමක කුමාර
ම් කදාර
ඒනිගා ස්කර
ජිමච් ාා්දනී
ිළඩි ක ස්රරත්න
ඩබ් ාකාරා චිත්රා
ආ්යමස්ථා ක් ග
මදුඒ් ම
 කා ක් ග  මස්රු
මදුස්ාංක
ජිසී දහනා,ක
ඩබ්ජි රුඒ්
ා්දන
ජියූසී ාාමර
දෑරාංගා කදි්  ආමි
වමම් මා ම්්්ර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 134 ඩි ඹබරා ගොඩ

මාංක 109 සී බදු්ා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක බ දුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මාංක 112 මානස්ා
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
99

5615612
0769262847
0714868185
0718073696
0777208781
0712266756
0716258796
0711280400
0772266756
0914987575
0714469392
0915720477
0776630007
0729368973
0766024930
0712584129
0719721931
0770769323
0773066899
0779169073
0768422233
0757191360
0716422214
077-

-

5615612
0769262847
0714868185
0718073696
0777208781
0712266756
0716258796
0711280400
0772266756
0914987575
0714469392
0915720477
0776630007
0729368973
0766024930
0712584129
0719721931
0770769323
0773066899
0779169073
0768422233
0757191360
0716422214
077-

යුමච් ිළ,ාංකා
මම්ජි ද,ා්
ිමමකමේ නිා රෝකනී
ම්ා ක් ගමේ
ා්්රසින්
වම්ා ේ
නානා,ක් ගකාර
මස්ථමේ රාංජිත්
ප්රි,්්
ා ක් ගා ක් ග මනුර
ිමජි ක දසුනි
ිළව ා්්රමාලි

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ම ආ්ද ීමරා ස්කර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මම්ජි දම,් ම

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ජිඩිජිිළඩි මදුරාංග
වජිම් මා හෂිකා
ා ම්නකා ීමරසිාංහ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

 කීම ප්රි,්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා ක් ගවමම්
ර්කථපකුමාර
ා ක් ගිළා ක් ග
ජිනරත්න

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ා ක් ගමේව ප්රි,ද්යශය සනී

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මස්ථමම් ා ප්රමරත්න
කමිටුඒ
යුඩි ි,් ම

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ජි කුමාරසිාංහ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

ිළඩි ාා රෝක්
ිළා ක් ගඩබ්

මාංක 133 ඩි රත්කිඳා ගොඩ

මාංක 109 ව මඹගහස්ා

මාංක 152 බී ්ා ආ ක,ාඒ

මාංක 110 ව ිළ්නදුඒ

මාංක 133 ව ්කා ප් (ක)

100

1321307
0729222863
0786937033
0778252652
0778931622
0912270279
0776684238
0771052079
0770660993
0713369741
0775748516
0915789619
0766552043
0768929972
0769554630
0775583274
0771393071
0769119396
0779102241
0715930937
0716957796
0713092732
0771052079
091-

-

1321307
0729222863
0786937033
0778252652
0778931622
0912270279
0776684238
0771052079
0770660993
0713369741
0775748516
0915789619
0766552043
0768929972
0769554630
0775583274
0771393071
0769119396
0779102241
0715930937
0716957796
0713092732
0771052079
091-

ස්ා ේස්ක්රම
මස්ථමච් රණර්ර

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මච් ා ස්ෝමපාා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

 කිළඩි ි,ඒ්යධ්න

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ා ක් ගවමක සුරාංගි
ා ක් ගමම්ජිආ්යඩබ්
ප්රි,භාියනී

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ඒයිමක ා හමා්්ර
කමිටුඒ
යුා ක් ගආ්ය
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා ප්රමරත්න
මස්ථ මාස්ා කෝරාා ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මම්ා ක් ග ද,ාන්ද
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ිමමක ක ්ාරාංගා
මච්ිළජි නිස්ාංස්ාා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ිළස් කුමාරසිාංහ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ජිමච්මේ ද සිකඒා

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ස්ව ස්ම් ම
දඒදය ා ේවමස්ථ
ාමි්ද
ා ක් ගමකජි
ස්ක්රමපාා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ාතුන් මුදලිා ව

ආරක් ගකක කමිටුඒ

 කමේ ා රෝහන

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මච්මකආ්ය මස්ාංග
මකමච්වමේ
ි,සූන්,
මක් ගස්ථ ාක් ගකථම්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ගවමේ කදාර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා ක් ග ි,ා ස්කර

ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 130 සී  ආනිඳුම්ා ගොඩ

මාංක 134 සී මත්්රා ගොඩ

මාංක 134 ව පනාගමුඒ

මාංක 134 ඊ ඒාංාාඒා

මාංක 109 ාහාා ගොඩ (බ)
101

3900316
0912250517
0912225890
0719208458
0778345887
0770660993
0774163958
0729668977
0777272513
0718188920
0913908432
0779451720
0770329144
0776019313
0719894352
0777959235
0912232821
0714984887
0912242899
0766124739
0714400176
0774772750
0775748516
077-

-

3900316
0912250517
0912225890
0719208458
0778345887
0770660993
0774163958
0729668977
0777272513
0718188920
0913908432
0779451720
0770329144
0776019313
0719894352
0777959235
0912232821
0714984887
0912242899
0766124739
0714400176
0774772750
0775748516
077-

ව දිස්ානා,ක
මච්වමේ ා්දික

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මස්ථමස්ථ
ලි,නගමා ව

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

වජි හන්්රත්න

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මේමච් සුභ්රානි

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

 කමච් ර්කථපා්ා
මස්ථවආ්යඩි
ස්ඳකුමාන්
ඩිමස්ථබී ීම්ය මසිාංහ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ජිමච්මේ කුමාර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

වව කිත්සින්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මච් ස්ාලි,
ජිආ්ය ීමරසුන්,
මච්ජිමයි ා රෝ ආනී

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ගස්ම් මාංජුා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

බී ධ්නපාා

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ා ක් ගඩබ්රුක් ගම්
ිළමම්මකා ක් ග
පකා කගම
මස්ථ කාා හඒත්්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ගඩබ් ා හමපාා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩිමච් සින්පාා

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ජි ි,්්
ජි ක දිකරුක් ගෂි
ිළඩිමස්ථ ද්යශය සනී

මාංක 133 සී නාගහඒත්්

මාංක 133 ඊ ්කා පා ගොඩ

මාංක 135 පැදි්ා නෝරුඒ

මාංක 110 බී ඒැලිකැ ක,

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
102

7933804
0912225291
0716898698
0912255291
0774973306
0716273872
0773600324
0777670142
0773847697
0775868677
0775701633
0776236581
0718388118
0713370669
0716290018
0913916280
0779923782
0772585673
0912242598
0912248427
0785642536
0716935047
0768007395
071-

-

7933804
0912225291
0716898698
0912255291
0774973306
0716273872
0773600324
0777670142
0773847697
0775868677
0775701633
0776236581
0718388118
0713370669
0716290018
0913916280
0779923782
0772585673
0912242598
0912248427
0785642536
0716935047
0768007395
071-

කමිටුඒ
මස්ථ ා්්රානි

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩි ි,්්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මම්ඩි සුග්පාා
මක පරණස්්ාන
ඩිබී ස්දානප මරණ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මච්ජි ද,ාන්ද

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩි ා මා ්න්ිළ ක,

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ඩබ්වසීමස්ථ
ස්ක්රමතුාංග
ඩබ් බ්දුා ස්න
ටී ඈපා ව
ිමිළජි ඒස්් ම
කුමාන්
ආ්ය ීමරතුාංග
ා ක් ගිළඩි
ර්කථපකුමාර
 ක කිළමස්ථ මමරතුාංග
ම්ීමව ා රෝ ආනී
ඩබ්මස්ථඒයි
ස්ා රෝිනී
 කීමමක කුමාරසින්
ා ක් ග ි,සු්දර
ා ක් ගමයි සුග්දිකා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 134 බී කඳුරුදූඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 113 ව බ දුඒ බ  ආර

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ජිමකමස්ථ
නිස්ාංස්ාා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ඩිමච් මජිත්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මම්ා ක් ග ා රබමේ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

ා ක් ගබී රණසිාංහ

මාංක 113 සී ආන්ා ගොඩ

මාංක 135 ව මීය ා ගොඩ

මාංක 152 ව මමුා කොටුඒ
103

6935047
0775528267
0779404854
0774063437
0713509395
0714400201
0912224917
0775987904
0714494803
0778598891
0914906954
0770542638
0772886394
0772632452
0772932641
0772899051
0912283561
0719760107
0779349416
0766021258
0713370137
0775682197
0776735976
077-

-

6935047
0775528267
0779404854
0774063437
0713509395
0714400201
0912224917
0775987904
0714494803
0778598891
0914906954
0770542638
0772886394
0772632452
0772932641
0772899051
0912283561
0719760107
0779349416
0766021258
0713370137
0775682197
0776735976
077-

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ා ක් ගඩිමේ රත්නා,ක
මම්ා ක් ගආ්ය
ර්කථපකුමාර
මයිමච්මේ
මමරසූන්,
ඩබ්ඩිමස්ථ
ස්ා ේසිාංහ
මම්ඩිඩි ප්රස්්න
ඩබ්ඩිමස්ථ දිකශය සා්
ඩබ්මව පාලි්
මම්මාච්මස්ථ
ශය සා්්
වවඩි
මතුා කෝරාා
ජිමස්ථ ා ගොඩා ව
ස්ව පණ්ඩි්
සිමම් බටුඒත්්
ඩබ්මකව
ම්න්ද
මම් ක මකලිකා
ආ්යමච් මාානී
ම්ඩි වකනා,ක
මස්ථ ා හඒා ව
ඩබ්ජි සුගුණපාා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 155 ඩි  ආ,ාා ්ය (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 118 ඩි ගා ්ා ගොඩ
(බ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 130 බී හාලිඒා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

 කිළජිආ්ය ගී්ාාංිලී ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මකජි  මාකරත්න
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩිා ක් ග ඒ,ාමේ
ශ්රි,ාා්ා
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මස්ථවම් ාා්දනී
කමිටුඒ
මච්මකආ්ය
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 112 බී ,වගහ

104

5127606
0717407478
0776735976
0771722353
0777340839
0768355796
0915611842
0779192985
0915728382
0718073721
0773865349
0754272037
0777767280
0915713677
0773608064
0711056911
0726204380
0765456987
0775622236
0773864500
0777034949
0769117536
0786201592
077-

-

5127606
0717407478
0776735976
0771722353
0777340839
0768355796
0915611842
0779192985
0915728382
0718073721
0773865349
0754272037
0777767280
0915713677
0773608064
0711056911
0726204380
0765456987
0775622236
0773864500
0777034949
0769117536
0786201592
077-

ාක් ගමිණි
මේ මාරා ගොඩ
යූමකව ාාා ම්්
ඩබ් දහනා,ක
ජිමච් ි,තුාංග

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ග ාානී

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩිආ්ය ලි,නා ව

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ිළා ක් ග ා බනමේ
ා ක් ගමච්
න්දා ස්න
ිමමකව ස්මරතුාංග
මම්ජි ගාමිණි
ගුණතුාංග
මම්මම් ි,රත්න
ඊවමස්ථ බ්දුා ස්න
ා ක් ගිළසී ප්රි,ද්යශය සනී
මම් ස්මරනා,ක
ා ක් ගමච්ඩබ්ඩි
ස්ඳමාක
ම්මස්ථ
ස්ා ේා ස්කර
ම්ජිමස්ථ ස්ාලි්ද
මයිම්මේ හ්යකනී
වමේ කුමාන්
මයිම්බී
ා ශඒාන්ද

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 130 ඩි ිම්බුකැ ක,

මාංක 118 ගා ්ා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 110 මාංා කොක් ගකාස්ා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 130 ඊ
මම්බා්ඒත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ා ේව ලිාාරාණි
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩබ්ජිම් සින්මාදන් ප්රාමාධ්ාර
ජිමක කමස්ථ කුමාර

මාංක 155 සී කැ ්ා දොළ

105

4530363
0774632080
0767417575
0771645314
0770275112
0778417210
0723217699
0771742683
0912242545
0915718946
0914921027
0716408196
0776656133
0772038642
0777151525
0775392282
0772876674
0752407535
0912247974
0777145184
0777573405
0713507833
0777614048
071-

-

4530363
0774632080
0767417575
0771645314
0770275112
0778417210
0723217699
0771742683
0912242545
0915718946
0914921027
0716408196
0776656133
0772038642
0777151525
0775392282
0772876674
0752407535
0912247974
0777145184
0777573405
0713507833
0777614048
071-

මච්ීමමස්ථ ප්රි,ාංකර

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ඩිජිඩි තුකාර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඒයිමම්ම්
ප්රි,ාංගනී
ිළමව
ා ස්ා නස්රත්න

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ා ක් ගීම කා් මා්ා
පූිය මතුගම
ගුණර්න නා ආමා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ිළජි ි,දාස්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩබ්ව ගුණඒතී

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ඩබ්වඩබ් කුමාර
ජිම්
පරණස්්ාන
ඩබ්මච්ආ්ය
නිස්ථාංස්ාා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ඩබ්ව ගුනා ස්න

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ජි ිස්ථ ක්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ා ක් ගිළිළ ස්ම්පත්
ඩබ්ව ක හාංසිකා
ඩබ්ජිඩි ස්ා ේ
ාක් ගකථම්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ගමච්ව රස්ාදනී

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මස්ථආ්ය
ගුණඒ්යධ්න
මම්ඩබ්සී
මමරසිාංහ
ඩබ්ඩබ්මක
මකකා් ම
මච්ඩබ්බීමස්ථ
මදුස්ාංකනී
ඩබ්ා ක් ග පාලි්
ා ක් ගයූා ක් ග
සින්ඒ්යධ්න

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

මාංක 118 ව ්කගස්ථ,ා,

මාංක 135 ඩි දිවුාාන

මාංක 135 ව හඳුා ගොඩ

0896518
0774545305
0710896518
0773743270
0772160059
0710882039
0912222587
0724916494
0711554879
0775242365
0777401699
0717639542
0776514281
0917924244
0770544720
0917915200
0718305347
0777828798
0775400717
-

මාංක 118 බී නි,ාගම

මාංක 109 මෆථ ාහාා ගොඩ
ිනපද,
106

0724802145
0713369858
0766701502

-

0896518
0774545305
0710896518
0773743270
0772160059
0710882039
0912222587
0724916494
0711554879
0775242365
0777401699
0717639542
0776514281
0917924244
0770544720
0917915200
0718305347
0777828798
0775400717
0724802145
0713369858
0766701502

මම්මේජිමම් කාාංාන
ඊවඩි ාක් ගමාලි
 කමක මාානී

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මච් ක මමරාඒතී

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඊමම්
කරුණා මාක

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ා ේ ස්්රසිාංහ
මම්ා ක් ගඩබ්
මාානී
ස්ජිආ්ය ා පා ්යරා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ම් පරගහඒත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ජිමච් කා් ම

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ආ්යමක ගමා ව
මම්ව නිා ම්ෂිකා
ා ක් ගජි ි,් ම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ආ්ය ාස්්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ම්බී රත්නසින්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

 කආ්ය රීම්්ර
 කමක මා ේිළ ක,
 කමච් රාංජිත්

0770826119
0779615335
0726271520
0729033561
0774088463
0914986324
මාංක 109 ජි
ඇ ඹගස්ථමුකා

මාංක 133 මැ රඹ

මාංක 112 ඒාහ්දුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ආ්යව මජිත් කුමාර ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මච්ජිඩි මදුස්ාංක
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ා ක් ගමම් ස්මාසින්
ජිජිරව මනුප්රි,
මම්ා ක් ගම්
ර්කථපකුමාර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 155 ව  ආ,ාා ්ය (ද)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
107

0767147032
0758138014
0771827026
0726636824
0717505590
0757230943
0726636824
0773744147
0772910142
0912234103
0770164408
0726037900
0725369277
0776502275
0718313917
0778578399

-

0770826119
0779615335
0726271520
0729033561
0774088463
0914986324
0767147032
0758138014
0771827026
0726636824
0717505590
0757230943
0726636824
0773744147
0772910142
0912234103
0770164408
0726037900
0725369277
0776502275
0718313917
0778578399

ිළජිමක
නානා,ක් ගකාර
ා ක් ග
නානා,ක් ගකාර
ඩි ා හමේ කආරච්චි
ව නානා,ක් ගකාර

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ේ ප්රි,ද්යශය සන

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා ක් ගමච් ා්්රා
කුමාන්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

්න්ඳු ස්ඳරුඒ්
ා ක් ගජිමේ හ්යකමාක
ඩිජි ා ප්රමා්ා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මම් ක ා ප්රමා්ා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා ක් ගමම් ා හමසින්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ජිමකමස්ථ ප්රි,්්
 කමච් මනුර
ප්රි,්්
ඩබ්ජි සින්ාාක

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ඩබ්ජි කුසුම්සින්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඒයිමච්ඩබ් ද
සිකඒා
ඩබ්මච්ආ්ය
රණසිාංහ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ඩබ්මච් ගුණරත්න
ඩිා ක් ගමස්ථ
ා ප්රමරත්න

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මච්ා ක් ග චි්්ක

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා ක් ගමච් සුග්දාස්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ජිමස්ථ රාමනා,ක
මක කදි් කුමාර

මාංක 155 ඊ  ආ,ාා ්ය

මාංක 109 ඩි මමකගම

මාංක 155  ආ,ාා ්ය (ක)

මාංක 155 ජි ඒැලිා හන

මාංක 118 ඩි ගා ්ා ගොඩ
(බ)

ප්රාමාධ්ාර
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0723355221
0777430894
0770486122
0766500596
0776578969
0771741138
07730127100
0778953905
0718996783
0778159636
0771805634
0776100102
0772119668
0777976482
0779652844
0770518039
0779719473
0915677351
0771939170
0770339216
0915728565
0714599075
0775897788

-

0723355221
0777430894
0770486122
0766500596
0776578969
0771741138
07730127100
0778953905
0718996783
0778159636
0771805634
0776100102
0772119668
0777976482
0779652844
0770518039
0779719473
0915677351
0771939170
0770339216
0915728565
0714599075
0775897788

යුජිමස්ථ මා බ්රත්න

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ඩිජි සුනික ා්්ර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ම්මශ රුද්රිගු

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මම්යූ මේ ා ස්ෝමීමර
මම්මම්වඩි
ස්ාමා්ා
වා ක් ග සුගත්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

සී ලි,නා ව

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මස්ථා ක් ග
ා ස්නානා,ක

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

සී ා ශා ේ්්ර
මම්මයිා ක් ග
ිළ,ා ස්න
යුඩබ්වඩි ි,ාත්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ගජි ා්්රානි

ආරක් ගකක කමිටුඒ

වමස්ථ රසි්ා

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

මම්මක ජීඒනී
ස්මිාා
මම්ම්ව න්ෆායික

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 109 මච් බදු්ා ගොඩ
ිනපද,

මාංක 133 බී , ගම

මාංක 113 ිම නුගදුඒ

ඩබ්ඩිමස්ථ දම,් ම ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා ක් ගමක ප්රා බෝද
ා ක් ගමච්ජිමච්
ාාමික
ා ේමච් ා කොඩිකාර
ආ්ය ි,ඒ්යධ්න

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ව මදුසින්,

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩබ්ඩි ස්රත්
ස්ා ේසිාංහ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

ආ්යමච් සීාා ස්න

මාංක 134 කළා හ

මාංක 155 මෆථ
කඳුරුගස්ථා හන

ප්රාමාධ්ාර
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0913912341
0776100102
0716941993
0774605198
0775546281
0771933921
0779879102
0912242442
0771542850
0769243347
0913784706
0775260180
0775966829
0728773266
0768227610
0775635128
0779403038
0772904795
0912241989
0777972785
0714480138
0714731203
0776415788

-

0913912341
0776100102
0716941993
0774605198
0775546281
0771933921
0779879102
0912242442
0771542850
0769243347
0913784706
0775260180
0775966829
0728773266
0768227610
0775635128
0779403038
0772904795
0912241989
0777972785
0714480138
0714731203
0776415788

ජිා ක් ග සුම මපාා

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ව ම්යනස්ථමේ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

0773350159
0726952266

-

0773350159
0726952266

නම්බලන්දේගොඩ ප්රා.දේම. දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
රාිපක් ගක
රස්්්ර
නාාක
නා්දපාා
නිමකසින්
ම්ගලිකා
ි,් ම
ා රොකානි
න්දනී
සුනික
ජිඒනී
ාතුන්
කස්ශය සථකා
කුමුදු
ාාසිදු
ාමිාා
දිා ්කා
නාදු්
කාමණි
මකකා් ම
ි,සින්
ාාාණි
මදුමලි

කටුටුව
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

දුරකාන
නංකය
0767743965

මාංක 74 ව ා කේදුඒ

0786175456
0778811878
0771281931
0729258770
0710442016

මාංක 75 මච්
ා පොකු්නාඒ

0914988671
0776702939
0773876123
0725209971
0768434534

මාංක 75 බ ා පොා
බ  ආර

0778725629
0770063145
0775252825
0766207781
0729905233

86 ිම ා කරමිණි,

0912256155
0719202162
0715791524
0713954890

මාංක 75 ා ක් ග
ා කොණ්ඩගා
110

0778353596
0775587371
0769102676

0767743965
-

0786175456
0778811878
0771281931
0729258770
0710442016
0914988671
0776702939
0773876123
0725209971
0768434534
0778725629
0770063145
0775252825
0766207781
0729905233
0912256155
0719202162
0715791524
0713954890
0778353596
0775587371
0769102676
0778831357

සින්,ාඒ ම
කුසුමා
සුනික
නිශය සා්
බාංදුා
කා් ම
මහගමා ව
ස්දීකා
කාන්,ඒස්ම්
ි,ා ස්කර
දිකහාර
නිාානි
දඒදයාන්ද
ස්රත්
ගාමිණි
ිගත්
කුසුම්
කාන්,ඒස්ම්
ිගත්
ා්දන
සුමිත්
හසි්
ස්ම්
ා ප්රමසින්
කුමුදුසින්
ාමිාා
මජිත්
රාංජිත්
ා ප්රම රාංජිත්
ාමිාා

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

0778831357
0728759162
0915716046
මාංක 81 ා ගොඩා හන

0775263807
0776644752
0771161747
0773318198
0774167628

මාංක 73 ිම කඩකැරෑඒ

0778252331
0777943600
0789585580
0779465044
0718219345
0770540221

මාංක 73 මීය  ක,ාා ගොඩ

0713542962
0784640832
0779964107
0711298450
0776405639

75 ජි ා දොරා

0771113537
0772175912
0722730422
0773182373
0776527089

82 ව  ආා ්යඒත්්

0778666851
0772549805
0774344442
0714891537

මාංක 85 ප බැදිමුකා
111

0775367818
0779942195

-

0728759162
0915716046
0775263807
0776644752
0771161747
0773318198
0774167628
0778252331
0777943600
0789585580
0779465044
0718219345
0770540221
0713542962
0784640832
0779964107
0711298450
0776405639
0771113537
0772175912
0722730422
0773182373
0776527089
0778666851
0772549805
0774344442
0714891537
0775367818
0779942195
0726420428

නිමකසින්
බුශධික
මරුණ
ස්ා ේාාක
ස්ා ේසිාංහ
කර්ක
මුනිදාස්
මාංගා
ද,ාසින්
ප්රදිස්ථනා
දිලිප්
කුකා්
මනුර
ප්රි,ානි
මා ශය සෝක
පශමිණි
ාාමර
ස්ම්
ස්රත්
සුනික
ගුණපාා
රණසිාංහ
හකා්
ා හමඒ ම
ද්යශය සන
කමාසීලි
රාංජිත්
ිගත්සිර
ගාමිණි

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

0726420428
0912259237
0777902266
0773023402
මාංක 86 ා පොකඒත්්

0912254778
0772754817
0912258362
0912257907
0716539650

මාංක 82 මහා
මම්බා්ා ගොඩ

0778948871
0777600177
0912256210
0912259575
0776302145

මාංක 83 ා හප්ර්මුකා

0077479614
0912255749
0912215491
0770540221

මාංක 73 ඩි මරණස්ා

0077054022
0077835561
0772793807
0077835561
0770715459

මාංක 75 මයි ා කොා බයි
තුඩුඒ

0779130038
0724823647
0779799734
0777177753

මාංක 73 ව දිශදැලි,

0776181833
0077968504

112

-

0912259237
0777902266
0773023402
0912254778
0772754817
0912258362
0912257907
0716539650
0778948871
0777600177
0912256210
0912259575
0776302145
0077479614
0912255749
0912215491
0770540221
0077054022
0077835561
0772793807
0077835561
0770715459
0779130038
0724823647
0779799734
0777177753
0776181833
0077968504
0913050962

මනුර
ාක් ගකථම්
සින්ක
නදිකා
ා රෝහනී
ීමරරත්න
ා හමේ කආරච්චි
මා නෝන්
ප්රි,්්
මකකා් ම
නදිකා
ිළ,ක
මතුා
සුදත්
මාා නක
ි,සින්
ශ්රි,ානි
ි,ඒ ම
ාානක
සුමුදු
ස්ැම්ස්්
සුමිත්
මජිත්
පිළ,ාංකර
කුමුදු
,ස්රත්න

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

0913050962
0776273785
0915689815
0711451027
මාංක 68 මැ කඒා

0775260360
0717955355
0766359973
0774616829
0785933896

මාංක 75 ඊ නඒගම
0773179960
0774307096
0912258380
මාංක 84 ස්ා කා ගොඩ

0771500308
0912256453
0772518348
0912259268
0721205290

මාංක 75 මෆථ බ දුඒ

0710092113
0772279964
0775145746
0913902978
0915682954

මාංක 75 ා ේ
්නිා පොකගහ

0713451727
0771853824
0715735388
0914916005
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-

0776273785
0915689815
0711451027
0775260360
0717955355
0766359973
0774616829
0785933896
0773179960
0774307096
0912258380
0771500308
0912256453
0772518348
0912259268
0721205290
0710092113
0772279964
0775145746
0913902978
0915682954
0713451727
0771853824
0715735388
0914916005

බශදේශගෙ ප්රා.දේම. දේකට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ නෙ
මච්.මම්.ා ේ ශ්රි,ානි
ව සුන්ආරච්චි
ිම.ඩි ි, මාක
හන්දු කුමාර
ඩබ්.ව මනුාා
ිම.ස් මමරා ස්න
නා ඒොදයා
ිළ.මක ලිාාඒ ම
,ස්රත්න
මස්ථ ි,ඒ්යධ්න
ව.ා ක් ග රමයඒස්් ම
ජි.ජි නිා රෝකා
ජි.ඩබ් මස්් ම
මස්ථ බ්දුසින්
ම්.ව.ව.ා ක් ග
න්ා ස්න
මම්.ගුරුා ව
මක ගුරුා ව
මච්.ඩි ශ්රිස් ම
ආ්ය
මා බ්ගුණඒ්යධ්න
ා ක් ග ගුණපාා
ා ක් ග.මේ ධ්ම්කා

ආර්වෂක
කටුටුව
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

දුරකාන නංකය

-

0773080861

0773080861
-

මාංක 205 ා හොරගම්ිළ

0777672221
0711982817
0776302156
0778016230

-

0777672221
0711982817
0776302156
0778016230

0915683519

0915683519
-

මාංක 203 ිම ා දොඩාංා ගොඩ

0729001955
0776191577
0717251696
0775790121

-

0729001955
0776191577
0717251696
0775790121

0721339823
මාංක 198 ව බශා ශගම
දකුණ

0721339823
-

0717458233
0784641253
0715509346
0729544161

-

0717458233
0784641253
0715509346
0729544161

0077340035

0077340035
-

මාංක 186 ඩි ඒැයිා හන

0775411753
0775799526
0071525380

මාංක 207 ාහා කිිම,
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0913090338
0915680835

-

0775411753
0775799526
0071525380
0913090338
0915680835

දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
 ක.මච් ප්රස්ාදි
කමිටුඒ
ජි.මක කදානි
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ඩබ්.ස් න්දදාස්
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ඊ.මච් ා රොක්ද
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
ම් දස්නා,ක
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
ිනක ස්ා්්
කමිටුඒ
ඩි කුමුදුනි
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මච්.ව.මයි.සි කභාන්ස්ථ කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ිළ සුන්,ආරච්චි
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
මරුණසින්
කමිටුඒ
රසිකා දම,් ම
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මච්.ිළ.ජි නිා් ම
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ම්.ජි කරුණාඒ ම
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
ජි.ව සුම මපාා
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
මම්.මම් ා්්රසින්
කමිටුඒ
ඩි ශ්රි,ානි
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මම් ප්ඩි්රත්න
කමිටුඒ
ා ක් ග.ඩි.ා ක් ග
ආරක් ගකක
මා ගෝනිස්ථ
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
ම් ස්ා ේඒ්යධ්න
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
ා ක් ග.ස් කසු්
කමිටුඒ
ා ක් ග.ස් කසු්
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ජි.ා ක් ග ස්රත්
කමිටුඒ

0766813641
0714889658
0723873582
0772461060

-

0766813641
0714889658
0723873582
0772461060

0771305361

0771305361
-

මාංක 184 ඕ ා කො ා ගොඩ

0772594300
0915686450
0072627588
0914903464

-

0772594300
0915686450
0072627588
0914903464

මාංක 221 ව ඒදුරඹ
දකුණ

0779111512
0772039762
0779408790
0712630042

-

0779111512
0772039762
0779408790
0712630042

0912292393
මාංක 220 ව ගා ්ගම
නැ

0912292393
-

0912292184
0718205239
0718205239
0718205239

-

0912292184
0718205239
0718205239
0718205239

0077487161
මාංක 186 සි ඇකා
ක්ද

0774066616
0913907348
0913907348
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0077487161

-

0774066616
0913907348
0913907348

මච්.ා ක් ග ාස්්්
ා ක් ග.මම්.ජි ස්ජිත්
ඩි සුනික
ා ක් ග.ා ක් ග.ජි  මකාම ම
ා ක් ග.  මකාදි
මම්.ිළ ි,සිාංහ
ා ක් ග.ජි ි,සිලි
ා ක් ග ාමි්ද
මච්.ස් මාා නක
මම්.මව නදිකා
ා ක් ග.මක නිලුකා
ිළ.මස්ථ.ව ප්රි,්්
මම්.මක ි,ා ස්ෝම
සි.ස් කාංන්ගර
ඩබ්.මස්ථ මනික
සුම ම්රාස්
සුනික
 මස්ථස් කලුආරච්චි
ඩබ්.ව ද්යශය සනී
ඒයි මුනීමර
මම් ා ම්නකා
 ක.ිළ.ජි මමිා

ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

0779696403

-

0779696403

0774748508

0774748508
-

මාංක 201 ිම මා ඩොකදුඒ

0915676308
0779252532
0771525048
0775253612

-

0915676308
0779252532
0771525048
0775253612

0711772455
මාංක 200 සි
 මරුඒානකැ ක,

0711772455
-

0711046943
0717620873
0712212811
0726067198

-

0711046943
0717620873
0712212811
0726067198

0775602620

0775602620
-

මාංක 206 ිම බාා ගොඩ

0774410744
0715906840
0775602626
0718640042

-

0774410744
0715906840
0775602626
0718640042

0712879438

0712879438
-

මාංක 220 ිම ස්්දරඒා

0785218940
0913904882
0076653892
0773245165

මාංක 202 මාජුඒාන

-

0076653892
0773245165

0711649843

116

-

0785218940
0913904882

0711649843

ිළ.ව රුඒ්
ා ආරු
ා ක් ග. ක රිම්
ජි.ා ක් ග නුඒ්
ඩි ා ්්නා කෝන
ඩබ්.ජි රාංිනී
මා නෝමි
මම්.ා ක් ග මනුර
මක.ා ක් ග නලි්
ිම. ක සින්මක
ා ක් ග.ව කරුනාපාා
ා ක් ග.ජි රුඒනි
ිළ.මක ඒස්්්
ඒයි.ිළ ා ස්ෝමපාා
මස්ථ.ා ක් ග සුමනාඒ ම
ා ක් ග.මක ාාක
ිළ ා පෝනම්ා පරුම
ා ේ.ව නිකමිණි
යු.මක ාමි්ද
මේ ස්රක් ගා කොඩි
ා ්යණුකා
ස්රා කෝඩි සි,ාා්ා
 ක.ිළ දම්කා ප්රි,් ම

ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ

0711649843
0711649843
0711649843
0711649843

-

0711649843
0711649843
0711649843
0711649843

0913921345
මාංක 184 ිම බශා ශගම
නගර,

0913921345
-

0776538395
0913904248
0714405930
0711914540

-

0776538395
0913904248
0714405930
0711914540

0717279115

0717279115
-

මාංක 190 ාහාා කකඒා

0771773515
0778244361
0771047121
0913900447

-

0771773515
0778244361
0771047121
0913900447

0775916883

0775916883
-

මාංක 187 ා බොරළුකඩ

0774007294
0710499422
0775464127
0779550985

-

0774007294
0710499422
0775464127
0779550985

0756913285
මාංක 201 ඩි බ කැ ක,

0778576467
0756913285
0778576467
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0756913285

-

0778576467
0756913285
0778576467

ස්.මම් සින්පාා
 ක.ජි කුමාර
ා ක් ග.ා ේ. ක මමරාඒ ම
ිම.ා ක් ග ා ස්ෝමාඒ ම
ිම.ව.මස්ථ
මා බ්ා ස්කර
ි, මාක
මක.මච් කමක
ා ක් ග.ව ාලිත්
 ක.ජි.ඩි ද මකස්ස්ථ
 ක.ජි.ඩි ද මකස්ස්ථ
 ක.ජි.ඩි ද මකස්ස්ථ
ඒයි.ිළ ස්ා ේා ස්න
මාාා ා බෝපා ව
ඒයි.ිළ ස්ිමි රුඒ්දි
මාාා ා බෝපා ව
ම ආ්ද
සින්්ා ි,ා ස්කර
ා ක් ග.ව.මච් ාාංදික
මම්.ා ක් ග හකානි
මයුන් කා් ම
ා ක් ග.ව.මච් පශමසින්
 ක.ිම සුමනසින්

කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්

0778576467

-

0778576467

0913924617

0913924617
-

මාංක 200 මැදකිිම,

0917918297
0771514528
0071229391

-

0917918297
0771514528
0071229391

0771911588
මාංක 203 ව
ගිණිමැකාගහ

0771911588
-

0771911588
0778388710
0778388710
0778388710

-

0771911588
0778388710
0778388710
0778388710

0714730045
මාංක 208 ිම ඒරකිළ ක,
ක්ද

0714730045
-

0718207479
0077341910
0718207479
0773298325

-

0718207479
0077341910
0718207479
0773298325

0771328034

0771328034
-

මාංක 198 ා පොකගහස්ා

0776723121
0766276415
0775430885
-

මාංක 188 හැම්මැලි,
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0915732995

-

0776723121
0766276415
0775430885
0915732995

දුාසින් සුන්,ආරච්චි
ා්ද්රිකා
 ක.ස් සුම මපාා
 ක.ස් සුමනසින්
පශමාස්ි,ගුරු
ිම.ජි මා බ්සුන්ද
ා ක් ග.ා ක් ග මරාංග
මස්ථ.ව කුමාදාස්
යු.ජි  මාකාඒ ම
ඩබ්.ජි.මස්ථ ධ්ම්මික
මච්.ව ධ්නසින්
මස්ථ.යු ා ස්නස්රත්න
ා ක් ග.මම් ා ප්රමා
මම්.ඩබ් මනික
මච්.ිම දිස්ානා,ක
ිළ.ඒයි ි,්්
මස්ථ නිලුකා ාස්් ම
මච්.ස් දිස්ානා,ක
නාාක ාස්්්
ඩි ස්ා ේා ස්කර
ජි.ා ක් ග මනුර
යු.ම් දිස්ානා,ක

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒාගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

0915611643
0778736300
0915787089
0915732995

-

0915611643
0778736300
0915787089
0915732995

0775342877

0775342877
-

මාංක 199 හකපාා ්ො

0773724848
0778708415
0912292350
0912293242

-

0773724848
0778708415
0912292350
0912293242

0774070628

0774070628
-

මාංක 199 ිම ඒවුාගා

0774006837
0775324245
0710168738
0771046634

-

0774006837
0775324245
0710168738
0771046634

0770896823

0770896823
-

මාංක 206 ඊ මදුර්ස්ා

0071816680
0772097875
0770896823
0772097875

-

0071816680
0772097875
0770896823
0772097875

0912292129

0912292129

මාංක 188 ව මහාිළ ක,
0778955752
0713970045
119

-

0778955752
0713970045

ා ේ.ව ඇානි
ඩි.ජි.මස්ථ ි,ඒ්යධ්න
දිපා ි,ඒ්යධ්න
 ක.ස් ආන්ඒ ම
ා ක් ග.මච් ිගත්
ඩි.මච් මනික
ා ක් ග.ඩබ් ා ස්ෝමාඒ ම
මක.ජි සින්පාා
ා ක් ග.ිළ.ජි න්දා ස්න
මස්ථ.ස්.ජි ස්ම්
මස්ථ මනුර කුමාර
මස්ථ මනුර කුමාර
ා ක් ග කිාංස්ථලි
මම්.ඩබ් ාවම්
මම් ගම්ක්ද
සි ලි,නආරච්චි
මම්.ඩබ් මකස්ස්ථ
ා ක් ග.ා ක් ග ස්ම් ම
ව.ිම මුණසිාංහ
ව.ිම මුණසිාංහ
 ක.සි.ජි මනුකා
ක්ත්ිළ කා ේ
ා ස්ෝමරත්න  ආමි
ව සුජික කකහාන්

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර

0915786062
0772060051

-

0915786062
0772060051

0713970045

0713970045
-

මාංක 207 ව ාහා ීමිම,

0914981853
0077472795
0775601571
0770243308

-

0914981853
0077472795
0775601571
0770243308

0779902964

0779902964
-

මාංක 191 ඩි
කින්දාාා හන

0729033702
0771674457
0712254365
0712254365

-

0729033702
0771674457
0712254365
0712254365

0912292484
මාංක 199 ව හකපාා ්ො
ම

0912292484
-

0770507751
0912293229
0779800166

-

0770507751
0912293229
0779800166

0774632128

0774632128
-

මාංක 187 සි
 මාකකදාගම

0772957310
0772957310
0915732878

මාංක 203 ගිණිමැකාගහ
120

0775495595
0071428378

-

0772957310
0772957310
0915732878
0775495595
0071428378

ිම.ක් ග.ම්.සි ඩ,ස්ථ
ජි.ා ක් ග රමණි
ව.ිළ.ජි.මස්ථ. ක
මමරසිාංහ
ජි.ා ක් ග රමණි
ිළ.මම් ශ්රි,ානි
ිළ.මම් ශ්රි,ානි
ිළ.මම් ශ්රි,ානි
ිළ.මම් ශ්රි,ානි
ිළ.මම් ශ්රි,ානි
ඩබ්.ඩි.ඒයි ාක් ගමාලි
ඩබ්.ඩි.ඒයි ාක් ගමාලි
ඩබ්.ඩි.ඒයි ාක් ගමාලි
ඩබ්.ඩි.ඒයි ාක් ගමාලි
ඩබ්.ඩි.ඒයි ාක් ගමාලි
ා ක් ග.ා ක් ග සිනික
ශය සා්්
ව.ආ්ය ාමි්ද
ව.මේ හර්ා ගොඩ
ා ක් ග.ිම.ජි ධ්ම්ිළකා
ජි.ා ක් ග ප්රි,්්
ා ක් ග.මච් රුඒ්
ිම.ා ක් ග කමාා

දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

0779691416
0766122302
0774346325
0766122302

-

0779691416
0766122302
0774346325
0766122302

0773080861
මාංක 205 ව
ා හොරගම්ිළ මධ්යම

0773080861
-

0773080861
0773080861
0773080861
0773080861

-

0773080861
0773080861
0773080861
0773080861

0777474618

0777474618
-

මාංක 191 ව ා කෝා ඒා

0777474618
0777474618
0777474618
0777474618

-

0777474618
0777474618
0777474618
0777474618

0712582767
මාංක 220 සි ගා ්ගම
බ  ආර

0712582767
-

0717362375
0726602655
0778935194
0714373598

-

0717362375
0726602655
0778935194
0714373598

මාංක 189 මාා බොටුඒාන

0779506348

0779506348
-

0774825462
121

0774825462

ා ක් ග.මච් ාාමර
ා ක් ග.මච් මා හෂික
ආ්ය.ව.ා ක් ග මිත්
ා ක් ග.මක ,ස්ඒ ම
මේ කින් ා ගොඩ
මම් ගුනඒ්යධ්න
ිම කි ක්ා ගොඩ
ිළ.ා ක් ග ශ්රිරානි
 ක.මම්.සි ිනක
කුමාර
 ක. හර්ා ගොඩ
මර්දි ඒා ේා ස්කර
සි.ා ේ ලි,නා ව
මක නරකාන්ද
ා ක් ග.ජි ිළ,දාස්
ා ක් ග.මම් න්දා
ා ක් ග.ජි ක නදිකා
මච්.ජි බ්දුා ස්න
ජි සි,ා්ා
ා ක් ග.ජි ඒස්ත්
මම්.ා ක් ග.සි.මයි
ිළයුමාාා
මම්.ා ක් ග.සි.මයි
ිළයුමාාා
මම්.ා ක් ග.සි.මයි
ිළයුමාාා
මම්.ා ක් ග.සි.මයි

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

0773869129
0778876824
0776386675

-

0773869129
0778876824
0776386675

0774819048
මාංක 221 ිම
ා ගොළුගහක්ද

0774819048
-

0714729406
0776650552
0912296642
0766637012

-

0714729406
0776650552
0912296642
0766637012

0915687804

0915687804
-

මාංක 194 ව න,පාමුා

0913912009
0779860939
0716509074
0716509074

-

0913912009
0779860939
0716509074
0716509074

0710185270

0710185270
-

මාංක 186 ිම ,හාදුඒ

0913935226
0716793621
0779758511
0717676094

-

0913935226
0716793621
0779758511
0717676094

0712292639

0712292639
-

මාංක 208 පහා කිිම,

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක

0774290225
0774290225
0774290225
0774290225
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0774290225
-

0774290225
0774290225
0774290225

ිළයුමාාා
සි.ව ි,ඒ්යධ්න
මම්.ස් ඩමර
ා ක් ග.ජි පත්මා
මස්ථ.ිළ.ජි කුසුමාඒ ම
ම් ස්රසිාංහ
ම්.ඩබ් .ා ේ.
ස්වුනිදි
ජි.මක.ා ේ
සුමනපාා
ා ක් ග.ා ක් ග ස්්ානාවුඒ
ිම.ා ක් ග රාංජිත්
ම්.ඩබ්.ා ක් ග
කාලිදාස්
මස්ථ මආන්ද
ා ේ ස්මරීමර
මච්.ා ක් ග ස්මරසිාංහ
මස්ථ.ා ේ ගි,නා ව
මම්.ජි සි, ම
ා ේ මදින්සිාංහ
මම් පත්මකුමාර
ිම ධ්ම්මිකා
ිළ.ිළ.ඩි.ම් මකස්ස්ථ
ිළ.ිළ.ජි.යු මකස්ස්ථ
යු.ිම .මක.මම්
නිහාක
ිම ස්ක්රමනා,ක

කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ

0719597434

0719597434
-

මාංක 187 ිම
මාා හනා ගොඩ

0719589283
0778578828
0770074820
0077862244

-

0719589283
0778578828
0770074820
0077862244

0919721744

0919721744
-

මාංක 198 ගා ්ගම ක

0772775852
0777820249
0716054369
0775495913

-

0772775852
0777820249
0716054369
0775495913

0716265397

0716265397
-

මාංක 200 ිම ිළ කහරඒ

0750458757
0776446296
0718564969
0779875450

-

0750458757
0776446296
0718564969
0779875450

0778411618

0778411618
-

මාංක 206 ඒකිළ ක

0777909299
0772813586
0711673915
0775352443

මාංක 201 ා කරා දඒා
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-

0777909299
0772813586
0711673915
0775352443

0778546608
0770157168

-

0778546608
0770157168

මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
මස්ථ.ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ම්.මක.ජි ප්රස්්න කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ා ක් ග.මක.ජි සුනික
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
ම් ස්ා ේසිාංහ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
ා ක් ග.මම්.ජි.ිළ ඩ,ස්ථ
කමිටුඒ
ා ක් ග ි,ා ස්කර
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ා ක් ග.ඩි.සි මකකා් ම කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ඒයි.සි ගමා ව
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
ිළ.ා ක් ග. ක ස්ම්මාා කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
ිළ.ා ක් ග. ක ස්ම්මාා කමිටුඒ
ිළ.ා ක් ග. ක ස්ම්මාා ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ිළ.ා ක් ග. ක ස්ම්මාා කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ිළ.ා ක් ග. ක ස්ම්මාා කමිටුඒ
ා පර
ා ක් ග.ඩබ්. ක
දැනුම්දීා ම්
කරුනාදාස්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
ිළ,සිලි
කමිටුඒ
ව.ආ්ය ස්හ්
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ව.ජි කුසුමාඒ ම
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ව.ජි.ිළ ගමා ව
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
ඩි සුම මපාා
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
ඩබ්.මම්.ඊ.ජි.ිම
මුදඒා ගැනීා ම්
ස්රා කෝ
කමිටුඒ
ා ක් ග ගමා ව
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ඩබ් මජිත්
කමිටුඒ

0778905782
0789412044
0789412044

-

0778905782
0789412044
0789412044

0774710542
මාංක 201 සි
ා ේඒැකා දණි,

0774710542
-

0912293184
0768208845
0772183160
0771473077

-

0912293184
0768208845
0772183160
0771473077

0770320257
මාංක 1896 බශා ශගම
නැ

0770320257
-

0770320257
0770320257
0770320257
0770320257

-

0770320257
0770320257
0770320257
0770320257

0913919349

0913919349
-

මාංක 206 ඩි ා ගෝනර්ර

0771776059
0776182090
0779153240
0914931926

-

0771776059
0776182090
0779153240
0914931926

0774272705
මාංක 190 ව
කබාමාා හන

0776009417
0713168170
0713168170
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0774272705

-

0776009417
0713168170
0713168170

ඊ.ආ්ය.ා ක් ග ගමා ව
ම් ස්රසිාංහ
මයි.මස්ථ මමරා ස්කර
මච්.මක ආන්ඒ ම
ා ක් ග.සි ස්ක්රමසිාංහ
ම් ස්රසිාංහ
මම් සුරස්ර
මස්ථ මහා ගදර
ා ක් ග.ජි. ක කුසුමාඒ ම
යු.ජි නිාාක් ගකථමි
ා ක් ග. ගුණඒ්යධ්න
ස්.ජි මාානි
ිළ.ජි ිළ,සිලි
ඒයි.ඩබ් ඩ,ස්ථ
ා ක් ග.මේ.ස් කරුනාඒ ම
මආ්ය.ඩි ගා ්ඒත්්
මස්ථ ි,ස්ර
මස්ථ ි,ස්ර
ම්.ා ක් ග නිලුකා
ජි ාාතුක
 ක.ස් මනුර
මම්.මක ධ්්යමදාස්

ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

0715942004

-

0715942004

0774687050
මාංක 201 ව
ගිණිමැකාගහ බ

0774687050
-

0070177792
0915725271
0077172642
0774687050

-

0070177792
0915725271
0077172642
0774687050

0714338917
මාංක 208 සි
ා කොා හොඹාාා දණි,

0714338917
-

0713903220
0717124177
0714480825

-

0713903220
0717124177
0714480825

0770685374

0770685374
-

මාංක 206 ව ඒකිළ ක

0775755335
0783998089
0915789273
0774115158

-

0775755335
0783998089
0915789273
0774115158

0912292047

0912292047
-

මාංක 198 ිම ා ගොනටුඒ

0773275031
0773275031
0773275031
0773275031

මාංක 189 ව න්නා ඒා

-

0773275031
0773275031

0772886753
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-

0773275031
0773275031

0772886753

ස්.ා ක් ග ග,්්
මක.සි නිශය සා්්
ජි.ඩි .ස් ිළ,දාස්
ස්.මක ා්දසින්
 ක ස්රතුාංග
ිළ.මක.මච් නිශය සා්්
ව.ිළ ා හඒා ව
ඩබ්.ා ක් ග සුමනදාස්
ා ක් ග  ආන්මතුා ගොඩ
මම් ්කපගමා ව
මම්.ා ක් ග ගුරනදාස්
ඩි.ජි.මරුණ කුමාර
ිළ.ආ්ය මමනා,ක
මස්ථ.ව.ජි නිා රෝක්
මස්ථ ිාා ගොඩ
මම් ිාා ගොඩ
මස්ථ ිාා ගොඩ
මස්ථ ිාා ගොඩ
ා ක් ග.ජි ිනක
ඩි.ජි කාම ම
ා ේ මුදාාලිා ව
මම්.ව.යු ප්රි,්්
මම්.මස්ථ.මස්ථ

ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ

0777733194
0772661731
0077184368
0774801186

-

0777733194
0772661731
0077184368
0774801186

0913915199

0913915199
-

මාංක 208 ව කාසිා දණි,

0718075595
0779511125
0778704012

-

0718075595
0779511125
0778704012

0774349962

0774349962
-

මාංක 203 සි
ිළටුඒකා ගොඩ

0778034098
0774349962
0915716849
0757220443

-

0778034098
0774349962
0915716849
0757220443

0717127230

0717127230
-

මාංක 189 ිම ්ාාඒ

0915683165
0773976817
0717127250
0712546984

-

0915683165
0773976817
0717127250
0712546984

0779162851
මාංක 192 සි ා දයි,්දර

0729967583
0713640575
0718607088
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0779162851

-

0729967583
0713640575
0718607088

දිලිරුක් ගෂි

කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ා ක් ග.ා ක් ග ා්ා
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
 ක.ා ක් ග ඩිස්ථම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
මස්ථ.ව.ජි.ස් ගුණසින්
කමිටුඒ
ා ක් ග.ජි.මස්ථ නිශය සා්්. ප්රාමාධ්ාර
ම්
ස්ම්බ්ධීකරණ
ා පෝනම්ා පරුම
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ව ගුනඒ්යධ්න
කමිටුඒ
ා පර
ා කකාඒා
දැනුම්දීා ම්
සුා ම්ද ආමි
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
මම්.මම් ස්රතුාංග
කමිටුඒ
මම්.මම් ස්රතුාංග
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මක.මම් ස්ාංජිඒ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ා ේ.මච් ි,සිාංහ
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
ිම ප්රස්්න
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
ම්.මක.ිළ සිකඒා
කමිටුඒ
ජි.ිළ ා ස්ෝමා්ා
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මම්.ා හමරුප්පා ව
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ා ක් ග.ජි කුමාරතුාංග
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
මස්ථ.ව සුගත්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මයි.ා ක් ග.මච්
මුදඒා ගැනීා ම්
ස්්ානා ව
කමිටුඒ
වඩිමේ ි,රත්න
මකමච් මමරසින්
ඩිජිම්ය ග,ානි
ා ක් ගජි ි,ා ස්න

0775195006

-

0775195006

0914903043

0914903043
-

මාංක 190 ිම ප්ස්ා

0914908030
0778514968
0773997806
0774063592

-

0914908030
0778514968
0773997806
0774063592

0779126867

0779126867
-

මාංක 187 ව ිළාා ගොඩ

0773983823
0718010209
0714309494
0728443077

-

0773983823
0718010209
0714309494
0728443077

0771257800
මාංක 191 පහා
ා කාාඒා

0771257800
-

0724471400
0718287726
0913922135
0915782507

-

0724471400
0718287726
0913922135
0915782507

0778232977

0778232977
-

මාංක 221 ඒදුරඹ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
මාංක 206 සී ීමිමඇළ
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077-2796574
077-9819350
077-3207851
077-6253686
077-8020540

-

0772796574
0779819350
0773207851
0776253686
077-

වමේ ගුණඒතී
ිළමක ආන්, මාක
ා ක් ගමම් සින්පාා
ම් ීමරසිාංහ
ස්ජි ජිනා ස්න
ා ක් ග කපාලි
ජි ප්රි,්්
ා ක් ගමේආ්ය ා ප්රමසින්
ිළා ක් ග ාාංකාා ශඒ
ා ක් ගජි ක ස්රත්
ා ේජි සුා ම්ද
මමරා ීමරා ස්කර
ා ක් ගිළජි ාක් ගකථම්
ඒයි ක මාහා කෝ්
මම්ඩිම්මයි
ා ම්ඩිස්ථ
ා ක් ගමේ ධ්ම්මිකා
ඩිමක ස්ඳරුඒ්
ම්මේ ියා රෝමි
 කමම් මමරසින්
ජිා ක් ග ආදිා හමේ ක

දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

8020540
078-3042480
077-7121950
091-2292293
077-5963547

-

0912292413

-

0775179641
0775179641
0912292413
0912292413

091-2292413

මාංක 184 බශා ශගම (ක)

077-5179641
077-5179641
091-2292413
091-2292413

-

0713140206

-

0776202134
0915681867
0915715954
0779870464

071-3140206

මාංක 220 ගා ්ගම (ද)

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
මාංක 204 ා ්ලිකඩ
නගර,
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
මාංක 204 ා ්ලිකඩ
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077-6202134
091-5681867
091-5715954
077-9870464

-

0776208910

-

0913680835
0766813641
0723837580
0775051859
077-

077-6208910
091-3680835
076-6813641
072-3837580
077-5051859
077-3669990

0783042480
0777121950
0912292293
0775963547

-

ස්ජි ා්්රා්ා
ිළමකමච් නිශය සා්්
වජි ා හඒා ව
 කමව ගුණදාස්

දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

3669990
077-5904150

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ

071-8073595
077-9511125
077-5707784

-

0775904150
0718073595
0779511125
0775707784

බලියපාය ප්රාදේම දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ නෙ
වආ්ය ස්ාකිරා
ිළමච් ද සිකඒා
ඩබ්ආ්ය ග,නා
මස්ථ කා ක් ග සිකඒා
ම් ා ්යණුකා
මස්ථඩි මුණසිාංහ
ඩබ්ඩි මදුස්ාං
ිළමක ගුණසිාංහ
මච්මයිමේ ා ම්ඩිස්ථ
මම්මේමම් ද සිකඒා
ඩිව  මාානි
ඩබ්සී ද සිකඒා
මස්ථමම්මස්ථ
මකකා් ම

ආර්වෂක
කටුටුව
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

මාංක 20 බ්රාහථමනඒත්් (ක)

මාංක 89 ව ඒාා ගදර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම් මාංක 88 රාංා දොා ේ (ද)
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
129

දුරකාන
නංකය

-

0912259484

-

0912259484

0779443271

-

0779443271

0912258671
0912245281
0775344385

-

0912258671
0912245281
0775344385

0772008566

-

0772008566

0768366867

-

0768366867

0779612671
0778788498
0771866942

-

0779612671
0778788498
0771866942

0775128657

-

0775128657

-

-

-

0712414704

-

0712414704

ිළා ක් ගමස්ථ ද සිකඒා
ිමමස්ථ ප්රි,ාංගනී
ජිජි ක ි,මිණි
වමච්මම් ාාානී
මකමච්ම් කුමාන්
මස්ථ ා පා ්යරා
මේමච්ඩි ා හමා්ා
ිළමච්මේ කුමාර
මක ගුනරත්න
 ක ා ස්ෝමසින්
ම් මජිත් කුමාර
 කව පත්මසින්
ම්ජි ස්ජි්
මම්වමස්ථ මදුභාෂිනි
ඊවමච් ගුණඒ්යධ්න
මස්ථමච්මේ සුද්්
ඩිව මමරා ස්කර
ම්මම්ද සිකඒා
ඩබ් ාලිත් තුකාර
මම්ඩබ් ්රාංගා ද
සිකඒා
හැන්ස්් රාිපක් ගක

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
මාංක 87 මෆථ කුරුඳුඒත්්
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
මාංක 88 සී ා බෝගහඒත්්
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
මාංක 87 ව ඒතුා ගදර (ද)
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

මාංක 19 ව ඒතුා ්යගම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
130

0712630228

-

0712630228

0915731410

-

0915731410

0771021937

-

0771021937

0774640869

-

-

-

-

0713359567

-

0713359567

0715575577

-

0715575577

0774296985
0770189027

-

-

0774640869

0774296985
0770189027

0912256632

-

0912256632

0770526921

-

0770526921

0713436008
0912258884
0713357676

-

0713436008
0912258884
0713357676

0912264599

-

0912264599

0718434118

-

0718434118

0777036167
0718310437
0912264194

-

0777036167
0718310437
0912264194

ව ාකාරා මදුරාංගි
ිළ ක,ා ව ි,ා ස්න
ජිමච් ඒජිරා කුමාන්
ිළ ක,ා ව ිළ,ා ස්න
රාංජිත් ප්රනා්දු
ලි,න ගමා ව
ි,ඒතී
,කුිළ ක ාලි්ා ද
සිකඒා
මච්ගුණා ස්න ද
දිකඒා
ආ්ය ස්ාංක කුමාර
මක ර්ශය සථපා්ා
ා ක් ග කදුාාඒ ම ද
සිකඒා
ා ක් ග සුරාංගි ද දිකඒා
ඩී දිලිනි නදීකා
ඩබ් මප්නා ා හකානි
ඩබ් නදීකා කුමාන්
ජී ධ්්යමසින්
ව ද,ා කමකද
ා ස්ොයිස්ා
ිළ ාමි්ද
ව ාකකා
මේ කරුනාපාා

ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

24 බී කටුස්ා

0711137635

-

0711137635

0776825306

-

0776825306

0712943653
0776825306
0778342133

24 ගකා ඒා හර

90 ව මහකරාඒ

17 බී මහිළ ක,

131

-

0712943653
0776825306
0778342133

0725748385

-

0725748385

0775831298

-

0775831298

0754601042
0776249714
0778429276

-

0754601042
0776249714
0778429276

0721809052

-

0721809052

0774628953

-

0774628953

0712127455
0712454031
0912258809

-

0712127455
0712454031
0912258809

0770252798

-

0770252798

0770371405

-

0770371405

0776980465
0773732694
0776980465

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ

-

-

0776980465
0773732694
0776980465

ව ා ්යණුකා ද සිකඒා
මස්ථ සුදත් ා ප්රමද
සිකඒා
ා ක් ගඩී ි,ඒ්යදන
ිම ාානක මා නෝච්
ා සුමි්ද සිකඒා
ඩබ් පාලි් ද සිකඒා
මච් ිළ,දාස්
ඩබ් ප්රදීප් ද සිකඒා
ඩී ්ාරකා
මච් සුජිඒා රස්ාාංිලී
මයිඩී රණතුාංග
ඩබ් සුනික
ි,රත්න
මස්ථවටී රත්නා,ක
මජිත් ා හඒා ව
ආ්යමච් රූපා ස්න
ා ක් ග මි්්ා
මේ ශය සා මෝශ රාංගන
ිළමච් දිමුතු ප්රස්ාංග

ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

19 ඒැකාබඩ

0912254394

-

0912254394

0782678876

-

0782678876

0779802227
0912264708
0912264691

21 ගකමාංා ගොඩ

24 ප මරාි ා පා දස්

87 ඩී සීනිා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ඩීමම්ජි ශ්රි,ානි
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
ා ක් ගිම මචිනි මදුෂිකා
කමිටුඒ
132

-

0779802227
0912264708
0912264691

0770168349

-

0770168349

0777351850

-

0777351850

0773614321
0912255032
0769066159

-

0773614321
0912255032
0769066159

0773383428

-

0773383428

0778224849

-

0778224849

0765204003
0716508820

-

0765204003
0716508820
0914918445

914918445

-

0773127039

-

0773127039

0775918776

-

077-918776

0758430234
0721896790
0777118241

-

0758430234
0721896790
077-118241

මම් ප්රි,ාංගිකා
මම් මාානී
ඩී ාලි්ා ද සිකඒා
ා ක් ග සුමනසින්
මකආ්ය ා ස්ෝමසින්
මම් ඩබ් මනුරාද
ප්රි,ද්යකන
ටීව ාමික ර්ස්ාශ
ා ක් ගජී ා්්රා්ා
ා ේමක ා මකස්්
මම්මච් පත්මදාස්
මස්ථ මයිඒ්
මස්ථ නිකා්් ද
සිකඒා
මේ මචි්්ා මි ආරානි
ා්්රාඒතී
මස්ථ නිකා්
මේජී මතුා ා ශඒසින්
ඩබ් සින්ක ප්රි,්්
මආ්ය ියරා්
ඩි සිසිර
ජි සුජිත්

ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

16 ව පැාෑගස්ථපාා්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ 87 සි ඒතුා ගදර
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
17 සී කුඩාා ගොඩගම
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

17 හෑගකා ිළ,ගම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
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0717228755

-

071-228755

0343941636

-

0343941636

0772117042
0755900479

-

0772117042
0755900479

0774132326

-

0774132326

0771724499

-

0771724499

-

091-257391

-

071-444606

-

0915621373

912257237

-

912257237

0773758264

-

0773758264

0778237616

-

0778237616

0912257391
0717444606
0915621373

0719860350
0912264216
0778238616

-

0719860350
0912264216
0778238616

0776531619

-

077-531619

0775770730

-

0775770730

-

071-076948

-

0912264456

-

077-480155

0717076948
0912264456
0770480155

ආ්ය ස්ැම්ස්්
ජි දනුකථක
ඩබ්  මාක් ග
මරුණශය සා්්
ා ක් ග කිළා
මච් ා ප්රමදාස්
බී ස්ම්පත් කුමාර
මම් සිබ ක ා පා ්යරා
මම් ාම්ිළකා
ා ක් ගමේ ප්රි,්්
මස්ථ ර්ශය සථපා්ා
ජී ා ම්ඩිස්ථ
වජිමස්ථ ද සිකඒා
මජී දමි්ා මාානී
ව කා් ම
ි,ඒ්යධ්න
ම්ඩිඩිමස්ථ
ස්ා ේරත්න
මච්මස්ථ ම ආ්දද
සිකඒා
ා ක් ගජි කුමාර
සින්ඒ්යධ්න
මේ නිමක
ඩීමච් ස්ිම්ා ද
සිකඒා
මම්ඩබ් සුනික

ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

88 ිම ර්ා දොා ේ කතුර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

0723666600

-

0723666600

0914902711

-

0914902711

091-556822

-

091-556822

-

072-416200

-

0912255783

0775909989

-

077-909989

0718871236

-

0718871236

-

077-809077

0723416200
0912255783

16 ඩී නානා ්ො පාා්

16 නාා ප්

0774809077
0728100216
0774849231

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
134

-

0728100216
0774849231

0777909183

-

0777909183

0776692420

-

0776692420

0718472365
0778707909
0718391640

19 ිම මා කුඹුර

-

-

0718472365
0778707909
0718391640

0776809017

-

0776809017

0718115241

-

0718115241

0778223885
0772854917
0779961035

-

0778223885
0772854917
0779961035

ඩි මාානී
ඩබ් ප්රස්ාංග ර්ජිත්
ඩබ් සුස්්්ද සිකඒා
නලි් ා්දික
ම් නානා,ක් ගකාර
ා ක් ගිඩබ් මා හකථ
කුමාර
ව නිා රෝකා
දම,් ම
ව දම්මිකා ාා්දනි
ිමමච් ා්දා ්රස්ථන
මම්ඩබ් නීක ර්ජිත්
මම් මේ කක,යානි
සිකඒා
ආ්ය මනුර ි,්්
ියා රෝමි රණසිාංහ

ස්ම් මකා ස්ස්ක
ා ප්රමි,්්

ජි ප්රස්්න
ඩබ්මම්මම් ර්ජිත්
 ක මම්ව හකිම්
ෆා මමා රස්ශය සානි
මම් ස්ැ්සුක

ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

89 බළිළ ක,

0912254735

-

0912254735

0912255773

-

0912255773

0779497880
0775470558
0714498251

21ඊ ඇාා ්ො

-

0779497880
0775470558
0714498251

0772376930

-

0772376930

0913339515

-

0913339515

0774381043
0771665517
0912258365

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

-

-

0774381043
0771665517
0912258365

0716279395

-

0716279395

0771390364

-

0771390364

0779663377

-

0779663377

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

0718023237

-

0718023237

ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

0771332340

-

0771332340

0913786422

-

0913786422

0779435215

-

0779435215

ප්රාමාධ්ාර

24 ඊ ප මරාිගම

22 ඒැලි්ර

0710409878
075-

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
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-

0710409878
075-

වසිමම් ශය සාිළක් ග
ජි දා්්රරත්න ද
සිකඒා
ව චි්්ක නුඒ්
ස්ාංජිඒ
මච් ස්මක කුමාර ද
ා ස්ොයිස්ා
ව හදු් ප්රනා්දු
මස්ථ ප්රස්්න කුමාර

කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ
ා පර
දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ
මුදඒා ගැනීා ම්
කමිටුඒ

8120449
0712256884

17 ව ා කොස්ථා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක
කමිටුඒ

-

8120449
0712256884

0779019401

-

0779019401

0774219575

-

0774219575

0758671475
0766421559
0777408532

-

0758671475
0766421559
0777408532

-

දේබන්දේ ොග ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ටී ව බ්දුා ස්න
මම් ව ාලිත්
ප්රි,්්
ගුනදාස්
ගකඒඩුා ව
ම් ජී තුකාර
ස්ම්පත්
වව ස්රණදාස්
ා ක් ග ම් ා ිෝකප්
මස්ථ ඩී සුනික

ආර්වෂක කටුටුව
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ග මක ගාම් ම

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා්්රානි
ා හඒාස්්ාරන

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ජී ව ා්දුමාාා
මමිාා කුමාරී

මාංක 3 ඩී ුාංග්ා ්ො
ඒඩුමුකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ාා්දනී
ස්ා ේසු්දර
ඩබ් ව මා ශය සෝක
ස්ම්පත්

මයි ඩී ා හමඒතී

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

මාංක 10 කහා ඒගම්මැශද

මාංක 12 ඩී සුන්,ගම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
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දුරකාන
නංකය
0771301587
0777125507
0779643780
0776209689
0719102112
0915685941
0913918681
0915685941
0712391630
0912264396
0778620315
0773854767
0342273201
07-

-

0771301587
0777125507
0779643780
0776209689
0719102112
0915685941
0913918681
0915685941
0712391630
0912264396
0778620315
0773854767
0342273201
07-

කමිටුඒ
සුද්යශය සනී
ස්ා ේබ්ඩාර
ඩ්යස්්
ා කොා ාෝා න
ා කෝලි්
ා ාා නෝරා
ගී්ා ා ස්නා මාක
ම්යස්්
ා කොා ාෝා න
කිත්සින්
ක්නාංගර
මතුා ස්ා ේඒ්යධ්න
ප්යසි ි,ඒ්යධ්න
මේ ඩී මනික
ප්රි,්්
ා ස්ෝමරත්න
ර්ාංචිා හඒා
ා ක් ග ව බී
ගුනරත්්
ා ක් ග ාලි්ා
ා පා ්යරා
මස්ථ මච් ආ්ය
මමරදාස්
ඩබ් දීිළකා ප්රි,් ම

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මයි ා ක් ග
ම ආ්දාාක
මයි ඩී ාලිත්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩී ව ාානක
මුනසිාංහ
මච් ජී ගුනදාස්
මම් ව ා්්රා
කුමුදුනී
යු ා ක් ග ිළ,සීලී

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ිනක කුාසිාංහ
රුඒනි ගා ්ා ගොඩ

මාංක 11 සී ගාගම

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

කානිකා මධුශය සානි

මාංක 11 ඩී ා දොහගහඒත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මච් ව ගුනදාස්

මාංක 02 ව ඒරාා හන

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 10 බී මකාා ඩ්ා ගොඩ

මාංක 08 සී මතුරුඒැකා

ප්රාමාධ්ාර
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24275207
0717698308
0775012316
0777247009
0776167731
0775012316
0777152700
0342273288
0718500820
0344925595
0342290705
0714464370
0716239599
0342273099
0713136544
0711984284
0718669345
0912264288
0715167283
0912264288
0756112421
0715406368
0750808135
0779021550
0345675484

-

24275207
0717698308
0775012316
0777247009
0776167731
0775012316
0777152700
0342273288
0718500820
0344925595
0342290705
0714464370
0716239599
0342273099
0713136544
0711984284
0718669345
0912264288
0715167283
0912264288
0756112421
0715406368
0750808135
0779021550
0345675484

බී ඩී ා්දන
ප්රභාත්

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා කහා් ා කෝෂිා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා ක් ග ඩි මස්ථ
කුමාරා ව

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ාමි්ද කුමාර
ඩි ජි ා මොරා ගොඩ
ා ක් ග මක ගුණදාස්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මම් ඩි සුනික

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඕ ා ක් ග මස්ථ
නානා,ක් ගකාර
ආන්,ර්්
මාගිනආරච්චි

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

යු ා ක් ග ා ස්ථ
ජි ස්ථඒ්යණා්ා
ඊ ිම ඩි
ස්ථඒ්යණා්ා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 13 ර්ා ්ොටුස්ා

මාංක 3 ිම සිාංහරූපාගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
යු ා ක් ග බ්දුා ස්න
ගැනීා ම් කමිටුඒ
යු ා ක් ග ා්්රා
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මම් නස්් රස්්්ර
කමිටුඒ
යු ා ක් ග දිනුෂිකා
ආරක් ගකක කමිටුඒ
මදුකානි
ා පර දැනුම්දීා ම්
ජි ිළ මමරා ස්න
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ා මොන්් මරාංග
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ජි මක ිළ,ා ස්න

භඒ්් දිකකා්
ස්නී න්දා ස්ෝම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මනික ශය සා්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මම් ා ක් ග ඩි ාකාර
ප්රදිප්
මම් ා ක් ග ාා මෝශ
කකිළ්
ා ක් ග ටී නදීස්ා
මදුභාෂිනි

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 11ව මුකා කා ගොඩ

මාංක 12 ඊ ඇාකාක

මාංක 13 ව ා මොරා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
138

0342272429
0756085411
0775334804
0343341295
0345718113
0728310654
0713594469
0778328722
0776972912
0775485881
0717122081

-

0342272429
0756085411
0775334804
0343341295
0345718113
0728310654
0713594469
0778328722
0776972912
0775485881
0717122081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0724278704
0771963617
0344939009
0773872233
0779274634
0771137413

-

0724278704
0771963617
0344939009
0773872233
0779274634
0771137413

-

-

-

0756605068

-

0756605068

මේ මච් හසි්
කුමාර
ඩබ් මම්
ා මොරා ගොඩ
ඒස්් ම
ා බෝධිනා,ක
ඩි ව න්දන
ස්ක්රමරත්න
ා ප්ම මාක
ස්ක්රමරත්න
මි්්ා
ාශදා ගොඩ
ිගත් කුමාරසිාංහ
ා ේ ව  ක
ආන්,රත්න
ගුණා ස්කර
මම් ිළ මස්ථ රාජිකා
ා පා ්යරා
ඩිඩි ගුණදාස්
ා ක් ග මේ ස්නි
ිම ඩි න්දා ස්ෝම
ආ්ය මම් ා ්යණුකා
ජි ස් ාීම ාමි්ද
ආ්ය ස්ථඒ්යණා්ා
මච් ගුණසින්
ඩබ් ස්රත් ාාක
 ක ා ක් ග ස්ජි්
කුමාර
ඩබ් ව ාානක
මදුරාංග
මයි ස්ශය සාකා
නිකමිණි
ආ්ය ජි මස්ාංග ජිඒ
ිළ මම් න්දනි
ගුණා ස්කර
කා් ම
කනහැරආරච්චි
මච් ඩි ාතුක
දිකකා්
මච් යු මස්ාංක
ස්දරුඒ්
ඩි ව ස්මරනා,ක
ඩබ් ිළ මස්ථ

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

0710864017
0342273368
0771860206
0343274288

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 12 හබුරුගා

මාංක 8 ව ගකබඩ

මාංක 9 ව ඇ ඒාඒත්්
(නැ)

මාංක 8 ,ාා කගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 10 ව ඒරකමුකා
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-

0710864017
0342273368
0771860206
0343274288

750600577

-

750600577

342273411

-

342273411

715145496

-

715145496

342274349

-

342274349

770446265

-

770446265

711123452

-

711123452

344906873

-

344906873

721471023

-

721471023

726138751

-

726138751

710529777

-

710529777

717898217

-

717898217

343948972

-

343948972

724222640

-

724222640

723554460

-

723554460

770695174

-

770695174

නැ්

-

නැ්

නැ්

-

නැ්

711114873

-

711114873

717426645

-

717426645

758352866

-

758352866

766684938

-

766684938

343303843

-

343303843

714463405

-

714463405

ි, මාක
ා්්රසින් ස්රරත්න
ා ක් ග ව ා්්රානි
මමරා ස්න ා හමේ ක
ආරච්චි
ධ්ම්මික
නානා,ක් ගකාර
නිමක
නානා,ක් ගකාර
මච් ාමි් ප්රි,්්
ිළ මක ා ස්ොමසින්
යු මස්ථ දිා ,ස්ථ
මච් ිළිළ දම,්්
මක ජි සිසිර
මි්්
මා ශය සෝක
ි,ඒ්යධ්න
මක මේ ීම්ය මපාා
මච් ව මදුකා
දිකරුක් ගෂි
ප,ාගාා ව කසු්
්රාංග
මක මේ ාකානි
ශය සානිකා
මක ජී මා බ්ස්ක්රම
මච් බී ි,්්
මක ජී ස්ාංජීඒ
ප්රි,ද්යශය සන
මක ජී ි,ඒ්යධ්න
නිශය සා්්
ගුණා ස්කර
මප්ර්ා නත් ම
ි,සින්
ඩී මස්ථ ාමි්ද
කුමාර
ඩී මම් මස්ථ ා ක් ග
දිස්ානා,ක
කඵමුණි ගුණඒතී
ව ම් දිලුම්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

785890426

-

785890426

775771773

-

775771773

718564897

-

718564897

770433377

-

770433377

714207400

-

714207400

774678150

-

774678150

776344661

-

776344661

මාංක 40 ඊ ා දකකඩාා ගොඩ 777103722

-

777103722

774228267

-

774228267

915687267

-

915687267

714972672

-

714972672

717169234

-

717169234

765294942

-

765294942

776195018

-

776195018

715705090

-

715705090

778810502

-

778810502

728975733

-

728975733

719759009

-

719759009

913932699

-

913932699

මාංක 3 ,ාත්රාමුකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 09 කයිකාඒා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 40 බී  ආප්ඒත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

-

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

716925758

-

716925758

මාංක 14 බී මහස්ා (නැ)

140

717560842

-

717560842

710789812

-

710789812

719759451

-

719759451

මස්ාංක
ා ේ මාානී
ආ්ය ඩි දිමුතු
කකපනී
බී ටී ඩී කිළා
ා හම්්
මච් ටී මේ ස්මක
ීමරරත්්
ජී ආ්ය ස්රත්
ප්රි,්්
ඩබ් ා ක් ග ප්රස්්න
ප්රදීප් කුමාර
ි,්් කුසුම්සින්
යු ජී නිරා්
දිා ්කථ
ා ක් ග ලීාාඒතී
ා්දික ස්ම්පත්
මහආරච්ච්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මාංක 14 ඊ ඇතුාංගාා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ඩී මඩ්ස්්
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ා ක් ග ි,් ම
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ඩීම් ශ්රි,ාා්ා
කමිටුඒ
ඩී සුගත් ා්දන
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
මච් මච් පශමසින්
කමිටුඒ
ා ක් ග
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
කනහැරආරච්චි
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ටී බී මමරසිාංහ
ප්රාමාධ්ාර
චිත්රා
ස්ම්බ්ධීකරණ
ා කොා ාෝා න
කමිටුඒ
ා ක් ග ා ක් ග ද,ාන්ද ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
මේ ා්දු කුමාන්
කමිටුඒ
ා ක් ග ද,ාඒාංස්
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ස්ාංඝා බෝධි
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ිළ ා ක් ග දමි්
කුකා්
ප්රාමාධ්ාර
ිම මච්  මලිණ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කුමාර
කමිටුඒ
ා ක් ග ිළ ස්ම්
ආරක් ගකක කමිටුඒ
 මාකරත්න
ම ආ් මස්්්
ා පර දැනුම්දීා ම්
සුභසිාංහ
කමිටුඒ

-

716215510

710864213

-

710864213

මාංක 14 මින්ස්ථඒත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

716215510

සුද්යමා ගුණ මාක

මාංක 14 සී මහස්ා (බ)

මාංක 11 ා ගෝනගාර්ර

මාංක 11ිම ගකතුඩුඒ

මාංක 1 පුරුමුකා
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716880398

-

716880398

715216784

-

715216784

716673050

-

716673050

717559888

-

717559888

714436835

-

714436835

345619951

-

345619951

718962007

-

718962007

712631913

-

712631913

342272089

-

342272089

914985666

-

914985666

711682510

-

711682510

713353388

-

713353388

342274157

-

342274157

342273250

-

342273250

342273185

-

342273185

342290525

-

342290525

342273190

-

342273190

715393343

-

715393343

715445444

-

715445444

342273540

-

342273540

නැ්

-

නැ්

නැ්

-

නැ්

715406385

-

715406385

ිළ නිා්් ස්ාංජිඒ
ා ්ඒාප්ා පරුම
මක ිම මනුකා
ි,කා් ම
ර්ස්් ා පා ්යරා
ඩබ් ිළ ිළ,සින්
මේ සුසිා
සී ඩබ්
කස්ථතුන්ආරේඒ
මාංගලිකා
ා ස්ෝමත්න
ස්ජි් ා ේාාරත්න
ා්දිම ඒ ඒා
ම් ඩි ධ්ම්මික
ප්රි,්්
ා ේ ව බුශධික
ග,ා් ස්ාංජිඒ
ජි ඩි ්න්දු ාතුරාංග
ා ක් ග ි,ා ස්න
මේ කුමුදු කුමාර ද
මකස්ස්ථ
මම් ස් ි,රත්න
කුමාර
ග,ා් නිශය සා්්
ගී මකා ා පා ්යරා
මක මච් ාලිත්
ද,ාන්ද
ා ්යණුකා න්දනි
සිසික ා ප්මරත්න
ජි ා්දික
ා ප්මරත්න
ප්රභාත් ි,කා්්
ආ්ය මච් ඒස්්්
කුමාර
මක ජි ස්මාීමර
මම් ඩි ස්රත්
ඩි ජි ස්මාදාස්
මම් ඩි යු
කුාා ස්න
ඩබ් ා ක් ග සින්පාා

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 5 ා දෝා ප්

මාංක 2 මාංගාා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 9 ිම ඇ ඒාඒත්් (බ)

මාංක 12 සි තු්දුඒ (බ)

776464809

-

776464809

342275218

-

342275218

776085079

-

776085079

778301462

-

778301462

777790812

-

777790812

-

-

-

-

-

-

771892778

-

771892778

775891798

-

775891798

776038410

-

776038410

773247728

-

773247728

719474694

-

719474694

342271497

-

342271497

342270805

-

342270805

776109870

-

776109870

766099020

-

766099020

718376890

-

718376890

717484420

-

717484420

713224213

-

713224213

723509124

-

723509124

නැ්

-

නැ්

නැ්

-

නැ්

නැ්

-

නැ්

නැ්

-

නැ්

342290162

-

342290162

343943196

-

343943196

771677582

-

771677582

776236732

-

776236732

මාංක 12 මෆථ ස්,්දුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
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මම්  ක ිළ
ස්ථඒ්යණා්ා
ා ාස්ථලි
ස්ා ේඒ්යධ්න

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ාා්දනි ා ශස්කා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
නලි් ධ්ම්මික
ප්රාමාධ්ාර
ජි ව මකිා
ස්ම්බ්ධීකරණ
ශය සාමි්ද
කමිටුඒ
ජි නිලුකා ප්රි,ාංගනි ආරක් ගකක කමිටුඒ
රත්නීමර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කහා ඒම්ස්්ාරණ කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මච් ඩි ා ප්මාන්ද
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩබ් ඩි ඩබ්
මා බ්ස්ක්රම
ප්රාමාධ්ාර
ඩි ම්
ස්ම්බ්ධීකරණ
කහා ේස්්ාරණ
කමිටුඒ
ා ක් ග ඩි ඒරුණජිඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ආ්ය මජිත්
ා පර දැනුම්දීා ම්
රණසිාංහ
කමිටුඒ
ඩි ා ක් ග මච් ිළ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
කරුණාරත්න
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මස්ථ ඩි ි,රත්න
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මයි ඩිා ේ කහදඒා
කමිටුඒ
ඩි ා ක් ග නිශය සථශය සාංක
ආරක් ගකක කමිටුඒ
කරුණාරත්න
ා පර දැනුම්දීා ම්
ඩි මච් ා්්රසින්
කමිටුඒ
නිා රෝක්
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ධ්ම්මික
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩබ් කර්ක
නිශය සා්්
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මච් මස්ථ දිනසින්
කමිටුඒ
ව කිළා
ආරක් ගකක කමිටුඒ
මම් ඩි ා්්ර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කුමාරසින්
කමිටුඒ
ා ක් ග ස්රාේ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ි,ා ස්කර
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මනුරුශධ්
ා හමේ කආරච්චි
ප්රාමාධ්ාර
මම් ස්ම් කුමාර ස්ම්බ්ධීකරණ
රූපසිාංහ
කමිටුඒ
නිමකසින්
ආරක් ගකක කමිටුඒ
කරුණාරත්න
ා පර දැනුම්දීා ම්
ාක් ගෂි් මදුශය සාංක
කමිටුඒ

මාංක 13 ිම මාාඒා

මාංක 10 සි ක්ා දමුකා

මාංක 40 ඩි ාහළමාාඒා

මාංක 5 ව කහගකා

මාංක 6 ා දශදුඒ

මාංක 40 ව
ා කොටුඒබැ්දා හන
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නැ්

-

නැ්

716882944

-

716882944

342273650

-

342273650

772402451

-

772402451

710409698

-

710409698

768485566

-

768485566

725245825

-

725245825

754266319

-

754266319

718186578

-

718186578

724274893

-

724274893

755805233

-

755805233

719673167

-

719673167

721225031

-

721225031

718054691

-

718054691

719338174

-

719338174

710863578

-

710863578

779920047

-

779920047

770209028

-

770209028

නැ්

-

නැ්

771818356

-

771818356

775102519

-

775102519

771034384

-

771034384

නැ්

-

නැ්

779543575

-

779543575

776034289

-

776034289

නැ්

-

නැ්

729925421

-

729925421

ා ේ ව ස්රත්
කුමාර
ා රෝහණ රුඒ්
ස්ා ේසිාංහ
මා හකථ ප්රස්ාංග
ආන්,රත්න
 ක ව කද, කුමාර
ා ක් ග ව නිශය සා්්
ා කොා ාෝා ්
මස්ථ ජි සින්ක
රාිපක් ගක
ඊ ශ්රි,ානි ධ්ම්මිකා
ිළ ිළ ා ක් ග ජිඒ් ම
සුභාෂිණි
ජි ඩබ් නිශය සා්්
ා රොහා්
 ක ා ක් ග මි්්ා
ා්්රා්ා
ිළ ඩි කමක
මම් ව පාලි්
ා්දන
ඩබ් ිළ ා රොහා්
මයි ාමි්ද
රත්නකුමාර
ාාක ා ප්මසින්
මා බ්ස්ක්රම
ා ස්ෝමරත්න
ි,සිාංහ

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

721098085

-

721098085

755975117

-

755975117

702550910

-

702550910

නැ්
0711373536
0714698358
0779119240
0719880894
0775679432
0771195974
0777648031
0342290540
0768681767

-

නැ්
0711373536
0714698358
0779119240
0719880894
0775679432
0771195974
0777648031
0342290540
0768681767

ආරක් ගකක කමිටුඒ

-

-

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

0712986366
0342273337
0719645359
0342273452
0713078196
0718186491
0342273752
0342273329
0718837635
0779331495
0770416981

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 3 සි ා කෝම්මා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ආ්ය සින් ද මකස්ස්ථ

ප්රාමාධ්ාර
ස්්ස්් ා කොමේා මේ ස්ම්බ්ධීකරණ
ආරච්චි
කමිටුඒ
ඩි ජි ිළයුමාලි

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩබ් ව ආන්,රත්න
ගුණඒ්යධ්න
ා ක් ග ස්මක ශය සා්්
ද මකස්ස්ථ
ඩබ් ව සුමනදාස්
ගුණඒ්යධ්න
ඩි ා නකකා තුකාන්
ා ේාාරත්න

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ිළ ස්මරස්ර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

දිිළකා රාංාාා ගොඩ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 8 ිම හාග්දුඒ

මාංක 12 ව ා ්ො කනත්්

මාංක 14 මහා ගොඩ

මාංක 14 ඩි ිළා කකුඹුර
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-

-

0712986366
0342273337
0719645359
0342273452
0713078196
0718186491
0342273752
0342273329
0718837635
0779331495
0770416981

යු ා ක් ග නිහාක
පත්මසින්
ප්රභාත් කුමාර

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

සුස්්්
රාංාාා ග්ාඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ඒයි ව ා ස්ෝමපාා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මච් ජී ි,ඒ්යධ්න
ා,නක
ස්ා ේඒ්යධ්න
දින්ද ස්ම්පත්
කාන්ඒස්ම්
මම් මේ ච්ත්රාාංගනී
ඩී ජී මාානී
ඩබ් මම් චි්්ක
ා ක් ග යු ාසි්
ා රොකා්
මම් කාාංානා
කකහාන්
ඩීඩී ා්්රසින්
බී ඩී ි,රත්න
මච් ජී ද,ාඒතී
මච් ජී ා්දන
ර්කථප කුමාර
මම් ඩී ස්ම් ම
ස්ා ේකුමාන්
යු හ සින්ා ස්න
ටී ව ා ප්රමදාස්
මච් මස්ථ කමක
ප්රනා්දු
ඩී මේ මදුරාංග
ව ඩී මේ ප්රනා්දු
ආ්ය මේ නිශය සා්්
මම් ා්්රපාා
මම් ිළ කි්ය මපාා
මක ජි ස්ක්රමසිාංහ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 40 මහඌරගහ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 11 ඊ ා කොළණි,

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 40 සී කුඩා ඌරගහ

මාංක 3 ව ා බෝධිමඵඒ

මාංක 09 සී හබක් ගකා
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0757957424
0777195396
0711829060
0714673184
0759994350
0779639274
0779726169
0915723257
0775968632
0710984426
0770733138
0710789739
0343302534
0342290325
0342273345
0718314090
0776468955

-

0757957424
0777195396
0711829060
0714673184
0759994350
0779639274
0779726169
0915723257
0775968632
0710984426
0770733138
0710789739
0343302534
0342290325
0342273345
0718314090
0776468955

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0342273163
0914900707

-

0342273163
0914900707

කපාලි ීමරසිාංහ
ආ්ය මස්ථ  ක කමක
ද සිකඒා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ස්මිර ප්රි,ාංකර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ව මෆථ ා මොහමඩ්
මම් මස්ථ මම්
නිෆථාාක
මම් මම් සිනා්
මම් මස්ථ සිශධික් ග
මච් මස්ථ මම් මමීය ්ය

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 12 ිම තු්දුඒ (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ

0726227524
0915785610
0728582930
0778971400
0771742553
0713819170
0778222694
0725842423

-

0726227524
0915785610
0728582930
0778971400
0771742553
0713819170
0778222694
0725842423

දේබෝදේප් දේපෝශදල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ි,්් ගාමිණි
මච්ා ක් ග ධ්නුකථක
ආ්යසී ආ්ය
දම,් ම
ා ක් ගමච් ා්්රානි

ආර්වෂක කටුටුව
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ග ක ස්මීය ර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ිමමම්මස්ථ ස්න්නා

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

වආ්යමම්
මමානුකාා
මම් ාස්ඩ් නුස්ථාා
බීමම් තීක් ගකණ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මම්මම් නි,ාස්ථ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ම්ඩබ්ජි කසුනි

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

ම්ම්

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

දුරකාන
නංකය
0718295652
0757766171

මාංක 114 බී කුරු්දක්ද

මාංක 127 ඊ නාස්්න

මාංක 121 ඒක් ගඒැකා
146

-

0718295652
0757766171

077-905531

-

077-905531

-

-

-

0714359231
0713319805
0771382404
0711933805
0710885000
0776237445
0774587405
077-

-

0714359231
0713319805
0771382404
0711933805
0710885000
0776237445
0774587405
077-

ලි,නගමා ව
මේ ා හඒාඒස්ම්
ිළමව ද,ාසින්
ව ාක් ගෂි්
 ක නානා,ක් ගකාර
මස්ථ ක නාගහඒත්්
නදිකා ඩ,ස්ථ
මකමවමම්ආ්ය
බාංඩාර
ිමා ක් ගමයි
ා ස්ෝමා්ා
ම් ඕමත්්ා ව
ව කඩඒත්්
ම්ජිමස්ථ
රත්නසිාංහ
මකජිව ශය සා්්

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

ිමජි සින්ා ස්න

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ා ේා ක් ග ා්්රපාා
ජිඩබ් ා්්රසින්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මකමකජි සින්පාා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ම්මේ බ්දුා ස්න

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ා ක් ගජි ස්ක්රමසිාංහ
මකජිආ්ය ප්රස්්න
ඒයිමම්මම්
ිළ, මස්ථස්
ා ක් ගජිඩිඩි
ගුණරත්න

මාංක 120 ඒ රැක (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ම්ජි ා හමපාා

මච්ඩබ්ආ්ය කුමාර

6301211
0779521509

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 117 සී පැණිා දනි,

මාංක 127 බී ඕපා්

මාංක 126 සී ා හොළුඒාා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
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-

6301211
0779521509

-

-

-

0775433484
0755132518
0914933077
0770438124
0710453763
0770470798
0718406416
0779402915
0710621662
0772709002
0713247365

-

0775433484
0755132518
0914933077
0770438124
0710453763
0770470798
0718406416
0779402915
0710621662
0772709002
0713247365

-

-

0774604617
0779715766
0914900546
0712694554
0773351848
0775297866
0776779717
0773321718

-

-

0774604617
0779715766
0914900546
0712694554
0773351848
0775297866
0776779717
0773321718

යුජි රාමස්ක්රම
ිළආ්ය කාාංසූන්,
මච්ජි ශ්රි,ාා්ා
මස්ථමේ ස්ා ේනා,ක
ා ක් ගඩබ් සුනිාා
ශය සා්්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 117 ව මීය පාඒා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

0913905369
0718260836
0914922851
0715995357
0716524064

-

0913905369
0718260836
0914922851
0715995357
0716524064

-

ිමියපාය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ම්.මස්ථ ස්්ාන
මේ සින්ඒ්යධ්න
මධුස්ාංක
ආ්ය. මහ ආරච්චි
මව.පණ්ඩි්රත්න
මේ දම,් ම
ස්ම්්
ඩි රාංජිත්
ස්ා රෝිනි
මා බ්රත්න
ඩි ග,ා්
ා ක් ග ාමි්ද
ව ආන්,ඒාංශය ස
මච් ාමි්ද
ා්්රසින්
ඩබ් සුස්්්
ව ද්්රසින්
මම් ස්දරුඒනි

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

දුරකාන
නංකය
755910755

මාංක 28 සි ඕම්්

718601995
915710192
913901448
714055315
779435268

මාංක 28 පහළ ඕම්්

755528229
718012853
913783887
779373423
779353172

මාංක 28 ාහළ ඕම්්

779363040
752914359
778379474
755650926
776632835

මාංක 27 ඊ ඒකාඹගා
718098850
913922731
148

-

755910755
718601995
915710192
913901448
714055315
779435268
755528229
718012853
913783887
779373423
779353172
779363040
752914359
778379474
755650926
776632835
718098850
913922731

ා හොදමුනී
මදින්සිාංහ
මාංගා
කුාා ස්කර
බුශධික
ා කෝලි්
ම ආ්ද
ඩි මාා
මා බ්ස්ක්රම
ඩි ි,ාාක
ඩි ගුණසින්
ා ක් ග නාාක
ඩබ් ා පෝනම්
ා පරුම
ා ක් ග ප්රදිප්
ිම.ස් ා මලිකා
ා ක් ග ගුරුසිාංහ
සුමනපාා
සුස්්්
ස් සින්ක
නාලි්ග
ම ආ්ද
රුඒ්
ි,රත්න
ගුරුසිාංහ
ගුරුසිාංහ
ා හමසින්
ා්දික
මමරකි්ය ම
සුන්,ආරච්චි
ස්දරුඒ්

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

779672485
776766647
723369448
මාංක 27 ිළටුඒා දකුණ

915681787
772500640
912291599
772586949
779624939

මාංක 27 සි ිළටුඒා කතුර

718279465
773564191
779653138
773654968

මාංක 27 ඩි මහා ඒා
මභ,ර්ර

776323799
778410934
717039393
772985411
776632835

මාංක 27 ව ඒකාඹගා

777694553
776661070
777951184
771250290
773748999

මාංක 27 ිළටුඒා බ  ආන්

770484666
770484666
779530158
723302225
724215701

මාංක 94 ව ිළණිකහන
776158735
776491817
149

-

779672485
776766647
723369448
915681787
772500640
912291599
772586949
779624939
718279465
773564191
779653138
773654968
776323799
778410934
717039393
772985411
776632835
777694553
776661070
777951184
771250290
773748999
770484666
770484666
779530158
723302225
724215701
776158735
776491817

ා්්රසින්
සිජිත්
ා ක් ග.ිළ මමරසින්
ඊ රත්නා
දම,් ම
ජි සුනික
කුසුම්සින්
ක්න්ගර
ා ක් ග ඒස්්්
ීම ා්්රා
ා රෝහණ
මස්ථ මමරසින්
ා හමරත්න
ා ක් ග චි්්ක
ා ක් ග ා්්රානි
මස්ථ රාස්ාංගි
කරුනාරත්න
ර්්යණඒ්යධ්න
ඩබ් ි,ීමර
බ්දුඒ ම
ා හමා්්ර
ිළ,්්
ා්්රානි
මම් ා රොකා්
මස්ථ ප්රි,ද්යශය සනි
ා්දික
ස්මරා ස්කර
ම් කද, කුමාර
ා්දන
ප්රි,ාංගනි

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

713821228
778681205
716326074
779993495
768362672

මාංක 28 ිම

719975773
758117265
718282667
මාංක 29 ිම ඕපා්

718282667
750677184
913929436
712390839
717954458

මාංක 29 ව මස්ත්්ාඒ

785364142
915618069
777427923
712170112
773695011

මාංක 25 සි ඇකිළ ක, නැ

71393991
773675011
778041125
783094277
784920668

මාංක 25 ිම ඇකිළ ක, ද

711361652
718410457
771504423
912291755
724500576

මාංක 25 මච් සිත්්රා ගොඩ
711112095
724501297
150

-

713821228
778681205
716326074
779993495
768362672
719975773
758117265
718282667
718282667
750677184
913929436
712390839
717954458
785364142
915618069
777427923
712170112
773695011
71393991
773675011
778041125
783094277
784920668
711361652
718410457
771504423
912291755
724500576
711112095
724501297

පත්මසින්
නාමක
දුමි්ද
ා ක් ග කද, කුමාර
කා් ම
ාක් ගමාලි
ා්දන
මේ ස්රත්
නුඒ්
මා නෝම
ීම ා්දන
ජි ා ස්ෝමසින්
සුනික
රාංජිත්
ඩබ් ා්දරත්න
නිා්්
 ක රණතුනාංග
මේ කුසුමාඒ ම
ීම මාානී
ජී ි,්්
මස්ථ ා ප්රමදාස්
මම් ිළ,ාංකර
ා ක් ග ධ්්යමදාස්
ා ක් ග රාංජිත්
රාංජිත්
ා ේ ිළ,ඒ ම
බී ද,ාන්ද
මේ සිනික
ජි ි,රත්න
මච් ා්දන

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

710710168
712748950
714694600
මාංක 26 ඇකා
්ණබශා ශගම

917922813
722140505
710488009
718410465
713135231

මාංක 25 ා ක් ග ර්කථපගකා ාන

712285362
727311069
717663882
782977289
774406868

මාංක 29 මච් ම ා කොා හො

785570253
915713263
770517022
718310425
917712503

මාංක 25 ජි ඇකිළ ක,
මධ්යම

915786450
726268771
783543445
715631481
771020966

මාංක 94 මච් රැකඩා හන

915726417
915616443
776657470
72330295
915619055

මාංක 94 ඊ වරමුකා
716233714
713521000
151

-

710710168
712748950
714694600
917922813
722140505
710488009
718410465
713135231
712285362
727311069
717663882
782977289
774406868
785570253
915713263
770517022
718310425
917712503
915786450
726268771
783543445
715631481
771020966
915726417
915616443
776657470
72330295
915619055
716233714
713521000

ස්ම්බ්ධීකරණ
ව සුන්,පාා
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ද්යශය සන
ා පර දැනුම්දීා ම්
ා ක් ග ද,ාඒ ම
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මම් මජිත්
ගැනීා ම් කමිටුඒ
්නුිා
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ප්රස්ාංගා
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
නිමාා ස්න
ා පර දැනුම්දීා ම්
ශ්රිාාක
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මච් ස්ම්
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ිළ,් ම
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ා ක් ග කසු්
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ව ි,ා ස්න
ා පර දැනුම්දීා ම්
ා ක් ග සුමිත්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ා ක් ග ද,ාන්ද
ගැනීා ම් කමිටුඒ
නිස්ාංස්ාා
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
්රාංග
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා ක් ග නිමක
ා පර දැනුම්දීා ම්
්ාරක
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ව මනුකා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ාා්දනි
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
නිස්ාංස්ාා
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ව ග,ානි
ා පර දැනුම්දීා ම්
ම් ආන්,ඒ ම
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
කමක
ගැනීා ම් කමිටුඒ
නිමාලි
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ා දොළමුකා
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ස්ම්
ා පර දැනුම්දීා ම්
මම් මමරඒනාංස්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ා ක් ග ා මත්්ාන්ද ගැනීා ම් කමිටුඒ
මච් ාාංකා
ප්රාමාධ්ාර

713513680
77165035
915687810
මාංක 94 ඩි කහදුඒ

774235118
728989757
776550718
915712808
771137636

මාංක 94 මම්බන කතුර

770375379
915617214
779612125
725714687
776171326

මාංක 31 ා ේ ්ාගස්ථා ප්
බ  ආර

715280557
774645924
779359016
756537353
776519310

මාංක 26 සි කඩාගා

711842377
729226842
713941430
713433862
713482855

මාංක 26 ිම ාගා ්ාාඒ

782975588
915619252
714307966
775442528
710146500

මාංක 26 ව ාහළ
912291117
776469720
152

-

713513680
77165035
915687810
774235118
728989757
776550718
915712808
771137636
770375379
915617214
779612125
725714687
776171326
715280557
774645924
779359016
756537353
776519310
711842377
729226842
713941430
713433862
713482855
782975588
915619252
714307966
775442528
710146500
912291117
776469720

මආ්ය මජිත්
ා්්රසින්
ා ක් ග ා්දික
මස්ථ ාස්්්
ාතුන්කා
ඩබ් මා ,ෝම
ා ක් ග මස්ාංක
කද,ාාංගනි
ා ක් ග මආන්,දාස්
ව මජිත්
ස්දරුඒ්
ා ප්රමසින්
මස්ථ ම ආ්ද
ිළ මා හකථ
ඩබ් නිා් ම
මනුරුශද
ජි ිළ,ා ස්න
ආරච්චි
කුසුම්
මමිත්
සුනික
 ක මනුාා
ජි ා්්රානි
කමක
ා ේ මධුඒ් ම
ඩි කරුනාරත්න
ිම ා ප්රමසින්
කක,ානි
මම් ා ආරු
මම් සුමාලි

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

784777564
771133172
719026971
මාංක 31 ඊ කැකාප්

712210159
783637833
717488642
754422331
718472407

මාංක 31 ජී කැ ්ා දොළ

726001417
712600684
9112290898
711023917
766257432

මාංක 94 සි ඒතුරස්ා

721966630
789773479
723955376
773604748
713992082

මාංක 94 ා ක් ග කහදුඒ දකුණ

777189041
776477021
726227905
715675532
713522417

මාංක 26 ජි ඇකා

785424346
756131037
776671190
772765563
771613508

මාංක 26 ඊ ාහළ්ාාඒ නැ
788222318
914980118
153

-

784777564
771133172
719026971
712210159
783637833
717488642
754422331
718472407
726001417
712600684
9112290898
711023917
766257432
721966630
789773479
723955376
773604748
713992082
777189041
776477021
726227905
715675532
713522417
785424346
756131037
776671190
772765563
771613508
788222318
914980118

ා ක් ග ප්රි,ද්යශය සනි
මයි ස්ා ේසින්
ා ක් ග ශය සා්්
ඩි මධුස්ාංක
මනුර
නිා්්
ව සින්ා ස්න
ා ක් ග ආන්ද
ා ප්රමදාස්
මක ිළ,් මකා
ා ක් ග මා හකථ
ම ආ්ද
ා ක් ග සුනික
ස්ාංජිඒ
ව ා්්රාඒ ම
ඕ තුෂි්
ඕ සුනික
ම් ා ප්රමදාස්
ස් ්න්දු
ශ්රිාා
ඕ ර්කථප කුමාර
ා ක් ග ිානක
ඩි.ා ක් ග ි, මස්ථස්
මේ ධ්්යමසින්
ආරච්චි
නිශය සා්්
මයි කුාසින්
ා ක් ග ා්්රපාා
ා ක් ග බ්දුා
 ක නිද්යශය සනී

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

713821671
713957738
712243448
මාංක 26 ඩි ාගා නැ

716241068
774486753
711455366
718394157
724500790

මාංක 31 ිම ාදිපා කා ගොඩ

915627164
718407113
756465381
719530737
779378441

මාංක 29 ඩි ා ගොළුඒාමුකා
බ

776266949
77937844
718004615
779348441
710796335

මාංක 29 සි ා ගොළුඒාමුකා
ක

776127869
713167128
712003611
776601074
776109630

මාංක 94 මක මම්බාන

729529818
774463914
777543310
913917652

මාංක 94 ා ේ  මබ්ා බොටුඒා
771394688
72448100
154

-

713821671
713957738
712243448
716241068
774486753
711455366
718394157
724500790
915627164
718407113
756465381
719530737
779378441
776266949
77937844
718004615
779348441
710796335
776127869
713167128
712003611
776601074
776109630
729529818
774463914
777543310
913917652
771394688
72448100

ා ක් ග සුරාංගී
ා ක් ග ගුණඒ්යධ්න
ස්ම්
ස්ාංජිඒනි
ාන්රරත්න
්රාංග
මා හකථ
ධ්්යමා ස්න
ා ක් ග මධ්රාංග
ඩබ් ාක් ගෂි
මනුරාධ්නි
මස්ථ කුමාර
ා ක් ග.මච්
ධ්්යමා ස්න
ම් ි, මස්ථස්
මම්.ඩබ් නලි්
ාමි්ද
මස්ථ. ක රස්්්ර
මාංින රාංජිත්
දුමි්ද රුඒ්
ා ක් ග.ඩබ්
මා ාක් ගස්ැ්ඩ්ය
ඩබ්.මච් ප්රි ම
ස්ා ේරත්න
ර්කථපා ප්රි,් ම
කුමාන්
බ ා පොා පදුම ආමි
ාාක ා ාොකු
ලි,න
ා ක් ග.මව ි, මස්ථස්
මම්.ා ක් ග ාලිත්
මම්.ා ක් ග ා්ද්රිකා
ා ක් ග.ව කැළුම්
ඕ.ා ක් ග.ඩි ධ්ම්මික

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

772000972
722057615
713519346
මාංක 31 සි දික් ගා හන

779359016
712293598
716267444
717467013
මාංක 31 ඩි  ආඹුටුා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

716277444
913916346
මාංක 31 ිම ්කගස්ථා ප්

776585766
718212479
779911595
783069641
711778400
718115487

මාංක 31මමුා ගොඩ

717219412
716163698

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

776007673
717730263

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

788389669
913914791

711474442
712957757
මාංක 31 ා දකා පෝන

712190262
718991524
724195274
712465605

-
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772000972
722057615
713519346
788389669
913914791
779359016
712293598
716267444
717467013
776007673
717730263
716277444
913916346
776585766
718212479
779911595
783069641
711778400
718115487
717219412
716163698
711474442
712957757
712190262
718991524
724195274
712465605

කඩවත් ස් ර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ා ක් ගමච්ව සුනික
ා ප්රමරත්න
ස්ලි,්
මා බ්ගුණඒ්යධ්න
ස්මාා
පකා ක්ැ්න
ආ්යමම් ාලිත්
ද,ාන්ද
මම්ඩබ්ා ක් ග ිනක
කමක
ිමා ක් ග සින්පාා
මවආ්යමම්
ුා ස්්
සීමම්
 ආන්මුතුා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මාංක 108 බී කක් ගඒත්් (බ)

මාංක 98 මඩඒාමුක (ද)

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
මච්ජි ිගත් රීම්්ර කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ජිජි ා මත්්ාන්ද ගැනීා ම් කමිටුඒ
මාංගලිකා
ලි,නා ව
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ජිිළ ස්ථඒ්යණා
ා ක් ගා ක් ග මමරසින්

මාංක 119 ා බෝා ප් (බ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ඩබ්ා ක් ගා ක් ග ප්රි,ානි කමිටුඒ
ආ්යජි නඳුනි
ආරක් ගකක කමිටුඒ
්ක් ගෂිාා
ා පර දැනුම්දීා ම්
,ස්ඒතී දහනා,ක කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
කායානී මුණසිාංහ ගැනීා ම් කමිටුඒ
ජිා ක් ග තුකාන්
ප්රි,ාංකා
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ිමව සුනික
මානී කාාංසූන්,

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

මාංක 96 සී කළුඒැකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
156

දුරකාන
නංකය
0912247054
0773039640
0912244058
0912226476
0912242641
0774020220
0774656685
0717037979
0779828820
0755153058
0773040686
0776060393
0721014891
0771595191
0779997363
0771860625
0776434360
0771332355
0714052811
0912241752

-

0912247054
0773039640
0912244058
0912226476
0912242641
0774020220
0774656685
0717037979
0779828820
0755153058
0773040686
0776060393
0721014891
0771595191
0779997363
0771860625
0776434360
0771332355
0714052811
0912241752

හකස් කගා
මමරඒාංශය ස  ආමි
මම්ා ක් ගජි ිගත්
ා්්රාාක
මම්මම්මම් ශ්රීනාත්
ා ක් ගමස්ථ සුභාෂි ම
සුනික ා ප්රමරත්න
සුමිත් ාක් ගකථම්
ම්ා ක් ගව ා්දික
ර්කථපකුමාර
දඒදය ප්රදීප්
ද්යශය සණ ආදිා හමේ ක

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
දුාානි මා බ්සු්දර කමිටුඒ
ස්ැර,් ප්රි,්්
ගමි් මුණසිාංහ
ඊව දාසි් ද
සිකඒා
සි්ාරා දිකරුක් ගෂි
දනසින්
ා කෝදාා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

සීආ්ය මපරැක් ගා ක් ග
ා ක් ගසී
ා ස්ා නස්රත්න
මම් ස්ම්
දිස්ානා,ක
ා ේව ඇ් ස්ථ
මයිඩබ් ද,ාරත්න
ිමව ප්රි්ස්ථ
මකඩබ් නලී්
ප්රි,්්
ඩි මනුර
ර්ා දනි,ාරච්චි

මාංක 119 ව ා බෝා ප් (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

යුම්  මාකරත්න

මාංක 98 ව මඩඒාමුකා
(ක)

මාංක 99 සී මකුළුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 96 මච් මිණුඒ්ා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 97 සී ා පොකුණඒත්්

ප්රාමාධ්ාර
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0711892692
0714464976
0714834044
0718254308
0777596001
0772402615
0771022627
0772615668
0779343576
0777185292
0770849787
0771096790
0771043141
0777945542
0912246021
0765365662
0777257370
0718108510
0773573338
0912232100
0774164077
0776065339
0770036462

-

0711892692
0714464976
0714834044
0718254308
0777596001
0772402615
0771022627
0772615668
0779343576
0777185292
0770849787
0771096790
0771043141
0777945542
0912246021
0765365662
0777257370
0718108510
0773573338
0912232100
0774164077
0776065339
0770036462

ස්ම්සුදී් න්කථඒා්
ඒයිආ්ය ග,ා්
ප්රස්්න
ා ඒකාස්ාමි
ස්ත්ගුනම්
මම්මස්ථමම්
ස්ත්රා්
දිලිනි නිස්ාංස්ාා
ජිමච් ා්්රානි
දිපා ක්රිකා් ම
ීමමම් නාන්ා්ා
ඩිමක ියරාණි
ජිමච් මාානී
ිමජි බ්දුා ස්න
කරස් ා ව මාානී
ිළජි සිදත්
ර්කථපමාක
ිළජි ස්රත්
ඩිමම් කා ක් ග බාංඩාර
මච් ස්රණපාා
ඩිස්
ා පෝනම්ා පරුම
ිළිමම් මදින්ීමර
ඊමච් ා ප්රමා්්ර
මච්මම් ඒානඒතී
මම්ා ක් ග ා ප්රමසින්

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 101 බී මිලිශදුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 101 මිා කා ප්

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 97 ව ඒැලිඒත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ස්ජි් ාක් ගමාක
ආ්යමක න්දසින්ද ා පර දැනුම්දීා ම්
සිකඒා
කමිටුඒ

මාංක 99 ඩි ා ශඒතුර

මාංක 103 ගිාංා ්ො (බ)
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0779112334
0912223224
0912244489
0777703252
0770277133
0778840431
0771341996
0776544951
0772652439
0771514790
0775578624
0714794077
0779429272
0715998221
0775759012
0718605572
0912248534
0773880545
0779131626
0722634803
0714690065
0713650513
0912248367

-

0779112334
0912223224
0912244489
0777703252
0770277133
0778840431
0771341996
0776544951
0772652439
0771514790
0775578624
0714794077
0779429272
0715998221
0775759012
0718605572
0912248534
0773880545
0779131626
0722634803
0714690065
0713650513
0912248367

ා ක් ග ක රාංිනී
ා ක් ගා ක් ග
නිමාාඒතී
ඩබ්ඩි න්ාඩ් ද
සිකඒා
ජිමකජි ා්දිමා
ස් සින්,ාඒතී
මකමම්මස්ථ ස්ම්
කුමාර
මේ  ක ද සිකඒා
ජිමච්ම් ාතුරාංග
ආ්ය රණසිාංහ
බීමස්ථ ක් ගා ාඒඩ්
ිමමස්ථීම ප්රස්ාංග
මස්ථා ක් ග ීමරසුන්,
වීම කරුණා මාක
වීම මරුණ
ා රෝ ආ්
ම්සී ඒගාආරච්චි
මච්ා ක් ග ආා ාෝකා
මච්ඩබ්ම් ද
සිකඒා
ා ක් ගඩි ීමරසිාංහ
ආ්ය ඒඩුා ව
මේ මා බ්ස්ක්රම
ා ක් ගමම් බ්දුා
ා ක් ගීමම්
ා ප්රමාාක

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 100 ව ා දඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 96 ා ේ කුඹුකඒැකා
(ක)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 96 බී ගකඒඩුා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 96 ඩි ා කොටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මේ ා හඒාා ාෝර්ස්ථ කමිටුඒ
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0772718301
0912235442
0912247848
0719731744
0770254724
0774482162
0768657213
0770685148
0767971604
0776142192
0776303000
0776080525
0912242983
0718663058
0774954331
0772697994
0766891432
0718115532
0915788516
0912222379
0775904444
0914915443
0773851122

-

0772718301
0912235442
0912247848
0719731744
0770254724
0774482162
0768657213
0770685148
0767971604
0776142192
0776303000
0776080525
0912242983
0718663058
0774954331
0772697994
0766891432
0718115532
0915788516
0912222379
0775904444
0914915443
0773851122

ිළස්ජිආ්යමස්ථ
ගුණා ස්කර
මක දහනා,ක
 ක ස්ා ේනා,ක
ජිජි දිපා
 කමච් චිත්රා ස්න
මස්ථජි ත්රීමාස්්ාන
ා ක් ගඩි ධ්්යමප්රි,
ම් ුා ස්්
යූ ාක් ගමාක
මම්මච්මම්  ආස්ාම්
ජිජි ද,ාරත්න

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 96 ඊ න්ච්ම්ඩ්ක්ද

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 106 කුරුඳුඒත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

0773182389
0773284268
0770392730
0912241819
0779739544
0718034141
0774360977
0771244976
0758289036
0771048583
0777177728

-

0773182389
0773284268
0770392730
0912241819
0779739544
0718034141
0774360977
0771244976
0758289036
0771048583
0777177728

-

දේගෝනියනුවල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
මස්ථ.ිළ ගුරුසිාංහ
ඩබ්.ා ක් ග
ා්්රා්ා
පත්මාාක
ආරච්චි
පත්මාාක ස්රසිාංහ
ජි.ජි කරුනාරත්න
මම්.ව ාක් ගකථම්
මච්.ජි ආන්,සින්
ා ක් ග න්දාඒ ම
ජි ාස්්්
ා ක් ග.ා ක් ග ා රෝහණ
ිම තුකාර
ිම.ජි රුචිනි

කටුටුව
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

මාංක 73 සි
කරුඒාබැශද

මාංක 66 මළුත්ඒා

ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

දුරකාන
නංකය

-

722424870

-

770020228
728646195
712630456
728646195
915785646
776979962
915718694
913901731
712472252
714464993

මාංක 59 ව
ආරච්චික්ද
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770706167
771137468

-

722424870
770020228
728646195
712630456
728646195
915785646
776979962
915718694
913901731
712472252
714464993
770706167
771137468

ජි.ජි ා්ා ්රස්ථන
ිම.මච් න්දාඒ ම
රුක් ගම්
මතුා ාක් ගෂිකා
ඥානඒ ම
 ක.පාලි්
රශය සාලි
ප්රස්්න
ා ක් ග.ජි ා්්ර
දම,් ම
ක්රිකා්්
ඩබ්. ශය සාලින
කශධික
මච්.ා ක් ග  මලිනි
මච්.මක සිසිර
ඩබ්.මම් ා්්රසින්
ඩි.මක ා්දන
ා ක් ග.මක.මක
ඥානසින්
ා ක් ග.මක ජි
නිා්්
මේ ගුාසින්
ඩබ් කා් ම
ජි බ්දුාරත්න
ිම.මක ප්රි,්්
ඩබ්.ා ක් ග ්මරා
ා ක් ග.ජි කා් ම
ව.යු.ිළ
මතුා කොරා
ිම.මච් ා ස්ෝමඒ ම
ඩබ්.හච් ස්ාංජිඒනි
ා ක් ග.ජි මආන්ඒාංශය ස
ඩබ්.ා ක් ග දිප් ම
මස්ථ.ඩබ් ,ස්ාාක
මස්ථ.ා ක් ග ිළ,දාස්
ඩබ් ප්රි,්්
නලි්
ජි.ා ක් ග සිකඒා
ජි.මක ආන්පාග
මම් කුසුමා්ා
ම්.ජි ගුණපාා

ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ

716231205
915274031
779651156
මාංක 66 ඩි
ා හනා ගොඩ

775363813
774382742
724660696
915781996
776688840

මාංක 66 ඊ
 මාකගම

711738017
775699695
719894546
773127423
717137614

මාංක 60 ඩි
ා දොඩම්කහස්ා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ

775586922
774303850
මාංක 66 ව
මානම්ිළ

මාංක 59 ව
 ආක් ගකඩුඒ නැ

මාංක 66 ජි දගරගහ
කඩුමුකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ

777547873
774154520
777520931

718279099
771670368
729530233
722717245
752126534
777539892
773825543
770596825
771148789
771564074
782943079
723900072
771118333
774934273
779233379

මාංක 60
ා ගෝනාිළනුඒා
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711568304
723002390
771391352

-

716231205
915274031
779651156
775363813
774382742
724660696
915781996
776688840
711738017
775699695
719894546
773127423
717137614
777547873
774154520
777520931
775586922
774303850
718279099
771670368
729530233
722717245
752126534
777539892
773825543
770596825
771148789
771564074
782943079
723900072
771118333
774934273
779233379
711568304
723002390
771391352

ඩබ්.ජි ාතුරාංග
ා ේ ඒස්්්
ප්රි,්් කුමාර
මම්. ක ස්කස්්
ා ක් ග.ා ක් ග මමරඒාංශය ස
සුන්ද
ඩබ් මා ස්ෝක
ා ක් ග.ජි සුජිඒ
ිළ. ක නිා් ම
ව.ඩි සුසික
ිළ.ජි ාමි්ද
ඩබ්.ව
ා ප්රමකා් ම
ව.ව ආන්,දාස්
ඩබ්.ා ක් ග ස්චිනි
ඩි නානි
යු.ා ක් ග මරුණ
ශය සා්්
ම් ගුරුා ව
දුමි්ද රුඒ්
ම්ාමුදි
මම්.ව ිළ,සින්
ා ක් ග.සි ද්යියකා
ශ්රි,ානි
මච්.ඩි කකහානි
බුශධික
ාමක ස්ා ේරත්න
ඩබ්. ක කර්කරත්න
 ක.මයි.ා ේ
ා පා ්යරා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ

777905224
771281744
මාංක 66
බා්ඒැකා ගොඩැකා

770636966
914909633
775070974
721201289
713183963

මාංක 60 ඊ කලුඒගහ
ිනපද,

772438953
915618562
915788184
772799422
772617448

මාංක 66 ිම
ා බ්රතුඩුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මච්.ජි ලිාාරත්න ගැනීා ම් කමිටුඒ
ා ක් ග.මච් මාානි
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ප්රදිප්
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ව.ිළ ස්ම්්
ා ක් ග.ජි ස්ක්රම මාක ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ා ක් ග.ජි ස්ශය සථඒ
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩබ්.මක
කරුනාදාස්
ප්රාමාධ්ාර
මච්.ම්.ා ක් ග
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ා බ්නක

775869281
772315030
779780306
774394612
771317640

මාංක 60 සි
කඩ්ා්ඒත්්

මාංක 68 ව කින්දිඇා

719567726
914913502
772343762
772989566
779749907
772888684
721204827
775966143
71534274
712335686

මාංක 60 ව
ා ගෝ:බ  ආර

මාංක 60 ිම
ා ගෝ:මධ්යම

913926912
771476916
718633491
779103227
915612090
775050123
786556911
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777905224
771281744
770636966
914909633
775070974
721201289
713183963
772438953
915618562
915788184
772799422
772617448
775869281
772315030
779780306
774394612
771317640
719567726
914913502
772343762
772989566
779749907
772888684
721204827
775966143
71534274
712335686
913926912
771476916
718633491
779103227
915612090
775050123
786556911

ඩබ්.ව ප්රස්්න
ජිනදාස්
මනික ශය සා්්
ාා ්යකා
මාංගාගුරු
සුභසිාංහ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

779089304
915783014
මාංක 66 මච්
ඊන්,ගහමුකා

779975011
772063417
775429513
770545135

-

779089304
915783014
779975011
772063417
775429513
770545135

ෙබරාදුව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ඩබ් සුා ්ප්රා
ස්රසින්
ිළා ේා ේ සිසිර
කුමාර
ප්යසි ගමා ව
මකිම දිපාක
ා ස්පාලිකා
ර්ිය
ලුණුගම්ා ඒා හර
ා්දරාංස්  ආමි
ඩි ග,ා් සුරාංග
ජිිළමච් සුනික
ිළමච් ා්ද්රිකා
මව ා්න
මදුකා්්
ආ්යමච් ස්ා ේපාා
ස්ම් කුමාර
ම් මමරනා,ක
ා ක් ග පලිහක් ගකාර
ඩිමච් ප්රා මෝදා
ිළමච් නිා රෝකා
ිළමච් ිළ,දාස්
වඩිමම් මා නෝේ

කටුටුව

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 132 ්කා ප් දකුණ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 132 ව දළඒැකා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

මාංක 136 කණඒටුන
නැා ගන ආර

මාංක 136 ව මහරඹ
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දුරකාන
නංකය
0775355922
0778238102
0756657096
0775936975
0772018862
0777044960
0779110918
0775769408
0915620798
0775622958
0779973014
0912243071
0773140708
0912250410
0786021276
0776545111
071-

-

0775355922
0778238102
0756657096
0775936975
0772018862
0777044960
0779110918
0775769408
0915620798
0775622958
0779973014
0912243071
0773140708
0912250410
0786021276
0776545111
071-

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩබ්මස්ථ සුජිඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ව කා ක් ග නිා රෝකා
ජිා ක් ග නුඒ්
ාතුරාංග

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
ඩිිළමච් ාස්්්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
 මාානි ප මරනා ව ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රස්ාශ
නිකමිනි ස්දමාලි
ිමා ක් ග පරනස්්ාන
මම්ා ක් ග ස්ම්මලි
මකජි ි,්්
ගුණඒ්යධ්න
ිමමක රමයා්ා
ජිමච් තුකාර
නිම්්
මලුත්ඒා
ඥානර්න  ආමි
ිම ියඒ්්
මදුමාදඒ
ඩබ් රස්්්ර
ස්ලි්ද ි,ා ස්කර
මම් හ්යක මදුකා්
්කා ප්
ආන්,ා ිෝ්  ආමි
වඩි මා බ්ා ස්කර
ජිජි ධ්්යමා ස්න
මකආ්ය කමක
ප්රි,ාංකර
ඩබ්මම්ිළ රූපසිාංහ
ඩබ්මස්ථටී ප්රි,්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 137 කණඒටුණ
බ  ආර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 137 ව කණඒටුණ
මධ්යම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 137 බී ,ශා ද ආමුකා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 137 සී ා බොනස්ස්ථ ාඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
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6278801
0771569671
0775249564
0756167990
0777958185
0912226519
0716829102
0917911084
0912224832
0777036581
0778876751
0774606008
0914916488
0912283564
0779012509
0728687117
0779014876
0914933124
0776945644
0770758430
0775250269
0770424549
0772539775
075-

-

6278801
0771569671
0775249564
0756167990
0777958185
0912226519
0716829102
0917911084
0912224832
0777036581
0778876751
0774606008
0914916488
0912283564
0779012509
0728687117
0779014876
0914933124
0776945644
0770758430
0775250269
0770424549
0772539775
075-

මනුර

කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
ශය සාලි, ගුණා ස්කර කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මකමස්ථා ක් ගමම්
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මුදලිා ව
ා ක් ගජිසි මමරසිාංහ
මම්මම් සුනික
ා මකස්්
ද,ාරත්න
ා ක් ග ා්්රානි
ඩබ්ිළ වකනා,ක
ා ක් ග කරුණාා ස්න
මා ස්ෝක මදින්ස්ර
මේ වකනා,ක
ිළස් කිත්සින්
ජිා ක් ග ස්ම්
ප්රි,්්
ඩිජි බාංදුා ස්න
න්දනි
මා නකස්්ාන
මච්ා ක් ගම්
ාක් ගකා්්
ිළජි සුනි්ා
ජිමච් ස්ා ේපාා
ිළජි කුස්්්ා
ා ේමක ාමිාා
ද,ානි
කා ශනි සුා ්ත්රා
ඩබ්ඩිමම් පත්මසින්
ම්මච් නිහාක
වමච් සුගනරත්න

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 142 ිළ කදුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 142 ව මත්්රා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 143 ා දොඩම්ා ප

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 143 ව
හකා ාොලුඒා ගොඩ

මාංක 143 බී හදුා ගොඩ
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0686272
0776901247
0776673617
0715431122
0776086920
0714004075
0779071155
0913922573
0717245624
0770424554
0750686272
0771192955
0768913535
0757515421
0712057513
0912282179
0776384641
0776323673
0776323673
0915717029
0771880572
0778718475
0776283185
075-

-

0686272
0776901247
0776673617
0715431122
0776086920
0714004075
0779071155
0913922573
0717245624
0770424554
0750686272
0771192955
0768913535
0757515421
0712057513
0912282179
0776384641
0776323673
0776323673
0915717029
0771880572
0778718475
0776283185
075-

මච් නිා් ම
මම්මච් රුා ම්කථ
රජි්
මච්ා ක් ග ා හමසින්
මච්ස් ාතුරාංග
කි්ය ම
කසු් පශමකුමාර
ඩිජි ක ගුණා ස්කර
සි රූපසිාංහ
මස්ථමම්විළ
ස්මරදිඒාකර
ිළමච්  කවුාමේ
සිකඒා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ජිමච් සින්ා ස්න
ා ක් ගආ්ය ක
ා ්යණුකා දම,් ම ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ජිමම් න්දසින්
ා පර දැනුම්දීා ම්
ඩි නිහාක ප්රි,්් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
නිකමිණි
ගැනීා ම් කමිටුඒ
බාංඩාරා ව
යු ස්රත් කර්ක
ආරක් ගකක කමිටුඒ
කුමාර
ජිමච්ා ක් ගජි
ා ්යණුකා
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මකමස්ථා ක් ගමච්
කමිටුඒ
මුදලිා ව
ා පර දැනුම්දීා ම්
නාානි ස්ා ේරත්න කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ර්ජි් ගුණඒ්යධ්න ගැනීා ම් කමිටුඒ
කටුකුරු්ද
ආරක් ගකක කමිටුඒ
සුග්න්ද  ආමි
ශය සා් ම මානඒඩු
ජිා ක් ග සුමනසින්
මච්ා ක් ග ිගත්

මාංක 144 ලි,නා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 144 ව ා කොවගා

මාංක 144 බී
ා මොරම්ිළ කා ගොඩ

මාංක 144 සී කටුකුරු්ද

මාංක 144 ඩී ා කොවගා 1
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5320792
0773988330
0719674570
0915612312
0716117174
0767900221
0752546015
0718027034
0779169410
0775986364
0774331432
0775507847
0776732308
0770779639
0778180502
0776353808
0778463738
0776673617
0774374164
0772382433
0912283641
0776416340
0911392472
077-

-

5320792
0773988330
0719674570
0915612312
0716117174
0767900221
0752546015
0718027034
0779169410
0775986364
0774331432
0775507847
0776732308
0770779639
0778180502
0776353808
0778463738
0776673617
0774374164
0772382433
0912283641
0776416340
0911392472
077-

ඩබ්ා ක් ග
ා ේමශය සා්්
ිළජි ියරානි

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

නදිකා ස්දමාලි

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ම්ඩබ්ව මමරදාස් කමිටුඒ
මකජි මනික
ා පර දැනුම්දීා ම්
කුමාර
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ිළජි ගාමිණි
මච්ඒයි දිලුම්
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ස්ම්පත්
මච් ක කදාන්
ශය සෂිකාා
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මච්ා ක් ග ා ස්නාධිර කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
ධ්්යමසින්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩිජි ර්ාංචිා හඒා
ඩි නිහාක ප්රි,්්
ඩිමක රමණි
ඩබ්ම් මස්් ම
ිළජි මාංගලිකා
ඩබ් ර්දිමා
ා ක් ගව පශමිණි
ස්හාරාධිප ම
සුධ්්යශය සනාරාම,
ඩබ්මම්  මාක් ග
කුමාර
ා ක් ග සුගුණා ස්න
මම්මස්ථ මා නෝිා
ම්මස්ථ
ස්මරනා,ක
ස් මාාා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 144 ඊ ා කොවගා 2

මාංක 144 මෆථ
ඌරගස්ථා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 148 හීන කගා දකුණ

මාංක 148 ව ්කා ප්
නැා ගන ආර

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
167

1495944
0772185012
0917919585
0712453845
0915688563
0713390027
0773313500
0772290570
0777404809
0771119899
0718051257
0713319444
0770779639
0914993307
0777938285
0779895954
0779959119
0913905497
0912283445
0779045582
0713207272
0776195978
0912282172
077-

-

1495944
0772185012
0917919585
0712453845
0915688563
0713390027
0773313500
0772290570
0777404809
0771119899
0718051257
0713319444
0770779639
0914993307
0777938285
0779895954
0779959119
0913905497
0912283445
0779045582
0713207272
0776195978
0912282172
077-

මයිරාාංගනි
මස්ථමච් ස්රා ස්කර
ිළමස්ථ ා ඒදා ව
ඩබ් ධ්නපාා
ඩබ් ස්ම්පත් කමක
මක ගාකාා ව
මක බ්රා්ා
ඩබ් ප්රස්්න
ඩිා ක් ග දිිළකා
 කඕමස්ථ ස්මරස්ාා
මච්ා ක් ග මා නෝන්
ඩබ්මම්
න්දා ස්න
ා ක් ග ගාමිණි
මම්ස් රාංිනි
මම්ව ි,රත්න
වජි ාා්දනි
මම්මම්මම්ජි
කුමාන්
ිළජි සුනික
ආ්යමම්
ා ස්නානා,ක
 කජි ාලිත්
මම් ක කරුණාඒ ම
ඩිමකව ආන්,දාස්
ිමජි ප්රි,ාංකා
ජිමච් ආන්,රත්න

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 148 බී ඒැකා ාා ්ො

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 148 සී කහඒැ්නගම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 149 හරුමකා ගොඩ
බ  ආර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

මාංක 149 ව හරුමකා ගොඩ
නැා ගන ආර

මාංක 149 බී හරුමකා ගොඩ
මධ්යම
168

2889554
0710144845
0767549803
0772949914
0776079782
0914918911
0776529228
0771334558
0777148581
0771524008
0779428074
0714047500
0789498852
0774479176
0774664783
0779095777
0779930053
0777770959
0785148019
0772072347
0915730376
0774255668
0778526162
071-

-

2889554
0710144845
0767549803
0772949914
0776079782
0914918911
0776529228
0771334558
0777148581
0771524008
0779428074
0714047500
0789498852
0774479176
0774664783
0779095777
0779930053
0777770959
0785148019
0772072347
0915730376
0774255668
0778526162
071-

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ිළමච් ා ප්රමදාස්
ා ක් ග කුසුමාඒ ම
මකමච් න්දාඒ ම
මම්මක රත්නසින්
ිළා ක් ග  මාකසින්
ා ක් ගා ක් ග මාංජුාා
මකමච්ිළ ද සිකඒා
ිළමච් කමණි
ා ක් ගස් සින්ඒ්යධ්න
කුසුමා්ා
ිළජි ා්ා ්රස්ථන
ම්ඩිආ්ය
ස්රා කෝ්
 ක ක ා කොසි්
ා්්රර්න  ආමි
ා ක් ගිළජි සුනික
ඩබ්ජි ගාමිණි
යු ස්දකා් ම
සි බුශධ්දාස්
ඩබ් ි,්්
මම්වා ේ
ප්රි,ද්යශය සනි
මම්මම් ස්මරබාංදු
ිමා ක් ගම් ස්ම්
කුමාර
ආ්ය දිපානි

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 149 සී ා ගොඩඒත්්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 151 හප්පාඒන

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 151 ව මීය ා ප්

මාංක 151 බී
ම්නාසිඒතුා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
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4909226
0776167388
0770872727
0779617136
0776197003
0724366330
0776513592
0913780417
0770829406
0774672690
0772452280
0774464676
0713057883
0712161710
0717192484
0915613224
0771762438
0776090271
0773780620
0779108099
0778244437
0719342499
0913925165
077-

-

4909226
0776167388
0770872727
0779617136
0776197003
0724366330
0776513592
0913780417
0770829406
0774672690
0772452280
0774464676
0713057883
0712161710
0717192484
0915613224
0771762438
0776090271
0773780620
0779108099
0778244437
0719342499
0913925165
077-

මම්ා ක් ගජිිළ ාාක
ා ක් ගමච් ි,ශය සා්්
ඩිව මමරසිාංහ
මච්ීම ප්රි,්්
ඩිජිව පත්මාාක
වඩබ් ස්ා ේදාස්
වඩබ් මකලිකා
ඩබ් ජිනදාස්
වඩබ්ඩි හස්ාන්
ඩිව ස්මීය ර
ිළමකජි
ගුණා ස්කර
ා ක් ගා ක් ගමම්
රෑපසිාංහ
ා ක් ගමච්මච් ගී්ානී
මක ීමරා ස්න
ා ක් ග පත්මසින්
ඩිමස්ථසී ා පා ්යරා
ා ේ මතුා කෝරා
ා ක් ග ක සුභ්රසීලි
ජිබී සුරාේ
ව ා ඒකාාා
මච්මක පාලි්
මම්බීමයි මදුකානි
ා ක් ග ක රාමනා,ක

කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 151 සී
ා බෝගහමුළුා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 151 ඩී ාණුා මෝදර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 156 මහාංගම
නැා ගන ආර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 156 ව ා ගොස්,ාපාන

මාංක 156 බී ්කදූඒ
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1532065
0776509339
0757275720
0770681481
0772328423
0773700884
0772806790
0915781989
0719599064
0776692580
0713563606
0912283499
0915712481
0915619669
0714498435
0913921571
0772149505
0774102477
0778945203
0915615060
0772797113
0776518262
0772037542
071-

-

1532065
0776509339
0757275720
0770681481
0772328423
0773700884
0772806790
0915781989
0719599064
0776692580
0713563606
0912283499
0915712481
0915619669
0714498435
0913921571
0772149505
0774102477
0778945203
0915615060
0772797113
0776518262
0772037542
071-

ජිඩබ් න්දිපාා
මම්ඩිඩි ා හමමාලි
යූ න්දසීලි
ා ක් ගආ්යආ්ය
හ්යකණ
ව ගුණා ස්කර
සී ි,නි
මකජි රාංජිත්
වස් ි,් ම
ඩබ්මච්
කරුණාරත්න
මච්මස්ථසී ි,සින්
විළ පඤථඤාදාස්
මම්මම් ප්රි,ද්යශය සණ
හකාා
ස්ාස්නරත්න  ආමි
ව රණසිාංහ
ජිඩබ්මස්ථආ්ය කුමර
මස්ථ ස්ා ේස්ක්රමා ව
යූමස්ථඩි ,මුනා
ා ක් ගමච් ා්්රපාා
මම්ව සීාඒතී
ජිිළමස්ථ ාතුරාංග
ඩිමච් ා්්රා්ා
මස්ථවම් ා ශස්නි
ඩබ්මස්ථීමමම්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 157 මහාංගම මධ්යම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 159 නාක්ද

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 159 ව දිගරැශද

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 159 බී
ා කොරහැඩිා ගොඩ

මාංක 159 සී මහාංගම්ා ගොඩ
171

2209088
0712253330
0766933170
0776687875
0766309203
0713293962
0912283816
0915683218
0775778581
0915615308
0719308597
0710481381
0775644731
0779994394
0715859700
0771558427
0771030759
0771558427
0779802699
0752628871
0776906475
0712542149
0772503147
077-

-

2209088
0712253330
0766933170
0776687875
0766309203
0713293962
0912283816
0915683218
0775778581
0915615308
0719308597
0710481381
0775644731
0779994394
0715859700
0771558427
0771030759
0771558427
0779802699
0752628871
0776906475
0712542149
0772503147
077-

මයිරාාංගනී
ා ේ ා කෝදාා ගොඩ
 ක කුඩාගම
යුඩබ් මකස්ස්ථ
ිළවමස්ථ ා ස්ේඒ්දි
මම්මක
කරුණාරත්න
මච්ා ක් ගම්
ස්ම්පත්
මම්ා ක් ගව ධ්්යමසින්
ටී මාා නක
ඩි මා බ්ස්ක්රම
මස්ථමස්ථ
මිා ගකරත්න
ම් රාමස්ක්රම
මම්ජිජි ස්ාංගදාස්
ා ක් ගජිිළ කුමුදුණි
ඩි ා ස්නානා,ක
ිමා ක් ග මජිත්
ඩබ්මම්ආ්ය
ා ස්ෝමකුමාර
ා ක් ග ක
ා රජිා නෝකඩ්
මම්ආ්යමේමස්ථ
ා පා ්යරා
වමම් සුමනදාස්
මස්ථ ා කකඒා
ඩිා ක් ග ධ්ම්මික
සිමස්ථ
ස්දානප මරණ
මස්ථමම්වමක

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 159 ඩී කාර්ඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 160 ිළ,දිගම
නැා ගන ආර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 160 ව
ා දොම්ම්ා නා ගොඩ

මාංක 160 බී කා ාා හා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

1008217
0711905154
0718109694
0714498291
0712868287
0778230811
0776775221
0913905104
0913916872
0915720111
0777624247
0712497182
0912283613
0917910199
0770658190
0913200092
0713440069
0724501705
0718137170
0915683339
0913924112
0776323163
077-285007
077-

ප්රාමාධ්ාර
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-

1008217
0711905154
0718109694
0714498291
0712868287
0778230811
0776775221
0913905104
0913916872
0915720111
0777624247
0712497182
0912283613
0917910199
0770658190
0913200092
0713440069
0724501705
0718137170
0915683339
0913924112
0776323163
077-285007
077-

දිකරුක් ගෂි
ිළජිවමස්ථ ා්්රානි
මකබී ා්්රසීලි
ා ක් ගඩබ් රුඒ්
ඩබ් කමනි
ඩිවයූ මදුක
ඒැකාමඩා ම්
ස්මාසීා  ආමි
ඊමච් සුමිත්
 කම් ීමරසින්
මම්ජි මමි්රත්න
ජිමච්ව ඒස්්්
ඩි ි,ා ස්න
ජිජි ා ඒකාාා
ිළිළ ඒ්යණසින්
ිළිළආ්ය ාතුරාංග
ම් කඩුකුඹුරු
මේ රාමනා,ක
ඩිමස්ථ කුමාර
ඩබ්මකමයි ාමි්ද
ජිිළමච් ා බනඩික් ග
ජිිළමච්ව ශය සා්්
 මරණගම
ධ්ම්මා ිෝ ම  ආමි
මස්ථ මාපාගම
ිළමස්ථ ඒස්්්

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 161 ිළ,දිගම බ  ආර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 161 ව කර්දුා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 161 -බී ඒඩුා හා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

මාංක 162 ක්ළුඒ බ  ආර

මාංක 162 ව ම දාා හ
ඒතුා ගොඩ
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3484695
0771036157
0779225847
0750971997
0712594134
0771631084
0777940105
0912282084
0913926470
0710642576
0776133717
0715702248
0714847464
0729121003
0718015384
0713421547
0714847467
0776011530
0774418016
0779069309
0774076830
0719491449
0912282271
077-

-

3484695
0771036157
0779225847
0750971997
0712594134
0771631084
0777940105
0912282084
0913926470
0710642576
0776133717
0715702248
0714847464
0729121003
0718015384
0713421547
0714847467
0776011530
0774418016
0779069309
0774076830
0719491449
0912282271
077-

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ම් ා ප්රමරත්න
ඩි ා බෝපා ව
වජි ා හමා්දු
 කයුඩ්ය සිකඒා
ාමි්ද ා්්රාාක
 කජි ප්රි,්්
ා රොහා්
ා ස්නාරත්න
මරුණ කද,
දිනුකා මුණස්ර
ිළමස්ථමම් ස්ාරා
මනුර දිස්ානා,ක
ස්ා ක් ග ඒස්්්
ඩි නාා පආරච්චි
ාතුන්කා දිකරුක් ගෂි
මම්ඒයි ිගත්
මම් ස්රත්
ා ස්්මය කුමාර
මමරා ස්න
ා ස්ෝමපාා
 මාාංක
ස්ර්ා ්ො ම
මජිත් ශය සා්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 164 ක්ළුඒ
නැා ගන ආර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 164 ව මීය ගහා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 164 බී ක්ළුඒ මධ්යම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 164 සී දඬුහැා

නදිකානි හප්පාඒන ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ා ක් ගමම් කර්ක
174

9914953
0914831836
0912283892
0913916343
0778868853
0778020834
0713390047
0779070890
0779536325
0915683967
0751843545
0778528667
0715217235
0915713002
0777466604
0775580660
0772039854
0783890320
0915686160
0915683133
0716103038
0714730832
0711431250
077-

-

9914953
0914831836
0912283892
0913916343
0778868853
0778020834
0713390047
0779070890
0779536325
0915683967
0751843545
0778528667
0715217235
0915713002
0777466604
0775580660
0772039854
0783890320
0915686160
0915683133
0716103038
0714730832
0711431250
077-

ප්රි,්්
ා ක් ගකාා දිකහානි
ිළා ක් ග ප්රි,ද්යශය සනි
මම්ිළ ාතුරාාංගනි
න්දන ස්ජිත්
ජිඩබ් සුමනාඒ ම
නිශය සා්් ස්රසින්
ිළජි ා ප්රමි,්්
ජිනා ස්න
ාා ්යකා ස්දමාලි
ියරානි ගමා ව
මම් මනුර
ා්්රාඒ ම
කරුණාරත්න
ම්වමක කමක
ා ක් ගමම්
පත්මා ස්න
ා ක් ගස් ස්මරසින්
ිළා ක් ග ා ස්ෝමදාස්
සුමනසිලි
දිලුක් ගෂි
ා කොළබා ව
වස් සුමනාඒ ම
 කමච් ස්රත්
න්දන
මම්ස්
කරුණාරත්න
කුමුදු කුමාර

කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 164 ඩී
ඒැකා හ්ා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 164 ඊ කහඒතුා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 164 මෆථ මැලි,ා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 164 ජී
මාඒතුකිස්ථා ගොඩ

මාංක 166 සී පෑාැස්ථස්
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5510702
0713226536
0778704229
0712231803
0914903522
0778010790
0712234580
0713078621
0915720438
0714058653
0718456724
0776941078
0779951136
0712065319
0716203096
0777679034
0913904477
0915789133
0774250837
0714636529
0715168795
0779661053
0771893410
077-

-

5510702
0713226536
0778704229
0712231803
0914903522
0778010790
0712234580
0713078621
0915720438
0714058653
0718456724
0776941078
0779951136
0712065319
0716203096
0777679034
0913904477
0915789133
0774250837
0714636529
0715168795
0779661053
0771893410
077-

ාතුර  මාකසින්
ඩබ්ා ක් ග රාංජිත්

5707414
0773480625
0777477769

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

-

5707414
0773480625
0777477769

හි්වකඩුව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ

කටුටුව

ා පර දැනුම්දීා ම්
වමේවමම් ා ම්ඩිස්ථ කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මම්ඩබ් ්රාංගනී
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ඩිසී නදිකානි
පත්මා කා ආාංගා
ඩබ් දම,් ම
ම් පත්මා ස්න
විළා ේ ාමි්ද
යුා ක් ග ආ්ය
නිස්ාංස්ාා
ා ්ො ගමුා ේ
පඤථඤාන්ද  ආමි
ාමිාා
හඳු්ා නත් ම
ම්ා ක් ග ,සින්
ාක් ගකා්
ඩබ්ා ක් ගමම්
ස්ම්මලී
ඩබ් ක  ආකඩා
ා ක් ගමේ  ආර් ම

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

0723882723
0912276185
මාංක 59 ඩි ඒැකාඒත්්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 61 ා ්ො ගමුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

දුරකාන
නංකය

මාංක 42 ිළ කඒැකා (ක)

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
176

-

0723882723
0912276185

0775787258
0917626044
0771713721
0915611970
0912277830
0779148230
0912277959
0915781324
0912277311
0771021782
0771021782
091-

-

0775787258
0917626044
0771713721
0915611970
0912277830
0779148230
0912277959
0915781324
0912277311
0771021782
0771021782
091-

මම්මස්ථද සිකඒා
මස්ථමච්යූ මදුකා්
මස්ථමච් ප්රි,්්
ම් ා ම්ඩිස්ථ
ජිමේආ්යඩි සිකඒා
ා ක් ගඩබ්මස්ථ ද
සිකඒා
ඩි කුාසින්
නදික සුරාංග

කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 46 ව සීනිගම (බ)

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 50 ව ා ශස්නිා ගොඩ

ා ේ මනුකා ඒස්්් ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
රත්ගම සුා ශඒ
කමිටුඒ
 ආමි
ා පර දැනුම්දීා ම්
මක කුමාරසින්
කමිටුඒ
 කඩිඊ ප්රි,ද්යශය සණ
ඩබ්මස්ථව
ර්කථපමා නෝහර
මම්ඩි ලීාාරත්්
මච් නීක
ඒයි ආ්ය
ර්ාංචිා හඒා
ා ක් ගිමජි ඒස්්්
කුමාර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
මච්ඩබ් ා ප්රම මාක කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
සී ක ලි,නා ව
ම්මේ ා ම්ඩිස්ථ
ඩබ්ා ක් ග  මාක් ග
මම්මස්ථ ස්ා ේසින්
ආ්යආ්ය ද සිකඒා
මච්මේ ද සිකඒා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 47 ගම්මැශා ශා ගොඩ

3915938
0772786584
0718864459
0914915863
0912275631
0718205241
0913937077
0772709181
0772715691
0912267289
0912267599
0917903316
0779202069
-

මාංක 72 ව ගකදූඒ

-

-

3915938
0772786584
0718864459
0914915863
0912275631
0718205241
0913937077
0772709181
0772715691
0912267289
0912267599
0917903316
0779202069
-

මාංක 57 ව ප්නම්ා ගොඩ

මාංක 79 ඒැකාබඩ

177

0776617537
0912277739
0774046057
0917921814
091-

-

0776617537
0912277739
0774046057
0917921814
091-

ව ස්නත්
ඩබ්සී ද සිකඒා
ජි ධ්්යමදාස්
ඩි කද,ාාංග
ඊඩබ්මස්ථ නිශය සථස්ාංක
ා ක් ග ගාමිණි
ඩිමම් න්දසින්
මම්මස්ථා ක් ග ස්නත්
ඩිමච්මම් ද සිකඒා
වමච් ා්්රසින්
ඩිමච් රුඒ්මලී
රාංස්ෑා ගොඩ
රත්නධ්ම්ම  ආමි
ආ්ය නිා් ම
ා ක් ගජි ක්රිකා් ම
ඩබ් ස්කම්
ආ්යඩි රෑමේකා
ඩිඩි ද සිකඒා
ඩිමම් ශය සා් ම
රත්න
මස්ථමම් මාතුපාා
වසී ප්රි,ාංගනී
මකමච්මච් ස්ම්පත්
ආ්යව ක ා ස්ොයිස්ා
ජිමච් න්දනී

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 44 සී කර්මුළුා ගොඩ

මාංක 62 බී මැදා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 47 ව
ගම්මැශා ශා ගොඩ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

මාංක 67 ව පැරෑලි, (ක)

මාංක 52 ව ා දොඩාංදුා ගොඩ
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2256181
0776564779
0779705803
0775477184
0788823921
0773051759
0776493468
0770624615
0779613235
0776134584
0775869411
0912276103
0776809679
0771748969
0776973293
0779098640
0771973452
0915722641
0772143425
0771776593
0771121750
-

-

2256181
0776564779
0779705803
0775477184
0788823921
0773051759
0776493468
0770624615
0779613235
0776134584
0775869411
0912276103
0776809679
0771748969
0776973293
0779098640
0771973452
0915722641
0772143425
0771776593
0771121750
-

ව ි,සූන්,
මකමච්මම්
ඩිස්් මකා
ඩබ් ස්ා රෝිා
ඩි ධ්්යමා ස්න
මම්ජියූ
මා බ්රත්න
ඩික් ගම් ගුරුා ව
වමම් බ්රාද සිකඒා
මම්ජිඩි ගුරුා ව
මකමම් ද සිකඒා
වජිමස්ථ ඩි ද සිකඒා
ආ්යමක ප්රිලිෂි,ා
ා ක් ගමම්මේ ද සිකඒා
ිළ රූපසිාංහ
මස්ථ මදුෂිකා
මස්ථ ස්ා ේසූන්,
ිළමච් ධ්නපාා
මස්ථඩබමස්ථ
මදුකා්
ා දේඒරම් ා ඒා හර
ා ම්දාාාංකාර  ආමි
මම්මේ ද සිකඒා
 කමච්ම් ද,ාඒාංශය ස
 කමස්ථ සින්න්දන
ඩි ද්යශය සණ
ඩි ාලිත් ා රෝහන
ඩබ්මේ ආන්,ඒතී

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 65 මාඒැ්න

මාංක 63 ඒැරැකාාන

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 51 ව කඩුගකිළ ක,

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

මාංක 76 මකුරා

මාංක 56 නාන්ගම
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0914908438
0914908527
0914909662
0771740367
0914901552
0775182053
0777934411
0771190883
0774929807
0914919509
0725925152
0912267196
0779709335
0912267401
0779508088
0776426276
0602908075
0714080700
0773362601

-

0914908438
0914908527
0914909662
0771740367
0914901552
0775182053
0777934411
0771190883
0774929807
0914919509
0725925152
0912267196
0779709335
0912267401
0779508088
0776426276
0602908075
0714080700
0773362601

ිළා ක් ගබී ස්ම්
සී ා ේරා ගොඩ
සී ස්ක්රමනා,ක
ඩී පලිහක් ගකාර

ඩිමච් ා්දිකා
ඩිවයූ ද ා ස්ොයිස්ා
මකව
ා ස්ා නස්රත්න
ජිමස්ථ හස්් ම
වමච් ස්ාමා්ා
මච්ම් නිශය සා්්
ආ්යආ්ය රීම්්ර
ආ්යජි ස්මරසිාංහ
සී ගුණසිාංහ
ා දයි,්දර
ගුනාන්ද  ආමි
මච්ීම ශය සා්්
ම්ඩි ද සිකඒා
මම් ිළ,සින්
මකමක ා ශඒප්රි,
දිිළකා ඒස්් ම
ඒයි ා ස්ෝමරත්න
ා ්යණුකා
මකකා් ම
ඩිව කා ශ කුමාන්
ිමජි චිත්රා මාා නක

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

0777043559
0778876979
0915683461

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

-

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 67 ා ්කඒත්්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 77 බී දිඹුකදූඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 76 මකුරා

0770246595
0773739826
0775205263
0750891945
0777593060
0912256094
0713509802
0716253625
0776089380
0912256028
0776426276
0775164963
0721023625
0772458204
0776986341
-

මාංක 50 කරාා ේා ගොඩ
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0912267696

-

0777043559
0778876979
0915683461
0770246595
0773739826
0775205263
0750891945
0777593060
0912256094
0713509802
0716253625
0776089380
0912256028
0776426276
0775164963
0721023625
0772458204
0776986341
0912267696

ඉෙදුව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
මුණසිාංහා ව
ා්්රදාස්
රත්නසින්
ා කෝරාා ව
ම්මම් ස්ම්
ප්රි,්්
කිාංස්ථලි ප්රි,්්
ියා රෝමනි ද
සිකඒා
මම්ා ක් ග
ධ්්යමා ස්න
මකිළ මමරසින්
ා ක් ගඩබ්ා ක් ග
කරුණාදාස්
ඩබ්මච්
න්දා ස්න

කටුටුව
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

මාංක 153 ා දොරා ප්

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 153 ව දඩුඒන

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මච්ආ්ය ා ප්රමා්ා

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
ා ක් ග ක මසි් කුමාර කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
ා ක් ගජිමච් සි්ා
කමිටුඒ
රාංිනි
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ඩිස් මා හකථ
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මධුස්ාංක
මච්මම් ිගත්
ා ක් ගඩබ්ා ක් ග කදාන්
වජි මනුරත්
මච්ජිසී දිකනුඒ්
වා ක් ග  මලින
නුඒ්
ඩබ්මම් ා්දික
ාතුරාංග
මේඩී ාක් ගකථමි
ිළමච් රත්නපාා

මාංක 153 බී රාංා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 153 සී ඒැලිා කෝද

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 153 ඩී කබරගා
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දුරකාන
නංකය
0714498377
0715115488
0916226261
0718055290
0915678117
0915788402
0913922444
0917900018
0912226180
0913093542
0775139269
0915681136
0917920577
0773779461
0913932065
0915682292
0779121945
0779190415
0770246321
0775251845
091-

-

0714498377
0715115488
0916226261
0718055290
0915678117
0915788402
0913922444
0917900018
0912226180
0913093542
0775139269
0915681136
0917920577
0773779461
0913932065
0915682292
0779121945
0779190415
0770246321
0775251845
091-

ිළආ්යමච්ම්
රත්නා,ක
මම්මච් සුම මපාා
ආ්යමච් න්දසින්
ිළඩිසිමච්
පලිහක් ගකාර
මම්මච් සුර්්
කුමාර
 කඩබ්සී මාංගා
මම්ජි ගාමිණි
මච්මච් රුස්නි
නිා රෝකණි
මේමච් ාක් ගකථමි
ා ක් ගඩි ා ප්රමසින්
ශ්රි,ානි සුදුසිාංහ
ආ්යමච්ව
ගුණඒ්යධ්න
ආ්යමච් ා්්රසින්
ආ්යමච්මක
මුණසිාංහ
ා්ා ්රස්ථන
ස්මරස්ක්රම
ා ේමම්ජිජි
ාා මෝදිකා
ජිමච් ාා ම්කා
ා ස්ේඒ්දි
මස්ථවඩීමච්
මධුස්ාංක

කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 154 මඟුළුගහ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 154 ව හ ාංගා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

0779207025
මාංක 154 බී ා පොකා හන

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
ිළ ිගත්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ශය සානක ස්මරස්ක්රම ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
මම්ා ක් ගා ක් ග

5728502
0912231079
0915617630
0913905495
0779598144
0778366625
0773040501
0755663572
0778364338
0766264067
0917914387
0914905061
0915688436
0915521283
0914905061

ා ක් ග න්දිරත්න
ා ක් ගජි සුා ්යකථ
කද,ාංග

මාංක 154 සී පැාඒත්්
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0779406002
0726162027
0712367007
0775483776
071-

-

5728502
0912231079
0915617630
0913905495
0779598144
0778366625
0773040501
0755663572
0778364338
0766264067
0917914387
0914905061
0915688436
0915521283
0914905061
0779207025
0779406002
0726162027
0712367007
0775483776
071-

ගාමිණි මාක
මස්ථ
නානා,ක් ගකාර
යුමච් සුමනරත්න
හ ාංගා කදි්  ආමි
ඩිඩි සුනික
ා ස්ෝමසින්
ඩබ්ඩි ිළ,ා ස්න

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 154 ඩී බැඳිිළ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඒාස්නා ා ස්ේඒ්දි
ා ක් ගජි ාලිත්
කුමාර

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ිමජි මමිා
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ා ේයුා ක් ග මුණසිාංහ ගැනීා ම් කමිටුඒ
ා ක් ගජි ාමි්ද ප්රදීප්
ඩබ්ස් රාංගන ප්රදීප්
වජි රූපා න්දනී
වඊ රසිකා
ාක් ගමාලි
ිළ ආන්,දාස්
සුම මපාා
දික් ගකුඹුර
මආ්යඩබ්මම්
නදිකා ියරානි
ා ක් ගිළ මනුර
කිත්සින්
ඩිඩි ා්්රානි
මාා නක
ඩබ්වම් ා්දන
මස්ථමච්මස්ථ ශ්රිමාක
කුමාර
වමච් මකලිකා
සින්පාා ලි,නා ව
මම්ිම

මාංක 165 දික් ගකුඹුර

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 165 ව ාඳුර්නස්ා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 165 බී පණුගකා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ

මාංක 166  මත්්ගකා (නැ)
183

8855308
0779077298
0772829179
0776655821
0913922058
0915721119
0915687439
0776955476
0714437601
0774464762
0776265336
0783679505
0915712654
0915685348
0915717635
0915681086
0913094483
0768008869
0915685214
0779705879
0778935108
0779646828
0913924196
091-

-

8855308
0779077298
0772829179
0776655821
0913922058
0915721119
0915687439
0776955476
0714437601
0774464762
0776265336
0783679505
0915712654
0915685348
0915717635
0915681086
0913094483
0768008869
0915685214
0779705879
0778935108
0779646828
0913924196
091-

කරුණාරත්න
ිමමක රාංජිත්
ඩිස් ධ්්යමසින්
මකඩබ් ප්රි,්්
වවමස්ථ ශය සා්්
ා ක් ග ලීාාන්ද
දිලුම් නිා ම්කථ
සුදුසිාංහ
වා ක් ගසී ප්රි,කුමාර
මස්ථ ප්රදීප් නිා්්
ා ක් ගිළ ියඒ් ම
මච්මම් ිළ,දාස්
විළ ිළ,දාස්
ඩිා ක් ග ර්කථපාන්ද
ිමිළජි ආසින්
ද,ාන්ද
ටී ා හමදාස්
වඊ නිමක
වඩබ් ිළ,ා ස්න
වඩබ් ාක් ගකථම්
ා ප්රමරත්න
ස් නදිකානි
ස්ඳකැකුලි
ලිාා ස්මරසිාංහ
ග,ා් ාතුරාංග
ආ්ය ර්කථප කුමාර
මස්ථ රුඒ් ාාමර
නිා ම්ක ාක් ගකා්

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 166 ව  මත්්ගකා
(බ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 166 බී ම ානිකි්

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 166 ඩී මම්පාස්ා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 167 කහඳ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
184

7913473
0770484146
0913935531
0773245480
0913908956
0913916703
0915718965
0915712156
0718259754
0915735571
0914915144
0913937749
0775263700
0773521257
0912286434
0915689573
0915717852
0912286353
0915783645
0914980466
0711611370
0715758520
0914980476
076-

-

7913473
0770484146
0913935531
0773245480
0913908956
0913916703
0915718965
0915712156
0718259754
0915735571
0914915144
0913937749
0775263700
0773521257
0912286434
0915689573
0915717852
0912286353
0915783645
0914980466
0711611370
0715758520
0914980476
076-

ා ක් ගජි ශය සා්්
ීමරසින්
ා ක් ගජි සුනික
කුමාරසින්
වමේ රත්නා,ක
මස්ථ ස්ම් කුමාර
ිළමච් ධ්්යමසින්
මයි ප්රි,රත්න
ා ේජි ස්මරා ස්න
ා ේජිමයි ස්දා ්යණු
ජිමච්ව ා ස්ෝමපාා
ා ේජි කරුනපාා
බීව සුසික
රත්නා,ක
ටීව ධ්්යමදාස්
බීව ිළ,සින්
ඩබ්ව සුනික ඩ,ස්ථ
ආ්යඒයි
මා බ්ගුණඒ්යධ්න
ා ක් ගඩබ්
මමරදිඒාකර

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මච්වඩී ප්රි,ද්යශය සනි
ම්ා ක් ග ්රුෂිකා
මධුකානි
ම්ස්සි ප්රස්ාංගනි

මාංක 168 ා හොරඳුා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 169 ා කෝදා ගොඩ
දකුණ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
ඩිජි ම ආ්ද ිළ,සින් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මම්ීම නිශය සා්්
ිළම් රත්නා,ක
මස්ථඒයි
මා බ්ගුණඒ්යධ්න

මාංක 167 ව කහඳ ම මා ්යක

මාංක 169 ව ා හමේ කා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

මාංක 170 ම්දුා ගොඩ

185

6063032
0915685243
0917913827
0915614258
0779359033
0914993680
0775182843
0713069192
0917917766
0915615340
0917917766
0912286225
0912286666
0912286320
0915614027
0912286126
0915730342
0774672874
0773108761
0777940390
0912286333
0915617077
0771882283
091-

-

6063032
0915685243
0917913827
0915614258
0779359033
0914993680
0775182843
0713069192
0917917766
0915615340
0917917766
0912286225
0912286666
0912286320
0915614027
0912286126
0915730342
0774672874
0773108761
0777940390
0912286333
0915617077
0771882283
091-

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඊජි ක රස්ාාංග
ම්ස්මස්ථ
ා ක්ශය සායා
ා ක් ගඩබ් ලිාාඒ ම
කුසුමා්ා
ස්්ානා ව
ා  ාා් මනුකථක
කුා මාක
රාංජිත් ගමා ව
ජිස් ස්මාා ස්න
මස්ථමච් ි, මස්ථස්
ිළඩිම්සි
ස්ා ේඒ්යධ්න
මම්ස්වම් කුමාර
වඩබ් ා ස්ෝමපාා
න්දනි
දිස්ානා,ක
මස්ථීමව සින්පාා
බීව ිනක ස්ම්පත්
ීමජි ස්රත් කුමාර
මස්ථීමව රාංග
කුමාර
බීජි ා ආරු
ප්රි,ාංකර
ිමඩබ් කපාලි
ිළ සින්ම ම
ආ්යමස්ථ ි,සිාංහ
ඩිමක ආන්,ඒ ම
සිිළ නාර්ා දණි,
යුමවවඩිා ක් ගා ක් ග

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 170 ව ඇකාාා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 171 මාකා ගොඩිළ ක,

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 171 ව ා කෝදා ගොඩ
(නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 171 බී කලුගාා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 172 ාමදුඒ
186

5615213
0772889278
0776163369
0915789237
0915681547
0912286196
0774610349
0772411494
0914906025
0915676119
0914906025
0914914461
0912286544
0915672909
0713372688
0773051715
0718496323
0771543714
0774028787
0914911379
0912286072
0917925687
0913901293
091-

-

5615213
0772889278
0776163369
0915789237
0915681547
0912286196
0774610349
0772411494
0914906025
0915676119
0914906025
0914914461
0912286544
0915672909
0713372688
0773051715
0718496323
0771543714
0774028787
0914911379
0912286072
0917925687
0913901293
091-

ි,්්
ා ක් ගවව මා ශය සෝක
මම්ව ා්්රදාස්
වමම්
නානා,ක් ගකාර
ජිමච්ව හන්ස්ථා්්ර
ඒයිමම් න්දාඒ ම
ම්ා ක් ග
ා ස්පාලිකා
ඩිසි රාිපක් ගක
ා ක් ගඩබ් ද,ාන්ද
 කජි ා්ද්රිකා
ිළජි ශය සානිකා
ස්ඳමාලි
මකලිකා
ා හමේ කා ව
මභ, ස්රතුාංග
ිළිළ ස්මරස්ක්රම
ා ප්රමා ගමා ව
ඩිජි ධ්නඒ ම
මස්ථ ස්ක්රමනා,ක
ා ක් ග ක ආන්,ා ස්න
ටී කරුණාා ස්න
මම්ජි ස්ැමීය 
ඩබ්ස් සිසිර
ඩබ්ස් ාමි්ද
ම්ස් ස්ි,්්
සි ස්්ානඒස්ම්

කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 173 පරා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 173 ව දීා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 173 බී දිා ගොඩ
ම මා ්යක

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 173 සී ඒ්ඒන
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3925435
0770805884
0915611560
0912286928
0772143743
0913785117
0917912463
0915786920
0775040491
0917913462
0417921825
0912286264
0776085937
0912286264
0912286223
0915688740
0912286692
0913906571
0915685831
0912286454
0771346488
0712366891
0775172619
091-

-

3925435
0770805884
0915611560
0912286928
0772143743
0913785117
0917912463
0915786920
0775040491
0917913462
0417921825
0912286264
0776085937
0912286264
0912286223
0915688740
0912286692
0913906571
0915685831
0912286454
0771346488
0712366891
0775172619
091-

මච්ස් දිස්ථනා කින් ම
මච්ව චුකාසින්
 කජි කරුණාරත්න
ඩිජි කුාසින්
ඩිජි කුාසින්
 කජි ලීාා ස්න
මම්ජිජි නිා රෝකන
ා ක් ගමකව ාමි්ද
කුමාර
ිළස්ජිඩි ාක් ගෂි්
හස්රාංග
 කජි ා ස්ෝමීමර
ටීජි කාාංානා
කුමාන්
ා ක් ගඩි ා ස්ෝමදාස්
ිළමච් ධ්්යමදාස්
මම්ඩි සුරාංග
ාලිත්
සුන්,ආරච්චි
මම්ඩි ස්ම්්
ම්ජි ඥානඒ ම
ගුණපාා
ා ස්නානා,ක
සිඩි ස්ා ේගුණසිාංහ
ා ක් ගමක ්ාරක
ාතුරාංග
ඩිජි කුමුදුණි
ිළා ක් ග ාන්්ා
ප්රි,ද්යශය සනි
ා ක් ගමම්මච් මදුක

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 174 ා කෝඹා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 174 ව මා,ාකඩුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 174 බී ර්ස්ථඒැකකඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 174 සී ාහා ා කෝඹා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ

මාංක 174 ඩී ිළටුඒාා හන
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2286974
0915732743
0912272122
0778682211
0915688767
0915688767
0915685416
0772362801
0766663737
0770096045
0917913970
0917913970
0913936469
0913905238
0773624084
0779755365
0771256861
0914918354
0914916137
0913782577
0915732587
0914902401
0915710486
077-

-

2286974
0915732743
0912272122
0778682211
0915688767
0915688767
0915685416
0772362801
0766663737
0770096045
0917913970
0917913970
0913936469
0913905238
0773624084
0779755365
0771256861
0914918354
0914916137
0913782577
0915732587
0914902401
0915710486
077-

බුශදික
රත්නසින්
ා ක් ගජි ා ස්ෝමසින්
වඩබ් ප්රදිිළකා
ශය සයාමලි
ිළඒයි මා බ්ඒ්යධ්න
මකජි ා රෝහන
ිළජි ස්රත්
ිළඩි ස්රත්
ඩබ් ා්දන
ආ්්ය ස්්ානඒස්ම්
ඒරුන රස්ාාංග
පලිහඒඩන
නුඒ් රාමනා,ක
ිළඩබ් සුනික
ඩබ්ජි සුා ්ත්රා
මකකා් ම
මච්මච් පත්මාඒතී
මකජි ා ස්ෝමසින්
මච්ආ්ය ි, මස්ථස්
 ක මනුර
ඩිමකා ක් ග
නිා රෝකා
දිකරුක් ගෂි
ා ක් ගමක ධ්්යමදාස්
ගුණඒ්යධ්න
ා්්රාාක ,ාපා
ා ක් ගජි ි,සින්
කුමාර
මම්ජි ි,ා ස්න

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 175 හේා ප

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 175 ව මාඒැකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 175 බී හේා ප කතුර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 175 සී
ා ගොඩකඩමණ්ඩි,

ආරක් ගකක කමිටුඒ
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8748574
0915683063
0915686592
0914991088
0912286238
0917402955
0915684863
0913908428
0779203276
0913786729
0915628537
0912286998
0915721857
0775830816
0915781050
0915674116
0913900003
0774157673
0779410813
0717954955
0912286238
0712955338
0910168525

-

8748574
0915683063
0915686592
0914991088
0912286238
0917402955
0915684863
0913908428
0779203276
0913786729
0915628537
0912286998
0915721857
0775830816
0915781050
0915674116
0913900003
0774157673
0779410813
0717954955
0912286238
0712955338
0910168525

මස්ථව ස්රනා,ක
රණස්ර
ිමඩබ් කපාලි
ිළ,දාස්
නාර්ා දණි,
මආ්යමස්ථ ි,සිාංහ
ඩිමක ආන්,ඒ ම
ිමඩි ර්කථපා ිය,ානි

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 175 ඩී ාහා මාඒැකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

0716857107
0774028787
0913901293
0912286072
0917925687
0914989332

-

0716857107
0774028787
0913901293
0912286072
0917925687
0914989332

-

කරන්දේදණිය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ

කටුටුව

ා පර දැනුම්දීා ම්
මච්.ජි කපාලි
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
දිරුක් ගෂි
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මච්.මච් ස්රත්
ප්රාමාධ්ාර
ා ක් ග.මස්ථ.මම්
ස්ම්බ්ධීකරණ
ි,ාත්
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා ක් ග.ඩි ිගත්
ා පර දැනුම්දීා ම්
මනුකා දම,් ම
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මච්.මච් දිපාක
ගැනීා ම් කමිටුඒ
කුාස්ර
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ඩබ්.මච් සින්පාා
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
 ක.මච් සිජිත්
ා පර දැනුම්දීා ම්
මම් පත්මාඒ ම
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ඩබ්.ඩබ් ි,ා්ා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ව.මව ාලිත්
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ඩි.මස්ථ.ව කා ම්ගා
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
මස්ථ.මච් සුගත්
ා පර දැනුම්දීා ම්
ව.ඩි කර්ක
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ඩබ්.ව.ා ක් ග ශය සාන්කා ගැනීා ම් කමිටුඒ
මච්.ඩි පැතුම්
ප්රාමාධ්ාර

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

දුරකාන
නංකය
77968667

මාංක 92 මෆථ කින්නුා ව

765487119
775755562
779619894
776560760
771547145

මාංක 95 ිම ා පා හඩ්ක්ද

756749599
775089396
777060823
762854204
727450868

මාංක 93 ඩි ගාා ගොඩමත්්

775094362
717917596
714933699
713544902
774380175

මාංක 92 ඩි ්කගහඒත්්
919614911
754028870
190

-

77968667
765487119
775755562
779619894
776560760
771547145
756749599
775089396
777060823
762854204
727450868
775094362
717917596
714933699
713544902
774380175
919614911
754028870

මස්ථ.මච් ්යනතුාංග
 ක.මච් සුනික
මච්.ඩි.මම්
ා ස්ා නස්රත්න
ා හමා්ා
ව.ිළ කුමුදුනී
මස්ථ ගුණරත්න
නිා රෝකා
ඩි පශමසින්
 ක.ඩි ා්දිම
ා ක් ග.මච් නිා් ම
 ක.ස්ා ේරත්න
මේ ද්්රා්ා
ඩි.ිළ දනස්රත්න
ා ක් ග.ඩි ා්දිමා
ා ක් ග.ඩබ්.මස්ථ
ි,ශය සා්්
 ක.ආශය සා සුා ශියනි
ා ක් ග.ඩි ස්දා ්යා
ිම.මච් ියා රෝමි
ප්රි,්් ස්ාංජිඒ
මයි.ඩි නිකස්්
මම් ා්්රාඒ ම
ා ක් ග ද සිකඒා
ආ්ය.ජි රණසිාංහ
 ක.මච් ධ්්යමියලී
ජි ශය සෂිරා ා හඒා ව
ා ක් ග. ි,තුාංග
ව.ඩි ්න්දු
ා ක් ග.ඩි ා්්රසින්
ඩි.ඩි ප්රි,්්

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

913911510
770993882
913096654
මාංක 92 මව මඩකුඹුර

912291130
913080827
778219355
773315803
771648457

මාංක 92 ා බොරක්ද

915724174
716750107
779534691
752944458
775303883
776749558

මාංක 91 මෆථ මා ගොඩා ඒා
775323188
723356931
775990905
707062032
මාංක 91 ඊ මහා ගොඩ

771735475
714308277
715447309
915786887
774312642
772831541
776287211

මාංක දාංගහස්ා

774819229
717215693
මාංක 41 ඊ ා බලිගස්ථා ඒකා

771794071
728344066

191

-

913911510
770993882
913096654
912291130
913080827
778219355
773315803
771648457
915724174
716750107
779534691
752944458
775303883
776749558
775323188
723356931
775990905
707062032
771735475
714308277
715447309
915786887
774312642
772831541
776287211
774819229
717215693
771794071
728344066

මස්ථ.මච් ප්රි,රත්න
ඩි රුඒ්
ඩි රත්නාඒ ම
මස්ථ.මච් මනුර
ිම දිශය සා් ම
 ක.මච් ස්ා ේතුාංග
ඩබ්.මේ ස්මිර
ඩබ්. ක ප්රි,්්
ජි.මම් සුග්දාස්
ස්මාා ස්න
ඩි.සි ස්මාසු්දර
රූපසිාංහ
ජි.මච් ීමරා කෝන
යු.ා ක් ග.ඩි ්රාංග
ඩබ් කුමුදුනි
ාා ්යකා
ඩි.ා ක් ග
මයි.ඩි
ා පොඩිා නොනා
ිගත්
ව.මච් ස්රත්
ව.මච් න,නා
 ක.මච් ාමිත්
ප්රස්්න
ව.මච් රාංජිත්
ා ේ.මේ ධ්නසින්
රාංග ර්කථප කුමාර
ඊ ගුණඒ ම
ා ක් ග.මේ ස්මරතුාංග
මම් රමයා්ා
ිම.ඩි ාානි

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

724646082
770894705
770894305
774550858
මාංක 41 ිම කළුඒාා ගොඩ

774195178
72273473
758064416
724530021
787686499

මාංක 41 මාගා කතුර

714759078
774052434
722708877
724467288
713043297
723610090
768452202

මාංක 39 ජි

915729215
772176212
775896455
774819381
මාංක
779738515
769299620
777147868
774622890
මාංක 93 පහළ කින්ා ප්ශද

718164748
771648412
771033717
775182420

192

-

724646082
770894705
770894305
774550858
774195178
72273473
758064416
724530021
787686499
714759078
774052434
722708877
724467288
713043297
723610090
768452202
915729215
772176212
775896455
774819381
779738515
769299620
777147868
774622890
718164748
771648412
771033717
775182420

නාදේගොඩ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ිළ.ා ක් ග රණීමර
ිළ.මක.මස්ථ කුමාර
මච්.මව.ඩි ර්කථප
කුමාර
ිළ හන්ස්ථා්්ර
ා ක් ග. ලි,නආරච්චි
ා ක් ග.ජි බ්දුා
ජි.මස්ථ ශය සා්්
ිම.ජි ා්දන
ම්.ව ා ප්රමරත්න
කමක
ස්්යිමා ගොඩගම
මච්.මච්.ව ාලිත්
මකස්ස්ථ
මම්.වා ක් ග මජිත්
සුජිඒ
මස්ථ ස්ක්රමආරච්චි
ා ක් ග.මක.ිම ස්රත්
කා් මනාා ගොඩ
ස්්ානආරච්චි
යු.ජි.ව ස්ා ේරත්න
යු.ජි.ව ාක් ගමාක
ඊ ා ස්ොමරත්න
ව ආන්ද
යු.ජි.ව ා රෝහන
ා ශඒරත්්  ආම
ිළ.මච් නි්යමාා

කටුටුව

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

-

721439830
728266587
774522601
771447478
මාංක 214 ඊ කැ ා ගොඩ ක

774419697
779441076
774924671

මාංක 194 සි කඩුඒැලිස් ,
්ාාඒ නැ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මාංක 214 මළුත්ාහා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

0721439830
මාංක 2014 ිම කැ ා ගොඩ ද

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

-

719249898

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

දුරකාන
නංකය

මාංක 209 , ාමත්් බ
193

718152392
0772799865
0723262286
0771195442
0770682534
0726650732
0912296842
0768204873
0913925211
0915689093
0912296128
0717693318
077-

-

0721439830
719249898
721439830
728266587
774522601
771447478
774419697
779441076
774924671
718152392
0772799865
0723262286
0771195442
0770682534
0726650732
0912296842
0768204873
0913925211
0915689093
0912296128
0717693318
077-

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩි.මක.ඩි ස්ම්පත්
ඩබ්.මව ගුනදාස්
යු ගාකා ව
මස්ථ ා හම්්
ම.ා ක් ග කුමාර
බ්දු
ව. මනඩාඒත්්
මම්. ලි,නා ව
ව ා ගොඩගම
මච්වා ක් ගමයි ප්රභා
කුමාර
සී ි,ා ස්කර
ා ේවමම්
මයිරාාංගනී
ආ්ය ගමා ව
මේ නාා ගොඩ
මම්ා ක් ගව ියා රෝමි
වජිසී මජිත් කුමාර
බී මතුා කෝරළ
ඩිමම් ා රෝහන
මම්ා ක් ගව ියා රෝමි
ම්මක ඩ,ස්ථ
මම්ජි ාා ම්කථ
කුමාර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 214
මළු්්ාන,ාම්ා ගොඩ ාහා
ද

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 217 ව
ගම්මැශා ශා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 222 සී ඌරා පහළ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මාංක 218 සී කක් ගඕස් (ක)

මම් කව ීමරසිාංහ
මම්ීමජි කුමාර
මම්බී ිානීම

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
194

9236588
0778458217
0714887240
0777391815
0729465935
0776245477
0728245076
0725855745
0729828896
0723855456
0726533740
0725867950
0723855385
0726500207
0718677523
0715145955
0773136995
0712446601
0718677523
0912285170
0778603383
0776901265
0754539751
077-

-

9236588
0778458217
0714887240
0777391815
0729465935
0776245477
0728245076
0725855745
0729828896
0723855456
0726533740
0725867950
0723855385
0726500207
0718677523
0715145955
0773136995
0712446601
0718677523
0912285170
0778603383
0776901265
0754539751
077-

ජි මා බ්සු්දර
ජි ා හඒාස්්ාරණ
ඩිජි පත්මසින්
ජි වකනා,ක
ා ක් ගම්ම්
මමරදාස්
ම්මම්
ා ස්නාරත්න
ම්වා ක් ග ි,සින්
ා ක් ගමච්මම්ම්
ශය සාමලී
ා ක් ගමම්මච් ස්රත්
ා ක් ගමච්ජි ි,සින්
මච්ජි ම ආ්ද
මම්ජිව කමක
සුම්ර
ඩබ්ජි මතුා
ඩබ්ජි ප මනා,ක
ා ක් ගව ි,සීලි
මම්මච් නිහාක
මච්ීම ස්දුරාංග
වමස්ථ ඒරාිළ ක,
මම්මච් නිහාක
මමිා
ා ක් ගජි සුස්්්
යු ප මරා ව
ිම කුසුම්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 217 සී
ගම්මැශා ශා ගොඩ (ද)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 216 ව නාා ගොඩ ාහළ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 216 නාා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 214 ඩී මාරක්ද

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

මාංක 210 ව ා ගෝනා දනි,

195

2173126
0915684392
0915684395
0774040785
0915788630
0912296793
0915617021
0771712003
0912296214
0776520969
0917915040
0775450318
0713590846
0912296196
0915785666
0915081113
0914987805
0754623706
0775696875
0914987805
0770477960
0724894056
0915613286
072-

-

2173126
0915684392
0915684395
0774040785
0915788630
0912296793
0915617021
0771712003
0912296214
0776520969
0917915040
0775450318
0713590846
0912296196
0915785666
0915081113
0914987805
0754623706
0775696875
0914987805
0770477960
0724894056
0915613286
072-

 ක සුද්යශය සණ
ඩබ්මක ාාක
කුමාර

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
ා ක් ගීම ස්ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මස්ථමක ා දශදුඒා ව ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩි මදුස්ාං
ා ක් ග ාලිත්
ඩබ් කුමාරසිාංහ
ිළස් ා්්රා ස්න
මස්ථ ි,ඒ්යධ්න
මච්මච් ආන්ද
මේ ස්ක්රමා ව
ා ක් ගමස්ථ මදලිා ව
මම්ජිආ්ය බ්ය ක
ා ක් ගමස්ථ ගුණපාා
මම්ජිා ක් ග කුමාර
මම්මම් ගාමිණි
ව ා රෝහන
යූමේ
ස්ා ේගුණඒ්යධ්න

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 209 ව , ාමත්්
(නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 217 ා ගෝනාාා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

වජිා ේ ා්දිම

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ා ක් ගඩි නිශය සා් ම
ා ක් ගා ක් ග
ා ස්නාරත්න

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

වබී ි,ඒ්යධ්න
ජිමච්මේ ජිනදාස්

මාංක 219 ව ා හමා දොළ

මාංක 211 කන්ස් ක,

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 222 ඌරා (ක)
196

42589457
0772222215
0725292542
0713073991
0915721597
0770606939
0766532542
0775699987
0771378721
0777464905
0773110559
0718135264
0774431415
0728247534
0915611265
0723782753
0726229079
0788474456
0718614155
0711525106
0775660340
0718109071
0772588873
077-

-

42589457
0772222215
0725292542
0713073991
0915721597
0770606939
0766532542
0775699987
0771378721
0777464905
0773110559
0718135264
0774431415
0728247534
0915611265
0723782753
0726229079
0788474456
0718614155
0711525106
0775660340
0718109071
0772588873
077-

ජිමච් ක ආන්ද
ම් ාක් ගමාලි
සී ීමරතුාංග
ජිමච් ක ස්මාසින්
මස්ථ සුභමනි,ම්
මච් ි,ා ස්කර
බීමම් ා ස්මාඒ්
මච්ම්මේ නාානී
මම්ජි ි,රත්න
ව ක ඒයි ප්රි,ද්යශය සනී
මස්ථම් ස්්ාන
මස්ථ ඒනිගා ස්කර
මච්ව ධ්ම්මික
ඩබ්මම්ආ්ය
ප්රි,් ම
ා ක් ගමස්ථ ිළ,මදුර
ා ක් ගා ක් ග ධ්ම්මසින්
 කමම් නිහාක
ා ේබී ිළ, මස්ථස්
මච්ජි ප්රස්ාශ ාාමර
ඒයිජි
කරුණාරත්න

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 215 සී ්කගස්ථඒා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 211 බුදපනාගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 214 ව මාාමුර

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩබ් කජි නිශය සා්්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ඒයිජි ාලි්ා
ඒයිා ක් ගව

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ

මාංක 210 බී කඩාමත්් (ද)

197

3869047
0913931835
0772616517
0710446732
0915717425
0724114677
0724256942
0726084751
0721925660
0721925838
0915615499
0913905717
0717130420
0915618306
0913909167
0714003880
0729258724
0712095009
0770484602
0772893327
0718606946
0770835188
0771025278
077-

-

3869047
0913931835
0772616517
0710446732
0915717425
0724114677
0724256942
0726084751
0721925660
0721925838
0915615499
0913905717
0717130420
0915618306
0913909167
0714003880
0729258724
0712095009
0770484602
0772893327
0718606946
0770835188
0771025278
077-

ා රෝකා්
ිළා ක් ග ස්ා ේපාා
ආ්යජිඩි  මාක් ග
ා ක් ගමච්ම් සුනික
ා ක් ගා ක් ගව බ්දුා
මම්ජි ම ආ්ද
වජි ස්නි
ජිා ක් ග සීාඒතී
මස්ථ ා හමේ කආරච්චි
මම්ආ්ය
ගා ්ඒත්්
ා ක් ගව ිළ,ා ස්න
ා ක් ගමච්මම්
ප්රි,්්
ජිස්මස්ථ ප්රි,ද්යශය සනී
මස්ථ රණසිාංහ
යුජි මා නෝේ
ඩි නාගහඒත්්
ඩබ්මක ගුණ මාක
ා ේ ස්ක්රමනා,ක
ිළමක ධ්්යමා ස්න
මේ රණතුාංග
ිළජිමස්ථ ාා නෝකා
ිමමස්ථව ා ප්රමසින්
ම් ීමරසිාංහ
මස්ථ ස්ක්රමආරච්චි

කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 215 බී මලුත්පහළ (බ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 215 මලුත්පහළ
මාපාගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 218 ඩි කක් ගඕස්

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 219 සී කඩුගම (ක)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

මාංක 218 කඩුගම (බ)
198

0460243
0774975565
0724278825
0725950232
0719732790
0724279325
0726388763
0915486784
0726505090
0912296907
0915626446
0724278393
0774857317
0774029267
0771418268
0915786603
0719616280
0726296312
0776041584
0717710448
0771257037
0776041587
0772090765
077-

-

0460243
0774975565
0724278825
0725950232
0719732790
0724279325
0726388763
0915486784
0726505090
0912296907
0915626446
0724278393
0774857317
0774029267
0771418268
0915786603
0719616280
0726296312
0776041584
0717710448
0771257037
0776041587
0772090765
077-

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ම්මේ රමණි
ා ක් ගබී ා ස්ෝමදාස්
ජිනදාස්
ිළිමා ක් ග ඒස්්්
ි,ාත්
ා ේව ශය සා්්
කුමාර
වමම්බී ා්්රපාා
ිළිමා ක් ග ි,සිාංහ
මම්මම්මේ මකස්ස්ථ
ිම  ආන්මුතුා ගොඩ
මස්ථඩි ශය සා්්
වජි ද,ාරත්න
වමස්ථ ඩ,ස්ථ
මම්ආ්ය  මාක් ග
කුමාර
ා ක් ගබී ශය සා් ම
ම් ස්ජි් කුමාර
මම් ස්ා ේරත්න
මම්වඩබ් ස්ජි්
ා ක් ග බ්ා ාෝක් ග
ා ක් ගා ක් ගමක
ස්ම්පත්
ා ක් ග ධ්ම්මික
ා ක් ගබී ා ස්ෝමදාස්
ව නිා රෝකනී
මච්වා ක් ග සුදත්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 217 සී
ා ගෝනාාා ගොඩ (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 215 ව මාපාගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 213
පරණ්ානා,ම්ා ගොඩ(ම)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මාංක 197 ව කඩඒැලිඒ ක,
්ාාඒ

199

2356737
0776084666
0718135349
0779701420
0776870616
0728719764
0719132920
0725806697
0723276552
0770729301
0774047891
0771294469
0728306756
0729629596
0788330378
0772911451
0778372753
0772911451
0728920145
0712594732
0772363116
0711858175
0772815957
072-

-

2356737
0776084666
0718135349
0779701420
0776870616
0728719764
0719132920
0725806697
0723276552
0770729301
0774047891
0771294469
0728306756
0729629596
0788330378
0772911451
0778372753
0772911451
0728920145
0712594732
0772363116
0711858175
0772815957
072-

මයි පබා කුමාර
මක ප්රි,ම්දා
සී ප්රස්ාදනී
ඩි නිශය සා් ම
ආ්ය
ා ඒා හරා ගොඩ
මච්ව සිසිර කුමාර
ාම්ිළක ස්ම්
කුමාර
ා ඒදා ව ස්ම්
රුඒ් ගුණරත්න
ආ්යඩබ් මනුර
ා ක් ගව සුනික
යුජි ිළ,සින්
මස්ථමච්ජි
වකනා,ක
ිමජි රණතුාංග
මම් ද,ාන්ද
 කයු ධ්ම්යස්න්
ා ක් ගජි ස්ම්
ා ක් ගජි කර්ක
මකජි ගුණා ස්කර
 කජි ස්ම්්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 194 කඩඒැලිස් ක, (බ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 210 ඩි හගරාංඒා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 219 ඩි මලුත්ඒත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 218 ව කඩුගම (ද)

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
ම්ා ක් ගමම් ි,සින් කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩබ්මස්ථව කදාර
ඩබ්මස්ථම්
ප්රාමාධ්ාර

මාංක 212 කැප්ප කා ගොඩ (ද)

200

6286757
0723855456
0773412726
0770897197
0779132207
0774136909
0724818757
0778309025
0729333846
0770704907
0772861387
0773796925
0767150252
0772141599
0777364331
0774509228
0775868439
0723097641
0773730577
0767250139
0770504541
0912296113
0912296852
091-

-

6286757
0723855456
0773412726
0770897197
0779132207
0774136909
0724818757
0778309025
0729333846
0770704907
0772861387
0773796925
0767150252
0772141599
0777364331
0774509228
0775868439
0723097641
0773730577
0767250139
0770504541
0912296113
0912296852
091-

කුමුදුනි
ඩබ්මස්ථ ස්රත්
ා ක් ගමච්මම් ාතු
ිමමක කුමාරසින්
ඩි්ය පත්මකුමාර
ිමම්බී මදුස්ාංක
මස්ථමේ න්දා ස්න
ම්ඩබ්ම් ාාක
මච්මකමස්ථ
ස්ම්ග
ඩි ස්ා ේඒ්යධ්න
ඩබ් න්දාඒතී
, ාමත්ා ත්
පාලි්  ආමි
මම්ා ක් ගආ්ය
ඒස්්්ද සිකඒා
ඩබ් කුමාරා ව
ා ක් ගවමස්ථ ශය සා්්
මකමවමස්ථ
ප්රි,්්
මච්ජිමක රස්්්ර
ඩි  ආරුමුතුා ගොඩ
ිළා ක් ගමස්ථ කද,ාංග
ඩබ්මමස්ථ
නිස්ාංස්ාා
ජිමච් ස්්ානාච්චි
වමස්ථ දනුකථක
වඩබ් කකහාන්
ඩබ් වකනා,ක

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 211 බී කන්ස් ක,
(නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 210 කඩාමත්් (ක)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 213
පරණ්ානා,ම්ා ගොඩ පහළ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 213
පරණ්ානා,ම්ා ගොඩ පහළ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 222 බී ඌරා (ම)
201

2296821
0723837606
0774963457
0919622354
0779233735
0719562020
0775438746
0773408819
0774602847
0711024453
0913919501
0912296615
0774127043
0723806359
0915670728
0728385099
0913915871
0915670728
0726037834
0915619908
0913930255
0715427639
0729222506
072-

-

2296821
0723837606
0774963457
0919622354
0779233735
0719562020
0775438746
0773408819
0774602847
0711024453
0913919501
0912296615
0774127043
0723806359
0915670728
0728385099
0913915871
0915670728
0726037834
0915619908
0913930255
0715427639
0729222506
072-

ඩිමක ශය සා්්

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ිළා ක් ග ක මදුරාංගි
ා ක් ගස් රසිාංකා
ාා්දනී

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මස්ථ ප්රි,්්
පාලි්  ආමි
වමම්ජි ධ්ම්මික
ා ක් ගමම්ම්
ා රෝහන
මච් සුස්්්
යුජිමේ ාානක
මයි ක ස්ා ේඒ්යධ්න
මේ ාඳිගහස්ා
ා ක් ගබීමේ ස්ම්පත්
මයිමස්ථ  මා්දුඒ
ම් ස්ක්රමආරච්චි
ම්මස්ථම්
ාඳුනික
මස්ථ ස්ඳුරාංග
ා ක් ග ස්්ානාච්චි
ම්ජි ඒස්්්
සී ස්ක්රමසිාංහ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 194 කඩඒැලිස් ක,

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 209 , ාමත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ඩිමස්ථ ගාමිණි

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

වජි මනුර
ඩබ්මච් ප්රි,්්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ

මස්ථ ස්ම්්

මාංක 210 සී කඩාමත්්
(නැ)

මාංක 219 බී කඩුගම (ම)

202

4856427
0725743343
0776002194
0779433148
0724856427
0912296615
0772905889
0777570600
0776692716
0779380321
0723784206
0772757818
0772857477
0718581757
0771048343
07186608683
0774971552
0770660392
0772829127
0714282438
0775661992
0776662240
0773657392
077-

-

4856427
0725743343
0776002194
0779433148
0724856427
0912296615
0772905889
0777570600
0776692716
0779380321
0723784206
0772757818
0772857477
0718581757
0771048343
07186608683
0774971552
0770660392
0772829127
0714282438
0775661992
0776662240
0773657392
077-

කමිටුඒ
ආ්ය ඩ,ස්ථ
ා ක් ගජි සින්පාා
ඩබ්මස්ථ ිගත්
 කමස්ථ ඒඩුඒාා ගොඩ
ආ්ය ස්ා ේ මාක
ආ්යා ක් ග ගුණදාස්
ා ක් ගජිා ක් ග ඩ,ස්ථ
ම් කආ්ය ා රෝ ආ්
ා ක් ග කමස්ථ
ආන්,්රත්න
වමේ ස්ා ේස්ක්රම
ිළමච් ස්ා ේස්ක්රම
මම්මම් ධ්්යමදාස්
ිළමකමම් ජීඒ්්
මච්ඩබ්
මමරා කෝ්
ිළමක පත්මා
ා ක් ගමේ සුසිාා
ා ක් ගා ක් ග ා පනික
ඩි ා ප්රමාඒතී
ිළස් ා ප්රමා්ා
ම්බීමේ මා ශය සෝක
ා ක් ග ලි,නා ව
ා ක් ගජි සින්ස්ර
මම්ජිව දිකරුක් ගෂි

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 212 ව කැප්ප කා ගොඩ
(ක)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 216 බී කුරුපනාඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 222 ඩි ඌරා (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 222 ව ඌරා (ද)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා

මාංක 216 ව ා ගෝනා දනි,
203

9023750
0775538211
0912296809
0770247118
0723808505
0770637178
0773039257
0724020924
0778580577
0772797799
0779111521
0777061676
0718208587
0773232428
0718235202
0779149431
0778411749
0773542823
0779222022
0775528508
0915672173
0777795597
0723908700
076-

-

9023750
0775538211
0912296809
0770247118
0723808505
0770637178
0773039257
0724020924
0778580577
0772797799
0779111521
0777061676
0718208587
0773232428
0718235202
0779149431
0778411749
0773542823
0779222022
0775528508
0915672173
0777795597
0723908700
076-

ගැනීා ම් කමිටුඒ
ිමා ක් ග ාාක
 කිළජිඩි ාම්ිළකා
මච්ීමමම් ප්රභාත්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

මම්ජිා ක් ග ධ්නුකථක

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ිළජිආ්ය ප්රදීප්
වමකජිමස්ථ
ධ්නුකථක

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ක් ගජිමස්ථ ස්ම්පත්

ා ේ සුද්්
ිළජි ි,්්
ා ප්රමාාක
මම්මේ ගාමිණි
ා ක් ගබී ා ප්රමදාස්
ජිනදාස් ඈපා
ම්ජි ධ්ම්මික

මාංක 219 කඩුගම (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 213 බී
පරණ්ානා,ම්ා ගොඩ (ම)

ආරක් ගකක කමිටුඒ

5351146
0726047561
0776145827
0779298792
0771225625
0778001475
0771588206
0722655764
0726201337
0767666280
0726084666
0718135349
0729701420
0729042751

-

5351146
0726047561
0776145827
0779298792
0771225625
0778001475
0771588206
0722655764
0726201337
0767666280
0726084666
0718135349
0729701420
0729042751

දේනළුව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ජිජිා ක් ග ස්ම්පත්
ා ක් ගඕජිම් තුකර
සුමනදාස්
ඒනිගා ස්කර
ජිජි ස්ා ේරත්න
මස්ථමච් සුනික
ශය සා්්

කටුටුව

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 223 ඊ ාහළ
මශා ශගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ
204

දුරකාන
නංකය
0711215976
0715578521
0775431006
0771022480
0712042377

-

0711215976
0715578521
0775431006
0771022480
0712042377

ව ිගත් ාාක
ජිජි ා්්රපාා
ිළ ා ස්ා නස්රත්න
ා ක් ග කා් ම
මම්ජි ගුණඒ් ම
වමකමක ස්්දයා
කුමාන්
ජිජිව කිත්සින්
ා ේමස්ථ ස්ම්
 මාක් ග කුමාර
ඩි ලි,නා ව
මස්ථව කුමාර
රත්නම්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ඩිමක සුමනපාා
ඩබ්ජි රසික
 කඩබ්මස්ථ
දිකරුක් ගෂි

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ිළිළමස්ථ ගමා ව
මච්ිළ ාා්දනී
දිකරුක් ගෂි
ා ක් ගිළා ක් ග ා ශය සක්
මස්ථ කමස්ථ ක්රිකා්්
ා ක් ගමේමම් ාක් ගමිණි
ා ක් ගජිමස්ථ
ප්රි,ද්යශය සන
ඩිජි ම ආ්ද
ඩිමව ා ස්ෝමපාා

මාංක 233 බටුඒාංගා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ම්මකඩි ා්දන

මාංක 232 ඊ මාස් ක (බ)

මාංක 233 බී පහළ
මශා ශගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 231 සී ඇඹාා ගදර
(ද)

මාංක 335 සී ා ශඒාා කගම
(බ)

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

0716581622
0711340615
0718375083
0710888618
0913934942
0713243367
0714734322
0716147061
0713046344
0719495210
0717888221
0716676538
0715631759
0713738113
0712580827
0717878332
0714786172
0718108744
0718459635
0718577710
0712896685
0718035962
-

205

-

0716581622
0711340615
0718375083
0710888618
0913934942
0713243367
0714734322
0716147061
0713046344
0719495210
0717888221
0716676538
0715631759
0713738113
0712580827
0717878332
0714786172
0718108744
0718459635
0718577710
0712896685
0718035962
-

ා ක් ගජිා ක් ග ශය සා්්
කමක
ා ක් ගීමජිඒයි
නිා් ම
වමකමයි
ස්ම්මලී

ආරක් ගකක කමිටුඒ

සිමේ ගමා ව

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ස්ා ක් ග ා ස්ෝමීමර
ආ්යමම්මස්ථ
රත්නා,ක
ා ක් ගජි ජීඒනි
ප්රි,ාංකා
ිළජි ස්ම්්
ා ේමවීම ි,සූන්,
මකඩි ස්ා ේනා,ක

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මාංක 231 බී පහා ගිඟුම්
මඩුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 235 ව ා ශඒාා කගම
(නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ඩබ්වමස්ථ දම,් ම
ර්ිය කඳුරුදූා ේ
ා පර දැනුම්දීා ම්
ස්ජි්  ආමි
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ම්මක සින්ා ස්ෝම ගැනීා ම් කමිටුඒ
ිළ මමුස් ා ව
ආ්යජිව ා්දන
මේ කරස්
ඩබ්ජි ම ආ්ද
ස්ම් ප්රි,්්
ඩබ්ජි ාක් ගමාලි
 කජි මාංජුා
ිළමකසී සුස්්්
ම්මච්ජි ස්ාංජීඒනී
ඩබ්ජි ම ආ්ද

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 238 පහළ මිකාඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 238 ව ාහළ මිකාඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 238 බී මිකාඒ (බ)

206

0718125622
0717289950
0719516463
0714312325
0777841793
0711544647
0713822713
0717878332
0711237576
0712578817
0711418156
0714204629
0719886493
0713822824
0718407207
0710195759
0718159702
0718208702
0717151806
0719784100
0715289605
0713822882
0718159702

-

0718125622
0717289950
0719516463
0714312325
0777841793
0711544647
0713822713
0717878332
0711237576
0712578817
0711418156
0714204629
0719886493
0713822824
0718407207
0710195759
0718159702
0718208702
0717151806
0719784100
0715289605
0713822882
0718159702

ා්ද්රිකා
ස්ා ේනා,ක
ඩබ්ජි නිශය සා් ම
ාක් ගමාලි
ා ක් ගමම් නිරාංින

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
ිළජි ඒස්්් කුමාර කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ිළජිම් ස්ම්පත්
ිළජි ස්ම්්
ිළජි රාංග ප්රස්ාශ
ආ්ය ා ප්රමසින්
මම්ා ක් ග පත්මසින්
මස්ථමව මජි්
ප්රි,්්
ර්ිය දාංගා
ධ්ම්මික  ආමි
මම්ා ක් ගමේ
මකකා් ම
ා ේආ්ය ත්රිමාහ
ස්්ාන
මම්මක ා්දිමා
ස්ඳමාලි
ව පිබහඒඩන
මම්ජි ,මුනා
තුකාන්
මම්ා ක් ග
ස්ක්රමා ස්න

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 234 සී
ඒාරුක්ා දනි,

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 234 බී හප්ිළ ක,

ආරක් ගකක කමිටුඒ

මම්ජි ා්ද්රිකා
මච්මයිජි ප්රි,්්

ප්රාමාධ්ාර

මම්ා ක් ග ාම්ිළකා

0724748255

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

 කස් ස්මාධ්්යම

මාංක 236 මි,නඒතුර

මාංක 232 මෆථ ාහළ
ා කකාඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
 කවඩබ් දිස්ානා,ක කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ජිම්සී ි,ඒ්යධ්න ගැනීා ම් කමිටුඒ

0714130841
0717151806
0717097703
0711340699
0713336690
0713340670

මාංක 232 ා නළුඒ
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0717917663
0717388134
0713262334
0718500845
0714718026
0711216330
0710400520
0719886534
0719858148
0713067627
0714087524
0726511701
0718210644
0718393650

-

0714130841
0717151806
0717097703
0711340699
0713336690
0713340670
0724748255
0717917663
0717388134
0713262334
0718500845
0714718026
0711216330
0710400520
0719886534
0719858148
0713067627
0714087524
0726511701
0718210644
0718393650

ම්මක ිළ,සින්
වඩබ් ඩිම්්
මම්ජි සුස්්්
ඩබ්ව ප්රස්්න
මම්ා ක් ග
ආන්,ා ස්න
ජි ා බෝධිපක් ගක
ජිජිව මකකා් ම
මස්ථව ධ්්යමසින්
ා ේමකජි ියරාණි
ා ක් ගමකමස්ථ
මදුඒ් ම
ා ක් ගමක ි, මාක
ා ක් ගජි ප්රදීප්
ිමමක බාා ශඒ
ඩිිළ දිාාංක පැතුම්
මස්ථව ධ්්යමසින්
ිළ,දිගම ප්රි, මස්ථස්
 ආමි
ිළිම නිා්්
ස්ාංජීඒ
මම්ා ක් ග ප්රි,රත්න
ා ක් ගමකමස්ථ තුකාර
ා ක් ගම් ීමරසිාංහ
මම්මම් රනීමර
ඊජිම් ස්ාංජීඒ
ා ක් ගජි ශය සා්්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 233 ව බටුඒාංගා (බ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 232 ව මාස් ක (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 234 ඩි ්බාගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 232 සී දනඒා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
208

0714731329
0714180221
0718305078
0713081220
0715456012
0716071490
0719388723
0728663837
0718440727
0719763989
0718406877
0712582344
0713107086
0718307015
0728663837
0713619562
0716666398
0716047711
0712026062
0716639535
0717204033
0713318682
0772348078

-

0714731329
0714180221
0718305078
0713081220
0715456012
0716071490
0719388723
0728663837
0718440727
0719763989
0718406877
0712582344
0713107086
0718307015
0728663837
0713619562
0716666398
0716047711
0712026062
0716639535
0717204033
0713318682
0772348078

ඊමකා ක් ග
කරුණාරත්න
ජිමක නිා රෝකනී
මම්ා ක් ග ා හමා්්ර
මම්ා ක් ගසී
සින්ඒ්යධ්න
ජිා ක් ග ජීඒ්
නිාාංග
ිමස්ඩිවිළ
ි,ඒ්යධ්න
මස්ථඩි ාස්් ම
ඩිව ා ස්නානා,ක
ඩබ්ජි ගුණදාස්
ව සූන්,ආරච්චි
බීසීමස්ථ ා්දන
මස්ථ ි,ස්ක්රම
කර්ක ස්ාංජීඒ
ම්සී
ා ප්නම්ා පරුම
මම්ආ්යජී නදීක
චි්්ක
ිමජිආ්ය සුරාංග
ස්රත් ීමරා කෝ්
බීමක ි,ා ස්න
ිළජි ගාමිණි
කරුණාරත්න
ඩබ්ජිමේ නිස්ාංස්ාා
ා හමා්්ර
නිා් ම
නාගහඒත්්

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 232 ජි ා කොස්ථමුකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 231 මාඒනාන

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 231 බී ාහළ ගිඟුම්
මඩුඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 235 බී ප්නිමුකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 233 මෆථ මශා ශගම
(නැ)

ප්රාමාධ්ාර
209

0713187909
0719505324
0718360921
0714058567
0715133084
0714968566
0719249985
0718212206
0713077604
0714170125
0711189754
0724719053
0712898295
0719133596
0713094100
0713519723
0711544862
0717175031
0719205359
0715975874
0713822941
0718360921
0713263222

-

0713187909
0719505324
0718360921
0714058567
0715133084
0714968566
0719249985
0718212206
0713077604
0714170125
0711189754
0724719053
0712898295
0719133596
0713094100
0713519723
0711544862
0717175031
0719205359
0715975874
0713822941
0718360921
0713263222

වබී ාක් ගමිණි
 මාක් ග කුමාර
 ක ගුණඒ්යධ්න
ඩිඩි ස්මාා ස්න
මම් න්දා ස්න
මකමක ිානක
ආ්යජි රාංජිත්

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 231 ා කකාඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

0711103629
0713046344
0719028680
0711892071
0772898259
0715287697
0726871722

-

0711103629
0713046344
0719028680
0711892071
0772898259
0715287697
0726871722

-

ළධයාගෙ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ිළ,ක
ාලිත්
සුනික
බාංදුා්ා
න්දා
ා ප්රමසින්
න්දා ස්න
ිළ,දාස්
ාලිත්
ිළ,ද්යශය සන
කපාලි
සුජීඒ
ා ස්ෝමරත්න

කටුටුව

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

0710968279
0710795962
මාංක 33 හ්්ක

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 32 බී කුඹුාාඒා

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

දුරකාන
නංකය

0722450125
0710710772
0715820312
0915720681
0913914716
0776234606
-

මාංක 30 ිළ කගා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
210

0345613561
0725735936
0713227766

-

0710968279
0710795962
0722450125
0710710772
0715820312
0915720681
0913914716
0776234606
0345613561
0725735936
0713227766

මජිත්
ප්රි,ාංගිකා
රමණි
ා ප්රමකුමාර
ස්ම් ම
මරුණා
ා කෝස්ා
පත්මසින්
ස්ාලි,
කමාා
සුග්පාා
ප්රස්ාශ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 30 ඩි කරේඒ

මාංක 30 බී කතුරු ිළ කගා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 35 ා පොා රොඒගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ

0717587752
0915723717
0715838917
0714372240
0711056676
0719967435
0712084670
0717357008
0759406646
0915618370
0754016803
0716803707

-

0717587752
0915723717
0715838917
0714372240
0711056676
0719967435
0712084670
0717357008
0759406646
0915618370
0754016803
0716803707

-

වලෙ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ිළමචි ිළන්ස්ථ සුමිත්රා
ිළ රුපසිාංහ
මාාා ස්රසිාංහ
මචිව ා හමා්ද
විළ රාංජිත් කුමාර
ජිමේ ා්දන
පත්මාාක

කටුටුව

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 224 ඒප්පා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

මාංක 224 ව ා කෝරා කගම
211

දුරකාන
නංකය
0781157273
0771748602
0779433609
0774580170
0774580110
0776664770

-

0781157273
0771748602
0779433609
0774580170
0774580110
0776664770

රාිනා,ක
මස්ථමේ ස්රත්
ජිිළ රත්නා,ක
ා ේා ක් ග ජිනදාස්
ිළමක මනුර
ිළමක රාංගන
ා ක් ගජි ා්්රදාස්
මනුර ලි,නා ව
ිළමක කරුණාදාස්
ා කව කර්ක
මම්ව කපාලි
ා රෝහන
ා ක් ගබී ශය සා් ම
පරණස්්ාන
ා ප්රමසින්
ඒ්නිආරච්චි
මම්ව ිගත්
ා රෝහන
ප මරාි ාතුරාංග
සුනික ශය සා්්
ප්රි,්්
ා ක් ගජි ස්මාා ස්න
ිළ්රණා ව
ිළ,සින්
ා කා ්මේ ාස්්්
කුමාර
රාංජිත්
ස්ක්රමනා,ක
පත්මසින්
මා බ්සිාංහ
සී රුඒ් කුමාර

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 225 පනාංගා (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

මාංක 25 ව පනාංගා (බ)

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 225 බී ගකා්දා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 227 ව බ ා හන

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

0776654229
0772618082
0915617706
0915785762
0714327800
0715708080
0712318571
0774527800
0776112542
0776003832
0717364557
0915733466
0714038205
0766993915
0715876803
0774352670
0711583632
0719443415
0763039120
0765196305
0775518588
0776651044
071-

212

-

0776654229
0772618082
0915617706
0915785762
0714327800
0715708080
0712318571
0774527800
0776112542
0776003832
0717364557
0915733466
0714038205
0766993915
0715876803
0774352670
0711583632
0719443415
0763039120
0765196305
0775518588
0776651044
071-

මස්ථ ස්ා ේා ස්කර
මම්ා ක් ග ා්දන
ිමජි ා මත්්ාන්ද

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

හස්ානා ි,ඒ්යධ්න ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
වමේ කරුණාරත්න කමිටුඒ
ම්ා ක් ගබී
ආරක් ගකක කමිටුඒ
කරුණාරත්න
ා පර දැනුම්දීා ම්
ආ්යමේ නිශය සා්්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මච්ීම න්දන
ගැනීා ම් කමිටුඒ
කුමාර
නදිකා මි ආරාණි
ා ේ ස්්රසිාංහ
ඩබ්මම් ිළ,සින්
මම් සිසිර
මදා ස්කර
මම්ා ක් ග මා හකථ
කුමාර
ජිමච් ස්ාංජීඒ
දිකහානි
 කමක සුන්,
ාක් ගමාක
මම්ජි ාා්දනී
දමිත් රාංගන
මම්ව සුනික
මච්ීම පසිඳුනි
ජිමවජි ස්ඳරුඒ්
ීම්ය මරත්න
වආ්ය කින්්දා ව

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 227 ්ඒාම (ක)

මාංක 226 බී  ආනිදුම (බ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 226 ව  ආනිඳුම (ද)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 226  ආනිඳුම

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

මාංක 228 හක ස් ක,
ිනපද, 1
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1523217
0717588576
0716867329
0775333092
0770446224
0772124125
0702124175
0716528379
0713484359
0710481501
0713369827
0713370245
0715536171
0715536147
0717742221
0717721596
0716082201
0716455040
0716131409
0719895814
0713090968
0770600052
0715733264

-

1523217
0717588576
0716867329
0775333092
0770446224
0772124125
0702124175
0716528379
0713484359
0710481501
0713369827
0713370245
0715536171
0715536147
0717742221
0717721596
0716082201
0716455040
0716131409
0719895814
0713090968
0770600052
0715733264

සුා ්යකථ මදුශය සා්්
මතුා තුකාර
මේ රූපසිාංහ
ආන්,පාා ගමා ව
සින්ා ස්න ආරච්චි
ස්රත් මා බ්සිාංහ
ඩිමච් රජි්ා
කලුප් ා රෝහන
මදුශය සා්් කුමාර
මච්මක ජිනදාස්
මම්මයි පාලි්
ිළජි නිකමිනි
යුමේ පත්මිනි
ගමා ව සුරා ස්න
ගමා ව
ා ප්රම මාක
මේ මමරපාා
ා හම්්
ා්්රා ස්කර
වජි ස්ජි්
ඩබ්සී ආන්,සිාංහ
 මාක් ග දමි්ද
නාාක
ආසින් ප්රි,්්
දිා ්කථ කුමාර

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 228 ව ්ාාංගකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 228 මකගකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 227 සී ්ඒාම
මුකාාන

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 227 බී ්ඒාම (ද)

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
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0716273803
0720254404
0715280857
0715691067
0714047608
0717718558
0716902738
0718442656
0775115256
0716681993
0712272313
0716881955
0711283489
0719325931
0713055007
0713018648
0713955646
0752693954
0714729772
0711742786
0710508361
0770489802

-

0716273803
0720254404
0715280857
0715691067
0714047608
0717718558
0716902738
0718442656
0775115256
0716681993
0712272313
0716881955
0711283489
0719325931
0713055007
0713018648
0713955646
0752693954
0714729772
0711742786
0710508361
0770489802

මනුර ි,සිාංහ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

වා ක් ග නිා් ම
වමේමස්ථ
ා ප්රමකුමාර

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මම්ආ්ය ා්දන
මම්ම් සුමි්
කුමාර

ඩිව ගාමිණි
ගමා ව මකලිකා
ම්මච්මක
ා්්රරත්න
යුජි සින්,ාඒතී
ගාමිණි ස්ධ්ාන
ප මරණ
ස්ජි ශය සා්්
ඩිමක ා්දන
නලි් ා හම්්
මස්ථා ක් ග ගමා ව
ා ක් ගමච්ජි ාක් ගමාක
ඩිමකබී ාස්්්
මස්ථයු කුමාර
මකව සුගත්
කුමාර
මච්ා ක් ග ද,ාරත්න
මච්ජි ාසිත්
නිා්්
ගමා ව ස්නිකා
ප්රදීප්

මාංක 229 ඕපා් (බ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 228 මෆථ ්ාාංගකා
(නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 228 ඊ දම්මා ිනපද,

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 230 ඩි කුඩුගකපා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
ඩිමක ස්ජි් කුමාර කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
මක ආන්,පාා
ඩිව ා ස්නිකා
ප්රාමාධ්ාර

මාංක 228 සී දාම්මා

215

0718079291
0711929707
0716942194
0714402889
0718115785
0712204166
0913913198
0718834303
0712913198
0713541363
0719345180
0911905097
0717878365
0716548381
0776394656
0776614468
0711469671
0770885052
0719894552
0716514289
0715339922
0913941880
071-

-

0718079291
0711929707
0716942194
0714402889
0718115785
0712204166
0913913198
0718834303
0712913198
0713541363
0719345180
0911905097
0717878365
0716548381
0776394656
0776614468
0711469671
0770885052
0719894552
0716514289
0715339922
0913941880
071-

ඩිමක ආන්,පාා
සී ගුණඒ්යධ්න
ජි ා ස්ෝමපාා
ඩි ස්මක
ා ස්නානා,ක
ඩිමක ධ්ම්මික
මම්මවආ්ය
ධ්ම්මික කුමාර
මක ා්දික
ආ්ය ා රෝහන
ම් පත්මසින්
ා හඒා ව
මනුර ා ස්නාරත්න
ම් පත්මසින්
ා ක් ගා ක් ගව
ාක් ගමාක
මච් කුාරත්න
මම්ජි ා්්රා ස්කර
ස්මේ මජිත් කුමාර
ීමබී මජිත්
ීම්ය ම ස්දාන
ප මරණ
ගුණරත්න
රණසිාංහ
ා ක් ග ශය සානිකා
මක සුමනසිාංහ
 ක ශය සා්්
රණසිාංහ මනුර

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 229 ඊ ඕපා් (ද)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 229 ඩි ඕපා් (ක)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 229 සී ඕපා් (බ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 229 ීමරපාන (ක)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 229 ව ීමරපාන (නැ)
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1544920
0913931880
0772694016
0715513967
0716208190
0778110792
0711320499
0718425640
0719368444
0779888499
0718096244
0715513968
0719386492
0714505129
0774505128
0718096244
0712921218
0775513968
0715551444
0712784491
0775279998
0713254249
0713987581
077-

-

1544920
0913931880
0772694016
0715513967
0716208190
0778110792
0711320499
0718425640
0719368444
0779888499
0718096244
0715513968
0719386492
0714505129
0774505128
0718096244
0712921218
0775513968
0715551444
0712784491
0775279998
0713254249
0713987581
077-

ගුණා ස්න
රූපසිාංහ
ආන්ද රණසිාංහ
්ාරක රණසිාංහ
ජි ස්ම්ස්ක්රම

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
සීා ක් ග සූන්,ආරච්චි කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ා ක් ගමස්ථ ිළ,ා ස්න ගැනීා ම් කමිටුඒ
ා ක් ගමක ද්යියකා
මදුකානි
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
මස්ථමක මාානී
කමිටුඒ
නිස්ාංස්ාා
සිලිි රීම්්ර
දිා ්කථ
සුන්,ආරච්චි
ස්කබමේ ි,සිාංහ
ාමි්ද
සූන්,ආරච්චි
වජි සුගත්
ආ්යමක හසි්
කුමාර

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මච්මච් ශය සා් ම
වජි ි,ාත්
මච්ජි සුනික
ශය සා්්

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මම්ජි ා්දන

මාංක 230 බී මළ ාහළ

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
මච්ජි කිළා කුමාර කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
වමම්මස්ථ ්නුිා
මකමක කුමාර
වමක මජිත්

මාංක 230 සී කුඹුා ්යා ගොඩ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මා නෝේ බුශධික

මාංක 230 මෆථ ඇළ ාහළ
(ක)

මාංක 230 හබරකඩ (නැ)

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
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9357252
0712784491
0775279914
0717977547
0713254249
0711213917
0771345760
0719086034
0915113988
0711622864
0716870933
0713822367
0716455257
0718581976
0716843250
0715578229
0717870408
0716292564
0770384468
0724747141
0714887883
0711376954
0714887887
071-

-

9357252
0712784491
0775279914
0717977547
0713254249
0711213917
0771345760
0719086034
0915113988
0711622864
0716870933
0713822367
0716455257
0718581976
0716843250
0715578229
0717870408
0716292564
0770384468
0724747141
0714887883
0711376954
0714887887
071-

ප්රි,්්
ආ්ය කපන්ද
මම්ජි සුනික
මම්ා ක් ග ම ආ්ද
ා ක් ගමච් කුසුමාඒතී
ිළ,ක ගමා ව
බී සුනික

කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 229 ව ීමරපාන (ද)

ආරක් ගකක කමිටුඒ

9282735
0718112360
0711732811
0774505214
0770628092
0774181381
0774188448

-

9282735
0718112360
0711732811
0774505214
0770628092
0774181381
0774188448

වැලිවිපාය දිවිතුර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ිළමච්මක
ා ම්ඩිස්ථ
 කමේ ගුණරත්න
මස්ථම් නිකමි ම
ජිමස්ථ රණසිාංහ
ා ක් ගමච්මයිමේ ද
සිකඒා
ඩිා ක් ග ග,ානි
මවමස්ථ රත්නසින්
මම්මච් ධ්ම්මික
ා ක් ගඩි ි, මස්ථස්
ඩි හන්ස්ථා්්ර
ම් රාංජිත්
ප්රි,ාංකා
ද,ාඒතී

කටුටුව

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 193 නාඹරමත්්

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 197 මගලි,

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

මාංක 139 මෆථ මින්ස්ථඒත්්
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දුරකාන
නංකය
0771632134
0914910226
07715182605
0770245771
0914938773
0770682620
0724987978
0728310673
0725990647
0915022941
0718233921
-

-

0771632134
0914910226
07715182605
0770245771
0914938773
0770682620
0724987978
0728310673
0725990647
0915022941
0718233921
-

මම්ඩිසී
ගුණා ස්කර
මේආ්ය තුකාර
මච් බ්දුා
ා ක් ගජි සුනික
මම්ා ක් ගබී
න්දසින්
සිා ේ මා බ්ස්ක්රම
බී සුදත්
මමරදාස්
මම්මේ මස්ාංක
ම්ඩබ් ාමි්ද
ජිමවව ස්රත්
ජිඩිජි රාංජිත්
මම්මච්
ා්්රකුමාර
ිළමව නිා රෝකා
ජිඩබ් චිත්රරත්න
ඊව ස්මාාඒතී
ඩි ා ස්මසින්
ිළමච් ගුණසින්
ජිජි සින්රත්න
ිළමච් ාස්් ම
ා ක් ගජි ිළ,සින්
ස්ජි ස්රත්
මයිඩි ා්්රා ස්ෝම

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 193 ඊ නුා ගොා ්ො

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 196 සී ඒාඩුඒැලිස් ක,

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 223 ඇත්කඳුර

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 223 ව දිස්තුර (නැ)

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ

මාංක 193 ඩි මශා ශස්ා
219

0717038803
0725714979
0771529113
0718663921
0779106073
0779380550
07706856653
0915613862
0715502239
0773656459
0726591420
0718491762
0776474941
0714209636
0779951690
0783379976
0718675955
0770855594
0718096486
0912260584
0718411775
0779119457

-

0717038803
0725714979
0771529113
0718663921
0779106073
0779380550
07706856653
0915613862
0715502239
0773656459
0726591420
0718491762
0776474941
0714209636
0779951690
0783379976
0718675955
0770855594
0718096486
0912260584
0718411775
0779119457

බීමච් ස්මාා ස්න
මච්මච් ා්්රරත්න
ිළමච් රමණි
ිමමච් නිමාකා
ා ක් ගා ක් ග මජිත්
ා ක් ගඩී කුාඒාංශය ස
මේමච් රණසිාංහ
මස්ථ ඩබ්
ස්ා ේනා,ක
ඊ ඒස්්්
මයි ා ක් ග ස්ා ේාාක
ම්ආ්යා ක් ග ව
ස්ා්්
මේමම්ව ා හඒාගම
ම් ආ්යා ක් ග
ාක් ගමාක
මම්ා ක් ග ප්රි,්කර
ඩබ්ජිජිව ණුඒ්
මේමච් ා හම්්
යුඩී ස්ාංක
ා ක් ග නිා් ම
ඩබ්ජි කිළා
ා ක් ග.ා ේ ා්දා්ා
ා ක් ග.ස් රාංග
ා ක් ග.ීම ප්රභාත් රාංග
ිම.මේ.ා ක් ග ගුරුා ව
ා ක් ග.ස් දිා ්කථ
කුකානි
මමරසින්
ලි,නා ව
මධුමලි
බාංදුා

ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

0723266528
0779642313
0779119457
0721254330

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

0770648504
මාංක 193 ඩි හාස්්ගා

0774818560
0775755497
0776519327
0717325332
0773168950

193 ව දිස්තුර දකුණ

0779353641
0915683887
0765420695
0774522955
0759090551
0777718753
0774078420

193 දිස්තුර

0779718753
0782704255
0779169354
මාංක 94 සි කුමේ ක,ාඒත්්

0776880968
0776880968
0714009295
0776747325
0776214370

මාංක 196 ව ඒාඩුඒැලිස් ක,

0772776100
0772542691
0728454121
0776590668
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-

0723266528
0779642313
0779119457
0721254330
0770648504
0774818560
0775755497
0776519327
0717325332
0773168950
0779353641
0915683887
0765420695
0774522955
0759090551
0777718753
0774078420
0779718753
0782704255
0779169354
0776880968
0776880968
0714009295
0776747325
0776214370
0772776100
0772542691
0728454121
0776590668

න්දා ස්න
ා ස්ෝමසින්
ගුනඒ්යධ්න
මමර්රාස්
ආන්,ඒ ම
මම්.ා ක් ග ධ්ම්මික
මේ කාන්,ඒස්ම්
මස්ථ ා කොෂිාා
ම් බාාසුන්,
ඩි.ජි ා්්රසින්
මේ මා බ්තුාංග
මම්.මච් නිහාක
ා ක් ග.ඩි ා රෝ ආණි
මස්ථ ස්ක්රම මාක
මම්.මච්.මස්ථ
ීමරතුාංග

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ව බාංඩාන්ා ගොඩ
ා ක් ග ස්ා ේරත්න
ා ක් ගජිමස්ථ
ස්ථඒ්යණපාා

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

ම් සුභාසිනි
මස්ථ මධුස්ාංක
යු ශය සයමලි
මස්ථ නිා් ම
මයි බාංඩාන්ා ගොඩ

ිමා ේ ස්ම්පත්
ා ක් ග ඒස්්්
කුමාර

මාංක 196 ිම පා්ඒැලිස් ක,
(ක)

0771806258
මාංක 192 මම්ා ප්ගම

0775430000
0774960340
0779325144
0776308319
0773309535

0776693865
මාංක 192 ව ගාා හ්ක්ද 0914964998
0770319042
0914905092
0776267847
මාංක 94ිම ා පොකගහස්ා

මාංක 196 පා්ඒැලිස් ක,

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මක දිා ්කථ කුමාර ගැනීා ම් කමිටුඒ
සී ා රෝකා්
ප්රාමාධ්ාර

0774208270
0728158062
0777174764
0722053066

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මේ ා ස්ේඒ්දි

0915688705

මාංක 223 සී පරණ ිනපද,
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0770796554
0776597083
0723965080
0711981261
0915613620
0915729522
0915715879
0711602275
0779195289
0729591955
0775212254
077-

-

0915688705
0774208270
0728158062
0777174764
0722053066
0771806258
0775430000
0774960340
0779325144
0776308319
0773309535
0776693865
0914964998
0770319042
0914905092
0776267847
0770796554
0776597083
0723965080
0711981261
0915613620
0915729522
0915715879
0711602275
0779195289
0729591955
0775212254
077-

මස්ථමච් මනුර
ා ක් ගමේඩබ් සින්පාා
ම්මක
ා හමේ කා හඒා
මස්ථජිමස්ථ ිානක
මච්ඩබ් ස්ජිත්
කුමාර
මච්ජි ස්ම්්
වජි ඒජිරා ාක් ගකථමි

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 223 බී ්ණබශා ශගම

ආරක් ගකක කමිටුඒ

5783516
0725691245
0729662163
0719420200
0724987915
0770294307
0729812971
0915731510

-

5783516
0725691245
0729662163
0719420200
0724987915
0770294307
0729812971
0915731510

ය්වකලමුමල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
කටුටු
ස්ාොජිකයාදේේ
නෙ
ස්ම්්
මම්.ජි.ඩබ් ස්ම්
ා ක් ග.ඒයි.ජි මතුා
ි,මිණි
ම්.ීම බනුදුා ස්න
ස්මක
ා පෝනම්ා පරුම
ඕ.ා ක් ග ා ස්න
රුඒ්සින්
ඩබ්.මම් ුස්ා්
ීමරකුමාර
කුමුදිණි
කරුනාරත්න
මේ මක ි,සින්
මස්ථ.යු.මස්ථ ප්රභාත්
 ක.ජි මිාාන්ද
ිම.ව සුරීමර

කටුටුව

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 176 සි ා කොමේ ඒ
නැා ගන ආර

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 176 ඩි නැවුාංගා ද

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

මාංක 177 මෆථ ා ්කාඹුර ද

222

දුරකාන
නංකය
0771627707
0776688043
0783454213
0765235849
0912286228
0915739026
0778490623
0787403585
0775689100
0725852211
0714476082
0713371106
071-

-

0771627707
0776688043
0783454213
0765235849
0912286228
0915739026
0778490623
0787403585
0775689100
0725852211
0714476082
0713371106
071-

ස්ක් ග ්ය
මකිා දස්නා,ක
යු.ජි රාංි්
යු.ජි ා ස්නබ්දු
 ක.මච් මලිත්
ඩි.මච් සුමනපාා
ිනකසින්
මච්.ඩි නිා්්
මච්.මේ මනිා මක
ව.මම් ස්රත්
කුමාර
ඩබ්.මේ ා ප්රමසින්
ඩබ්.මච් සුසින්පාා
ජි ා ප්රමරත්න
මම්.ඩි ශය සා්්
ඩබ්.මච් ආ්ය,සිලි
ඩබ්.මච් ාැම්බමේ
ඕ.මච් නිමක
කපාලි ා්්රසින්
ඩබ්.මච් කමක
ජි.මක කැලුම්
ස්දරුඒ්
ජි. ක කසු් ්රාංග
ස්ා ේනා,ක
ිම සින්පාා

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 177 ,ක් ගකාමුකා

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 182 සි ඇකා ාහළ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 180සි  ආන්,මකකුඹුර

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 178 ව නබදඒ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 179 ඩි ඒා ්ෝගා
223

8461196
0770555586
0702050409
0714732606
0714263360
0710344314
0714476049
0777047004
0773339725
0913915845
0714948960
0711137042
0775233893
0716085286
0771082578
0773705153
0774012100
0779634565
0773480656
0717983910
0724034643
0779969579
0777067759
072-

-

8461196
0770555586
0702050409
0714732606
0714263360
0710344314
0714476049
0777047004
0773339725
0913915845
0714948960
0711137042
0775233893
0716085286
0771082578
0773705153
0774012100
0779634565
0773480656
0717983910
0724034643
0779969579
0777067759
072-

කිළා ස්ම්පත්
ා ක් ග ා හඒා ව
ඒස්්්
ා ක් ග.ජි පත්මදාස්
ම්.මච් ි,්්
ව.ා ක් ග කුමාර
මම්.ා ක් ග ා ප්රමදාස්
කද, ගුණඒ්යධ්න
ිළ,දාස්
මේ.ස් පත්ම කුමාර
මදින්සිාංහ
ඒයි.මක ා ස්ෝමසින්
මච්.ව සුමනදාස්
ා ක් ග ා්්රසින්
රුඒ් ිානක
ා ක් ග ා්දසින්
ා්දිම ලි,නා ව
ව.ා ක් ග නිශය සා්්
ඩබ්.මච් ප්රස්්න
ජි.ා ක් ග මජිත්
කුමාර
ජි.දිස්ානා,ක
මේ දස්නා,ක
මේ සුන්,ආරච්චි
ජි.ජි.ව ඩ,ස්ථ

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

මාංක 179 ව නාකි,ාා දණි,

ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 177 මව ා ්කාඹුර

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 183 සි කඩුබැමේ ඒ බ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 182 ිම මාා ගදර ක

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්

මාංක 183 ව කඩුබැමේ ඒ
224

2532850
0772351466
0777491946
0721018536
0778953466
0771846451
0724191187
0728192000
0770689589
0779541085
0771254278
0770867518
0713856589
0718260374
0713658289
0718260374
0719383609
0776160362
0717216658
0717416047
0718669590
0771027338
0718061221
071-

-

2532850
0772351466
0777491946
0721018536
0778953466
0771846451
0724191187
0728192000
0770689589
0779541085
0771254278
0770867518
0713856589
0718260374
0713658289
0718260374
0719383609
0776160362
0717216658
0717416047
0718669590
0771027338
0718061221
071-

ා ක් ග.ීම නිා්්
කුමාර
මම්.ජි මජිත්
ව.මේ.ජි.සි ද සිකඒා
රාංජිත් ාාක
කිත්සින් දස්නා,ක
ා ක් ග.මච්.ජි
 මාකරත්න
මම්.මක මකලිකා
මස්ථ දස්නා,ක
ි,කි්ය ම
රත්නා,ක
ාමි්ද දීපාක
මච්.ජි ා ආරු
ා ක් ග.ා ක් ග මරුණ
නිකමිණි
ම්.ා ේ මාංගා
නානා,ක් ගකාර
මම්.මක ්න්දු
ගාමිණි
දිස්ානා,ක

කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 178 ඊ කරාා ගොඩ
ාහළ

ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ

මාංක 177 ිම නාඒා

ආරක් ගකක කමිටුඒ

ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
 මාක් ග ර්කථප කුමාර ගැනීා ම් කමිටුඒ
මම්.මච්. ක.ඩි
ස්ම්බ්ධීකරණ
ස්මාීමර
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ඩබ්.මච් ගාමිණි
ඩබ්.මච්.ා ක් ග
ා පර දැනුම්දීා ම්
ගාමිණි
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ා ස්ෝමදාස්
ගැනීා ම් කමිටුඒ
 ක ධ්්යමදාස්
ප්රාමාධ්ාර
ා පර දැනුම්දීා ම්
මේ ස්ම් කුමාර
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ජි.මව ස්ා ේරත්න ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩබ්.ා ක් ග දීපානි
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ජි.ව ස්ා ේරත්න

9266828
0766230014
0718205325
0718393696
0713362637
0778608225
0724881674
0723388760
0714476073
0729907386
0729276615
0710672181
0779205649
0713737205
0777528574
0718669890

මාංක 182 ව කඩුඒැකා

0716638695
0718108832
0716665533
0726765650

මාංක 178 ිම ා මොරකැ ක,
0722625230
0713344536
0779793977
මාංක 176 ිම ා කොමේ ඒ
බ  ආර

225

0773708094
0779858488
0779701453

-

9266828
0766230014
0718205325
0718393696
0713362637
0778608225
0724881674
0723388760
0714476073
0729907386
0729276615
0710672181
0779205649
0713737205
0777528574
0718669890
0716638695
0718108832
0716665533
0726765650
0722625230
0713344536
0779793977
0773708094
0779858488
0779701453

ජි.සුම මපාා
ා ේ.ීම ස්මරස්ක්රම
මයි.ස් සුමනසින්
මේ.ජී.ජී ා ස්පාලි
ා්දිම ගමා ව
ා ක් ග.මේ ස්ම්
මම්.ා ක් ග
ස්මාරත්න
නිශය සා්්
මම්.මච් දිාානී
මම්.ඩි ගාමිණි
මම්.මච් දමිත්
ම්.මච්.මේ කසු්
ජි.යු ගුණරත්න
මේ.ආ්ය.ා ක් ග
රත්නා,ක

කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ

ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ි,්් ි,සු්දර කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
මස්ථ.ව ධ්නුකථක
ා පර දැනුම්දීා ම්
මස්ථ.මස්ථ ශය සා්්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
මම්.ජි ගාමිණි
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ව.ීම ඇවනස්ථ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
ආ්ය.මව ි,්්
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
මම්.ජි ා්දපාා
ා පර දැනුම්දීා ම්
ඩි.ස් දමි්ද කුමාර කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ඩි.ස් මලිත්
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ඩබ්.මම් ධ්ම්මික
ඒස්්්
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
 ක.ජි.ව ,ස්පාා
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
යු.ජි සුනික
මම්.ා ක් ග මජිත්
ා පර දැනුම්දීා ම්
ස්ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ා ක් ග.මේ මාංජුා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
 ක.ා ක් ග ියරානී
ප්රාමාධ්ාර

0722625376
0776171341
මාංක 183 ්කගම්පා

0727494215
0715391950
0713183374
0714010019

මාංක 181 ඊ ර්ඹාකැ ක,

0077049018
0077492910
0715895087
0718819287
0754746623
0772178003

මාංක 182 මාා ගදර
0772875058
0771816482
0775600450
0773582421
මාංක 178 ිම කරාා ගොඩ
පහළ

0773357003
0729389936
0779081545
0772815423
0774250817
0772707480

මාංක 179 කඩුමාගා
0775600548
0729223559
0779741574
0771939092
මාංක 180 ඩි කළුදි,ඒා
0757683292
0770638381
226

-

0722625376
0776171341
0727494215
0715391950
0713183374
0714010019
0077049018
0077492910
0715895087
0718819287
0754746623
0772178003
0772875058
0771816482
0775600450
0773582421
0773357003
0729389936
0779081545
0772815423
0774250817
0772707480
0775600548
0729223559
0779741574
0771939092
0757683292
0770638381

මක.ජි ස්නත්
ගුණා ස්කර
මා බ්ස්ක්රම
ා ක් ග.ජි කිාංස්ථලි
යු.ජි කපාලි
ා ක් ග.මේ.ා ක් ග කසු්
මච්.මේ.මස්ථ
රත්නා,ක
මම්.ඩි ාස්්්
ි,්් රණඒක
ා ක් ග.ීම සුනික
ඩි.මම් නිශය සා් ම
ඒරුණ ි,ා ස්කර
ා ක් ග.ජි මි්්
මච්.ජි කදාර
මම්.ා ක් ග මාංජුාා
ා ක් ග.ජි කර්ක
මච්.ජි න,න
ජි.මේ කපාලි
කැප්ිළ කා ගොඩ
ස් ස්දු් ස්ම්පත්
නාමක කුමාර
කර්ක ශය සා්්
ස්මිර ස්ම්පත්
රමඒ් ප්රස්්න
ිානක ස්ම්පත්
රාංජිත්
ාස්් ම
ජි ාමි්ද
 ක.ජි බුශධ්දාස්
ම්ය.ා ක් ග
ා ප්රම මාක
ා ක් ග.මේ  මාාංක

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර

0728258553
0774550576
0726002469
මාංක 180 ව ා බරණාා ගොඩ

0779951473
0712806999
0776100428
0771700364
0716185269

මාංක 180ිම ා පොකපාා ගොඩ

0775070329
0913916149
0718181176
0715249138
0719321185

මාංක 181 ඒකපා

0779803180
0771478378
0777103551
7223927227
0779911641

මාංක 177 ඊ ා ්කාඹුර ක

0913708434
0727500233
0778189853
0723030868
0779274165

මාංක 179 සි නාකි,ාා දණි, 0714085630
0724666524
ක
0757665032
0778103031
0777621433
මාංක 177 ා ්කාඹුර පහළ
0724252047
0774428031
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-

0728258553
0774550576
0726002469
0779951473
0712806999
0776100428
0771700364
0716185269
0775070329
0913916149
0718181176
0715249138
0719321185
0779803180
0771478378
0777103551
7223927227
0779911641
0913708434
0727500233
0778189853
0723030868
0779274165
0714085630
0724666524
0757665032
0778103031
0777621433
0724252047
0774428031

ජි. ක.මස්ථ චි්්ක
ම්.මක නිශය සා්්
ව.ා ක් ග ධ්නුකථක
මස්ථ.මම්.මේ ස්ම්
මච්.ජි ස්ම්පත්
කපාලි
මඹගහඒත්්
ඩබ්.ජි ා  නිස්්
ා ක් ග. කරුණාදාස්
මක.ජි සුනික
මක.ජි මාා නක
මම්ිම  මාකා
මක.ව ශය සා්්

ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ
ා පර දැනුම්දීා ම්
කමිටුඒ
ා ස්ීමම් ස්හ මුදඒා
ගැනීා ම් කමිටුඒ
ප්රාමාධ්ාර
ස්ම්බ්ධීකරණ
කමිටුඒ
ආරක් ගකක කමිටුඒ

0718361924
0773361087
0712920165
මාංක 181 ව ඒකපා පහා

0770498730
0770363387
0718360187
0774179756
0775561162

මාංක 179 ිම ඒත්ා ්ා හන

0723176277
0724666660
7743179251
0772585410
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-

0718361924
0773361087
0712920165
0770498730
0770363387
0718360187
0774179756
0775561162
0723176277
0724666660
7743179251
0772585410

ිමුමෙ 06
ආපදා කළෙනාකරණයග ස්ම්බන්O නදේනකුත් දේස්ේවා ස්පයන ආය නයන්
ස්ම්බන්ධ කරග ෙැකි නාොවලිය

නෙ

නතුර

දේස්ේවා ස්ථාානය

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දු.න

දේපෞශගලික
දු.න
-

ඊ.ආ්ය.බාංදුා මහ්ා

දිස්ථත්රික් ග නිාධ්ාන්

ිා මක ා ගොඩනැගිලි ප්යා ේක
ස්ාංස්ධ්ාන,, න්ච්ම් ක්ද,
ගාකා

0912225449

ඩබ්.ඩබ්.රමයා
දීපානී මි,

ක්ය,භාර නිාධ්ාන්

කාාගුණ ස්දයා කා්ය,ාා,,
ා කොටුඒ, ගාකා

0773357583
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0773357583

ිමුමෙ 07

ප්රාෙ ආොර දේේල පැය 6 ්ව ිතුල ලබාදීෙ ස්ඳො ෙදුනා ගත් ආය නවල
ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය

නෙ

ලිියනය

ාාමර ා ක් ග න්්
ස්්යස්ස්ථ,මාංක 100,
මමකගම,  ආ,ාා ්ය
ප්රි්ස්ථ ා හොා  ක,
ඩී.ා ේ.ආන්ද ම,ා
කඳුරුදුඒ, ඒාංාාඒා
මම්.මම්.ස්ා ේරත්න
මාංක 525, මකුරුස්ථස්
ම,ා
පාර, නුගදුඒ
ස්ම්් කකා්
ස්ම්්ාස්ථ ා බ්ක් ග හවුස්ථ,
ස්ක්රමසිාංහ ම,ා
නඒ නගර,,ිළ්නදුඒ
ස්ම් ා රස්ථමේ,
ස්ම් ම,ා
මම්බාාංා ගොඩ
මාධ්ීම ා බ්ක් ග හවුස්ථ,
බ ා පොා
ස්ාංජීඒ ා ක් ග න්් ස්්යස්ස්ථ,
ිගත් ා කෝරාළ ම,ා ා ්ලිකඩ,
ගිණිමැකාගහ
ස්නත්
ා ක් ග න්්
මච්.ජී.ස්නත් ම,ා
ස්්යස්ස්ථ,
කැවුම්දුඒ,
මාජුඒාන, ා කරා ශඒා
ා හොමේ ඇ්ඩ්
චීලී
ිනක ගමා ව ම,ා
ා හා  ක,
නාා ගොඩ
පාර, බශා ශගම
ස්මුපකාර ා ්ොග ා ඒළඳ
ස්මුපකාර ා ්ොග ා ඒළඳ
ස්ැා,
ගාලු
පාර,
ස්ැා
බළිළ ක,
ා කෝප් සි ක ා ඒළද ස්ැා,
ා කෝප් සි ක ා ඒළද ස්ැා බස්ථ නැඒතුම් ා පොළ,
බළිළ ක,
මස්ථ.කුමාර ස්ථා  ෝ්යස්ථ,
නාා ප්, ා කොස්ථා ගොඩ
මස්ථ.කුමාර ම,ා
සී/ස් ා බ්ා ්ො ස්ස්ධ්
ා ස්ඒා ස්මුපකාර
ස්මි ම,
මලුත්ගම
ාමියු් ා හෝ ා,
මදීනා ා හෝ ා,,
මදීනා ා හෝ ා,
මලුත්ගම
ෆයි් ා බ්ක්යස්ථ,
ෆයි් ා බ්ක්යස්ථ
මලුත්ගම
මාංක 217, ඒක් ගඒැකා
පාර, හර්ගා
සී.බී.ෆුඩ් සි ක
මස්ථ.ව.මයි.ාාමර ම,ා

ජංගෙ දු:න:

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ දු.න

071-6924198

071-6924198

071-6924198

077-0369111

077-0369111

077-0369111

091-2235239

091-2235239

077-4250250

077-4250250

077-4250250

0777-255014

091-2259365

0777-255014

-

-

දේපෞශගලික දු.න

-

-

077-6971085

077-6971085

077-6971085

077-0382899

077-0382899

077-0382899

0777-680375

0777-680375

0777-680375

-

-

091-22563481

-

077-1142113

-

091-2258229

-

077-1142113

077-1142113

034-2275031
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ා ක් ග.ජී.ඩී.ා බ්ක් ග හවුස්ථ
කාන්,ඒස්ම්
ස්ථා  ෝ්යස්ථ,
ඕකිඩ්ස්ථ ා බ්කන්,
ා්්රා ා බ්කන්,
මම්.ා ක් ග.ටී.ෆුඩ් සි ක
ා කෝිළ කා ඩ්
ා රස්ථටුර්මේ ඇ්ඩ්
ා ක් ග න්්
මරලි, ා ගස්ථමේ ඇ්ඩ්
ා රස්ථමේ
ශ්රී් පා්යක් ග ර්ඩ්
ා කෝමේ

රත්න ෆුඩිස්ථ

ආා ාෝකා නිකථපාදන

ප්රි,ානි ා හොා  ක
මි ආන් ා හොා  ක
ා ක් ග.මේ.ප්රි,්් ම,ා
රසික ාාමර හර්ා ගොඩ
ම,ා
ම්.මච්.මක.ගුණ මාක
ම,ා
ස්මක  මාක ිළ්නදුඒ
ම,ා
මක.මච්.ධ්්යමා ස්න
ම,ා

ා ක් ග.ජී.ඩී.ා බ්ක් ග හවුස්ථ,
ා පොශදා
කාන්,ඒස්ම් ස්ථා  ෝ්යස්ථ,
ා කොස්ථදුඒ
ඒත්්,ා හෝළුඒාා ගොඩ,ක
ළුස් කා ක් ග
ඕකිඩ්ස්ථ
ා බ්කන්,,ාබුදුඒ,ගාකා
ා්්රා ා බ්කන්,,
හර්ගා, ගාකා
මම්.ා ක් ග.ටී.ෆුඩ් සි ක,
ා ්ො ා ගොඩ, මක් ගමීය මන
ා කෝිළ කා ඩ්
ා රස්ථටුර්මේ ඇ්ඩ්
ා ක් ග න්්, ිළටුඒා
පාර,ඇකිළ ක,
මරලි, ා ගස්ථමේ ඇ්ඩ්
ා රස්ථමේ, කස්ාස්, පාර,
ඇකිළ ක,
ශ්රී් පා්යක් ග ර්ඩ් ා කෝමේ,
මාංක 32,
මම්බා්ා ගොඩ පාර,
කුරදුගහ
රත්න
ෆුඩිස්ථ,ා නො:128/29
මාාා මේා ප් පාමු,
පටුමග,කරාිළ ක,
ආා ාෝකා නිකථපාදන,
ා නො:71 කිාංවස්ථ
ා කෝමේ,ිළ,දිගම,ගිාංා ්ො

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ප්රි,ානි ා හොා  ක,
ා නො:50,ඒක් ගඒැකා,පාර
,ගාකා
මි ආන් ා හොා  ක, ා නො:
46, ඒක් ගඒැකා
පාර,ගාකා
ා  ක් ගාා
ා හා  ක,
ා ගෝනාමේනුඒා
මනුහස්ථ ා හා  ක,
හ්රමාං හ්දි,,
ා ගෝනාමේනුඒා
077-3625756
රුඒනි ා හා  ක,
හ්රමාං හ්දි,,
ා ගෝනාමේනුඒා
071-5313103
ස්මාා ස්ථා  ෝ්යස්ථ,
ා ගෝනාමේනුඒා
නිකමිණි ා බ්ක් ග හවුස්ථ,
කම්මකා ගොඩ හ්දි,,
ා ගෝනාමේනුඒා
231

091-2277901

091-2277901

077-3625756

077-3625756

071-5313103

071-5313103

091-2277227

091-2277227

077-6718326

077-6718326

ා ක් ග.මස්ාංක ා රොා ම්කථ
කුමාර ම,ා
ා ක් ග.නිකමිණි සිකඒා
මි,
ඩී.ජී. මාකරත්න ම,ා
W.N. ස්ාලි, කුමාර
ම,ා

සිකඒා ා හෝ ා,
ඊ.බී.මච්.ීමරසින් ම,ා

නිේ ාාංකා ා හොා  ක
මහඳුර ා බ්කන්
ධ්මිත් ා බ්කන්
මාාා ා හොා  ක
මමුතු ා හොා  ක
නිහාක ා ක් ග රී්
ස්්යීමස්ථ

ිනක ා ක් ග න්් ස්්යස්ස්ථ
රමය ාාංකා ා හෝ ා,
නිීම මස්ාංක ා හෝ ා,

මලී ෆුඩ්ස්ථ

රාංජිත් ා හඒා ව

මරලි, ා රස්ථමේ
ආ්ය.වච් කුසුම්ා්ා
කර්ක ිනක ිාා ගොඩ
ම,ා

ගඟුක
ා හා  ක,
කම්මකා ගොඩ හ්දි,,
ා ගෝනාමේනුඒා
නිකමිණි
ා හොා  ක,
වුඩ්ා්ඩ්ඒත්්,
ා ගෝනාමේනුඒා
 මාකරත්න ා හොා  ක,
ප්න,  ආක් ගකඩුඒ
දස්ථස්න ා හෝ ා,,
හබරාදුඒ
සිකඒා ා හෝ ා,,
ර්ස්ථාකාා
ාදින්ිළ ,මා්ර පාර
හබරාදුඒ
හාලිඒත්්, හබරාදුඒ
නිේ ාාංකා ා හොා  ක,
 ආක් ගකඩුඒ
මහඳුර
ා බ්කන්,
 ආක් ගකඩුඒ
ධ්මිත්
ා බ්කන්,
 ආක් ගකඩුඒ
මාාා
ා හොා  ක,
 ආක් ගකඩුඒ
මමුතු
ා හොා  ක,
 ආක් ගකඩුඒ
නිහාක ා ක් ග රී්
ස්්යීමස්ථ, පරා ගොඩ,
ාමදුඒ
ිනක ා ක් ග න්්
ස්්යස්ස්ථ, පැාඒත්්,
කටුකුරු්ද, හබරාදුඒ
රමය ාාංකා ා හෝ ා,,
ාමදුඒ
නිීම මස්ාංක ා හෝ ා,,
මකුරැස්ථස් පාර,ාමදුඒ
මලී
ෆුඩ්ස්ථ,
කුරුඳුගහහැ්ැක් ගම,
ඇකිළ ක,
රාංජිත් ා හඒා ව, මඹගහ
හාංදි,, මහ වදණ්ඩ,
කර්ා දණි,
මරලි,
ා රස්ථමේ,
ඇකිළ ක,
පාර,
ඌරගස්ථම්හ්දි,
ා්ා රස් ා බොජු්,
ඒළකුඹුර,නාා ගොඩ
සිසිර ස්ථා  ෝ්යස්ථ, සිසිා
,මිදැකා ්ාාඒ, ඒදුරඹ,
ගාකා

-

-

-

077-5082534

077-5082534

077-5082534

-

091-2275886

091-2275886

077-4282914

077-4282914

077-4282914

077-7163727
071-4130634

077-7163727
071-4130634

077-7163727
071-4130634

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

091-2286494

091-2286494

091-7925611

091-7925611

072-4654184

072-4654184

072-4654184

071-8164569

071-8164569

071-8164569

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

077-7379656

077-7379656

077-7379656

077-62855236

077-62855236

077-62855236
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මැ්ා ගො ට්රී, නඒ
නගර,, ්කගස්ථඒා
රත්න ඈපා ස්ථා  ෝ්යස්ථ
ස්හ ා හෝ ා,,
ිනක
ා බ්කන්,,
මැදගම
කුසුම්සින් ා බ්කන්, හා
ා හො ා,, ා නළුඒ
සිසිර ා බ්කන්,, මැදගම,
ා නළුඒ
ිමම්්
ා හෝ ා,,
ා නළුඒ
ස්රත් ා ක් ග න්් ස්්යස්ස්ථ,
ා නළුඒ
ඒරාිළ ක, ා හෝ ා,, 1
පටුමග, ගකිබද

ිානක ම,ා

ි,සින් ා හෝ ා,,
ා කලි් ස්දි,,ිළ කගා

ා ක් ග.ඩි.ා ගොඩගම ම,ා
නිහාක ා ස්ා නස්රත්න
ම,ා
ිළ,ා ස්න ම,ා
කුසුම්සින් ා බ්කන්, හා
ා හො ා,
සිසිර ා බ්කන්,
ිමම්් ා හෝ ා,
ස්රත් ා ක් ග න්් ස්්යස්ස්ථ

මජිත් ම,ා
ගඟසින් ා හෝ ා,
ක්නැලි, ා ෆරස්ථමේ
න්ා ස්ෝමේ
ස්මනළ බුා ෆ
ස්ාා ා ස්රනිමේ

ග,ා් ා හෝ ා,
සින්ා කෝ ා හෝ ා,
්රුප ම ා හෝ ා,
යු.ජී.ඩ,නා ස්ම් මකා
මි,
මම්.ීම.ා,නක ම,ා
ා ක් ග.ඩබ්.මා ශය සෝක
ා ශශය සප්රි,
ආ්්ය ස්්ාන ම,ා

ාාක සුභසිාංහ ම,ා
ඩ.ජි. නිහාක ම,ා

ා්්ර ා හ ා,,
නි,ාගම,්කගස්ථඒා
ගඟසින් ා හෝ ා,
ක්නැලි,
ා ෆරස්ථමේ
න්ා ස්ෝමේ, ්ඒාම
ස්මනළ බුා ෆ,  ආනිඳුම,
්ඒාම
ස්ාා ා ස්රනිමේ,  ආනිඳුම,
්ඒාම
ග,ා්
ා හෝ ා,,ා මෝකප්න
හ්දි,, මම්ා ප්ගම
සින්ා කෝ ා හෝ ා,,
්ණබශා ශගම,
ඇත්කඳුර
්රුප ම ා හෝ ා,,
ඒාඩුඒැලිස් ක,,
පැතුම් ස්ථා  ෝ්යස්ථ,
කඩුමාගා, ාහළ
නාක,ාා දණි,
ස්ේසින්, ,ක් ගකාමුකා

ස්ස්ක ා බ්ක්යස්ථ,
්කගම්පා, ගාකා
ස්්ාන ා බ්ක් ග හවුස්ථ,
ා බරණාා ගොඩ
ාක් ගසින් ා බ්ක් ග හවුස්ථ,
මානකදුර,
ා පොකපාා ගොඩ
ස්චිනි ස්ථා  ෝ්යස්ථ, ාමදුඒ
පාර, ,ක් ගකාමුකා

077-7394438

091- 2296181

091- 2296181

075-7244824

071-3424524

075-7244824

071-3076477

071-1932093

071-3076477

072-3805925

072-3805925

072-3805925

075-2603411

075-2603411

075-2603411

071-4180221

071-4180221

071-4180221

071-7859531

071-7859531

071-7859531

072-9945588

072-9945588

072-9945588

072-4500480

072-4500480

072-4500480

077-6615728
-

077-6615728
-

077-6615728
-

077-8416560

077-8416560

077-8416560

071-5540646

071-5540646

071-5540646

077-2701010

077-6892927

077-2701010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

077-6917618
075-6237548

077-6917618
075-6237548

077-6917618
075-6237548

071-2341365

071-2341365

071-2341365

077-3321610

077-3321610

077-3321610

077-5032714

077-5032714

077-5032714

077-7682065

077-7682065

077-7682065
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සීැස් ,ක් ගකාමුකා
ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මුපකාර
ස්මි ම,,

සීැස් ,ක් ගකාමුකා ස්ස්ධ්
ා ස්ඒා ස්මුපකාර ස්මි ම,,
මකුරැස්ථස් පාර,
,ක් ගකාමුකා

-
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091-4943244

-

ඇමුණුම 08

ප්රාා ශීය, ා ස්්ය මාංශය ස ඒා ස්ම්බ්ධීකරණ නාමාඒලි,
නතුර
මා්ෘ හා ළමා ා ස්්ය
දඒදය නිාධ්ාන්

ස්ථාානය

ජංගෙ දු:න:

දේස්ේවා ස්ථාානදේ
දු.න

දේපෞශගලික
දු.න

077-3016937

091-2234078

077-3016937

077-3103422

091-2234078

077-3103422

077-7569134

091-2234078
091-2258261/
091-2256330

077-7569134

ප්රාා ශීය, ඒයාංග්ා ේදී
ා බෝා නොඒන ා රෝග
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්

දිස්ථත්රික් ග දඒදය කා්ය,ාා,,
ගාකා
දිස්ථත්රික් ග දඒදය කා්ය,ාා,,
ගාකා
දිස්ථත්රික් ග දඒදය කා්ය,ාා,,
ගාකා

ා රෝහක මධ්යක් ගක

මුලික ා රෝහා බාිළ ක,

071-2096301

ා රෝහක මධ්යක් ගක

මුලික ා රෝහා ඇකිළ ක,

077-550606

ා රෝහක මධ්යක් ගක

මුලික ා රෝහා කඩුගම

077-3413376

ා රෝහක මධ්යක් ගක

ියක් ගකණ ා රෝහා, කරාිළ ක,
ා ස්්ය දඒදය කා්ය,ාා,,
මක් ගමීය මන
ා ස්්ය දඒදය කා්ය,ාා,,
මක් ගමීය මන
ා ස්්ය දඒදය කා්ය,ාා,,
මක් ගමීය මන
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,මම්බා්ා ගොඩ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,මම්බා්ා ගොඩ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,මම්බා්ා ගොඩ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,බශා ශගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,බශා ශගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,බශා ශගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,බාිළ ක,
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,බාිළ ක,
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,බාිළ ක,
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ා බෝා ප් ා පෝශදා

077-3742688

091-3927278/
091-2285061
091-2232268

071-8166585

091-3922261

071-8166585

077-2647779

091-2239736

071-8166585

077-2745639

091-2239736

077-2745639

071-8187311

091-2258278

077-3593669

071-4073403

091-2258278

071-4073403

071-8255678

091-2258278

071-8255678

072-6281211

091-2292278

072-6281211

077-7791607

091-2292278

077-7791607

077-0508245

091-2292278

077-0508245

077-3904462

091-2264485

077-3836812

077-3836812

091-2264485

077-3836812

077-3794848

091-2264485

077-3794848

071-4693292

091-2222442

071-4693292

ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
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091-2291981/
091-2291261

071-2096301
077-550606
077-3413376
077-3742688

ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්

ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ා බෝා ප් ා පෝශදා
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ා බෝා ප් ා පෝශදා
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ා ගෝනමේනුඒා
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ා ගෝනමේනුඒා
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,හබරාදුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,හබරාදුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,හබරාදුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ඇකිළ ක,
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ඇකිළ ක,
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ඇකිළ ක,
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ාමදුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ාමදුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ාමදුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ාදුරුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ාදුරුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ාදුරුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,, ආක් ගකඩුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,, ආක් ගකඩුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,, ආක් ගකඩුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ා නළුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ා නළුඒ
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,නි,ාගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,නි,ාගම

077-3111752

091-2222442

077-3111752

071-6320802

091-2222442

071-6320802

077-2928794

091-2276079

077-2928794

071-7588035

091-2276079

071-7588035

071-8073474

091-2283850

077-3656449

077-7680625

091-2283850

077-7680625

075-7489092

091-2283850

075-7489092

077-2609631

091-2291102

077-2609631

077-3702098

091-2291102

077-3702098

071-8187314

091-2291102

071-8187314

071-8204979

091-2286934

071-8204979

071-4428344

091-2286934

071-4428344

077-1566937

091-2286934

077-1566937

077-5329113

034-1174292

077-5329113

071-8027760

034-1174292

071-8027760

071-4406003

034-1174292

071-4406003

071-8212477

091-2277508

071-8212477

077-7449834

091-2277508

077-7449834

071-3079507

091-2277508

071-3079507

071-8330939

091-3783320

071-8330939

071-9076435

091-3783320

071-9076435

077-3775631

091-2296526

077-3775631

071-6275652

091-2296526

071-6275652
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මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ලි,ාපදිාංචි දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ම මා ්යක ා ස්්ය දඒදය
නිාධ්ාන්

ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,නි,ාගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,කර්ා දනි,
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,කර්ා දනි,
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,කර්ා දනි,
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,මහනගර ස්භාඒ,
ගාකා
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,මහනගර ස්භාඒ,
ගාකා
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,මහනගර ස්භාඒ,
ගාකා
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,කඩුගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,කඩුගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ඒැලිස් ක, දිස්තුර
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ඒැලිස් ක, දිස්තුර
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,ඒැලිස් ක, දිස්තුර
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,රත්ගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,රත්ගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,රත්ගම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,්ඒාම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,්ඒාම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,්ඒාම
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,,ක් ගකාමුකා
ා ස්්ය දඒදය
කා්ය,ාා,,,ක් ගකාමුකා

077-3282314

091-2296526

077-3282314

071-8096897

091-2290544

071-8096897

071-6191985

091-2290544

071-6191985

071-8087298

091-2290544

071-8087298

077-2956535

091-2234378

077-2956535

077-7943321

091-2234378

077-7943321

077-3610426

091-2234378

077-3610426

072-4255431 091-2285170

072-4255431

0777-884859 091-2285170

0777-884859

077-7222040 091-2261904

077-7222040

077-6541112 091-2261904

077-6541112

071-8817707 091-2261904

071-8817707

077-3061881 091-2267030

077-3061881

071-3132034 091-2267030

071-3132034

071-8115761 091-2267030

071-8115761

077-3177199 091-3783761

077-3177199

071-8640444 091-3783761

071-8640444

071-8640444 091-3783761

071-8640444

071-4494450 091-2286969

071-4494450

071-1206520 091-2286969

071-1206520
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ිමුමෙ 09

රාජය දේනොවන ස්ංවිධාන වල දිස්ථත්රි්ව ො ප්රාදේශීය ෙට්ගම් වලදී ප්රතිචාාර දැ්වවීදේම්දී
ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය
නෙ
ා කෝලි් මේ
ප මරණ ම,ා
මජිත් ා පා ්යරා
ම,ා

නතුර
ශය සාා භාර
නිාධ්ාන්
ස්භාප ම

ස්ංවිධානය
ිා මක රතුකුරු
ස්ාංස්ධ්ාන, - ගාකා
නැඒ් නගාසිටුීමා ම්
පදනම

ා ක් ගජි ක්රිකා්්
ම,ා

දිස්ථත්රික් ග
ඒැඩස් හ්
ස්ම්බ්ධිකාරන
නිාධ්ාන්

සුනික ශය සා්් ම,ා

ස්භාප මැස්ධ්ා,ක

ඩච් ාාංකා ම,ා

ස්භාප මැස්ධ්ා,ක

ඩිමම් ස්මක
දිස්ානා,ක මා,

ස්ධ්ා,ක
මධ්යක් ගක

ම්ජි කිළා
දනපාන ම,ා

ඒැඩස් හ්
කළමනාකාර
නිාධ්ාන්

Aide - at - Action

ස්භාප ම

ා ස්ඒාාාංකා පදනම

ජංගෙ දු:න:

දේස්ේවා ස්ථාානදේ
දු.න

0772347347

0912227235

0772347347

0779105016

0779105016

0779105016

0912285525

0912285525

මාපාගම ස්හභාගීත්ඒ
ස්ාංඒ්යධ්න පදනම්
0718073524
මධ්යස්ථාාන,
මච්ජි මමරතුාංග
0776211833
හබරාදුඒ ස්හභාගීත්ඒ
ස්ාංඒ්යධ්න පදනම්
0777327344
මධ්යස්ථාාන,

0915729185
-

දේපෞශගලික
දු.න

-

0718073524
0776211833

0912282039

0777327344

0777581493

0117208672

0777581493

ISF Sri lanka

-

0914925546

-

ප්රධ්ානී

ා ස්ඩ් ා ගෝකා

-

0912244138/
0912233710

-

මධ්යක් ගක

ළමා මුතුරු
ස්ාංස්ධ්ාන,

-

0112812996

-

ිා මක මධ්යක් ගක

ඒ්යකඩ් ස්ක් ාාංකා

-

0112691233 /
0914925484

-

ිළජිජි රාංජිත් ම,ා

කළමනාකරු

හාංා වන්,් බැක කස්ථ
වයිඩ් 24 - ශ්රිාාංකා

0714273533

0914925484

-

ා රෝකා්
ස්මරස්ක්රම ම,ා

ඒැඩස් හ්
කළමනාකාර
නිාධ්ාන්

මක් ගස්ත් කමිනි ක
ස්ා පෝ්යමේ මධ්ස්ථාාන,

-

0912248475

-

ඩබ්මම් ා,නක
ා බා ත්ජු ම,ා
ඩ්ව කුාරත්න
ිළ,තුමා
ාාාා් ා ක් ගරාා
ම,ා
සුා ්යකථ බා්යලිමේ
ම,ා

කුෂික ගුණා ස්කර
මි,
 කා ේ රාජිද සිකඒා
ම,ා
ාතුර ඒැලිස් ක,
ම,ා
ර්කථපා මා බ්ස්ක්රම
මි,

ස්භාප ම
ස්භාප ම

ෆවු්ා ඩ්ක් ඕෆථ
ගුඩ්නස්ථ
ඒ් ඒ්යකඩ්
ෆවු්ා ඩ්ක්

ස්භාප ම

ා හකප් ඕ

ස්ම
ස්ම්බ්ධිකාර
නිාධ්ාන්

ිළකාකථා පෝ පදනම
238

0777322323

-

-

0912264147

-

-

0914380121 /
0915050027

-

0771775825

-

-

ර්ිය
ලුනුගම්ා ඒා හර
රාඒ් ස්ථාස්ර
මිා ේක
ක් ගා ්යමේමි,්ය මි,
ර්ිය මුාංගකා ක
ස්මාධ්ම්ම  මස්ථස්
ස්ථාස්
මනුකා ලි,නා ව
මි,
දඒදය මා ශය සෝක
ි,ා ස්න
ධ්ම්මික ම,ා
ා මොහා් ස්පරමාදු
ම,ා
ස්ථඒ්යණා
ා දකා ගොඩ මි,
මච්ව ස්ඳරුඒ්
ම,ා
මච්ජි ස්හ්
න,නජිත් ම,ා
දඒදය ා ශශය සප්රි,
ස්ා ේතුාංග ම,ා
ාාංා ව
ා ස්නානා,ක
මච්ව ස්ඳරුඒ්
ම,ා
ස්්ස්ථ ් ම්ඩ්ස්ථ
ම,ා
ාාක මමානුා ඒ්
ම,ා

මුාාස්න
ස්භාප ම
මුාාස්න
ස්භාප ම
ස්භාප ම
ස්භාප ම
භාරකරු
ස්භාප ම
ස්භාප ම
ස්භාප ම
ස්භාප ම
ස්භාප ම
ස්භාප ම
ස්භාප ම
ස්භාප ම

ිළව ශ්රි,ාන්ද ම,ා ස්භාප ම

ා ශඒගැ ම
ා ,ෝගරාේ ිළ,තුමා
ස්ම්්
දිස්ානා,ක ම,ා
 ආයුා ගෝ
හා ගස්ථ කා නෝ ම,ා
නිා ්යක්
හර්ආරච්චි ම,ා

ස්භාප ම

ස්භාප ම
ස්භාප ම
ස්භාප ම

ා  ොා ර්ා  ෝ මහා
ස්හාර ියකයත්ඒ
පදනම
ලිමේක ස්ථමයික
ස්ාංස්ධ්ාන,
ෆිවුා්ය ා ෆෝ චිකඩ්ර්
ස්ථමයිකඩ්
ෆවු්ා ඩ්ක්
මානඒ මඒශය සය්ා
පදනම
මස්ථඕමස්ථ ළමා
ගම්මාන,
ා ස්ෝමාඒ ම ළමා
නිඒාස්
ා රා කෝ ා කොා ස්යි
ධ්ම්ම පදනම
දක් ගෂිණ ධීඒර
ස්ාංස්ධ්ාන,
ළමා ස්හ ා ,්ඒන
ස්ාංඒ්යධ්න ස්ාංස්ධ්ාන,
ස්් ා ෆෝ ස්ද්ය්
ා ප්රොස්්ස්ථ චිකඩ්
ඩිඒා ාෝප්ම්
ා ස්් ්ය
චිකඩ්ර් ා කෝන්ය
භාරකාර මරමුදා
ා රඩ් හා්යමේ ා ස්ොස්යි ක
ශ්රිාාංකා
ඇග්රිකාා්ය  ආවුම්
ඩිඒා ාොප්ම් පදනම
නැා ගන ආරු
ස්ාංස්ධ්ාන,
ා ්ය යූ කයි ාාංකා
ස්ාංස්ධ්ාන,

-

0912282235

-

-

0572257768

-

-

0913902620

-

-

0913908456/
0912226528

-

0777300256

0114236895

-

-
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-

07144235505

-

071-3043055

-

0115680100

-

0112574659

-

071-4423550
077-5241862

-

0778931644

-

0912256621

-

-

0112512277

-

වලි,්
ඩිඒා ාොප්ම්ඩ් ට්රස්ථමේ
ා රකම්ා ඩ්ක් ා ෆෝ 077-3173598
කා්ය ්ය ා පොා ේක් ග
න්ා පෝ ්ය
ස්්යා ඒෝද, දිස්ථත්රික් ග
මධ්යස්ථාාන,
මානඒ මඒශය සය්ා
පදනම
ා් ්ය නැකනක
හගනයිා කක් ා ෆෝ
මිවා ්යක්

0912234607/
0915621981
0914921687/
0912282471
0112826367/
0112810261

-

-

0912234473

077-3521248

0117885500

077-3261264

0115325300

-

0777720523
-

කකප මස්ාංග
සුමනා ස්කර ම,ා

ස්භාප ම

දිස්ස්රු ස්ාංස්ධ්ාන,

077-3844401

-

-

ස්රත් ගුණඒ්යධ්න
ම,ා

ස්භාප ම

හගනික් ග
ම්ඒ,රම්මේ ඇ්ඩ්
රෑරක පදනම

077-9994311

-

-

ස්භාප ම

බ්ර්ඩිනා පදනම

075-5227742

-

-

ස්භාප ම

ා ෆ්ඩ් හෆථ ද සී

-

0912223744

-

සුා නර පදනම

-

0112504041/43

-

මත්්ා්ය,ා පදනම

-

011-2635249

-

මක් ගස්ථට්රා ා කෝන්ය
පදනම

077-2359767

 කමකඩි ස්ජි්්
ම,ා
මා නෝමා
මාගි,ඒඩු මි,
ා්ද්රිකා සුභසිාංහ
මි,
 කකින් රාිපක් ගක
ම,ා
 කවු ් ා පා ්යරා
ම,ා
ස්නුකි ප්රස්ාංගා මි,
නිශය සා්්
ා හමේ කආරච්චි ම,ා
ාාමික ි,සිාංහ
ම,ා
සුභාෂි දිස්ානා,ක
මි,
ඩබ්මව ා්්රදාස්
ම,ා

ස්ධ්ා,ක
මධ්යක් ගක
ඒැඩස් හ් භාර
නිාධ්ාන්
ස්ම්බ්ධිකරන
නිාධ්ාන්
නස්රනී
මනුකම්පාස්හග්
ාාංකා

ඒැඩස් හ් නිාධ්ාන්

ස්ධ්ා,ක
මධ්යක් ගක

පවුක ස්ැාසුම්
ස්ාංස්ධ්ාන,
ා හකත් ාාංකා මිත්රඒ
ස්ාංස්ධ්ාන,

මධ්යක් ගක

ීම ඊා ෆක් ගමේ

කළමනාකරු

ස්ම්බ්ධිකරන
නිාධ්ාන්
ස්ා,නභාර
මන්නා ා මෝබුස්ථ මි,
නිාධ්ාන්නි
මකමස්ථ මහානාම
භාරකරු
ම,ා
ා මා හොමඩ් මයුෆ්ය
භාරකරු
මා,
ශය සයාමාක ා ගෝමස්ථ
භාරකරු
ම,ා
ටීමක ස්ා ේතුාංග
භාරකරු
ම,ා

ාාංකා ා ස්කායි
ා කයුසිා පදනම
සුන ආරක් ගක
ස්ා,න, ඊස්
ස්ාම, හා ා ස්ා නහස්
පදනම

-

-

-

011-2949020

-

-

091-4940853

-

-

011-2884003

-

077-7638844

-

0773529340

077-3953319

-

0773953319

077-7911012

-

0777911012

-

0112513484

-

PEACE ආ,්න,

-

0112819397

-

Fokus women

-

0112508435

-

ශ්රිාාංකා මධ්යම
ස්ාංඒ්යධ්න

-

0112055404

-
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දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමානරකණ වකක,, ප්රාා ශීය, වකක,්
ස්ම්බ්ධ්කර ග් හැකි ක්රමා ේද,්
දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකදේ ස්ම්බන්ධකර ග ෙැකි ළධළධාම.න්
නෙ
ලු ම්් ක්යනක
ිළඩිා ක් ගබී
රත්නා,ක
ආ්යමස්ථමේ,
මයිමස්ථසී
ා ම්ි්ය ා ේඊමක ද
ා ස්ොයිස්ා

වමේසී ප්රස්්න

ම් පරණස්්ාන

ා ක් ගා ක් ගා ක් ගමස්ථ
ර්කථප කුමාර

ආ්යව ප්රි,්්

වා ක් ගා ක් ග න,න
කුමාර

දිස්ථත්රි්වආප්රාදේශීය

ජංගෙ දු.න

දේස්ේවා ස්ථාානදේ
දු.න

දේපෞශගලික
දු.න

ස්හකාර මධ්යක් ගක
(දිස්ථත්රික් ග)

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක,

077-3957873

091-2227315

078-5240869

නිා ,ෝිය ස්හකාර
මධ්යක් ගක (දිස්ථත්රික් ග)
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන් - හබරාදුඒ
ප්රාා කැ යුහ භශිළන්ස්ථ
පාාන,
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන් - ඒැලිස් ක,
ප්රාා කැ යුහ භශිළන්ස්ථ
පාාන ස්හ,ක
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන් - බශා ශගම
ැනාා ගොඩ ප්රාා ක,
කපකරණ ගබඩාඒ
භාර ා ියා කොා නොනී
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන් ා ගෝනමේනුඒා ප්රාා ක,
ගබඩාඒ භාර
ා කොා නොනී ස්හ,ක
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන් - ා නළුඒ
ැ්ඒාම ප්රාා ක,
ගබඩාඒ භාර
ා කොා නොනී ස්හ,ක

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක,

077-7553075
0718279048

091-2227315

077-7553075
071-8279048

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

071-8105178/
078-8427280

091-2227315

071-8105178/
078-8427280

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

071-1386053/
076-5452218

091-2227315

071-1386053/
076-5452218

ගිාංා ්ො
කපකරණ ගබඩාඒ

070-2730717/
077-8349691

091-2227315

070-2730717
077-8349691

ගිාංා ්ො
කපකරණ ගබඩාඒ

077-6327292/
077-9931716

091-2227315

077-6327292/
077-9931716

ගිාංා ්ො
කපකරණ ගබඩාඒ

071-7089271

091-2227315

071-7089271

නතුර
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බීව රුඒ්

මම්ා ක් ගඩී රුඒ්
කුමාර

මච්මක ි,්්
කුමාර

ආ්යා ක් ග සුා ්යකා

මස්ථමච් මජිත්
කුමාර
ඩබ්ඩීමච් කුමාර

ා ක් ගජි ස්රත්

මම්මම්ම්
ප්රි,ද්යශය සනී

ම්මච්සී
ා රොකා්ද සිකඒා
මම්ා ක් ග
ා ස්නාරත්න
මරඹා ඒා ා ක් ගමේ

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන් - මක් ගමීය මන
ැා බෝා ප් ා පෝශදා
ප්රාා ක, ප්රධ්ාන
පන්ඝණක ක්රි,ාකරු
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන් ,ක් ගකාමුකා ප්රාා ක,
පන්ඝණක ක්රි,ාකරු
ස්හ,ක
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන් - නි,ාගම
ප්රාා ක
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන්නී  ආක් ගකඩුඒා ප්රාා කැ
ගිණුම් ලිිළකරු
ස්හ,ක
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිළධ්ාන් කර්ා දණි, ප්රාා ක
කපකරණ ගබඩාඒ
ස්හ,ක රාිකාන්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිාධ්ාන් - ්ඒාම
ප්රාා ක
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිළධ්ාන්නි - හබරාදුඒ
ප්රාා ක, ගිණුම්
ලිිළකරු ස්හ,ක
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිළධ්ාන් මම්බ්ා ගොඩ ප්රාා ක
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ස්ම්බ්ධ්කාරක
නිළධ්ාන් - ාමදුඒ
ප්රාා ක
ආපදා කළමනාකරණ
ස්හකාර - කඩඒත්
ස්්ර

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

077-4163908/
076-9095228

091-2227315

077-4163908/
076-9095228

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

077-4822726

091-2227315

077-4822726

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

075-0415811

091-2227315

075-0415811

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

077-5130513

091-2227315

077-5130513

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

071-8485934/
077-4339865

091-2227315

071-8485934/
077-4339865

ගිාංා ්ො
කපකරණ ගබඩාඒ

077-4390827/
0714373080

091-2227315

077-4390827/
0714373080

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

071-6980502

091-2227315

071-6980502

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

077-1644831/
077-8514915

091-2227315

077-1644831/
077-8514915

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

077-8213586/
077-6076403

091-2227315

077-8213586/
077-6076403

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

071-1265100

091-2227315

071-1265100

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

071-6824540

091-2227315

071-6824540
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මම්ඩබ් ප්රනා්දු

යු ාාංා ක් ගකථඒර
මස්ථමම්මස්ථමම්ඩී
ස්මීය ර
මච්මම්ටී නිලූකා
ා ක් ගවමච්ජිමක
මා හකථ

ආපදා
කළමනාකරණ
ස්හකාර - කඩඒත්
ස්්ර, ගිණුම් ලිිළකරු
ආපදා කළමනාකරණ
ස්හකාර ා බ්ා ්ො

ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,

ා බ්්ර
ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
ඇකිළ ක,
ආපදා කළමනාකරණ
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර - ඇකිළ ක,
කා්ය,ාා,
ආපදා කළමනාකරණ ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
ස්හකාර - පන්ගණක
ආපදා වකක
ක්රි,ාකරු
කා්ය,ාා,
ගාකා දිස්ථත්රික් ගක,
න්,දුරු
ආපදා වකක
කා්ය,ාා,
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075-5816365

091-2227315

075-5816365

034-2273837/
071-0410092

091-2227315

034-2273837/
071-0410092

071-3962068

091-2227315

071-3962068

078-4514736

091-2227315

078-4514736

077-2983713/
071-3113880

091-2227315

077-2983713/
071-3113880

ිෙමෙ 11

දිස්ථත්රි්ව ො ප්රාදේශීය ොධය ස්ම්බන්ධකර ග ෙැකි ක්රෙදේේදය
නෙ
ස්හ් ා හඒා
ගමා ව ම,ා
මචිනි ි,්පතී මි,
යූමම්  මාකරත්න
ම,ා
කුමාර කද,්්
ම,ා
මස්ථමම් ගමා ව ම,ා
කුසුම්  මරාණගම
ම,ා
ම්ජිමක ස්මීය ර
ම,ා
ගැමුණු ා්්රාාක
ම,ා
ස්නත් ප මරණ ම,ා
ස්ජීඒ ස්ා ේීමර ම,ා
මස්ථා ක් ග කුාාරාච්චි
ම,ා
ශය සාා ම් ාානක
ම,ා
මජිත් නිා රෝකන
ම,ා
ාානක ප්රි,ාංග ම,ා
න්දසින්
ඒැලිගමා ව ම,ා
ම ආ්ද ලි,නා ව
ම,ා
සුග්පාා
දි,ගහා ව ම,ා
ාලිත් ාමි්ද ම,ා
යූමේ කුා මාක ම,ා
සුම මපාා
දි,ගහා ව ම,ා
කමක ස්ා ේා හඒා
ම,ා
නිමක මාා ගඒත්්
ම,ා
ම් ස්මරජීඒ ම,ා
ගාමිණි මහඳුර ම,ා
රීම්්ර ා්්රාාක
ම,ා

නතුර
මාධ්ය
නිාධ්ාන්
මාධ්ය
ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

දේස්ේවා ස්ථාානදේ
දු.න

දේපෞශගලික
දු.න

071-6665613

071-6665613

071-6665613

071-2663274

071-2663274

071-2663274

077-7177900

077-7177900

077-7177900

071-6256698
077-6377291
071-8207480

071-6256698
077-6377291
071-8207480

071-6256698
077-6377291
071-8207480

077-6349151

077-6349151

077-6349151

ොධය ආය නය

ජංගෙ දු:න:

රාිා ේ ා ්ොරතුරු
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ

මාධ්යා ේදී

රාිා ේ ා ්ොරතුරු
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ
රූපඒා ආනිැමේිමම
ර්ඒත්ඒ්
රූපඒා ආනිැමේිමම
ර්ඒත්ඒ්
රූපඒා ආනිැස්ථඒාධීනැ
ස්ථඒ්යණඒා ආනිැදිඒයින
ස්ථඒාධීනැශ්රි
ාාංකා ගුඒ් ස්දුලි,
ස්ාංස්ථාාඒ

මාධ්යා ේදී

ස්ථඒාධීනැරෑපඒා ආනි

077-6749007

077-6749007

077-6749007

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ස්ථඒ්යණඒා ආනීැදිඒයින
ස්ථඒ්යණඒා ආනීැදිඒයින

මාධ්යා ේදී

සිරස්  කීමැ මේිමමැ
න්ස්රැ දිඒයින

077-7260248
071-4243333
077-3587099
071-8576488
077-1865888
071-0400211

077-7260248
071-4243333
077-3587099
071-8576488
077-1865888
071-0400211

077-7260248
071-4243333
077-3587099
071-8576488
077-1865888
071-0400211

මාධ්යා ේදී

මැක් ගස්ථ  කීමැ  ආරු ටීස්

071-2004091

071-2004091

071-2004091

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

දිඒයිනැස්ථඒරණඒා ආනී
සි,්  කස්ැ ස්ථඒාධීන

071-3469100
077-4102736

071-3469100
077-4102736

071-3469100
077-4102736

මාධ්යා ේදී

දිනමිණැමේිමම

071-4817407

071-4817407

071-4817407

මාධ්යා ේදී

ා ඩ්ලි නිවුස්ථ

071-8137181

071-8137181

071-8137181

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ාාංකාදීපැා ඩ්ලිමිර
ාාංකාදීපැමේිමමැන්ස්ර
දිඒයින
ාාංකාදීපැදිනමිණැ
ා ඩ්ලිමිර

077-6927517
077-7750532
071-8208785

077-6927517
077-7750532
071-8208785

077-6927517
077-7750532
071-8208785

077-7044773

077-7044773

077-7044773

ාක් ගිමමැවබීසී
න්ස්රැාාංකාදීපැ
දිණමිනැමේිමම
ද මයිා්ඩ්
ස්්ා ඩ් යිම්ැ
ස්ථඒාධීන
 ආරු  කීමැ
ස්ථඒරණඒා ආනීැර්

077-6072323

077-6072323

077-6072323

077-2503491
071-4245635

077-2503491
071-4245635

077-2503491
071-4245635

077-6403382

077-6403382

077-6403382

071-6258000

071-6258000

071-6258000

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

මාධ්යා ේදී

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

සිරස් ටීස්ැ ාාංකාදීප
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මමරජීඒ දීා ගොඩ
ම,ා
වමකව ආන්,රත්න
ම,ා
ජිබී බාංඩාර ම,ා
මස්ථ ා හමේ කා ව ම,ා
ඩිා ක් ග නිස්ථස්ාංක
ම,ා
ා ක් ග ම මාාක ම,ා
ගුණපාා
ාරත්නඒකලි ම,ා
ා ක් ගමස්ථ වකනා,ක
ම,ා
ජිා ්කථ
නානා,ක් ගකාර ම,ා
ස්ම් මධිා හමේ ක
ම,ා
සී ගුණා ස්කර ම,ා
ිස්ථ ක් ප මරණ
ම,ා
මස්ථ ස්මරනා,ක
ම,ා
ා ක් ග ශ්රි ලි,නා ව
ම,ා
මම්මස්ථමම් නිශය සාම්
ම,ා
මක පස්ථකුඒකහාංදි,
ම,ා
මච්ා ක් ගබී ා හා ගොඩ
ම,ා
මම්මේ මුණිදාස් ම,ා
ඩිසී ද සිකඒා ම,ා
මච් ක ි, මස්ථස් ම,ා
යුජිා ේ කාඒාන්ද
ම,ා
ා ේ ද සිකඒා ම,ා
මච් ද සිකඒා ම,ා
,ස්ස්ථ මේ ා ම්ඩිස්ථ
ම,ා
මේ දඹුකාා ව ම,ා
මේ ි,ස්ක්රම ම,ා
ා ක් ග මා බ්රත්න
ම,ා
මස්ථ කස්රත්න ම,ා
ා ක් ගමම් රූපසින්
ම,ා
ලි,නගමා ව ම,ා
ා ක් ගයූජී ා ස්ෝමපාා
ම,ා
ඩිස්ස් ි,සු්දර
ම,ා
ටී ස්ා ේසු්දර ම,ා

මාධ්යා ේදී

මදැමේිමමැස්ථඒාධීන

072-5180790

072-5180790

072-5180790

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

දිඒයිනැරුුණුා ස්ඒ,
ා නත් මෆථමම්ැාක් ගිමම
සිරස් මෆථමම්ැාක් ගිමම

077-6083052
077-3425104
077-7900348

077-6083052
077-3425104
077-7900348

077-6083052
077-3425104
077-7900348

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

දිණමින ර්ඒත් ප්
දිඒයින ර්ඒත් ප්

071-6394700
091-2241237

071-6394700
091-2241237

071-6394700
091-2241237

මාධ්යා ේදී

මේිමම ර්ඒත් ප්

077-9110155

077-9110155

077-9110155

මාධ්යා ේදී

ස්ථඒාධීන රෑපඒා ආනි

077-7945441

077-7945441

077-7945441

මාධ්යා ේදී

මද ර්ඒත් ප්

මාධ්යා ේදී

සිරස්  කස් රෑපඒා ආනි

මාධ්යා ේදී

ස්ථඒාධීන රෑපඒා ආනි

077-6943723
077-6565088
071-2554646
091-2290101

077-6943723
077-6565088
071-2554646
091-2290101

077-6943723
077-6565088
071-2554646
091-2290101

මාධ්යා ේදී

සිළුමිණි ර්ඒත් ප්

078-5200040

078-5200040

078-5200040

මාධ්යා ේදී

ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්

091-2259226

091-2259226

091-2259226

මාධ්යා ේදී

ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්

091-5676700

091-5676700

091-5676700

මාධ්යා ේදී

 මණකුර් ර්ඒත් ප්

077-4272243

077-4272243

077-4272243

මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ

091-5620746

091-5620746

091-5620746

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ
ා කක් ග හවුස්ථ
ා කක් ග හවුස්ථ
ා කක් ග හවුස්ථ

091-2245382
091-3348626
091-2256604
072-4740334

091-2245382
091-3348626
091-2256604
072-4740334

091-2245382
091-3348626
091-2256604
072-4740334

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ
ාාංකාදීප ර්ඒත් ප්
ාාංකාදීප ර්ඒත් ප්

091-5674855
077-2448220
077-7438480

091-5674855
077-2448220
077-7438480

091-5674855
077-2448220
077-7438480

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ාාංකාදීප ර්ඒත් ප්
ාාංකාදීප ර්ඒත් ප්
ාාංකාදීප ර්ඒත් ප්

077-7523991
091-5675220
077-7873421

077-7523991
091-5675220
077-7873421

077-7523991
091-5675220
077-7873421

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

මම් කීම රෑපඒා ආනි
මම් කීම රෑපඒා ආනි

077-7541019
091-2256024

077-7541019
091-2256024

077-7541019
091-2256024

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්
දිඒයින ර්ඒත් ප්

091-5051271
091-5673044

091-5051271
091-5673044

091-5051271
091-5673044

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

091-4920788

091-4920788

091-4920788

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්
දිඒයින ර්ඒත් ප්

077-0555586
034-2273181

077-0555586
034-2273181

077-0555586
034-2273181
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ා ක් ගා ක් ග ලි,නා ව
ම,ා
ා ක් ගා ක් ග ද,ාා ස්න
ම,ා
ඩබ්ා ක් ග
මාහා කෝ් ම,ා
වජි මනුර ම,ා
ඩිා ේඩබ්
සූන්,ආරච්චි ම,ා
මස්ථඩි ඒැලිගමා ව
ම,ා
නිශය සා්් කුමාර
ම,ා
මේ ස්්ාරනා ව ම,ා
මකා ේ ද සිකඒා
ම,ා
ඊ ම්ඩාාඒත්්
ම,ා
මස්ථා ක් ග ගුණ මාක
ම,ා
ආ්ය ා හඒා ව ම,ා
මක මා බ්ා ස්කර
ම,ා
මච්මච් ව ප්රි,ාංකර
ම,ා
ම්යා ක් ග ස්්ානාච්චි
ම,ා
මච්ඩබ් හන්ස්ථා්්ර
ම,ා
ා ක් ග ා කොඩිතුඒක් ගකු
ම,ා
ඩබ් ීම්ය මරත්න
ම,ා
මස්ථ ස්ා ේසූන්, ම,ා
මම්ා ේමක ි,ාාක
ම,ා
මේ ස්ක්රමආරච්චි
ම,ා
සී ිා ස්්තුලි,න
ම,ා
ා ක් ග ශ්රි ලි,නා ව
ම,ා
ඩි මිත්රා ස්න ම,ා
ඩබ් මුණුා ගොඩ
ම,ා
ා ක් ගා ක් ගජි ගුණපාා
ම,ා
 කමක
නානා,ක් ගකාර ම,ා
 කමක ා හමපාා
ම,ා
 ක ලි,නගමා ව
ම,ා

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

091-2242056

091-2242056

091-2242056

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

091-3484661

091-3484661

091-3484661

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ස්ථඒාධීන රූපඒා ආනි
ස්ථඒාධීන රූපඒා ආනි

091-3911954
091-2285229

091-3911954
091-2285229

091-3911954
091-2285229

මාධ්යා ේදී

ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්

078-8524678

078-8524678

078-8524678

මාධ්යා ේදී

ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්

091-3905313

091-3905313

091-3905313

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්
ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්

071-8065291
091-3915623

071-8065291
091-3915623

071-8065291
091-3915623

මාධ්යා ේදී

ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්

071-3468655

071-3468655

071-3468655

මාධ්යා ේදී

ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්

091-5625554

091-5625554

091-5625554

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්
ාක් ගිමම ර්ඒත් ප්

034-5610259
091-3913138

034-5610259
091-3913138

034-5610259
091-3913138

මාධ්යා ේදී

ස්ථඒාධින රෑපඒා ආනි

071-4951027

071-4951027

071-4951027

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

077-9617969

077-9617969

077-9617969

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

077-1030709

077-1030709

077-1030709

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

091-2285010

091-2285010

091-2285010

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

071-4400166

071-4400166

071-4400166

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්
දිඒයින ර්ඒත් ප්

091-2291681
091-5674011

091-2291681
091-5674011

091-2291681
091-5674011

මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ

077-4027758

077-4027758

077-4027758

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

091-5782616

091-5782616

091-5782616

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

091-5053220

091-5053220

091-5053220

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්
ා කක් ග හවුස්ථ

077-4278300
071-5283425

077-4278300
071-5283425

077-4278300
071-5283425

මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ

091-4920568

091-4920568

091-4920568

මාධ්යා ේදී

දිඒයින ර්ඒත් ප්

මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ

091-5611265
091-2286297
071-8209690

091-5611265
091-2286297
071-8209690

091-5611265
091-2286297
071-8209690

072-5192275

072-5192275

072-5192275

091-3901680

091-3901680

091-3901680

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ
ා කක් ග හවුස්ථ
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සුනික ගමා ව ම,ා
ඩබ්ා ේමස්ථ
කස්රත්න ම,ා
වසීමම් ශය සාෆි ම,ා
ම් ා කොඩිතුඒක් ගක
ම,ා
ා ේ ි,ඒ්යධ්න ම,ා
ප්රභාත් ස්්ානාච්චි
ම,ා
ඩිඩි ද සිකඒා ම,ා
ජි රාංමුතු ම,ා
මස්ථ ප්රි,්් ම,ා
මච්ඩිඩිසී ධ්ම්මික
ම,ා
මේමච් ක ස්ඳරුඒ්
ම,ා
ආ්ය ස්ා ේා ස්කර
ම,ා
සී කාන්,ඒස්ම් ම,ා

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ
ා කක් ග හවුස්ථ
ා කක් ග හවුස්ථ
ා කක් ග හවුස්ථ
ා කක් ග හවුස්ථ

මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ා කක් ග හවුස්ථ
ාාංකාදීප ර්ඒත් ප්
ාාංකාදීප ර්ඒත් ප්

මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී
මාධ්යා ේදී

ාාංකාදීප ර්ඒත් ප්
ාාංකාදීප ර්ඒත් ප්
ා කක් ග හවුස්ථ
රෑපඒා ආනී

091-2248949
071-8564986

091-2248949
071-8564986

091-2248949
071-8564986

077-3217518
091-2256884

077-3217518
091-2256884

077-3217518
091-2256884

077-7131580
091-3901592
091-2248949
071-8564986
091-2267018
091-2256786
077-5916342

077-7131580
091-3901592
091-2248949
071-8564986
091-2267018
091-2256786
077-5916342

077-7131580
091-3901592
091-2248949
071-8564986
091-2267018
091-2256786
077-5916342

077-3408386

077-3408386

077-3408386

077-9138994

077-9138994

077-9138994

034-2271305
091-2237655

034-2271305
091-2237655

034-2271305
091-2237655
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ිමුමෙ 12

එකතුව

එකතුව

ස්කස්ථ කා ක
නිාධ්ාරී,ා............................................ ස්හකාර මධ්යක් ගක................................. දිස්ථත්රික් ගා කකම්............................
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දේවනත්
දේවනත්

රැදවුම් ෙධයස්ථාානය
පුශගලිනන්

ළධවාස් ොළධ

පවුම

වාර් ාවු
ෙරණ
ස්ංඛ්යාව

නතුරුද
ෙන්
පුශගල
-ිනන්

නංක

ප්රා.දේම.දේකො

තුවාල
වු
පුශගලිනන්

නර්ධ

දි
න
ය

පුශගලිනන්
ස්ංඛ්යාව

ආපදාව

පවුම
ස්ංඛ්යාව

දිස්ථත්රි්වකය

ආපදාවග
ල්වවු

පුර්ණ

ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය ගාමල
ත්ත්ව වාර් ාව
දිනය ................................

ිමුමෙ 13
ආපදාදේවන් පසු කැලි කස්ල බැෙැර කිරීදේම් ක්රෙදේේදයග ස්ම්බන්ධ ආය න ස්ම්බන්ධ
කර ග ෙැකි ක්රෙදේේදය

නෙ

නතුර

රනික ස්ක්රමා ස්කර ම,ා

නාගන්ක
ා කොමස්ාන්ස්ථ

ි,ඒ්යධ්න ම,ා
ඊස්ඒතී මි,

ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්

ඩබ්මේ ගුණා ස්කර
රාංිනී මි,
රීම්්ර ාස්්් ම,ා
සුරාංගී ා ශශය සප්රි, මි,

ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්

බාංදුා ම,ා
මච්ඩි ධ්්යමා්ා

ා කකම්
ා කකම්

ගුණා ස්කර මි,
පස්ත්රා දස්නා,ක

ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්
ා කකම්

ප්යසි,ා ප්යස්් මි,
මුදලිා ව ම,ා
මකලිකා මි,
නදීකා මි,
ා්දන ම,ා

ා කකම්
නි්යමාා නානා,ක් ගකාර
මි,

ා කකම්

ආය නය
ගාකා මහ නගර
ස්භාඒ
මම්බාාංා ගොඩ නගර
ස්භා
 ආක් ගකඩුඒ නගර ස්භා
මක් ගමීය මන ප්රා.ස්භා
මම්බනා්ා ගොඩ
ප්රා.ස්භා
බශා ශගම ප්රා.ස්භා
බාිළ ක, ප්රා.ස්භා
ා බ්ා ්ො ප්රා.ස්භා
ා බෝා ප් ා පෝශදා
ප්රා.ස්භා
ඇකිළ ක, ප්රා.ස්භා
ා ගෝනමේනුඒා
ප්රා.ස්භා
හබරාදුඒ ප්රා.ස්භා
රත්ගම ප්රා.ස්භා
නාා ගොඩ ප්රා.ස්භා
ාමදුඒ ප්රා.ස්භා
කර්ා දනි, ප්රා.ස්භා
ා නළුඒ ප්රා.ස්භා
නි,ාගම ප්රා.ස්භා
්ඒාම ප්රා.ස්භා
ඒැලිස්, දිස්තුර
ප්රා.ස්භා
,ක් ගකාමුකා
ප්රා.ස්භා
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දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දු.න

දේපෞශගලික
දු.න

077-3983821

091-2234091

077-3983821

071-4423790
071-8027029

091-2275114
091-2222375

071-4423790
071-8027029

071-7134361
077-8033258
077-5570332
071-4498247

091-2260082
091-2292275
091-2258448

071-7134361
077-8033258
077-5570332
071-4498247

077-6248127
071-6861287

091-2222437
091-2291275

077-6248127
071-6861287

071-7134361
071-6455359

091-2283276
091-2267576
091-2296433
091-2286375
091-2291539
091-3783005
091-2296518
091-3783038

071-7134361
071-6455359

ජංගෙ දු:න:

071-5417754
071-4419517
071-7731748
071-8012852
071-8154680

071-5417754
071-4419517
071-7731748
071-8012852
071-8154680

091-5629672
071-4419527

091-2286075

071-4419527
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දේවනත් න යවශය දුරකාන නාොවලිය
නෙ

නතුර

මස්ථ ලි,නා ව ම,ා

ඒාන්මා්යග
ා්ජිා ්රු

මේඩබ් ප්රස්ාංග ම,ා

ස්ධ්ා,ක
ා්ජිා ්රු

ඒයි ප්රස්ාශ කුමාර
ම,ා

ස්හකාර ස්මු්ර
පන්ස්ර නිාධ්ාන්

මේමක
ා කොඩිතුඒක් ගකු
ම,ා

ප්රාා ශීය,
කළමනාකරු

ජිඩබ් නිා රෝක්
සිකඒා ම,ා

ා කොමේශාශය ස ස්හකාර

රස්්්ර
ා හමේ කආරච්චි
මා,
මච්ා ක් ග ාක් ගකථම්
ම,ා

ශය සාා ා්ජිා ්රු
පාන්ා භෝගික ා ස්ඒා
මධිකාන්

මයිඩි ස්ා ේසින්
ම,ා

පාන්ා භෝගික ා ස්ඒා
මධිකාන්

මස්ථව මහආරච්චි
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ා්ජිා ්රු ගාකා

වවආ්ය ශ්රි කුමාර
ම,ා

ස්ථාානභාර නිාධ්ාන්

සුරාංග ම,ා

ප්රාා ශිය,
ාාංජිා ්රු
ස්හකාර
ා කොමස්ාන්ස්ථ
ප්රාා ශිය,
කළමනාකරු
ම මා ්යක පළාත්
මධ්යක් ගක

ආය නය

ජංගෙ දු:න:

ඒාන්මා්යග
ා්ජිා ්රු
කා්ය,ාා, - ගාකා
ම්යග ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්, - ගාකා
ස්මුද්රී, පන්ස්ර
ආරක් ගකක
මධිකාන්, - ගාකා
ශ්රිාාංකා
ා  ලිා කොම් ගාකා
ඒාන්මා්යග
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ මම්බා්ා ගොඩ

0714878339

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දු.න

දේපෞශගලික දු.න

0914943087

071-4878339

0714846778

071-4846778

0718601067

071-8601067

0714767557

0912227271

0714483465

071-4767557
071-4483465

ාාංකා ස්දුලි ර්ශ
ස්මාගම - ගාකා

0715356918

0912234859

071-5356918

ාාංකා ස්දුලි ර්ශ
ස්මාගම - ගාකා
ිා මක
ිාස්ම්පාදන
මණ්ඩා,

0715337624

0912234261

071-5337624

0772442061

077-2442061

ා ඒරළ ස්ාංරක් ගකණ
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ

0718473853

071-8473853

ගිණි නිස්ා ම්
වකක, - ගාකා
ා ඒරළ ස්ාංරක් ගකණ
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ කණඒටුන
ා ගොස්ින
ස්ාංඒ්යධ්න
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ ාබුදුඒ
ාාංකා නිි ා ්ක
නී මග් ස්ාංස්ථාාඒ ගාකා
පද්දඒදය
කා්ය,ාා,, ස්ත්ඒ
නිකථපාදන හා

0714821897

0912244445

071-4821897

0718473853

0912034832

071-8473853

0710881943

0912234778

071-0881943

0718293378

0912234523

071-8293378
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0718434496

-

071-8434496

ා ියකථශ දිස්ථත්රික් ග
කළමනාකරු
මිනි්ා දෝරු
මධිකාන්
ස්ාමානයාධිකාන්

ප්රධ්ාන ාාංජිා ්රු
ා ්ඒාසික
කළමනාකරු
ා මොහා්
 ආන කගා ම,ා

දිස්ා ඒන නිාධ්ාන්

කසු් ්රාංග

ඒන ස්ත්ඒ මඩස්
ඒන කදයාන භාර
කරු

ස්මරසිාංහ ම,ා

ස්භාප ම රුුණු
ස්ාංාාරක
කා්ය,ාංශය ස,

ස්ම්්ා
මා කප මරණ මි,
ා ස්නාරත්න ම,ා

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක
ස්හකාර ප්රාා ශීය,
කළමනාකරු

ා ස්්ය ා දපා. ාබුදුඒ
ිා මක නිඒාස්
ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,
ඊා කෝමේස්ථ
ා ගොඩනැගිකා,
ා කොටුඒ, ගාකා
මිනි්ා දෝරු
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ
ශ්රිාාංකා
ගමනාගමන
මණ්ඩා,, 171,
මා්ර පාර, ගාකා
ශ්රිාාංකා දුම්න්,
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ,
ගාකා
ශ්රිාාංකා ඒරා,
මධිකාන්,, ගාකා
දිස්ා ඒන
කා්ය,ාා,, පහළ
ඩික් ගස්් පාර,
ගාකා
 ආක් ගකඩුඒ ිා මක
කදයාන,, ඒන ජීස්
ස්ාංරක් ගකණ
කා්ය,ාා,,
 ආක් ගකඩුඒ
න්ච්ම්ඩ්ක්ද
පාර, ගාකා
පළාත් කා්ය,ාා,,
ා කොවගා
රාිය දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
- බූස්ථස්
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0718051305

0912234232

071-8051305

0718434241

0912234125

071-8434241

0912246638
0718078121

0912244628

071-8078121

0718688357

0912234936

071-8688357

0711863348

0912234306

0714396517

0912275186

0777909255
0718710544

0912224072

0718078140

0917877277

077-7909255
071-8710544
071-8078140

