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පටුන

01.
02.

හැදින්වීම
ආපදා ප්රතිචාා දැ්විමේ ප්රධාා

ියවර වන්

2.1. ආපදාර සිදුවීම ියළිබඳ දැ

ගැනීම

2.2.පුර්ර දැනු දිම දිස්ත්රි්ව ේම් ආ ආ.්.ම. සිග ාම ළධාධාා/ ආ ාමීය ව ආපදා ්ාම ා් ක ්ටු
ද්වරා
2.3. ආපදාර ියළිබඳ සිවලු ේ ො තුරු රැස්කි/ ම
2.4. ේ ො තුරු ලබා ගැනීේ ්ණ්ඩාව ියගත් ේ්ොග ආපදාර සිදු වූ ස්ථා ේවන් ේ ො තුරු ලබා ගැළධම
2.5. දිස්ත්රි්ව ආපදා ්ාම ා් ක පාර්ශර්රුරන් දැනුරත් කි/ ම
2.6. දිස්ත්රි්ව ්ටු ර රැස්කිම.ම. ිසිදු වී ිතිච රයස ේ ස්රාාරව නනුර
2.7. ිමප ග පත්වූරන්ේේ ා ගැනීේ ්ගයුතු සඳහා ේසවී හා මුදරා ගැනීේ ්ණ්ඩාව ියගත්කි/ ම
2.8. ආපදාේේ ආසන්

ම ේ ො තුරු නනුර ිමප ග පත්වූ ජ

ාර සදහා ප්රථම ආහා ේේල හා ජලව

සැපයීම
2.9. සු ්වෂි මධායස්ථා

ස්ථාිය කි/ ම

2.10. සු ්වෂි මධායස්ථා

්ාම ා් කවග නරශය ළධාධාා/ න්ග ආ ාධා ා කි/ ම

2.11. සු ්වෂි මධායස්ථා

සදහා නරශය පප් ක ලබාදීම

2.12. සු ්වෂි මධායස්ථා

සැ්සීමග නරශය ් ්රුරන් ේගන්රා ගැනීම

2.13. ජ

ාර ඉරත් වූ ළධරාසරල ආ ්වෂාර හවුරු කි/ ම

2.14. ආපදා සිදු වූ ස්ථා ව

ැ ඹීමග පැටුේක

න රශය පු්ගගලිනන් පාල ව කි/ ම

2.15. ආපදාේේ රර් මා
ත්ත්රව ියළිබද සිවලු ේ ො තුරු රැස්් ආපදා ්ාම ා් ක මධායස්ථා ව
ේර ලබා දීම ිආ්ෘතිචව්ව සැ්සිම
2.16. ආපදා ත්ත්රව ඉකුත් වු පසු ප්රතිචාා දැ්විමම ිපැව 12
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ිමුණු ප
ිමුණුම 01 ආපදා ්ාම ා් ක මධායස්ථා ව නමා යාාංශව සහ සහ ේසරා ව්්රල ජාතිච් මමගේ
ේ ො තුරු සහ නේ කුත් ා්වෂණි් ආව
ස බන්ධා ් ග හැකි ාමාරලිව
ිමුණුම 02 ප්රේ්ගීයව ේම් ්ාර්වාලවන්හි ස බන්ධා ් ග හැකි ළධලධාා/ න්
ිමුණුම 03 ග පහ දිස්ත්රි්ව ාම ළධලධාාම.න්ේව ිමස්
ිමුණුම 04 ත්රිිමධා හමුදාේේ, ේපොලිසිේ හා මුදරා ගැනීේ ්ණ්ඩාව ස බන්ධා ් ග හැකි ළධලධාා/ න්
4.1දිස්ත්රි්ව්ේ ප්රධාා ේපොලිස් ළධලධාා/ න්
4.2 යුධා හමුදා ළධලධාා/ න්
4.3 ග පහ දිස්ත්රි්ව්ේ ේපොලිස් ස්ථා ියළිබඳ ේ ො තුරු
ිමුණුම 05 ආපදා ්ාම ා් ක ්ටු සාමාජි්වන්ේව ේ ො තුරු ප්රජා ේපොලිස් ්ටු ේ ො තුරු
ිමුණුම 06 ආපදා ්ාම ා් කවග ස බන්ධා නේ කුත් ේසරා සපව ආව
ාමාරලිව
6.1 ග පහ දිස්ත්රි්ව ේම් ්ාර්වාලීව ්ාර්ව මණ්ඩලව
6.2 ග පහ දිස්ත්රි්ව්ේ ප්රේ්ගීයව ේම් රරුන්
6.3 ග පහ දිස්ත්රි්ව්ේ පාර්ලිේ න්තු ගරු මැතිච ිමතිචරරුන්a
6.4 බස් ාහි පාාත් සාාේේ ගරු ිමතිචරරුන්a
6.5 ග පහ දිස්ත්රි්ව්ේ ේදපාර් ේ න්තු ප්රධාානීන්
6.6 ඉාංජිේන්රුරන් ිමාර්ගආරාම.මාර්ග
6.7 ලාං්ා ිමදුලි බල මණ්ඩලේ ළධලධාාම.න්
6.8 ජාතිච් ජල ස පාද මණ්ඩලේ ළධාධාාම.න්
6.9. දිස්ත්රි්ව රාම. මාර්ග නධාය්වෂ ්ාර්වාලේ ළධලධාා/ න්
6.10 බස් ාහි m<d;a iNdfõ .re uka;%Sjreka
6.11 ග පහ දිස්ත්රි්ව්ේ සාංරර්ධා ළධලධාා/ න් ියළිබද ේ ො තුරු
6.12 සමෘ්ගධි ළධලධාා/  ේ ො තුරු
ිමුණුම 07 ප්රථම ආහා ේේල පැව 6 ්ව ිතුා ලබාදීම සඳහා හදු ාගත් ආව
ාමාරලිව
ිමුණුම 08 ප්රාේ්ගීයව සහ ේස්ය නාංශරල ස බන්ධී් ක
ිමුණුම 09 ාජය ේ ොර
ාමාරලිව

වන් ස බන්ධා ් ග හැකි

රල ස බන්ධී් ක

ාමාරලිව

සාංිමධාා රල දිස්ත්රි්ව හා ප්රාේ්ගීයව මමග රල දී ප්රතිචාා දැ්වවීේ දී ස බන්ධී් ක

ිමුණුම 10 දිස්ත්රි්ව ආපදා ්ාම ා් ක ව්්වන් ප්රාේ්ගීයව ව්්වන් ස බන්ධා ් ග හැකි ක්රමේේදව
ිමුණුම 11 ග පහ දිස්ත්රි්ව මාධායේේදීන්ේව
ිමුණුම 12

ාම ේම ව

ත්ත්ර රාර් ා ආ්ෘතිචව
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ිමුණුම 13 ආපදාේරන් පසු ්ැලි ්සල බැහැ කි/ ේ ක්රමේේදවග ස බන්ධා ආව
ක්රමේේදව
ිමුණුම 14 ේර ත් න යරශය දු ්ථ
14.1 ප්රරාහ

ස බන්ධා ් ග හැකි

ාමාරලිව

පහසු්

14.2 සමුප්ා ේරලද සැම
14.3 ැපැම ්ාර්වාල
14.4 ඉන්ධා

ිය වු හමa

14.5 ගබඩා පහසු්
14.6 ේලොම. සහ ටිපර්
14.7 cල බවුසර්
14.8 ශු්ගධා කි/ ේ සහ ්ැපීේ පප් ක
14.9 ග පහ දිස්ත්රි්ව්ව තුා ේහලිේ්ොප්ගර් වා ා ේගොඩ බැස්සිමව හැකි ස්ථා
14.10 ාර්ාලි් රැදවු මධායස්ථා

ේලස ාාිම ා ්ා හැකි ස්ථා
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1.0. ෙැදින්වීෙ
ජාතිච් මමගටුන් ියහි රා ිතිච හදිසි ේමේහයු මධායස්ථා ව
ෑම හදිසි නරස්ථාර්දී ්ාර්වක්ෂම නන්දටුන්
ස බන්ධී් ක ්ගයුතු කි/ ම ව සඳහා ප්රතිචාා දැ්වවීම සහ ේප නරශය ා ියළිබඳ ්රිවා්ාම.ේේ ේ හදිසි
ේමේහයු මධායස්ථා ව සතිචේ පැව ිමසිහ
පු ාම ්රිවාත්ම් ර න
ව මන්න් ආපදා ්ාම ා් කව
සඳහා සිවළුම ේ ො තුරු සහ නරශය සිවළුම ස පත් ියළිබඳ ස බන්ධී් කව ් නු ලැේේ. ජාතිච් හදිසි
ේමේහයු සැලැස්ේ ්රිවා්ාම. සැලැස්ම ේලස ේමම සැලසු ිප්රේ්ගියව සහ ජාතිච් ේලස සැ්සිම සිදු්
ලද න
ේමිනන් ප්රාේ්ගියව සැලැස්මග මුලි්ත්රව ේදටුන් ව ළධර්මාකව ්
ලදි. ේමහි දි ආපදාර්ව සිදුර
නරස්ථාේේ පගන් ව ම ා ්ාර්ව්වෂම ාරවකින් යුතුර ්ාම ා් කව ් ගැළධමග ේමම සැලැස්ම තුලින්
නරස්ථාර සැලේසනු ි . ේමේහයු මැදිම.ව සතිචේ දි හේත්ම පැව ිමසිහ
තුාම ්රිවාත්ම් පාල
මැදිම.ව්වද සිවළුම සන්ළධේේද පප් ක පාල ව ්ා හැකි සන්ළධේේද මැදිම.ව්වද ි .ජාතිච් හදිසි
ේමේහයු සැලැස්ේ ්රිවා්ාම. සැලැස්ම ේලස ේමම සැලසු ිප්රේ්ගියව සහ ජාතිච් ේලස සැ්සිම සිදු්
ලද න
ේමිනන් ප්රාේ්ගියව සැලැස්මග මුලි්ත්රව ේදටුන් ව ළධර්මාකව ්
ලදි. ේමහි දි ආපදාර්ව සිදුර
නරස්ථාේේ පගන් ව ම ා ්ාර්ව්වෂම ාරවකින් යුතුර ්ාම ා් කව ් ගැළධමග ේමම සැලැස්ම තුලින්
නරස්ථාර සැලේසනු ි .
රද ආපදා ්ාම ා් කේ
සිවළුම නරස්ථාරන් ආර කව ර
පම.දි සහ ඊග සන්ධි ර
සිවලු පාර්ශ්රවන්ේව ්ාර්ව ාා ව ආර කව ර පම.දි ේමම සැලැස්ම ස්සා ි . ේමම සැලැස්ම තුා ගැලි
සගහන් මඟින් ම ්ාර්වවන්ේව ේපාගැස්මද ස ම ්රිවා පටිපාටි හ හා සිමස් ාත්ම් සගහ ්ව ද
නන් ර්ග ේේ. ේමම ප්රාේ්ගියව සැලැස්ම තුල ආපදා ත්ත්රව් දී ්රිවාත්ම්ර සිවලුම පාර්ශ්ර්රුරන්ේව
දු ්ථ නාං් සහ ිම්මප සන්ළධේේද ක්රම ිතුාත් ර න
ම පාර්ශර්රුරන් ස බන්ධා ් ග හැකි
්ාලපම.ච්ේේද සඳහන් ේේ. ේමමන්න්
ැම නරස්ථාර් ආගන්තු් ළධාධාාම.වකුග පරා ේමම සැලැස්ම තුලින්
ම ්ාර්වාා ව ඉ ා ්ාර්ව්වෂමර සහ ඵලදාින ේලස ඉ කිම.ේ නරස්ථාර පදාරනු ි .
ේමම ප්රාේ්ගියව සැලැස්ම තුලින් ත්රිිමධා හමුදාර සහ ේපොලීසිව ස බන්ධි් කව පාමු ආහා ේේල ලබාදිම
ිතුළු ප්රධාා ආපදා ්ාම ා් ක ්ගයුතු ේරනුේරන් මහගු දාව්ත්රව්ව ද්වරින. ේමම සැලැස්ම ව
ළධශ්චි ්ාල පම.ච්ේේදව්ග නනුර වාරත්්ාලි කිම.ම නළධරාර්ව ර න
මන්න් ේමම සජිිම දත් ගබඩාර්ව
ේලස පරත්රා ග හැ්.
සිවලුම දිස්ත්රි්ව ආපදා ්ාම ා් ක ව්් හ හා ේමහි ිමුණු වාරත්්ාලි වුණු දත් සමඟ ස පුර්ක ිමව
යුතු ේේ. ේමමන්න් රඩා ඵලදාින ආපදා ්ාම ා් ක ්රිවාරලිව්ව ිතිචේ්ොග ප්රජාරන්ේව සු ්වෂි බර ිතිච
කිම.ම තුළින් ආපදාරන්ග මුහුක දිවහැකි ප්රශස් ශ්රී ලාං්ාර්ව හිහිරනු ි .

5

02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාන ියයවරයන්
ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ
වගකිෙ
දැනුවත් කිරීෙ කරනු
ලබන නිළධාරීන්
ප්රාේ්ගීයව ේම්
ආපදා සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ාම ළධාධාා/ 
ත්රිිමධා හමුදාර සහ
ේපොලිසිව
ාමීය ව ආපදා
්ාම ා් ක ්ටු
ස්ේේච්ඡා ළධාධාා/ න්
117 ිමතු
මැදිම.ව(මහජ

ාර

දුරකාන
අංකය

ඊදේම්ල්

ආපදාව

විකල්ප ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

ිමුණු 06
ිමුණු 01

කාලය (ආපදාව
අනුව දේවනස්ථදේේ
අවෙ කාලය්ව තුල
ආපදාව ියළිබඳ
දේ ොරතුරු ලබාදිය
යුතුදේේ.)

ිමුණු 03
ිමුණු 04
ිමුණු 05
ිමුණු 04
ිමුණු 10

දිස්ත්රි්ව ආපදා
්ාම ා් ක
ව්්ව

මාධාය
ිමුණු 11
ප්රේ්ගශේ සිදුර ආපදා ියළිබද ේ ො තුරු හි මමගේ සිග දිස්ත්රි්ව
ආපදා ්ාම ා් ක ව්්ව ේර ලගා ිමව යුතුේේ. ේමව ආපදා රල
ත්රීර ාරවන්ග නදාලර ඉ ා ේ්ටි ්ාලව්ව තුල ආපදා ්ාම ා් ක
ළධාධාාම.න් දැනුරත් ිමව යුතුේේ. ේ ේරනුේරන් ම ා සන්ළධේේද
ක්රමේේදව්ව ිතිච්ල යුතු න
ම ප්ගධාතිච වාරත්්ාලි කිම.ම ආපදා
්ාම ා් ක දිස්ත්රි්ව සහ්ා නධාය්වෂ්ේව රගීමම රනු ි .
දැනුවත් කිරීෙ කරනු
දුරකාන
විකල්ප ස්න්නිදේේදන
ඊදේම්ල්
ලබන නිළධාරීන්
අංකය
ක්රෙදේේදය
ආපදා ්ාම ා් ක
ිමුණු 01
මධායස්ථා ව
දි.ේමආ නතිචේර්්
ිමුණු 06
දි.ේම.
නදාල ආව
ිමුණු 06
සිවළුම ආපදාරන් ියළිබද දිස්ත්රි්ව ඉහා ළධාධාාම.න් සහ නදාල
ළධාධාාම.න් ියළිේරලින් දැනුරත් ්ා යුතුේේ. ේ සදහා දැනුරත් කිම.ේ
සැාැස්ම්ව තිචහිව යුතු න
සිවළුම ආපදාරන් ියළිබදර දිස්ත්රි්ව ේම්
ිතුළු රගකිර යුතු ළධාධාාම.න් දැනුරත් කිම.ම නළධරාර්ව රනු ි .

දිස්ත්රි්ව
ේම් ආන.දි.ේම.
ආආ.්.ම.ආ
ප්රා.ේම.ආ ා.ළධ.

6

X+ 8මිනිත්තු

X + 10මිනිත්තු

වගුව 2.1. ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ / ෙවුරු කර ගැනිෙ.
කාර්යයන්

වගකිෙ

කාර්යය
පැවදේරන
නිළධාරි
 ප්රාේ්ගීයව ේම්
 ආපදා සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
 ත්රිිමධා හමුදාර සහ
ේපොලිසිව
 ාම ළධාධාා/ 
 ාමීය ව ආපදා
්ාම ා් ක ්ටු
 ස්ේේච්ඡා ළධාධාා/ න්
 117 ිමතු
මැදිම.විමහජ
ාර
 මාධාය

ප්රේ්ගශේ
සිදුර
ආපදා 
ියළිබද
ේ ො තුරු
හි
මමගේ සිග දිස්ත්රි්ව ආපදා
්ාම ා් ක
ව්්ව
ේර ලගා ිමව යුතුේේ. ේමව
ආපදා රල ත්රීර ාරවන්ග
නදාලර ඉ ා ේ්ටි ්ාලව්ව
තුල ආපදා ්ාම ා් ක
ළධාධාාම.න් දැනුරත් ිමව
යුතුේේ. ේ ේරනුේරන් ම ා
සන්ළධේේද
ක්රමේේදව්ව
ිතිච්ල යුතු න
ම
ප්ගධාතිච වාරත්්ාලි කිම.ම.

ආපදා
්ාම ා් ක
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්

සිවළුම ආපදාරන් ියළිබද 
දිස්ත්රි්ව ඉහා ළධාධාාම.න් සහ
නදාල ළධාධාාම.න් ියළිේරලින් 
දැනුරත් ්ා යුතුේේ.

දි.ේමආ නතිචේර්් 
දි.ේම.

නදාල ආව


ප්රාේ්ගීයව ේම්
ආපදා සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ත්රිිමධා හමුදාර සහ
ේපොලිසිව
ාම ළධාධාා/ 
ාමීය ව ආපදා
්ාම ා් ක ්ටු
ස්ේේච්ඡා ළධාධාා/ න්
117 ිමතු
මැදිම.විමහජ
ාර
මාධාය







7

ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය
නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
ිේප්්ගගලි්
ඊේ ම ාාිම වආ
ාජ්ාම.
වාරත්්ාලී
ැ
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

කාලසීොව
ආපදා
සිදුිම
ිම ාඩි 5්ව
ිතුල

ආපදාර
සිදුිම
ිම ාඩි
10්ව ේහෝ
15්ව තුල

ක්රියාදාෙය 2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ - දිස්ථත්රි්ව දේල්කම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ නිළධාරී/
ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා
ආපදා ්ාම ා් ක මධායස්ථා ේ
ප්රධාා ්ාර්වාලව

වගකීම







District SOP
ේ ො තුරු ලබා ගැළධම.
ේ ො තුරු සගහන් ් ගැළධම
ිේලස නාං්වන් සහ සගහන්
ේවදිම
ේ ො තුරු ස්ථි ් ගැළධම.
ේ ො තුරු ලබාදිම ස්ථි කිම.ම
ැර ලබාදිම.
ගත් ්රිවාමාර්ග සගහන් ්
ගැනීම.
ිදිස්ත්රි්ව සහ්ා නදය්වෂ ේර
ේ ියළිබද රගීමම පැරේර්

විකල්ප
ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බලය දේදන
නිළධාරින්
ආපදා සහ
ළධාධාාම.
සහ්ා
ස බන්ධී්ා ්
ිමුණු 01
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිආ.්.ම.
මන්න්
ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිදි.ේම.
ිමුණු 06
මන්න්
ාර්ාලි්ර
දිස්ත්රි්ව
ආපදා
්ාම ා් ක
ව්්ව
තුල
ළධාධාාම.න් සඳහා ිමතු සැාැස්ම ්රිවාත්ම් ්ා
යුතුේේ. ේමහිදි ස ම ්රිවා පටිපාටිව නනුර
්රිවා
්ා යුතු න
ේමහිදි ළධරැ දි ේ ො තුරු
දිස්ත්රි්ව
ළධාධාාම.න් සහ මහජ
ාර ේර ලබා දිව
යුතුේේ.
ේමහිදි දිස්ත්රි්ව්ව තුල පරතිච පුර්ර දැනු
දිේ
ක්රම ේේදව ්රිවාත්ම් ්ා යුතුේේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අධය්වෂ

දු.
අංකය

දේවනත්

පුර්ර දැනු දිේ ක්රමේේදවන්
ිදු ්ථ ෆැ්වස් පුර්ර න තුරු
ිඟිමේ සමාජ ේේේ නඩිම ආපදා
්ාම ා් ක මධායස්ථා ව මඟින්
ා්වෂණි් ආව
ස බන්ධි් කව ් ටුන් පුර්ර
න තුරු ිඟිම දිස්ත්රි්ව ආපදා
්ාම ා් ක ව්් ේර
ා්වෂණි් දත් පැව 24 පු ා ලබා
දිව යුතුව. ව සදහා පුර්ර දැනු දීේ
ක්රම ේේදව.

කාලය(ආපදාව අනුව
දේවනස්ථදේේ අවෙ
කාලය්ව තුල ආපදාව
ියළිබඳ දේ ොරතුරු
ලබාදිය යුතුදේේ.)
X+ 5 ටුනිත්තු

9 දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ කකකය

ආපදාවන්ග අදාලව දැනුම්දීෙ යුතු නිළධාරීන් ියළිදේවල
විකල්ප
දු.
නෙ
දේවනත්
ස්න්නිදේේදන
අංකය
ක්රෙදේේදය
ආ.්.ම.
ිමුණු 01
නදාල ආව
ි ා්වෂණි් ේහෝ
ා්වෂණි් ේ ොර
ිමුණු 06
දිස්ත්රි්ව ේම් ආ නතිච.
දිස්ත්රි්ව ේම්
යු්ගධා හමුදාර
ාිම් හමුදාර
ිමුණු 04
ගුරන් හමුදාර
ේපොලිසිව
ආපදා ේ ො තුරු ප්රේ්ගශේ
දිස්ත්රි්ව ේම්
ිතුළු
පර්ශර්රුරන් ේර
දැනු
දිම ආපදා ්ාම ා් ක
දිස්ත්රි්ව සහ්ා නධාය්වෂ් ිමසින් ්ා යුතුේේ. ේමහිදි හහු
ිමසින්
්
ලද සහව් දිස්ත්රි්වආපදා ්ාම ා් ක
ළධාධාාම.න් හ හාද ේමව ලබාදිම ්ා යුතුේේ. ේමහිදි ිමධිමත්
දැනු දිේ සන්ළධේේද ක්රමේේදව්ව ාාිම ා ්ා යුතුේේ.
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විකල්ප
ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බලය දේදන නිළධාරින්
ආපදා සහ ළධාධාාම.
සහ්ා
ස බන්ධී්ා ්
ිමුණු 01
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිආ.්.ම.
මන්න් ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිදි.ේම.
ිමුණු 06
මන්න් ාර්ාලි්ර
ජ
ාර දැනුරත් ක්රම ේේදව ැ ිමමග වාම රැාැ්විමම සහ ප්රේ්ගශේ
ආ ්වෂාර ස බන්ධාර ස බන්ධී් ක ්ගයුතු රල රගකිම දිස්ත්රි්ව
සහ්ා නධාය්වෂ්ර වාග පර නු ි .
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අධය්වෂ

දු. අංකය

දේවනත්

ේගොදුරු ිමව හැකි ාමීය ව ජ
ාරආප්රජාරන් ඉරත්
කි/ මග තී ක ගැනීම හා නරශය පපේදස් ලබා දී ි
ැ මීය මග වාම රැාැ්වවීම සහ ආ ්වෂ් ියවර
ගැළධම ස බන්දී් ව දිස්ත්රි්ව ආපදා
්ාම ා් ක සහ්ා නදය්වෂ ර වා ිමසින් ්ල
යුතුේේ



දේගොදුරු විය ෙැකි ජන ාව දැනුවත් කිරිෙ සිදු කළ යුතුදේේ. දේෙහිදි ඉවත් විෙ ස්ඳො අවශ්ය රම් කාලය්ව ස්හි ව
දේෙෙ දේ ොරතුරු ජන ාවගලබාදිය යුතුදේේ. වද ක ස්ඳො පුර්ව දැනුම් දිදේම් පශධතිචය ඉ ා ස්ක්රියව බාග
යුතුදේේ.



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



ප්රදේශශ්දේ ආර්වෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැ කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතු දේේ.
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වගුව2.2.පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේල්කම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ නිළධාරී/ ාමීය ය
ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා ලබා දීෙ.

කාර්යයන්

වගකිෙ

ේ ො තුරු
ලබා  දිස්ත්රි්ව සහ්ා
ගැළධම
නධාය්වෂ්
ිේ
සඳහා  සහ ේසරා
ිමේශෂි
ළධාධාාම.
්ණ්ඩාවම්ව
 සහ්ා ආපදා
ආපදාර
සිදුවු
්ාම ා් ක
ස්ථා ව
ේර
ස බන්ධි්ා ්
ේවොමු
ේ්ොග
ළධ න් ේවන්ම
ිමුණු 01
වාරත්්ාලි
කිම.ම ්ා යුතුේේ.
ආපදා
 දිස්ත්රි්ව සහ්ා
්ාම ා් ක
නධාය්වෂ්
මධායස්ථා ව මඟින්
 සහ ේසරා
ා්වෂණි් ආව
ළධාධාාම.
ස බන්ධි් කව
 සහ්ා ආපදා
් ටුන් පුර්ර
්ාම ා් ක
න තුරු ිඟිම
ස බන්ධි්ා ්
දිස්ත්රි්ව ආපදා
්ාම ා් ක
ව්් ේර
ා්වෂණි් දත්
පැව 24 පු ා ලබා
දිම.
දිස්ත්රි්ව ආපදා
්ාම ා් ක
ව්්ව තුල
ළධාධාාම.න් සඳහා
ිමතු සැාැස්ම
්රිවාත්ම් ්ා
යුතුේේ.

ආපදා ේ ො තුරු
ප්රේ්ගශේ දිස්ත්රි්ව
ේම් ිතුළු
පර්ශර්රුරන් ේර
දැනු දිම

කාර්යය පැවදේරන
නිළධාරි
 දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
 සහ ේසරා
ළධාධාාම.
 සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ්
ිමුණු 01












සහ්ා
ස බන්ධී්ා ්
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිආ.්.
ම. මන්න්
ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිදි.ේම
. මන්න්
ාර්ාලි්ර
සහ්ා
ස බන්ධී්ා ්
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිආ.්.
ම. මන්න්

දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ්

නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ිමුණු 01

ිමුණු 01



ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය
නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite





දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ්

නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ිමුණු 01





දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
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නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම

කාලසීොව
සිදුවී පැව්
්ාලව්ව
ිතුල



ජ
ාර දැනුරත්
ක්රම ේේදව





ාර්ාලි්ර
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ්
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිදි.ේම
ිමුණු 01
මන්න්
ාර්ාලි්ර
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
 දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
 සහ ේසරා
ළධාධාාම.
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
 සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ්
ස බන්ධි්ා ්
 ත්රිිමද හමුදාර
ේපොලීසිව සහ
නේ කුත් ාමීය ව
සන්ළධේේද
ක්රමේේදවන්.
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Skype/ IMO
CDMA
Satellite
ාටුව මමගම
සදහා - මාධාය
දු ්ථ ආ CDMA
ේපොලිසිව සහ
ාජය ේ ොර
සාංිමධාා සතු පුර්ර
දැනු දිේ
පප් ක ප්ගධාතිචව
ජ ිමතු
්මගල
සින න්
පා පම.්
සන්ළධේේද
ක්රමේේදවන්
පණිිමඩ්රුරන්

බලපෑම්ග
ල්විමව හැකි
නරසා
පු්ගගලවා
ද්වරා ේමම
පණිිමඩව
ලබා දිව
යුතුේේ. ේමහි
ස පූර්ක
රගීමම
දිස්ත්රි්ව
සහ්ා
නධාය්වෂ්
ර වා ේර
පැරේ නු
ි .

ක්රියාදාෙය - 2.3.ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ
කිරීෙ
වගකීෙ

දිස්ත්රික් ආපදා
කළමනාකරණ ඒකකය

විකල්ප
ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බලය දේදන නිළධාරින්
ආපදා සහ ේසරා
ළධාධාාම.
දිස්.ආ.්.ස.
්ාම ා් ක
සහ්ා
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිදි.ේම.
ිමුණු 01
මන්න්
ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිආ.්.ම.
මන්න්
ාර්ාලි්ර
ආපදාරන් ියළිබදර ේ ො තුරු රැස්කිම.ම නළධරාර්ව
ර න ේමම ේ ො තුරු ලබාගැළධේ ස පුර්ක
රගකිම දිස්ත්රි්ව සහ්ා නධාය්වෂ් සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක ස බන්ධි්ා ් සහ ේසරා
ළධාධාාම.න්ග පැරේ
න ේමම ේ ො තුරු ලබා
ගැළධම සඳහා ළධවටු සන්ළධේේද ක්රමේේදව්ව
ිතිච ්ල යුතුේේ. පාමු ක්රමව නසාර්ථ් වු ිමග
ිම්මප සන්ළධේේද ක්රමේේදව්ව තිචහිව යුතුේේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අධය්වෂ

දු.
අංකය

කාලය (අවෙ විනාඩි
30 ආපදා ත්ත්වය
ස්ෙ ප්රදේශශ්ය ෙ
දේවනස්ථ විය ෙැක.)
නරම ිම ාඩි 30 ආපදා
ත්ත්රව සහ ප්රේ්ගශව
ම ේර ස් ිමව හැ්.

දේවනත්

හදිසි ේමේහයු මැදිම.ව දැනුරත් කි/ ම සහ වාරත්්ාලී
කි/ ම
නෙ

දු.
අංකය

දේවනත්

විකල්ප ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

DO - 1
DS - 1
DS - 2
ිමුණු 10
DS - 3
්ාම ා් ක
සහ්ා
ආපදා ්ාම ා් ක මධායස්ථා ේ හදිසි ේමේහයු මැදිම.ව
පැව 24 පු ා දි 07 තුල ්රිවාත්ම් ර න
ම මැදිම.ව න
පැව 24 පු ා දිස්ත්රි්ව ආපදා ්ාම ා් ක ව්් ස බන්ධා ිමව
යුතු න ව සඳහා සන්ළධේේද ක්රම කිහිපව්ව ාාිම ා ්ා
යුතුේේ. රද ම සන්ළධේේද ක්රම ේේදවග ිමිමධා ක්රම ාාිම ා
කිම.මද හි ළධවම ලිිය වන් නාං්ව සඳහන් ්ා යුතුේේ.

දේ ොරතුරු ස්ෙ ඡායාරූප, ස්ජීවී
දර්ශ්න ලබා දේදන ක්රෙදේේදය
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම ිේප්්ගගලි් ඊේ ම
ාාිම වආ ාජ්ාම.
වාරත්්ාලී
ැ

Skypeආ
IMOආWhatsapp
CDMA
Satellite

ත්ත්ර රාර් ා ආ්ෘතිචව
ිමුණුම
12

ආපදා ත්ත්රව්දී ේ ො තුරු සජිිම
දර්ශක ඡාවාරූප සහ ත්ත්ර රාර් ාරන්
ලබාදිම සඳහා සන්ළධේේද ක්රම කිහිපව්ව
ාාිම ා ්ා යුතුේේ. ේමහිදි ෆැ්වස්
දු ්ථ ඊේ ම Skipe,IMO,Whats Apps
සහ ාන්ද්රි්ා ා්වෂණි් ක්රමේේදවන්
ාාිම ා කිම.ම නළධරාර්ව ේේ.

ආපදා ත්ත්වයකදි එෙ ත්ත්වය ියළිබඳ ස්ංෂිප්
ත්ත්ව වාර් ාව්ව දිනකග 02 වර්ව උදැස්න 10.00 ස්වස් 3.00ග
දේපර ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේම් ස්ඳො ස්න්නිදේේදන ක්රෙ
කිහිපයකග උපරිෙ ක්රෙදේේදයන් ෙරො ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේෙෙ ත්ත්ව වාර් ාවග සිශියයග
අදාලව උපරිෙ දේ ොරතුරු (12 ඇමුණුෙග අනුව) ආකෘතිචයග ඇතුලත් විය යුතුදේේ. විදේශ්ේෂදේයන්ෙ දේෙෙ ත්ත්ව
වාර් ාව ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ ස්ෙකාර අධය්වෂ ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා නිළධාරින් යන දේදදේදනා ඇතුළුව
දිස්ථත්රි්ව දේල්කම් අත්ස්න් කළ යුතුදේේ.
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වගුව2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කිරීෙ
කාර්යය
පැවදේරන
නිළධාරි
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
 දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
නධාය්වෂ
සහ ේසරා
 ස.ස බන්ධී්ා
ළධාධාාම.
්
සහ්ා ආපදා
 ්ාම ා් ක
්ාම ා් ක
සහ්ා
ස බන්ධි්ා ්  පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිදි.ේම
මන්න්
ිමුණු 01
ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිආ.්.
ම.මන්න්
ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
 දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
 සහ ේසරා
ළධාධාාම.
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
 සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ්
ස බන්ධි්ා ්

කාර්යයන්

වගකිෙ

ේ ො තුරු
රැස්කිම.ම





ආපදා

ත්ත්රව්දී
ේ ො තුරු, සජිිම 
දර්ශක, ඡාවාරූප
සහ ත්ත්ර

රාර් ාරන්
ලබාදිම

ිමුණු 01

හදිසි ේමේහයු

මැදිම.ව දැනුරත්
කි/ ම
සහ 
වාරත්්ාලී
කි/ ම


දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ්
ිමුණු 01

ිමුණු 01







DO - 1
DS - 1
DS - 2
DS - 3
්ාම ා් ක
සහ්ා
ිවාරත්්ාලි
කිම.මග
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ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය
නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
ිේප්්ගගලි්
ඊේ ම ාාිම වආ
ාජ්ාම.
වාරත්්ාලී
ැ
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

කාලසීොව
සිදුිම ිම ාඩි 30
්ව ිතුල

නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

සිදුිම ිම ාඩි 30
්ව ිතුල

නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ආපදා
ත්ත්රව සිදුවු
රහාම සහ
නණ්ඩරම
ේ ො තුරු
හුරමාරු කිම.ම
්ා යුතුව.

ත්ත්ර රාර් ා 
ේවොමු කිම.ම.



දිස්ත්රි්ව සහ්ා

නධාය්වෂ්
සහ ේසරා

ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා

්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ්
ිමුණු 01

දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ්
ිමුණු 01
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ෆැ්වස්
ඊේ ම
Data base soft
wear
ිම්මප නරස්ථාරන්

ආපදා ත්ත්රව්දි
ම ත්ත්රව ියළිබඳ
සාංෂිප්
ත්ත්ර
රාර් ාර්ව දි ්ග
02 ර ්ව පදැස
10.00 සරස 3.00ග
ේප ආපදා
්ාම ා් ක
මධායස්ථා ේ හදිසි
ේමේහයු මැදිම.වග
ලබාදිව යුතුේේ. ේමම
ත්ත්ර රාර් ාරග
සි්ගධිවග නදාලර
පපම.ම ේ ො තුරු
ිතුලත් ිමව යුතුේේ.
ිමේශෂේවන්ම ේමම
ත්ත්ර රාර් ාර
ආපදා ්ාම ා් ක
මධායස්ථා ේ
සහ්ා නධාය්වෂ සහ
සහ ේසරා
ළධාධාාම.න් ව
ේදේද ා ිතුළුර
දිස්ත්රි්ව ේම්
නත්සන් ්ා යුතුේේ.

ක්රියාදාෙය 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ් ායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ
ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැනිෙ.
සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් මඟින්
ස ොරතුරු ලබා ගැනිම.
දු.
විකල්ප
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අංක දේවනත් ස්න්නිදේේදන
අධය්වෂ
ය
ක්රෙදේේදය
යු්ගධා හමුදාර
ගුරන් හමුදාර
ාිම් හමුදාර
ිමුණු 04
ේපොලීසිව
සිිමම ආ ්වෂ්
බල්ාව

වගකීෙ

දේව
විකල්ප
න
ස්න්නිදේේදන
ත්
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බලය දේදන නිළධාරින්
ආපදා සහ ේසරා
ළධාධාාම.
දි.ස.ස බන්ධී්ා ්
්ාම ා් ක සහ්ා
පත්් නු ලබ
ිමුණු 01
ළධාධාා/ න්ිදි.ේම. මන්න්
ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිආ.්.ම. මන්න්
ාර්ාලි්ර
ආපදාරන් ියළිබදර ේ ො තුරු රැස්කිම.ම නළධරාර්ව
ර න ේමම ේ ො තුරු ලබාගැළධේ ස පුර්ක
රගකිම දිස්ත්රි්ව සහ්ා නධාය්වෂ් සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක ස බන්ධි්ා ් සහ ේසරා
ළධාධාාම.න්ග පැරේ
න ේමම ේ ො තුරු ලබා
ගැළධම සඳහා ළධවටු සන්ළධේේද ක්රමේේදව්ව
ිතිච ්ල යුතුේේ. පාමු ක්රමව නසාර්ථ් වු ිමග
ිම්මප සන්ළධේේද ක්රමේේදව්ව තිචහිව යුතුේේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ

දු.
අංකය

ප්රාසීය ය සමකම් සව දැම්ම්මම ෙහ ස ොරතුරු
ලබාගැනීම
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අධය්වෂ
සහ

ේසරා ළධාධාාම.

ාම ළධාධාා/ 
සාංරර්ධා ළධාධාා/ 
සමෘ්ගධි සාංරර්ධා
ළධාධාා/ 
කු ප ළධ ස

දු. අංකය

දේවනත්

විකල්ප
ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

ිමුණු
01
ිමුණු 03
ිමුණු 06
ිමුණු 06
ිමුණු 06

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධාරීන් යැවීම
ෙහ ස ොරතුරු ලබාගැනීම
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අධය්වෂ
ස.ස බන්ධී්ා ්
්ාම ා් ක
සහ්ා
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න් ිදි.ේම.
මන්න් ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න් ිආ.්.ම.
මන්න් ාර්ාලි්ර
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දු.
අංකය

දේවනත්

ිමුණු 01

විකල්ප
ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

වගුව 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ් ායම් ියගත් දේකොගආපදාව සිදුවූ
ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැනිෙ.
කාර්යයන්

වගකිෙ

ේසවී හා මුදරා
ගැනී ්ණ්ඩාව
වැවීම සහ
ේ ො තුරු
ලබාගැනීම





දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා
්

කාර්යය
පැවදේරන
නිළධාරි
 දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ
 යු්ගධා හමුදාර
 ගුරන් හමුදාර

ාිම් හමුදාර
 ේපොලීසිව
 සිිමම ආ ්වෂ්
බල්ාව

ිමුණු 01
ප්රාේ්ගීයව ේම්
ේර දැනු දීම
සහ ේ ො තුරු
ලබාගැනීම





දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා
්
ිමුණු 01

ආපදා
්ාම ා් ක
ව්්ේ
ළධාධාා/ න් වැවීම
සහ ේ ො තුරු
ලබාගැනීම





දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්
සහ ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා ආපදා
්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා
්
ිමුණු 01

ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය
නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

කාලසීොව
ආපදාර සිදුිම
නරම රශේවන්
ිම ාඩි 30
ආපදා
ත්ත්රව සහ
ප්රේ්ගශව ම
ේර ස් ිමව
හැ්.

ිමුණු 04








දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ
සහ ේසරා
ළධාධාාම.න්
ාම ළධාධාා/ 
සාංරර්ධා ළධාධාා/ 
සමෘ්ගධි සාංරර්ධා
ළධාධාා/ 
කු ප ළධ ස.

නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ආපදා
ත්ත්රව සහ
ප්රේ්ගශව ම
ේර ස් ිමව
හැ්.

නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ආපදා
ත්ත්රව සහ
ප්රේ්ගශව ම
ේර ස් ිමව
හැ්.

ිමුණු 01 03,04 06








දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ
දි.ස.ස බන්ධී්ා ්
්ාම ා් ක
සහ්ා
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිදි.ේම.
මන්න්
ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිආ.්.ම
මන්න්
ාර්ාලි්ර
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ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශ්වකරුවන් දැනුවත් කිරීෙ.
දිස්ත්රි්ව්ව තුා සිදුර කිසිව ේහෝ ආපදා ත්රව් දී ඊග නදාා පාර්ශර්රුරන් දැනුරත් කි/ ේ පූර්ක
රගීමම ආපදා ්ාමකා්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා නධාය්වෂ හග පැරේ
න
පාර්ශර්රුරන් දැනුරත්
කි/ ම පහ ද්වරා ිතිච ආ්ා වග සිදු්ා යුතුව.කිසිව ආපදා ත්රව්ව දිස්ත්රි්ව්ව තුා සිදුවී ිතිච බරග
ේ ො තුරු ලද ේහොත් ව ියළිබඳ ේසොවාබලා හි ස ය ාර හවුරු ්ා යුතුව ිආපදාර සිදු වු බරග ා්වෂණි්
ආව
්ව ිමසින් ලබා දුන්ේන්
ම ා්වෂණි් නාංශේවන් ැර
ව හවුරු ් ග යුතුව සිදුවූ ආපදාරග
ප්රතිචාා දැ්වවීමග ස්ස්් ිතිච ස්ථාර ළධේවෝග හා දිස්ත්රි්ව ේම් ේව පපේදස් පම.දි ්රිවාකි/ මග ්ගයුතු ්ා
යුතුව.
ස්ගෙන - සිවළුම ේ ො තුරු දදළධ් සිදුවී ේපොේත් සගහන් ්ා යුතු න

වගකීෙ

ආපදා සබැදි මූලි් ේ ො තුරු ලද
ිමග
ිේ ො තුරු හවුරු ් ගැනීේමන් පසු

ිමුණු 01

බා ග යුතුව.

දිස්ත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීය ය
සමකම් සව දැම්ම්මම
දිස්ථත්රි්ව ආපදා
විකල්ප
දු.
කළෙනාකරණ කටුටු
දේවනත් ස්න්නිදේේදන
අංකය
නිළධාරින්
ක්රෙදේේදය
ාම ළධාධාා/ 
ිමුණු 03
සාංරර්ධා ළධාධාා/ 
සමෘ්ගධි සාංරර්ධා
ිමුණු 06
ළධාධාා/ 
සහ ේසරා ළධාධාාම. ිමුණු 01

•දිස්ත්රි්ව සහ්ා නධාය්වෂ්
•සහ්ා ආපදා ්ාම ා් ක
ස බන්ධි්ා ් රරුන් සහ
්ාම ා් ක සහ්ා රරුන්.

ලද ලිිය ේගොනු ්

ප්රාේ්ගීයව මාධාය ආව
මාධාය ආව

දු.
අංකය

දැනුරත් කි/ ම
විකල්ප
දේවනත් ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

ිමුණු 11
ආපදාරග ප්රතිචාා දැ්විමව යුතු හදු ාගත් නේ කුත්
ආව
දු.
විකල්ප
දේවන
අංක
ස්න්නිදේේදන
ත්
ය
ක්රෙදේේදය
ිමදුලිබල මණ්ඩලව
ජලස පාද
ිමුණු 06
මණ්ඩලව
න්ළධ ළධවීේ හමුදා

ාජය ේ ොර

සාංිමධාා හා ස්ේේච්ඡා ්ණ්ඩාව ේර
නදාා පණිිමඩ දැනු දීම
දු.
විකල්ප
ාජය ේ ොර
අංක දේවනත් ස්න්නිදේේදන
සාංිමධාා
ය
ක්රෙදේේදය

ිමුණු 09
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කාලය (අවෙ
විනාඩි
30
ආපදා
ත්ත්වය ස්ෙ
ප්රදේශශ්ය ෙ
දේවනස්ථ විය
ෙැක.)

වගුව 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශ්වකරුවන් දැනුවත් කිරීෙ.

කාර්යයන්

වගකිෙ

කිසිව ආපදා ත්රව්ව
දිස්ත්රි්ව්ව තුා සිදුවී ිතිචබරග
ේ ො තුරු ලද ේහොත් ව ියළිබඳ
ේසොවාබලා හි ස ය ාර
හවුරු ්ායුතුව



සිදුවූ ආපදාරග ප්රතිචාා දැ්වවීමග
ස්ස්් ිතිච ස්ථාර ළධේවෝග
හා දිස්ත්රි්ව ේම් තුමාේව
පපේදස් පම.දි ්රිවාකි/ මග
්ගයුතු ්ා යුතුව.



දිස්ත්රි්ව
සහ්ා
නධාය්වෂ්
ිමුණු 01

දිස්ත්රි්ව
සහ්ා
නධාය්වෂ්
ිමුණු 01

කාර්යය
පැවදේරන
නිළධාරි
 සහ
ේසරා
ළධාධාාම.
 සහ්ා
ආපදා
්ාම ා
් ක
ස බන්ධි
්ා ්
රරුන්
සහ
්ාම ා
් ක
සහ්ා
රරුන්.



සහ
ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා
ආපදා
්ාම ා
් ක
ස බන්ධි
්ා ්
රරුන්
සහ
්ාම ා
් ක
සහ්ා
රරුන්.
ිමුණු 01
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ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය
නදාල දු ්ථ නාං්
ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
 දැනුරත් ් නු
ලැබූ
ආව
ේ
ම
පණිිමඩව ලබා
ගත්
ළධාධාාම.වාේව
ම හා
පණිිමඩව ලබා
දුන් ේේලාර
ළධරැ දිර
දදළධ් සිදුවී
ේපොේත් සගහන්
්ා යුතුව.
 පණිිමඩව ලබා
දුන් මාධාය
පදා :දු ්
,ගුරන්
ිමදුලි සාංඥා
මන්න්,ෆැ්වස්
මන්න් ආදිව ද
දදළධ් සිදුවී
ේපොේත් සගහන්
්ා යුතුව

කාලසීොව
්ාලව
ිනරම
ිම ාඩි 30 ආපදා
ත්ත්රව
සහ
ප්රේ්ගශව
ම
ේර ස් ිමව හැ්.



ිමුණු 01

පාර්ශර්රුරන් ලබා දුන්
 දිස්ත්රි්ව
පණිිමඩව ළධරැ දිර ලබාදුන් බරග
සහ්ා
ස ාථ ් ගැනීම හා ඊග නදාා
නධාය්වෂ්
ලිිය ේම හා දදළධ් සගහන්
ිමුණු 01
බා ගැනීම.




සහ
ේසරා
ළධාධාාම.
සහ්ා
ආපදා
්ාම ා
් ක
ස බන්ධි
්ා ්
රරුන්
සහ
්ාම ා
් ක
සහ්ා
රරුන්.
ිමුණු 01
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කිසිව වූ
මාධායව්ව මන්න්
ආව
ව
ස බන්ධා ්
ගැනීමග හා
නදාා පණිිමඩව
ලබා දීමග
ේ ොහැකි
වූරා
ව
ියළිබඳර ද
සගහ ්ව
දදළධ් සිදුවී
ේපොේත් සගහන්
ැහිව යුතුව.
නදාල දු ්ථ නාං්
ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ක්රියාදෙය 2.6. දිස්ථත්රි්ව කටුටුව රැස්ථකිරිෙ. (සිදු වී ඇතිච වයස්නදේ ස්ථවාාවය අනුව)

වගකීෙ

දිස්ත්රි්ව ්ටු ළධාධාාම.න් රුස්කිම.ම සඳහා දිස්ත්රි්ව
ේම් තුමාේව පපේදස් ම ස බන්ධි් කව
සිදුකිම.ම.

්ාලව = (X +1530ටුළධත්තු) ආපදා
ස්රාාරව නනුර ්ාලව
ේර ස් ිමව හැ්.

දේව
විකල්ප
න
ස්න්නිදේේදන
ත්
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක දේේ අනුෙැතිචය ස්හි ව විසින්
බලය දේදන නිළධාරින්
ආපදා සහ ේසරා
ළධාධාාම.
ිමුණු 01
දි.ස.ස බන්ධී්ා ්
්ාම ා් ක සහ්ා
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිදි.ේම. මන්න්
ිමුණු 06
ාර්ාලි්ර
පත්් නු ලබ
ළධාධාා/ න්ිආ.්.ම. මන්න් ිමුණු 10
ාර්ාලි්ර
මූලික වගකීෙ - දිස්ථත්රි්ව
ස්ෙකාර අධය්වෂ

දු.
අංකය

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග
නෙ

ආය නය

නතුර

ජංගෙ දු.අ.

ේසරා
ස්ථා ේ
දු.න.

ිමුණු 06
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හැ ක රමසදදයන්

ේප්්ගගලි්
දු.න.

ළධරාේස දු.න.

Skype /
IMO/Whatsapp
/Twitter/Viber

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

සිදුවීම ියළිබඳ මූලි් ේ ො තුරැ ලබා ගැනීම
ියගත් ් වැවූ ්ණ්ඩාව ප්රධාානී
පාමු ටු.05 ිආපදා ස්රාාරව
නනුර ්ාලව ේර ස් ිමව
හැ්.
ිආ්ෘතිච පත්රව්ව නරශය ේේ ියගත්් හම. ලද
්ණ්ඩාව මන්න් සි්ගධිව වූ ස්ථා ව ළධරැ දිර හදු ා
ගැනීම, ණ්ඩාාං් ගැනීම, ආපදාේේ ස්රාාාරව,
ප්රමාකව ිිමශාලත්රව හා නරධාා ම ියළිබද
නරේබෝධාව්ව ලබා ගැනීම න තු ග පත් සාංයාර
හවුන් මුදරාග හැකි ආ්ා ව හා න තු ගපත් ේ්ගපා
ියළිබඳ නරේබෝධාව

ව ියළිබඳර
ප්රාේ්ගීයව බලධාාම.වා දැනුරත් කි/ ම

ේසවීේ හා මුදරා ගැනීේ
්ණ්ඩාව සූදා
්
බාගන් ා ේලස
නදාා ආව
ේර දැනු දීම
ආපදා ්ාම ා් ක
මධායස්ථා ව ිස.න. දිස්ත්රි්ව
පාමු ටු.10 ිආපදා ස්රාාරව
නනුර ්ාලව ේර ස් ිමව හැ්.

න තු ගපත් ියම.ස් ේේ ාගැනීම සඳහා
සහව ඉමලීම හා නරශය ේ ො තුරු ලබාදීම
ිනරශය වූ ිමග ජාතිච් හදිසි ේමේහයු මැදිම.ව මන්න්

පාමු ටු.15 (ආපදා ස්රාාරව
නනුර ්ාලව ේර ස් ිමව හැ්.

පාමු ටු.50 ිආපදා ස්රාාරව
නනුර ්ාලව ේර ස් ිමව හැ්.
ේසවී හා මුදරා ගැනීේ ්ණ්ඩාව ියගත්් හැ/ ම
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වගුව-2.7. විප ග පත් වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් ො මුඳවා
ගැනීදේම් කණ් ායම් ියගත් කිරීෙ
්ාර්වන්

රගීමම සහ
ස බන්ධි් කව

්ාර්ව
පැරේ
ළධාධාා/ න්

සි්ගධිව වූ ස්ථා ව
ළධරැ දිර හදු ා ගැනීම



දිස්ත්රි්ව සා්ා
නධාය්වෂහා නදාා
ස්ථා ේ
ස බන්ධා් ග
හැකි ළධාධාා/ න්



ේ සඳහා
ිමේශෂි
පුහුණුර ලත්
්ණ්ඩාවම

සිදුවීම ියළිබඳ මූලි්
ේ ො තුරු ලබාගැනීම



දිස්ත්රි්ව සා්ා
නධාය්වෂහා නදාා
ස්ථා ේ
ස බන්ධා් ග
හැකි ළධාධාා/ න්



ේ සඳහා
ිමේශෂි
පුහුණුර ලත්
්ණ්ඩාවම

දිස්ත්රි්ව සා්ා
නධාය්වෂහා නදාා
ස්ථා ේ
ස බන්ධා් ග
හැකි ළධාධාා/ න්



දිස්ත්රි්ව සා්ා
නධාය්වෂ



ආපදාර ිමප ග පත්
සාංයාර තුා ම ක ේ්ගපා
හාළධ ්වේසරු කිම.ම

ප්රාේ්ගීයව බලධාාම.වා
දැනුරත් කි/ ම





්ණ්ඩාාං් ආපදාේේ
ිමශාලත්රව නරදා ම
න තු ග පත් සාංයාර
මුදරාග හැකි
ආ්ා වියළිබඳ සැාසු
කිම.ම.
ේසවීේ හා මුඳරා ගැනීේ
්ණ්ඩාව සූදා
්
ේලස දැ්වවීම
න තු ග පත් ියම.ස් ේේ ා
ගැනීම සඳහා සහව ඉමලීම
නරශයිමග EOC මන්න්



ේසවී හා මුඳරා ගැනීේ
්ණ්ඩාව ියගත්්
හැ/ ම



ේසිම මුදරා

ගැළධේ සහ හදිසි
ප්රතිචාා දැ්විමේ
්ණ්ඩාව



දිස්ත්රි්වසා්ා
නධාය්වෂ






දිස්ත්රි්වසා්ා
නධාය්වෂ ේහෝ හහු
ිමසින් බලව ලබා
දි ිතිච ළධාධාාම.

දිස්ත්රි්වසා්ා
නධාය්වෂහා නදාා
ස්ථා ේ
ස බන්ධා් ග
හැකි ළධාධාා/ න්
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ේ සඳහා
ිමේශෂි
පුහුණුර ලත්
්ණ්ඩාවම
ේ සඳහා
ිමේශෂි
පුහුණුර ලත්
්ණ්ඩාවම
ේ සඳහා
ිමේශෂි
පුහුණුර ලත්
්ණ්ඩාවම
SAR/4RS
ප්රධාානී
SAR/4RS
ප්රධාානී ේහෝ
OCDS
SAR/4RS
OCDS

සන්ළධේේද
ක්රමේේදව

්ාලසීමාර
ටුළධත්තු 05

නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව

ටුළධත්තු 05

ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම

ටුළධත්තු 10

Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
(ිමුණු නාං්
01ආ03ආ04

ටුළධත්තු 10
ටුළධත්තු 15

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

වගකීෙ

ප්රදේශියය දේල්කම්

ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේල්කම්

ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

ලබා දීමගනරශය ආහා හාබීමගරතු
ප්රමාකව තී කව ් ගැනීම.

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ
(ස්ම්බන්ියකරණය)
දිස්ත්රි්ව ආපදා සහ
ේසරා ළධාධාාම. ිරගීමම
ප්රාේ්ගීයව ආපදා සහ
ේසරා ළධාධාාම. ිප්රාේ්ගීයව
රගීමම
ාම ළධාධාාම.

ිමුණු 01

ේර ත් බලව ලබාේද
ළධලධාා/ න්

ිමුණු 03

නරශය ආහා රර්ග තී කව කි/ ම-

ආපදා්ාම ා් කසහ්ා
නධාය්වෂ

ිමුණු 01

ආහා ්ටු ර ්ැඳවීම ආස්රිව  කරීම

ප්රධාා

ලබා දීමග ළධවටු ේේලාරග තී කව ්
මේේලාරග පැව 03්ග රත් ්ලින්
ආහා ස්ස ස්ථා වග දැනු දීම.

ආහා ලබා ගැනීම ආ නනුම ් ගැනීම

ආහා රැේග

වනු ලබ

ආ්ා ව

ආහා ේබදා ේදනු ලබ

ආ්ා ව

්ා්ය සාංිමධාා

ළධලධාා/ 

බීමගරතු ලබා ගන් ා
ක්රමේේදව හවුරු
් ගැනීම
ජලව ලබා ගැනීම ආ නනුම
් ගැනීම

ජලව රැේග

ජලව ේබදා ේදනු ලබ
ආ්ා ව

වථා ත්ත්රවග පත්වීම
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වනු ලබ

වගුව 2.8.ආපදාදේේ ආස්න්න ෙ දේ ොරතුරු අනුව විප ග පත්වූ ජන ාව ස්ඳො
ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ලබාදීෙ.

කාර්යන්
ලබාදීමග
නරශය ආහා
හා රතු
ප්රමාකව
තී කව කි/ ම

ආහා රර්ග
තී කව

වගකීෙ






ආහා ්ටු
්ැඳවීමආසක්රීව
කි/ ම



ආහා
සැ්සීමග
දැනු දීම
ිලබා දීමග
පැව 03්ග
ේප
ආහා රැේග
වාම හා
ේබඳනු ලබ
ආ්ා ව



ජලව
ලබාේදනු
ලබ
ආ්ා ව





සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ප්රාේ්ගීයව
ේම්

ස්ම්බන්ියකරණය


දිස්ත්රි්ව
සා්ා
නධාය්වෂ

කාර්ය පැවදේරන
නිළධාරීන්



ාම ළධාධාා/ 
සමෘ්ගධි ළධාධාාම.



ාමීය ව ්ටු
සාමාජි්වන්




සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ප්රාේ්ගීයව
ේම්



සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ප්රාේ්ගීයව
ේම්
සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ප්රාේ්ගීයව
ේම්






දිස්ත්රි්ව
සා්ා
නධාය්වෂ





දිස්ත්රි්ව
සා්ා
නධාය්වෂ



දිස්ත්රි්ව
සා්ා
නධාය්වෂ



ප්රාේ්ගීයව ේම්
සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ාම ළධාධාා/ 
සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ාමීය ව ්ටු
සාමාජි්වන්
ප්රධාා ්ාර්වසාංිම
ධාා ළධාධාා/ න්

ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

නදාල
දු ්ථ නාං්
ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO

හදු ාගත්ආ
ලිවාපදිාංචි ්ා
ආහා ස්ස
ආව

CDMA
Satellite
VHF
HF







සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ප්රාේ්ගීයව
ේම්

සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ප්රාේ්ගීයව
ේම්









දිස්ත්රි්ව
සා්ා
නධාය්වෂ






දිස්ත්රි්ව
සා්ා
නධාය්වෂ
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ප්රාේ්ගීයව ේම්
ාම ළධාධාා/ 
සහ ේසරා
ළධාධාා/ 
ාමීය ව ්ටු
සාමාජි්ිනන්
ාම ළධාධාා/ 
සහ ේසරා
ළධාධාා/ න්

කාලසීො
ව

(ිමුණු
නාං්
01,03 04 06

ආපදාර
සිදුිම
පාමු
පැව 06
ිතුල

ක්රියාදාෙය 2.9. සුර්වෂි ෙධයස්ථාානය ස්ථාාිය කිරිෙ. (ආකෘතිච පත්රය්ව
අවශ්ය දේේ)
්ාලව = (X +1530ටුළධත්තු) ආපදා
ස්රාාරව නනුර ්ාලව
ේර ස් ිමව හැ්.

වගකීෙ

ප්රදේශියය දේල්කම්

ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

දිස්ත්රි්ව ආපදා සහ
ේසරා ළධාධාාම.
ප්රේ්ගියව ආපදා සහ
ේසරා ළධාධාාම.
ාම ළධාධාාම.

ිමුණු 01

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ
(ස්ම්බන්ියකරණය)

ිමුණු 01

ිමුණු 03

සු ්වෂි මධායස්ථා රල නරශය ාරවන් හදු ා
ගැනීම
ිාමිනන් ගැහැණු ියම.ටු ආබාධි රවස්ග සහ ාදරුරන්

සු ්වෂි මධායස්ථා ියහි වීමග නරශය ආ ්වෂි
ස්ථා හදු ා ගැනීම

පහසු් ේසොවා බැලීම
ිජලව. ේදුලිව රැසිකිලි ආ ්වෂාර

න යරශය ්රරය ලබා ගැනීම
ිේබේහත් ලබා ගැළධේ ේ ෝහම ්ාඩ් ප

ප්රරාහ

පහසු් ිබස් රෑන් ථ කුලී පද ම ම
ලබා ගැනීම

සු ්වෂි මධායස්ථා ් ා ේවොමු කි/ ම
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වගුව 2.9.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ියහිටුවීෙ
්ාර්වන්

රගීමම

සු ්වෂි
මධායස්ථා
ියහි වීමග නරශය
ආ ්වෂි ස්ථා
හදු ා ගැනීම
ිහදු ාගත්
සිතිචවම්ව



සු ්වෂි
මධායස්ථා රල
නරශය ාරන් හදු ා
ගැනීම



පහසු් ේසොවා
බැලීම












සු ්වෂි
මධායස්ථා ේර
ේවොමු කි/ ම

දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ

්ාර්ව පැරේ
ළධාධාා/ 



දිස්ත්රි්ව ේම් ආ
ප්රාේ්ගීයව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ

දිස්ත්රි්ව ේම් ආ
ප්රාේ්ගීයව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ

දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ














ප්රාේ්ගීයව ේම්
ාම ළධාධාා/ 
සහ ේසරා
ළධාධාා/ න්
ාම ්ටු
ාව්ිනන් ේපොලිස්
ස්ථා ාධිපතිච
ාම ළධාධාා/ 
සහ ේසරා ළධාධාා/ 
ාම ්ටු
ාව්ිනන් ේපොලිස්
ස්ථා ාධිපතිච
CEB, NWSDB
ප්රාේ්ගීයව සාාර ග
සාාර ාටුව ්ටු
ළධාධාා/ න්
ේපොලිසිව
PHI
ාම ළධාධාා/ 
ේපොලිසිව
ාමීය ව ්ටු
සාමාජි්වන්
සහ ේසරා ළධාධාා/ 
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සන්ළධේේද
ක්රමේේදව

නදාල දු ්ථ නාං්
ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF

(ඇමුණුම් අංක
01,03,06,13)

්ාලසීමාර
ආපදා
ස්රාාරව
නනුර ්ාලව
ේර ස් ිමව
හැ්.

ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන කළෙණාකරණයග අවශ්ය
නිළධාරීන්දේේ කාර්ය ාාරයන් නිර්ණය කිරීෙ.
්ාලව =

(X +15-30
ටුළධත්තු) ආපදා
ස්රාාරව නනුර ්ාලව
ේර ස් ිමව හැ්.

වගකීෙ

ප්රදේශියය දේල්කම්
දිස්ත්රි්ව ආපදා සහ
ේසරා ළධාධාාම.
ප්රේ්ගියව ආපදා සහ
ේසරා ළධාධාාම.
ාම ළධාධාාම.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ
(ස්ම්බන්ියකරණය)

ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

ිමුණු 01
ිමුණු 01
ිමුණු 03
ිමුණු 01

සු ්වෂි මධායස්ථා

රල ආ ්වෂාර හවුරු කි/ ම

ප්රේ්ගීයවආාමීය ව මමගේ සු ්වෂි මධායස්ථා
හදුනාගැනීම
සු ්වෂි මධායස්ථා
ලබාගැනීම

ලබාගැනීම සඳහා නරස ව

සු ්වෂි මධායස්ථා

රල නරශය ා හදු ාගැනීම

සු ්වෂි මධායස්ථා

රල පු්ගගලිනන් ලිවාපදිාංචිව

සු ්වෂි මධායස්ථා , ේස්ය සනීපා ්වෂාර වටි ල
පහසු් ිතිචකි/ ම

සු ්වෂි මධායස්ථා

සඳහා ආහා

සු ්වෂි මධායස්ථා

ස්ථා

සිතිචව

නේ කුත් ්රරය ලබාදීම

ග කි/ ම

සු ්වෂි මධායස්ථා

සඳහා නරස ලබාගැනීම

්ඳවුරු්ාමකා්

්ටු ර ස්ථාිය කි/ ම

සු ්වෂි මධායස්ථා

රල වටි ල පහසු් ිතිචකි/ ම

සු ්වෂි මධායස්ථා

රල වටි ල පහසු් ිතිචකි/ ම

සු ්වෂි මධායස්ථා
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රල වටි ල පහසු් ිතිචකි/ ම

01. සු ්වෂි මධායස්ථා ව ්ාම ා් කව ියළිබඳ රගකිම ද ක ළධාධාාම.න්
 ප්රාේ්ගීයව ේම්
 සහ්ා නධාය්වෂ ිආපදා ්ලම ා් ක
 සහ ේසරා ළධාධාාම.න්
 පම.පාල ාම ළධාධාාම.න්
 නදාල ප්රාේ්ගීයව ළධාධාාම.න්
 ාමා හිටු් ප්රරර්ධා ළධාධාාම.න්
 රළධ ා ්ගයුතු ියළිබඳ ළධාධාාම.න්
 රැඩිහිටි ළධාධාාම.න්
 සාංරර්ධා ළධාධාාම.න්
 සමෘ්ගධි ළධාධාාම.න්
 ප්රාේ්ගීයව ේස්ය ළධාධාාම.න් (මහජ ේස්්යව ප/ ්වෂ්
 සමාජ ේසරා ළධලධාා/ 
 ප්රාේ්ගීයව සාා ග සාා මහ ග සාා ළධේවෝජ ව ් ටුන් ළධලධාාම.වකු
 ිමදුලි බල මණ්ඩලේ ළධාධාාම.න්
 ජල ප්රරාහ මණ්ඩලේ ළධාධාාම.න්
 ආ ්වෂ් නාංශව ේපොලිසිව

ාජය සහ ාජය ේ ොර සාංිමධාා .
02. ආපදා ප්රාේ්ගීයව ේම් ේ්ොමසාස කිහිපව්දී ්ර ිතිචවී ිතිච ිමග්දී දිස්ත්රි්ව මමගටුන් ේමම
් ර සමන්ිම යුතු න
හිදී දිස්ත්රි්ව ආපදා ්ාම ා් ක ්ටු ර මන්න් සු ්වෂි මධායස්ථා
ස බන්ධා තීන්දු තී ක ගනු ලැේේ.
03. දිස්ත්රි්ව්ව තුා ිතිච හදු ා ගත් සිවළුම සු ්වෂි මධායස්ථා ලැිනස්තු ග ් දිස්ත්රි්ව ආපදා
්ාම ා් ක ්ටු ර ළධේවෝජ ව ්
දිස්ත්රි්ව නධායාප
හා නේ කුත් ආව
ාා
ළධලධාා/ න්ේව නනුමැතිචව පූර්රේවන් ලබා ේග තිචහිව යුතුව - රගීමම දිස්ත්රි්ව සහ්ා නධාය්වෂ
ර වා
04. පාසම සු ්වෂි මධායස්ථා ේලස පාිමච්චි කිර/ ේ දී දිස්ත්රි්ව ආපදා ්ාම ා් ක ්ටු ේේ
නනුමැතිචව නනුර පාසල ේ්ොපම ්ාලව්ව ාාිම ා ් රාද වන් ත් තී කව ් ග යුතුව.
05. සු ්වෂි මධායස්ථා රලින් බැහැ ර ම ළධරස් තුා නසම රැසි ළධරාස තුා ෑදෑ ළධේරස් තුා සිටි
නවගද සු ්වෂි මධායස්ථා රල සිටි නවග ේමන් සහ සහ ආහා සැපිනව යුතුව.
06. නදාල ාම ළධාධාාම. සමෘ්ගධි හා සාංරර්ධා ළධාධාාම.න් මන්න් පු්ගගලිනන් ්ඳවුරු රලග ලිවාපදිාංචි
කි/ ම ්ා යුතුව. ිආ්ෘතිච පත්රව්ව ළධපදිමව යුතුව
07. සු ්වෂි මධායස්ථා රල සනීපා ්වෂාර සහ ේස්ය ියාබඳර ප්රාේ්ගීයව ේම් ේස්ය ළධාධාාම.න්
ිමසින් සැලසු ස්ස් ් නදාල පහසු් සැපිනව යුතුව.
08. සු ්වෂි මධායස්ථා රල ආ ්වෂාර ස බන්ධාර පූර්ක රගීමම නදාල ේපොලිස් ස්ථා ේ ස්ථා ාධිපතිච
හග ාා ර ිතිච න
ත්රිිමධා හමුදාර හා සිිමම ආ ්වෂ් ළධාධාාම.න් ේවොදා ගළධටුන් ්ඳවුරු සඳහා
නණ්ඩර ආ ්වෂාර සැපිනව යුතුව.
09. සු ්වෂි මධායස්ථා රල නර ැන් වූ ජ
ාර සඳහා ප්රථම ආහා ේේල පැව 6්ව නතුා ලබාදිව යුතු
න
හි පූර්ක රගීමම ප්රාේ්ගීයව ේම් රරු සතුේේ. හිදි ආපදා සහ ේසරා ළධාධාාම. ාම
ළධාධාාම. සමෘ්ගධි සාංරර්ධා ළධාධාාම. පම.පාල ාම ළධාධාාම.න් හග රගීම පර ා හවුන් මන්න් ේමම
ආහා ලබාදීම සිදු්ල යුතුව.
10. සු ්වෂි මධායස්ථා රල සිටි ජ
ාර ළධරැ දි ආ්ා වග ගක ව කි/ ේ රහීමම ආපදා සහ
ේසරා ළධාධාාම. සහ ාම ළධාධාාම. රරුන්ග පැරේ
න
කුඩා දරුරන් රැඩිහිටි පු්ගගලිනන් සහ
ිමේශෂි නරධාා ව්ව ේවොමු්ා යුතු ියම.ස් ේර ම න ාග යුතුේේ.
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වගුව2.10.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණ කාර්යන් පැවදේරන නිලධාරීන් ො
වගකීම්

ප්රේ්ගීයවආා
මීය ව මමගේ

සු ්වෂි
මධායස්ථා





සහ ේසරා ළධාධාාම.න්
පම.පාල ාම ළධාධාාම.න්
නදාල ප්රාේ්ගීයව ළධාධාාම.න්





ජල ප්රරාහ මණ්ඩලව
ිමදුලි බල මණ්ඩලව
ේපොලිසිව




ප්රාේ්ගීයව ේම්
සහ්ා
නධාය්වෂ්
ිදිස්ත්රි්ව.න.්.ස.ව









සහ ේසරා ළධාධාාම.න්
පම.පාල ාම ළධාධාාම.න්
නදාල ප්රාේ්ගීයව ළධාධාාම.න්
ාමා හිටු් ප්රරර්ධා ළධාධාාම.න්
රළධ ා ්ගයුතු ියළිබඳ ළධාධාාම.න්
රැඩිහිටි ළධාධාාම.න්
සාංරර්ධා ළධාධාාම.න්



ප්රාේ්ගීයව ේම්



සහ ේසරා
ළධාධාාම.න්
පම.පාල ාම
ළධාධාාම.න්






ාම ළධලධාා/ 
සාංරර්ධා ළධාධාාම.න්
සමෘ්ගධි ළධාධාාම.න්
පාාත් පාල ළධාධාාම.න්









ාම ළධාධාාම.න්
නදාල ප්රාේ්ගීයව ළධාධාාම.න්
ාමා හිටු් ප්රරර්ධා ළධාධාාම.න්
රළධ ා ්ගයුතු ියළිබඳ ළධාධාාම.න්
රැඩිහිටි ළධාධාාම.න්
සාංරර්ධා ළධාධාාම.න්
පාාත් පාල ළධාධාාම.න්

හදු ා
ගැනීම

සු ්වෂි
මධායස්ථා

නරශය ා
හදු ාගැනීම

සු ්වෂි
මධායස්ථා
පු්ගගලිනන්
ලිවාපදිාංචිව





ප්රාේ්ගීයව ේම්



සහ ේසරා
ළධාධාාම.න්
පම.පාල ාම
ළධාධාාම.න්
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ආපදා පූර්රේවන්
හදු ාග යුතුව

ප්රාේ්ගීයව ේම්
සහ්ා
නධාය්වෂ්
ිදිස්ත්රි්ව.න.්.ස.ව

කාලසීෙසීොව

නදාල
දු ්ථ නාං්
ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
(ිමුණු
නාං්
01,02 03 04
06 11

පලමු පැව 01 තුා

ලබාගැනීම
සඳහා
නරස ව
ලබාගැනීම




ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

ආපදා පූර්රේවන්
හදු ාග යුතුව ආපදා
නරස්ථාේේ සුදා
්ා
යුතුව

සු ්වෂි
මධායස්ථා

කාර්යන් පැවදේරන
නිලධාරීන්

වගකීෙ

්දවුරු ේර පැටුේක
ආ්ා වග

කාර්යන්

ප්රාේ්ගීයව ේම්

සු ්වෂි
මධායස්ථා




සු ්වෂි
මධායස්ථා
ආ ්වෂාර
හවුරු
කි/ ම
සහ
ේසර්ිනන්
ේගන්රා
ගැළධම

මහජ ේස්යව ප/ ්වෂ්
සහ ේසරා ළධාධාාම.න්
පම.පාල ාම ළධාධාාම.න්
නදාල ප්රාේ්ගීයව ළධාධාාම.න්
ාමා හිටු් ප්රරර්ධා ළධාධාාම.න්
රළධ ා ්ගයුතු ියළිබඳ ළධාධාාම.න්
රැඩිහිටි ළධාධාාම.න්
සාංරර්ධා ළධාධාාම.න්
පාාත් පාල ළධාධාාම.න්

ප්රාේ්ගීයව ේම්
සහ්ා
නධාය්වෂ්ිදිස්ත්රි්ව
.න.්.ස.ව)







සහ ේසරා ළධාධාාම.න්
ාම ළධාධාාම.න්
නදාල ප්රාේ්ගීයව ළධාධාාම.න්
සාංරර්ධා ළධාධාාම.න්
පාාත් පාල ළධාධාාම.න්




ප්රාේ්ගීයව ේම්
ප්රේ්ගශව ාා
සහ්ා ේපොලිස්
නධි්ා/ 




ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
සිිමම ආ ්වෂ් ළධලධාා/ න්




ප්රාේ්ගීයව ේම්
සහ්ා
නධාය්වෂ්
ිදිස්ත්රි්ව.න.්.ස.ව)




ප්රාේ්ගීයව ේම්
සහ්ා නධාය්වෂ්
ිදිස්ත්රි්ව.න.්.ස.ව
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පලමු පැව 02



සඳහා
ආහා
නේ කුත්
්රරය
පප් ක
ලබාදීම











පලමු පැව 03

ේස්ය
සනීපා ්වෂා
ර වටි ල
පහසු්
ිතිචකි/ ම

ප්රාේ්ගීයව ේස්ය
ළධාධාාම.න්

ටුළධත්තු 30
සිග



සු ්වෂි
මධායස්ථා

ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්ඳො අවශ්ය උපකරණ ලබා දීෙ

සු ්වෂි මධායස්ථා නරශය ා ියළිබඳ සන්ළධේේද ්ගයුතු සදහා නරශය පප් ක සමග සු ්වෂි
ේමේහයු ්ටු ර සන් ්ගධා ්ා යුතුව. ව සඳහා සන්ළධේරද පප් ක ලබාදිව යුතුව.

සු ්වෂි මධායස්ථා ේමේහයු ්ටු ර (Camp Operation Committee ) ේලස පහ
ප්රධාා ත්රේවන් ්ගයුතු ්ා යුතු න
සු ්වෂි මධායස්ථා නරශය ා ස බන්ධාර සන්ළධේේද
කි/ ම.

ාම ළධාධාාම.
සාංරර්ධා

ළධාධාාම.න්

මධායස්ථා ේ

සඳහන් ළධාධාාම.න්ේව
ක්රමේේදවන් ස්ථාප ව

ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය
ිමුණු 06

සමෘ්ගධි ළධාධාාම.න්

පප් ක සැපයීම ිසහ්ා නධාය්වෂ් දිස්ත්රි්ව ආපදා ්ලම ා් ක ඉහ සු ්වෂි මධායස්ථා ්ලම ා් ක ්ටු ර
මන්න් සු ්වෂි මධායස්ථා සඳහා නරශය පහ සඳහන් පප් ක සු ්වෂි මධායස්ථා ේමේහයු ්ටු ර (Camp
Operation Committee ) ේර ලබාදිව යුතුව.














ජල ගැාංකි සහ ජල ියම.පහදු පප් ක
මුළු ැන්ේගග නරශය පප් ක ිාාජ etc….)
ිමදුලිව සඳහා නරශය පප් ක ිේජ ේර්ගර් etc…..)
පැදුරු ේ්ොමග, etc……
සනීපා ්වෂ් පප් ක ආ ්මගල
ිමදුලි පන්ද
ාර්ාලි් රැසිකිළි (Moving Toilets)
ිමතු පප් ක ආMega Phones
CDMA දු ්ථ
ප්රථමාධාා ්මගල
ාේපොලිවන් ෂිම
ිඳු
ිමදුලි ජ
වන්ත්ර
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2.12. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්ැකසීෙග අවශ්ය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ

කාර්යන්

රර්ගී් කව හා
ප්රමාකවන් ළධර්කව
කි/ ම

් ්රුරන්ේව
ේේ
ආහා හා
සාංයාර සහා
ිස් ේ න්තු ස්ස්
කි/ ම

ආර ක නනුමැතිචව
නදාල ආව
ස බන්ධී් කව
කි/ ම

සු ්වෂි
මධායස්ථා

්ාම ා් කව

කාර්යන් පැවදේරන
නිලධාරීන්

වගකීෙ




සාංරර්ධා ළධාධාාම.
සමෘ්ගධි ළධාධාාම.




ගක්ාධි්ාම.
ිප්රාේ්ගීයව ේම්
්ාර්වාලව



දිස්ත්රි්ව ේම්



සහ්ා නධාය්වෂ
ිආ.්.ම
සහ්ා සන්ළධේේද
ස බන්ධී්ා ්





සාංරර්ධා ළධාධාාම.
ාම ළධාධාාම.





ප්රාේ්ගීයව ේම්
ාම ළධාධාාම.
සාංරර්ධා ළධාධාාම.




ගක්ාධි්ාම.
ිප්රාේ්ගීයව ේම්
්ාර්වාලව
ගක්ාධි්ාම.
ිදිස්ත්රි්ව ේම්
්ාර්වාලව













ප්රාේ්ගීයව ේම්
දිස්ත්රි්ව ේම්
ාම ළධාධාාම.
ප්රාේ්ගීයව සාාර
NWSDB
බන්ධා ාගා මහ ග
සාා ේගලිේ්ො ආව
සාංරර්ධා ළධාධාාම.
ාම ළධාධාාම.
සමෘ්ගධි ළධාධාාම.

ස්න්නිදේේදන
ක්රෙදේේදය

නදාල
දු ්ථ නාං්
ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF

ව

ිමුණු
නාං්
01,02,03,0
6,11

ඉහ සිවලු ්ාර්වන් ආපදා ්ාම ා් ක මධායස්ථා ේ සහ්ා නදධායව්වෂ් ිමසින් ස බන්දී්
සදහා නරශය සිවලු සහේවෝගව ලබාදිව යුතුේේ.
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කාලසීොව

ටුළධත්තු 60

පැව 01

පැව 01

පැව 01

ව ්ල යුතු න

ව

2.13.ජන ාව ඉවත් වූ නිවාස් වල ආර්වෂාව ෙවුරු කිරීෙ

්ාර්වන්
ආ ්වෂාර සැපිනව යුතු
ළධරාස හා වරා ියහිගා ිතිච
ප්රේ්ගශව හදු ා ගැනීම ේ
වගේත් ජේ ේ්ගපා
මධායස්ථා
රැදගත් ස්ථා
ආගටු් ස්ථා ආදිව
සටුබන්ධාේවන් ද
නරධාා ේවන් ද ්ගයුතු
්ා යුතුව.

රගීමම


ේපොලිසිව

ිඉහ සිවලු
්ාර්වන් ආපදා
්ාම ා් ක
මධායස්ථා ේ
සහ්ා
නදධායව්වෂ් ිමසින්
ස බන්දී් ව
්ල යුතු න
ව
සදහා නරශය සිවලු
සහේවෝගව ලබාදිව
යුතුේේ
ේපොලීසිව හා ත්රිිමධා හමුදාර
 ආපදා
ේර නරශය ේ ො තුරු ලබා
්ාමකා් ක
දීම
මධායස්ථා ව


දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ්

්ාර්ව පැරේ
ළධාධාා/ න්











ආ ්වෂාර සැපයීම



ේපොලිසිව



පසු ිමප ම හා ආපදා
්ාමකා් ක
මධායස්ථා ව ේර ස ාථ
කි/ ම




දිස්ත්රි්ව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ
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සන්ළධේේද
ක්රමේේදව

ඉරත් වී
ිම ාඩි
30්ව
ිතුා

ප්රාේ්ගීයව ේම්
ාම ළධාධාා/ 
සහ ේසරා ළධාධාා/ 
සමෘ්ගධි ළධාධාාම.
සාංරර්ධා ළධාධාාම.
ාමීය ව ්ටු
ාව්ිනන්

ළධේවෝජය ේපොලිස්පතිච
ේජයෂ්ස ේපොලිස්
නධි්ා/ 
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
නරශය ේේ
ත්රිිමධා
හමුදා සහව ේපොලිස්
නධි්ා/  ිමසින් නදාා
ියළිේර ග ලබා ග
යුතුව.
ාම ළධාධාාම. ිමසින්
ේපොලීසිවග නරශය
ේ ො තුරු හා සහව
ලබා දිව යුතුව.

ප්රාේ්ගීයව ේම්
ාම ළධාධාා/ 
සහ ේසරා ළධාධාා/ 
සමෘ්ගධි ළධාධාාම.
සාංරර්ධා ළධාධාාම.
ාමීය ව ්ටු
ාව්ිනන්

්ාලසීමාර

නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
(ිමුණු
නාං් 01,
02, 03, 04,
06,11

ඉරත් වී
ිම ාඩි
30්ව
ිතුා

ිම ාඩි
30්ව
ිතුා

පැව්
්ාාව්ව

2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාානය නැරඹිෙය පැටුදේණන අනවශ්ය පුශගලිනන් පාලනය
කිරිෙ.
්ාර්වන්
ප්රේේශ මාර්ග හදු ා ගැනීම

රගීමම





ප්රේේශ මාර්ග ආර කව
ර ේලස ආ ්වෂ් බාධා්
ස්ථාිය කි/ ම






ර දු ගත් පු්ගගලිනන්
්ණ්ඩාව හදු ා ගැනීම
සහ ඉරත් කි/ ම ආ නත්
නඩාංගුරග ගැනීම





මාධාය ළධේේද

ලබා දීම






දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගීයව
ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ
ේපොලීසිව

ළධේවෝජය
ේපොලිස්පතිච
ේජයෂ්ස
ේපොලිස් නධි්ා/ 
ේපොලිස්
ස්ථා ාධිපතිච
නරශය ේේ
ත්රිිමධා හමුදා
සහව ේපොලිස්
නධි්ා/  ිමසින්
නදාා ියළිේර ග
ලබා ග යුතුව.
ළධේවෝජය
ේපොලිස්පතිච
ේජයෂ්ස
ේපොලිස් නධි්ා/ 
ේපොලිස්
ස්ථා ාධිපතිච
මාධාය නාංශවආපදා
්ාමකා් ක
මධායස්ථා ව
දිස්ත්රි්ව ේම්
සහ්ා
නධාය්වෂ

්ාර්ව පැරේ
ළධාධාා/ න්





ළධේවෝජය ේපොලිස්පතිච
ේජයෂ්ස ේපොලිස්
නධි්ා/ 
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
නරශය ේේ
ත්රිිමධා
හමුදා සහව ේපොලිස්
නධි්ා/  ිමසින් නදාා
ියළිේර ග ලබා ග
යුතුව.
 ේපොලිසිව



ේපොලිසිව




දිස්ත්රි්ව ේම්
මාධාය ප්ර්ාශ් ආ.්.ම.
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සන්ළධේේද
ක්රමේේදව

්ාලසීමාර
සිදු වී
ිම ාඩි
30්ව
ිතුා

නදාල දු ්ථ
නාං් ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
ිමුණු
නාං්
01,04,06

පැව්
්ාාව්ව

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

රගීමම

ේ ො තුරු
ලබා
ගැනීම



ස ල
ිමධිමත්
ේපොදු
ආ්ෘතිචව
්ව ස්ස්
කි/ ම





්ාර්ව පැරේ

ළධාධාා/ න්

දිස්ත්රි්ව
ේම්
දිස්ත්රි්ව
සහ්ා
නධාය්වෂ







ප්රාේ්ගීයව ේම්
සහ ේසරා ළධාධාා/ 
ාම ළධාධාා/ 
සමෘ්ගධි ළධාධාාම.
සාංරර්ධා ළධාධාාම.

ආපදා
්ාමකා
් ක
මධායස්ථා
ව



ආපදා්ාමකා් කමධායස්ථා ව මන්න් ේපොදු
ාක්රේම ව්ව ඉදිම.පත් ්ා යුතුව.

සන්ළධේේද
ක්රමේේදව

නදාල දු ්ථ
නාං්
ාමාරලිව
ෆැ්වස්
දු ්ථ
ඊේ ම
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
ිමුණු
නාං්
01ආ06ආ10
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්ාලසීමා
ර
සිදු වී
පැව්
්ාලව්ව
ිතුා

වගුව 2.16 ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ (පැය 12)

කාර්යයන්

වගකිෙ / ස්ම්බන්ියකරණය

16.1 නරශය ාරව නනුර ආහා
ලබා දීමග ්ගයුතු කි/ ම.
i. ියසූ ආහා







16.2 නදාල ප්රේ්ගශ රලග ලගා
ිමව හැකි මාංමාරත්
සැ්සීම.








16.3 දු ්ථ හා ිමදුලි හිද
රැටී වථා ත්ත්රවග
පත්කි/ මග ්ගයුතු කි/ ම.







16.4 ියම.සිදු ජලව ස පාද ව
කි/ ම ආ ජල මූලාශ්ර ියම.සිදු
කි/ ම







දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්වසහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
සහ ේසරා ළධලධාා/ 
සාංරර්ධා ළධාධාාම.

දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
පාාත් මාර්ග
නමා යාංශව
මාර්ග සාංරර්ධා
නධි්ාම.ව
පාාත් පාල
ේ්ොමසාම.ස්
දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
ශ්රි ලාං්ා ේගලිේ්ො
ිමදුලිබල මණ්ඩලව

දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
ජාතිච් ජලස පාද හා
ජලා ප්රරාහක
මණ්ඩලව
ජල ස පත් මණ්ඩලව

ස්න්නිදේේද
කාර්යය පැවදේරන නිළධාරි
න
ක්රෙදේේදය
නදාල
 සහ ේසරා ළධාධාාම.
දු
්ථ
 ාම ේසරා ළධාධාාම.
නාං්
 සමෘ්ගධි ළධාධාාම.
ාමාරලිව
 ආර්ථි් සාංරර්ධා ළධාධාාම.
ෆැ්වස්
 ාටු ්ටු
ාව්ිනන්
දු ්ථ

ාජය ේ ොර සාංිමධාා
ඊේ ම
 දා පතීන් ආපම. යාග ීයලින්
Skype/
 සීආස ිමිමධා ේසරා සමුප්ා
IMO
සටුතිච
CDMA
 ආගටු් ාව්ිනන්
Satellite
VHF
 මාර්ග සාංරර්ධා නධි්ාම.ව
HF
 පාාත්
මාර්ග
(ිමුණු
ේදපාර්තුේ න්තුර.
නාං්
 ත්රිිමධා හමුදා
01ආ02ආ03ආ0
 ේපොලිසිව
4ආ06ආ09ආ10ආ
 දැර සාංස්ථාර
11
 පාාත් පාල ආව
ව.
 ිමදුලිබල මණ්ඩලව
 ශ්රිලාං්ා ේගලිේ්ො
 රතු නධි්ාම.
 ශ්රිලාං්ා ේගලිේ්ො
 මාර්ග සාංරර්ධා නධි්ාම.ව
 පාාත් මාර්ග
ේදපාර්තුේ න්තුර.
 ත්රිිමධා හමුදා
 ේපොලිසිව
 දැර සාංස්ථාර
 පාාත් පාල ආව
ව.
 ිමදුලිබල මණ්ඩලව
 ජාතිච් ජලස පාද හා ජලා
ප්රරාහක මණ්ඩලව.
 ජල ස පත් මණ්ඩලව
 පාාත් පාල ආව
ව.
 ේස්ය දරදය ළධලධාාම.
 මහජ ේස්ය ප/ ්වෂ්
 සහ ේසරා ළධලධාාම.
 ාම ළධලධාාම.
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කාලසී
ොව
ඉරත්වී
පැව
06්ව
ිතුල

ඉරත්වී
පැව
06්ව
ිතුල

ඉරත්වී
පැව
10්ව
ිතුල

ඉරත්වී
පැව
06්ව
ිතුල





16.5 සනීපා ්වෂ් ්ගයුතු
හවුරු කි/ ම.
i.
නප්රරය ඉරත් කි/ ම.
ii.
රැසිකිලි පහසු් .







16.6 ේස්ය නරශය ා
ස පාද ව.
i. මේ ෝ සමාජීව
නරශය ා
ii. සාවළධ් ්ගයුතු
iii. ේබෝර ේ ෝග
රයාප්තිචව පාල ව.





16.7





ාර්ාලි් ළධරාස
නරශය ා හවුරු කි/ ම.







16.8 නරශය ප්රේ්ගශ රල
ආ ්වෂාර හවුරු කි/ ම.






පාාත් පාල
ේ්ොමසාම.ස්
දිස්ත්රි්ව ේස්ය
නධාය්වෂ්
ප්රාේ්ගියව ේස්ය
බලධාාම.

දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
ේම් පාාත්
ේස්ය ේසරා
නමා යාංශව ිසිවළු
ස බන්ධි් ක
්ගයුතු
ප්රාේ්ගියව ේස්ය
ේසරා නධාය්වෂ
දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
ප්රාේ්ගීයව ේස්ය
ේසරා නධාය්වෂ
ේම් පාාත් ේස්ය
ේසරා නමා යාංශව
දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
ආපදා සහ ළධාධාාම.
දිස්ත්රි්ව් සහ ප්රේ්ගියව
දිස්ත්රි්ව ජාතිච්
ේගොඩ ැන්ලි
පර්ේ ෂක ළධාධාාම.
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා

දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
ළධේවෝජය ේපොලිස්පතිච
ිරගකිම

පාාත් පාල ආව
ව.
ේස්ය දරදය ළධලධාාම.
මහජ ේස්ය ප/ ්වෂ්
නදාල ේ ෝහම
මධායම පම.ස නධි්ාම.ව

ඉරත්වී
පැව
06්ව
ිතුල

















ඉරත්වී
පැව
10්ව
ිතුල
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ේස්ය දරදය ළධලධාාම.
මහජ ේස්ය ප/ ්වෂ්
නදාල ේ ෝහම
පාාත් පාල ආව
ව.
පවුම ේස්ය ේසිම්ා
රතු ේ ෝහල
ශ්රි ලාං්ා තු කුරුස සමාජව
්ාන් ා ්ගයුතු නමා යාංශය
ාජය ේ ොර සාංිමධාා
රතු නධි්ාම.
ේ්ගශපාල
ාව්ත්රව
ාම ළධලධාාම.
ආපදා සහ ේසරා ළධලධාාම.
පාාත් පාල ආව
ව
රැිමලි මා ර සාංරර්ධා
ාා ව
ත්රිිමධා හමුදාර
ආගටු් ස්ථා
පාසැම බලධාා/ න්
ේපොලිසිව
සිිමම ආ ්වෂ් බල්ාව.
ිමේශෂ ්ාර්ව බල්ාව
ත්රිිමධා හමුදාර

ඉරත්වී
පැව
12්ව
ිතුල

ඉරත්වී
පැව
06්ව
ිතුල

16.9 ආපදාරග ල්වවු ්ඳවුරු
රලග ජලව ලබාදිම







16.10 රැසිකිලි පහසු්
ලබාදීම








16.11 ආපදාරග ල්වවු
ළධරාස ේගොඩ ැන්ලි සහ
පාසම ියම.සිදු කි/ ම
ආියළිස් කි/ ම
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ාජය ේ ොර
ජා යන්
ආව
ස බන්ධී් කව.








දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
ළධේවෝජය සාමා ය
නධි්ාම. ජාතිච්
ජලස පාද හා ජලා
ප්රරාහක මණ්ඩලව
පාාත් පාල
ේ්ොමසාම.ස්
දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
ආපදා සහ ළධාධාාම.
දිස්ත්රි්ව් සහ ප්රේ්ගියව
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
පාාත් පාල
ේ්ොමසාම.ස්
RDH (Regional
Department of
Health)
ආපදා ්ාම ා් ක
නමා යාංශව
දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
සහ ේසරා ළධාධාාම.
පාාත් පාල
ේ්ොමසාම.ස් ිරගකිම

ආපදා ්ාම ා් ක
නමා යාංශව
ආපදා ්ාම ා් ක
මධායස්ථා විසිවළු
ස බන්ධි් ක
්ගයුතු
දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්
දිස්ත්රි්ව සහ්ා
නධාය්වෂ් ිආපදා
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ජාතිච් ජලස පාද හා ජලා
ප්රරාහක මණ්ඩලව.
පාාත් පාල ආව
ව.
ේස්ය දරදය ළධලධාාම.
මහජ ේස්ය ප/ ්වෂ්
ආපදා සහ ේසරා
මධායස්ථා ව
ජල ස පත් මණ්ඩලව
පාාත් පාල ළධාධාාම.

ඉරත්වී
පැව
06්ව
ිතුල



ඉරත්වී
පැව
06්ව
ිතුල

ජාතිච් ජලස පාද හා
ජලාප්රරාහක මණ්ඩලව.
 පාාත් පාල ආව
ව
ේස්ය දරදය ළධලධාාම.
 මහජ ේස්ය
ප/ ්වෂ්
 ආපදා සහ ේසරා
ළධලධාාම.
 ස්ේරච්ඡා සාංිමධාා

ාජය ේ ොර සාංිමධාා
 INGOS / NGOS
ආපදා ්ාම ා් ක
මධායස්ථා ව
ජාතිච් ේගොඩ ැන්ලි
පර්ේ ෂක සාංිමධාා ව.
පාාත් පාල ආව
ව.
ේස්ය දරදය ළධලධාාම.
මහජ ේස්ය ප/ ්වෂ්
ආපදා සහ ේසරා ළධලධාාම.
ත්රිිමධා හමුදාර
සේරච්ඡා සාංිමධාා
ාජය ේ ොර සාංිමධාා
සිිමම ආ ්වෂ්
ේදපාර්තුේ න්තුර
ආපදා ්ාම ා් ක
මධායස්ථා ව
දිස්ත්රි්ව ේම්
ප්රාේ්ගියව ේම්

ඉරත්වී
පැව
10්ව
ිතුල

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ (පැය 12)
2.16.1 අවශ්යතාාවය අුව ආහාර ලබාදීමට
 ියසූ ආොර
 වියළි ආොර

වගකීෙGN,DS
DDMCU,
NDRSC

කටයුතු කිරීම.

ආහාර අවශ්යතාාවය්  තාක්ේස්ු  කිරීම
රජේේ මුදල්
වියදමි් 
ආහාර සැපයුම් ස්ථාන

වගකීෙ

තීරණය කිරීම

GN,DS,
DDMU,
NDRSC

පරිතායාග

සමූපකාර
NGO / INGO
ආහාර පිළිේයල කිරීේම් හා ේබදා හැරීේම්
ක්රමේදදය තීරණයකිරීම

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

ේටෝක්  පතාක්

කාල සීොව
තීරණය කිරීෙ

ලබා දීම
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2.16.2 අදාළ ප්රේශශ්වලට ළඟාවිය හැකි මංමාවත්
සැකසීම.

ආපදාවටලක්වූ
ප්රේශශ්වලපිළිසකර කිරීමට

ස්ම්බන්ියකරණය GN,
DS,DDMCU

වගකීෙ

ඇති මංමාවත් හදුනා
ගැනීම.

සිිමම ආ ්වෂ්
ේදපාර් ේ න්
තු

මංමාවත් පිළිසකර කර
RDA,GA,

DMC,DS,
Tri Forces LGA

ගැනීමට ක්රමේදදයක්

RDA

හදුනා ගැනීම

පිළිසකර කළ යුතු ආයතාන
තීරණය කිරීම

පාළාත් පාලන
ආය න
මධ්යම රජය

ප්රාේශයය
ේල්කම්
කාර්යාලය
(ග්රාම ේස්වක)

වගකීෙ
DDMCU,DS, DMC

මාර්ග පිළිසකර කිරීම හා
සම්බ් ධීකරණය
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2.16.3. ආපදාවට ලක් වූ නිවාස පිරිසිදු කිරීම/පිළිසකර
කිරීම

වගකීෙ
GN,DS,GA,DDMCU

ආපදාවට ලක් වී ඇති නිවාස
වර්ගීකරණය

සුලු
පිරිසිදු කිරීේම් කණ්ඩායම්
හදුනා ගැනීම

අර්ධ්

සම්පූර්ණ
සිවිමආරක් කෂක
සදපාර්

සම්න්තුව

ස්ේේච්ඡා
සාංිමධාා

වගකීෙ
DDMCU,DS,
DMC

නිවාස පිළිසකර
කිරීේම් සම්බ් ධීකරණය

හමුදාව

ප්රාසීශිය ෙභාව

වගකීෙ
DDMC,DS.DMC
නිවාස පිළිසකර කිරීමට
අවශ්ය ්රවය සැපීම

වගකීෙ

DDMC,DS.DMC

DMC

නිවාස පිළිසකර කිරීමට
අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනීම
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NDRC

2.16.4 ස්නීපාර්වෂක





වගකීෙ
CEA,DMC,DS,police

කගයුතු ෙවුරු කිරීෙ.

අපද්රවය ඉවත් කිරීෙ.
වැසිකිලි පෙසුකම්.
නිවාස් ියරිසිදු කිරීෙ

සිදුකළ යුතු සනීපාරක්ෂක කටයුතු හදුනා
ගැනීම

MOH

අදාළ ආයතාන හදුනා ගැනීම

ප්රාේශයය

සාා
ේ ෝහම

වගකීෙ MOH,LOGA,DMC,DS

සනීපාරක්ෂක කටයුතු
ක්රියාත්මක කිරීම සහ
අධීක්ෂණය
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2.16.5 ියරිසිදු ජලය ස්ම්පාදනය කිරීෙ.
වගකීෙ GN,DS,LOGA,
NWSDB

ජල අවශ්ය ාවය ෙදුනා ගැනීෙ

ියරිසිදු කිරීෙග ඇතිච ජල
මූලාශ්ර ෙදුනා ගැනීෙ

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කිරීෙ

වගකීෙ GN,DS,
LOGA,
NWSDB

ජලය දේබදා ෙැරිෙක්රෙදේේදය ෙදුනා
ගැනීෙ
සිිමම ආ ්වෂ්
ේදපාර් ේ න්තුර

ාම ළධලධාාම.

ස්ේේච්ඡා සාංිමධාා
ජල ස පාද
මණ්ඩලව
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2.16.6 දුරකාන ො විදුලි බිද වැටීම් යාා

වගකීෙ
GN,DS, DDMCU,
NDRSC,Police

ත්වයග පත්කිරීෙග කගයුතු කිරීෙ.

විදුලිය ො දුරකාන බිඳ වැටීම් ෙදුනාගැනීෙ

ිමදුලි බල
මණ්ඩලවග
ප්රාේ්ගීයව සාා

ියළීස්කර කිරීෙ ස්දො අදාල ආය න ො ක්රෙදේේදය තීරණය
කිරීෙ
ේගලිේ්ො
ආව
ව

ියළිස්කර කිරීදේම් කගයුතු දියත් කිරීෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය

දැර සාංස්ථාර
RD/PRD/LGA
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2.16.7 ේසෞඛ්ය අවශ්යතාා සම්පාදනය.





ෙදේනෝ ස්ොජීය අවශ්ය ා
ස්ායනික කගයුතු
දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය.

රගීමම
MOH, PHI, HOSPITAL

වගකීෙ
RDHS, MOH, PHI,
HOSPITAL

අදාළ පුශගල කණ් ායම් ස්ෙ දේබෝවන දේරෝග වයාප් වන
ප්රදේශශ්ය ෙදුනා ගැනීෙ

දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය කිරීෙ ස්දො
අදාළ කණ් ායම් ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

දේස්ඛ්ය කණ් ායම්වලග අවශ්ය පෙසුකම් ස්ැපීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

වැ ස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ, අධී්වෂණය ො
ස්ම්බන්ධීකරණය
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2.16.8 තාාවකාලික නිවාස අවශ්යතාා තාහුරු  කිරීම.

වගකීෙ
GN, NDRSE, DS

ාවකාලික නිවාස් අවශ්ය පවුල් ස්ංඛ්යාව ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
DS, GN

ාවකාලික නිවාස් ස්ථාාිය කිරීෙග සුදුසු ස්ථාාන

MDDD
වගකීම
GA, DS, DMC

ාවකාලික නිවාස් ඉදි කිරීෙ ස්දො ා්වෂණික,
මුලය, දුවයෙය අවශ්ය ා ෙදුනා ගැනීෙ ො ස්පයා
ගැනීෙ.

NGO
Red cross
ස්සදච්ඡා
ෙංවිධාන
ත්රිවිධ
හමුදාව

වගකීෙ
DMC, NDRSC

ඉදි කිරීම් කගයුතු ආරම්ා කිරීෙ,
අධී්වෂණය

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ.
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2.16.9 අවශ්ය ප්රේශශ් වල ආරක්ෂාව තාහුරු  කිරීම.

වගකීෙ
GA,DS, DMC,GN

වගකීෙ
GA,DS, DMC

ආර්වෂාව අවශ්ය ප්රදේශශ් ෙදුනා ගැනීම.

ආර්වෂක අංශ්වලග දැනුම් දීෙ.

වගකීෙ
ආ ්වෂ් නාංශ

අදාළ ප්රදේශශ්වලග ආර්වෂාව දේයදවීෙ.
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2.16.10 ආපදාවට ලක් වූ කදුරු  වලට ජලය ලබා දීම

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

NDRC

කදවුරු ප්රොණය අනුව ජල ගැංකි තීරණය කිරීෙ

ජලය ලබාදීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය

ජල ස පාද
ව්්ව
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මහජ ේස්ය
ළධාධාා/ 

2.16.11 වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම

වගකීෙ
PHI, GA

කදවුරු අවග ඇතිච වැසිකිලි ියළිස්කර කිරීෙ

වගකීෙ
DMC, NDRSC
GS, NGO/INGO

අවශ්ය ප්රොණයග ජංගෙ වැසිකිලි ලබා දීෙ
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ක්රියාදාෙය 2.16.12 රාජය දේනොවන / 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 / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය නවලින් අවශ්ය ස්ෙදේයෝගය ෙදුනා
ගැනීෙ

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

රාජය දේනොවන / ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න වලග අවශ්ය ස්ෙදේයෝගය
ියළිබද දැනුවත් කිරීෙ (INGO, NGO)

එෙ ආය න විසින් ලබා දීෙග ෙැකි දේස්ේවාවල්
ියළිබද අවදේබෝධය ලබා ගැනීෙ
ේසරා
ාාණ්ඩ

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කිරීෙ
අවශ්ය ස්ථාාන ස්දො දේයොමු කිරීෙ
ආහා
ේස්ය

වගකීෙ
DMC, NDRSC,
DDMCU, GA

ජා යන්
ආධාා ලබා ගැනීේ
ක්රමේේද ස බන්ධී් කව කි/ ම

ගුරන් ේ ො පල
ෙහය
ප්රරාහ
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පහසු්

ිමුණුම 01
ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය, අො යාංශ්ය ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා කකකවල ජාතිචක ෙමේගදේම්
දේ ොරතුරු ස්ෙ අනිකුත් ා්වෂණික ආය න ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි නාොවලිය.

ආපදා කළෙනාකරණ අො යංශ්ය
නෙ
ගරු අො යතුො

කාර්යාල දුරකාන අංක

ෆැ්වස්ථ අංක

0112-665404 ආ

0112-665306

0112-665298
ස්ම්බන්ධීකරණ දේල්කම්

0112-665082

ගරු නිදේයෝජය අො යතුො

0112-665605

0112665296

0112-665284
ස්ම්බන්ධීකරණ දේල්කම්

0112-665084

දේල්කම්

0112-665389

0718018700

අතිචදේර්ක දේල්කම් (පරිපාලන)

0112-665054

0715567076

අතිචදේර්ක දේල්කම් (ස්ංවර්ධන)

0112-665013

0777547778

ප්රධාන ගණකාියකාරි

0112-665079

0713369483

දේේශ්ථඪ ස්ෙකාර දේල්කම්

0777-808623

ස්ෙකාර දේල්කම්

0112-665352

පරිපාලන නිළධාරි

0112-665185

පරිපාලන අංශ්ය

0112-665170
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ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය- 117 / 2670002
නෙ

දුරකාන
ජංගෙ
කාර්යාලය

නතුර

ජී.එල්.එස්ථ.දේස්ේනාධීර ෙෙ ා

අධය්වෂ ජනරාල්

0773957896

0112136100

ආර්.පී. ස්ෙර්වදේකොඩි ෙෙ ා

අතිචදේර්ක අධය්වෂ ජනරාල්

0773957909

0112136101

නේ ෝජා ේස ිම ත්
ේමේ ිමව

නධාය්වෂ ිනරම කි/ 
පර්ේ ෂක සහ සාංරර්ධා

0772320525

0112136141

ේේ.

නධාය්වෂ ිේප සූදා

0773957898

0112136180

සුගත් දිසා ාව් මහ ා

නධාය්වෂ ිදැනුරත් කි/ 

0772320533

0112136201

බ්රිේවඩිවර් නතුල ආම.ව ත්

නධාය්වෂ ිහදිසි ේමේහයු

0773957903

0112136220

0773957908

0112136241

0772320530

0112136242

0772320527

0112136260

ේේ.

. ස්.ජවවී මහ ා

.ව.ආර්. ජව ත්

මහ ා

ේ්ව.ව.ඩී.පී.ේ්ව. ේ්ොඩිප්ියලි
මහ ා
ව.ආර්.

.පී. ත් ාව් මහ ා

ේ්ව.ව.ළධශාන් මහ ා
ශ්රිමාම සමන්සිම. මහ ා
නුරන් මදරන්ආ ච්චි මහ ා
ාතු ලිව ා ච්චි මහ ා
සා ාංගා ිම ා ේව
ශාන් පතිච ක මහ ා
හි ාන් තිචල් ත්

මහ ා

ටී.ඩේ.ේ්ව.නින.පුෂ්පකුමා මහ ා
තුෂි ේරදය ත්

මහ ා

ජා ් හඳුන්පතිච ක මහ ා

ළධේවෝජය නධාය්වෂ හදිසි
ේමේහයු ි ා.ඉ
ළධේවෝජය නධාය්වෂ පූර්ර
දැනු දී ි ා.ඉ
ළධේවෝජය නධාය්වෂ මා ර
ස පත් ි ා.ඉ
ළධේවෝජය නධාය්වෂ මුදම
ි ා.ඉ
සහ්ා නධාය්වෂ
ිපර්ේ ෂක සහ සාංරර්ධා
සහ්ා නධාය්වෂ ිේප
සූදා
සහ සැලසු
සහ්ා නධාය්වෂ ිේප
සූදා
සහ සැලසු
සහ්ා නධාය්වෂ ිපුහුණු
හා දැනුරත් කි/ 
සහ්ා නධාය්වෂ ිපුහුණු
හා දැනුරත් කි/ 
සහ්ා නධාය්වෂ හදිසි
ේමේහයු
සහ්ා නධාය්වෂ හදිසි
ේමේහයු
සහ්ා නධාය්වෂ
සන්ළධේේද
සහ්ා නධාය්වෂ ිමාධාය
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0773957899

0112136270

0773957907

0112136166

0773957906

0112136182

0773957901

0112136181

0772091597

0112136203

0773957902

0112136202

0772320531
0772130754
0772129174
0773957897

0112136224
0112136231
0112136236
0112136243

ේේ. ච්.පී.ජවලත් මහ ා

නායන්

ඉේ ෝ්ා හසන්තිච ාජප්වෂ

පම.පාල

ස්. න්.ජවසිාංහ

ිමගක්
ළධලධාා/ 

මූලය ළධලධාා/ 

0772320532

0112136115

0773481695

0112136260

0774940343

0112136275

a දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ කකක (DDMCU)

දිස්ථත්රි්වකය

නෙ

කාර්යාලය

දුරකාන අංක

1

න පා

ta'tia'tï' සිවා්ග මහ ා

0632222218

0773957883

2

නනු ාධාපු ව

ේ්ව.ව.ඩී.ේ්ව. ස්.බන්ඩා
මහ ා

0252234817

0773957881

3

බදුමල

ඉ.

0552224751

0773957880

4

මඩ්ලපුර

0652227701

0773957885

5

ේ්ොාඹ

0112434028

0773957870

6

ගාමල

ලුතිච න් ්ර් ම
පී.ඩී.ේ්ව.හි. ස්. ත් ාව්

0912227315

0773957873

7

ග පහ

ව. .ව. න්.ාන්්රසිම.
මහ ා

0332234671

0773957871

8

හ බන්ේ ොග

යු. ම.ආර්. ස්.ගුකසිාංහ
මහ ා

0472256463

0773957875

9

වාප ව

ස්. ිම මහ ා

0212221676

773957894

10

්ළු

ලුතිච න් ්ර් ම
නින.ිය.ජවසිාංහ

0342222912

0773957872

11

මහනුර

නින.ව.

වී මහ ා

0812202697

0773957878

12

්ෑගමල

ේ්ව.ජි.

.ජගත් මහ ා

0352222603

0773957876

13

කිලිේ ොච්චිව

ටි. න්.සූර්ව ාේ මහ ා

0212285330

0772320528

14

කුරුකෑගල

0372221709

0773957884

. ම.පදවකුමා මහ ා

ස්.ඉන්ප ාජන් මහ ා
.

.පී.

.මා සිාංහ

.ආර්.ව.ිම ාේ දිසා ව්
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මහ ා
15

මන් ා ම

16

මා ේම

17

0232250133

0772320529

ාටුන්ද නම වී මහ ා

0662230926

0773957890

මා

ලුතිච න් ්ර් ම
යු.ව.ිය.හේේසිම.රර්ධා

0412234134

0773957874

18

ේමොක ාගල

ව. ච්. වීන්්ර මහ ා

0552276867

0773957889

19

මුලතිචේ

ච්.ජි.ඩි.ප්රිවන් මහ ා

0212290054

0773957886

20

නුර

ච්.

.බන්ඩා මහ ා

0522222113

0773957879

21

ේපොේාොන් රුර

ිය.ේ්ව.යු. ස්.ේ්ව. ා ව්ව
්ා මහ ා

0272226676

0773957882

22

පුත් ලම

ිය.ව.ේජ.ේ ොඩ්ම.ේගෝ මහ ා

0322265756

0773957888

0452222991

0773957877

ේ්ව.සුගු දාස් මහ ා

0262224711

0772395788
4

න්.සූම.ව ාේ මහ ා

024222553

0773957892

ළිව

23

ත් පු ව

24

ත්රිකුකාමලව

25

රවුළධවාර

.ව.සි.

.

ස්. ච්.

.ම.වාස් මහ ා

.මාංජුල මහ ා

ජාතිචක ස්ෙනදේස්ේවා ෙධයස්ථාානය - 0112-665702
අං

දිස්ථත්රි්වකය

නෙ

දුරකාන අංක
0773550134

1

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය )

අින. සී . පතිචරාජ
(අධය්වෂක )

2

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය )

ස්දිශ්ානි එල් .යශදේදහිදේේ

+94112665221

3

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය )

දේේ.ක.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි

+94112665221

4

ේ්ොාඹ

5

්ළු

්රිෂාන් මහ ා

6

මා ේම

ජීරළධ ටුව

718259813

7

නුර

සතිචවේේළු මහ ා

714464785

ළිව

න්දසිම.

778819389
071-3404987ආ 0776368763
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8

මහනුර

ාාන්දළධ ටුව

714395435

9

ග පහ

කුසු සිම. මහ ා

710330522

10

පුත් ලම

ාටුන්ද මහ ා

773489042

11

ත් පු

්ාමා මහ ා

714408835

12

්ෑගමල

සුදන් මහ ා

0716319695ආ 0779127597

13

නනු ාධාපු ව

ලිව ගමේව මහ ා

718025181

14

බදුමල

නලහේ්ෝන් මහ ා

710330307

15

න පා

ප්රදීප් මහ ා

783422026

16

මුලතිචේ

ේ්ෝකුල ාජා මහ ා

772487804

17

කුරුකෑගල

නේසෝ් මහ ා

722933113

18

ත්රිකුකාමලව

මජු න් මහ ා

772657122

19

මා

ිමදා ේව මහ ා

718245180 715186309

20

කිලිේ ොච්චිව

ේසමරතිච ාජිමව මහ ා

775486479 779349999

21

ගාමල

ඉසුරු මහ ා

710330179

22

හ බන්ේ ොග

නීම මහ ා

778287874

23

මඩ්ලපුර

සිර ාදන් මහ ා

776402324

24

ේමොක ාගල

සුේ්ගශ් මහ ා

712166000

25

වාප ව

රවලම ටුව

773222853

26

ේපොේාොන් රුර

ාටුන්ද මහ ා

0711306896 0728399508
0783450475

55

කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව ම

තු

දු ්ථ - 011 2664746 /2686686
(ෆැ්වස් 011 268311)
ජාංගම

්ාර්වාලව

ෆැ්වස්

Mr. S Premalal

Director
+94714402908 +94 112 694 104
Director General
(Meteorological Data Processing and Archival)

Mr. A.K.
Karunanayake

Director
(Forecasting and Decision
Support)

+94773050535

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

Deputy Director

+94 112 698
311

+94 112 686 499

+94 112 691 443

011 268311

+94774368390 +94 112 694 582

භුවිදයා ස්මීය ්වෂණ ො ප ල් කාර්යාංශ්ය
නෙ

දුරකාන

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

D.ස්ජානා ද
සිල්වා

අධය්වෂ ජනරාල් (වැ.බ.)

077-7315452

011-2886271

011-2886276

Dr.
C.H.E.R.සිරිවර්
ධන

නිදේයෝජය අධය්වෂ (Geology)

011-2886287

071-8063205

011-2887825

උදය ද සිල්වා

ස්ෙකාර අධය්වෂ

071-7970797

011-2886277

011-2886695
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වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව
නෙ

දුරකාන

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

M.
Thuraisingham
Eng

අධය්වෂ ජනරාල්

077-3732854

011-2584984

011-2505890

T.P නමිමස්

අතිචදේර්ක අධය්වෂ ජනරාල්

මහ ා

071-8344337

011-2586839

011-2055413

(System Management)

S.L.

අතිචදේර්ක අධය්වෂ ජනරාල්

071-8247486

011-2586311

011-2586311

අධය්වෂ (Hydrology)

071-8440761

011-2581636

011-2581636

අධය්වෂ (Engineering Geology)

071-4399316

011-2504677

011-2504677

අධය්වෂ (Engineering, Scientific

071-3058912

011-2586781

011-2586781

ේමොේහොමඩ්
නලිවාස් මහ ා

(Regional Development &
Construction)

P.

ේහමටිආ ච්චි
මහත්ටුව
M.M. මහරුෆ්
මහ ා
G.P.

ගුකරර්ධා
මහ ා

& Technological Services)

ජාතිචක දේගො නැගිලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධානය
දුරකාන
නෙ

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

ආාාර්ව ආසිම.
්රුකරර්ධා

අධය්වෂ ජනරාල්

-

011-2 505 149

011-2 502 611

R.M.S. බාංඩා මහ ා

අධය්වෂ

-

011-2 588 946

011-2 589 943

-

011-2 588 946

011-2 502 611

-

011-2 588 946

011-2 556 003

කිෂන් සුග පාල මහ ා
K.N. බාංඩා මහ ා

අධය්වෂ
අධය්වෂ
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ිමුණුම 02
ප්රාේ්ගියව ේම් ්ාර්වාලේවන් ස බන්ධා ් ග හැකි ළධාධාාම.න්
දිවුලියපාය ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ

නෙ

නතුර

01
02

චි. ටු. ස්. ම.ේහ ත් ටුව
ේ්ව.ව. ටු. ම.සි.කුලතිචල් ටුව

03

ටි.ව. ටු ද ස් සිම.රර්ධා

ටුව

04

චි. ටු. චි. ස්. ටු.ේහ ත් ටුව

05
06

සි.ඩහිලිිම.ඩහිලිිම.්න් ාංග මවා
ටු.ටි.ටියුඩර් ේපේර් ා මවා

ප්රාේ්ගියව ේම්ටු
සහ්ා ප්රාේ්ගියව
ේම්ටු
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසුටු
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසුටු
සමාජ ේසරා ළධාධාාම.
පම.පාල ාම ළධාධාාම.

ජංගෙ
දුරක න අංක
077-5255784
072-2299877

රාජකාරි
දුරක න අංකය
031-2246325
031-2246238

071-8213264

031-2247105

071-8213264

031-2247105

071-8030170
077-6562850

031--2246238
031-2246238

ගටුපෙ ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ
01

නෙ

නතුර

ාාන්දළධ ගුකතිචල් ටුව

ප්රාේ්ගියව ේම්

ජංගෙ
දුරක න අංක
0773

රාජකාරි
දුරක න අංකය
033 2222695

273507
02

ේේ.ිය. ස්.දිසා ාව් ම ටුව

03

සමන් ා ේස ා ාව් ටුව

04
05
06
07

ඩහි.ව. ටු.ළධශාන්තිච ටුව
ේ්ව.සුජා ා ටුව
ේ්ව.ජි.ධාර්මදාස මවා
ඩහි.ව.ආර්. ම.ිය. කසිාංහ ටුව

08
09

යු.ිය.නින.සමන් කුමාම. ටුව
ඩහි.ව.ජා කි ටුව

ටුනුවන්දේගො
නආන

සු ාංගා ගුකතිචල් ටුව
ව.යු.පතිච ක ටුව

03

ේ්ව.ේ්ෝකිලා සිමරා ටුව

071-3417033

033-22695

071-8385136

033 2222695

071-4451048
072-6117570
071-8056869
071-0485866

033 2222695
033-2233799
033-22695
033-2222695

071-4476873
071-8029665

033 2222695
033 2222695

ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය

නෙ

01
02

04

සහ්ා ප්රාේ්ගියව
ේම්ටු
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසුටු
සමාජ ේසරා ළධාධාාම.
සමෘ්ගධි ්ාම ා්රු
පම.පාල ාම ළධාධාාම.
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසුටු
රළධ ා ්ගයුතු ළධලධාාම.
ාමා හිටු්ටු ප්රේධා
ළධාධාාම.
නතුර
ප්රාේ්ගියව ේම්
සහ්ා ප්රාේ්ගියව
ේම්
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු
පම.පාල ාම ළධාධාාම.
58

ජංගෙ
රාජකාරි
දුරක න අංක දුරක න අංකය
071 8252300 011 2295135
011-2295135
077-6994162

011-2295980

05
06

ේ්ව.ේ්ව.ව. ස්. ම.කුමාම. ටුව
චින් ා දිසා ාව් ටුව

07
08

ඩි.ජි.ාන්ේ්රේසෝම මවා
චි. ටු.ළධමම ආ න්ද මවා

රළධ ා ්ගයුතු ළධලධාාම.
ාමා හිටු් ප්රරර්ධා
ළධාධාාම.
සමාජ ේසරා ළධාධාාම.
සමා්ගධි මුලස්ථා
්ාම ා්රු

077-8901753
071-2088431

011-2295135
011-2295135

071-8174978
071-8029679

011-2295135
011-2281172

කැළණිය ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
නෙ

නතුර

01
02

පුබුදි්ා ස් බණ්ඩා ටුව

03

ේ්ව.ඩි.ව.ගුකරර්ධා

04

ේ්ව.ආර්.ඩහිලිිම.්ත්ේ ොග මවා

05
06

ජි. ම. චි.නින.ල්වමාලි ටුව
ඩි. ටු. ටු.ිමේේසුන්ද ටුව

07

ටි.ේ්ව.ගවළධ දිිය්ා ටුව

ටුව

ජංගෙ
දුරක න අංක

රාජකාරි
දුරක න අංකය

ප්රාේ්ගියව ේම්
සහ්ා ප්රාේ්ගියව
ේම්
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු
පම.පාල ාම ළධාධාාම.

077 3976658 011 2926666
011-2925182

රළධ ා ්ගයුතු ළධලධාාම.
ාමා හිටු්ටු ප්රරර්ධා
ළධාධාාම.
සමාජ ේසරා ළධාධාාම.

011-2926666
011-2926666

075-9349103

011-2925168

07115360666
071-4464692
071-8385192

011-2925168

071-2953814

011-2926666

ජා ඇල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ.අ
01
02

නෙ
ඊ.

. ස්.බී. ජවසුන්ද මවා
.ළධලාංගා ගුකරර්ධා ටුව

03

ච්.ජී.සී. සුදර්ශනී ටුව

04
05

ිමමම ආර්. ගමේව මවා

06
07
08
09
10
11
12
13
14

න් ආර්.ව.පී.

ා ාව්ව්ා ටුව.

ඩහි. ම.ආර්. ේපේර් ා මවා
ආර්. ස්.ඩී. ස්. ාජප්වෂ මවා
ඩේලිේ. ව. පුෂ්පමාලි ටුව
ඩේලිේ.ව. න්.ප්ගමසිම. මවා
.පී.ඩී.ව. ප්රිවාංගනී ටුව
යූ.ල්වටුණී ාංන්්ා කසිාංහ ටුව.
ආර්. ඩේ. සදමාලි ේමව
ඩේලිේ. ව. සුටුත්රා වී සිාංහ ටුව

නතුර
ප්රාේ්ගියව ේම්
සහ්ා ප්රාේ්ගීයව
ේම්
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසුටු
ගක්ාධි්ා/ 
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු
දිිම ැගුම ්ාම ා් ක
නධාය්වෂ
දිිම ැගුම සහ්ා
්ාම ා්රු
ප්රාේ්ගීයව දිිම ැගුම
ළධලධාාම.
පම.පාල ළධලධාා/ 
පම.පාල ාම ළධලධාා/ 
රළධ ා ළධලධාා/ 
ාමා හිටු් ප්රරර්ධා
ළධලධාා/ 
ාමා ආ ්වෂ් ළධලධාාම.
ිජා.ාමා ආ ්වෂ් නධි.
සමාජ ේසරා ළධලධාාම.
59

ජංගෙ
දුරක න අංක
071-9288900
077-3911388

රාජකාරි
දුරක න අංකය
011-2236126
011-2247797

071-8029664
011-3129050
071-4484573

011-2955091
0112240271
011-2241448
072- 4108715
077-3930503
071-4400889
071-2808561
071-2808560
071-1903681
033-2233718

011-2249457
011-2243445

011-2243387
011-2243387
011-2247374
011-2236428
011-2236428
011-2236428
011-2236428

071-1634301

011-2236428

071-4458116

011-2236428

15

ිබ.ප.
ඉඩ පම.හ ක ළධලධාා/ 

ගවාත්රි ිමේේතිචල් ටුව

071-4427864

011-2236126

වත් ල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ.අ
01
02
03
04

නෙ

නතුර

ිය.ඩි.ටි.සි. ජි්ා ටුව
ටු. න්.පී. ප්ර ාන්දු මවා
සුටුත්රා ගුකසිාංහ ටුව

05

.ව. ම. න්දමාලී ටුව

06

චි.ේ්ව.ඉන්්රාළධ

07
08

ප්රාේ්ගියව ේම්
සහ්ා ප්රාේ්ගීයව
ේම්
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු
දිිම ැගුම මුලස්ථා
්ාම ා්රු
පම.පාල ළධලධාා/ 

ව.ඩී.පී. ාංජිත් ාන්්රේස් මවා
ඩී. . .දමවන්තිච ධා පාල

පම.පාල ාම ළධලධාා/ 
ාමා හිටු් ප්රරර්ධා
ළධලධාාම.

ජංගෙ
දුරක න අංක
071-4412850

රාජකාරි
දුරක න අංකය
011-2930384
011-2930384

071-8073986

011-2980700

071-4556868

011-2980700

071-3325760

011-2981467

077-9541835

011-2930384

071-8174076 011-2980700
071- 4458177

අත් නගල්ල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ.අ

නෙ

නතුර

01
02

ඩී.එම්.රත්නායක ෙයා

03
04
05

රින. ස්.මුණිවී ටුව.
ඩේ.ඩී.ේර්ණු්ා ශයාමලී ටුව

06

ච්.පී.සී.දර්ශක ත් ාව් මවා

ඩේ.ආර්.ව.සී.පී. ත් ාව් ටුව.
ස්. ිමක්රම ත්

ප්රාදේශියය දේල්කම්
සහ්ා ප්රාේ්ගියව
ේම්
ගක්ාධි්ාම.
පම.පාල ළධාධාාම.
සහ්ා නධාය්වෂ
සැාසු

ජංගෙ
රාජකාරි
දුරක න අංක දුරක න අංකය
033-2287500 077-3735585
033-2287238

077-6435815

033-2290332
033-2287238

071-8054461
071-8075114

033-2295095

071-8669660

033-2287238

071-3475149

මවා
පම.පාල

ාම ළධලධාා/ 

දේදොම්දේප් ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ
01
02
03
04
05
06
07

නෙ

නතුර

H.G.J.P. ිමජවසිම.රර්ධා ටුව
L.D.V. තිචල් ත් මවා
I.G.J.B. ඉ්ගදමමේගොඩ ටුව
P.G.S.L. ේපේර් ා මවා
L.T.K.ේරදේගද ටුව
R.P.P. ාජප්වෂ මවා
D.A.U.R.දස ාව් මවා

ප්රාේ්ගීයව ේම්
සහ්ා ප්රාේ්ගීයව ේම්
ගක්ාධි්ා/ 
සහ්ා නධාය්වෂිසැාසු
සහ්ා නධාය්වෂිසැාසු
පම.පාල ළධලධාාම.
පම.පාල ාම ළධලධාා/ 

ජංගෙ
දුරක න අංක

රාජකාරි
දුරක න අංකය

0714493142
0715350484
0713630103
0718119769
0718038181
0714419182
071-8498259

0332247456
0333968845
0332267536
0332247446
0332247446
0332267167
033-3960180

ෙෙර ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ
01
02

නෙ
ටි.ඩි. ේපේර් ා ටුව
ඩහි.ඩහි. ටු.ඩි.කුමාම. ිමක්රමසිාංහ

නතුර
ප්රාේ්ගියව ේම්
සහ්ා ප්රාේ්ගියව
60

ජංගෙ
දුරක න අංක
071-2780080
071-4131586

රාජකාරි
දුරක න අංකය
011-2970713
011-2970713

ටුව
03
04

ඩහි.ව.ආර්. ම.ිය. කසිාංහ ටුව

05
06

ේ්ව.ඩි. ස්.්ඵආ චිචි ටුව
චි. ම. දිම.සිාංහ ටුව

07

චි.ව.යුේර්්ා දිමරු්වෂි ටුව

ේම්
පම.පාල ාම ළධාධාාම.
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසුටු
රළධ ා ්ගයුතු ළධලධාාම.
ාමා හිටු්ටු ප්රරර්ධා
ළධාධාාම.
සමාජ ේසරා ළධාධාාම.

071-0485866
071-8350542
071-4445521

011-2970713
0

071-4437941

මීය රිගෙ ප්රාදේශීය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
නආන

නෙ

01
02

රින.නින. . සිමරා මවා ප්රාේ්ගියව
ේම්
දිෂාළධ නම ේස

03

ආර්.ිය. ේසෝමල ා ටුව

04

ේර්ණු්ා දමවන්තිච

05
06
07

පු ප්පාඩු
නනුෂා දමවන්තිච ටුව
ලසි තිචළික මුකසිාංහ මවා

08
09

සමන් ියව ත් මවා
ාාම කුමා සිාංහ

නතුර
ප්රාේ්ගියව ේම්
සහ්ා ප්රාේ්ගියව
ේම්
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු
පම.පාල ාම ළධලධාාම.
රළධ ා ්ගයුතු ළධලධාාම.
ප්රාේ්ගියව ාමා ්වෂ්
ළධලධාාම.
සමාජ ේසරා ළධාධාාම.
සමාජ ේසරා ළධාධාාම. පාාත් සාා

ජංගෙ
දුරක න අංක
033 2273398

රාජකාරි
දුරක න අංකය
071 5705138

033-3378238

071-5635037

033-2278238

077-7272246

033-2273238

077-2318852

033-2273238
033-2273238
033-2273238

072-4706675
071-0528156

033-2273238
033-2273238

071-2246738
071-2267738

බියගෙ ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ

නෙ

නතුර

01

ස්.ව. ාන්දිමා සූම.වආ ච්චි ටුව

ප්රාේ්ගියව ේම්

02

සි්ා ලිව ේව ටුව

සහ්ා ප්රාේ්ගියව
ේම්
පම.පාල ාම ළධාධාාම.
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු
රළධ ා ්ගයුතු ළධලධාාම.
ාමා හිටු්ටු ප්රරර්ධා
ළධාධාාම.
සමාජ ේසරා ළධාධාාම.

03
04

නනුරු්ගධා ිමේේේස් මවා
ම ා ේහ ත් ටුව

05
06
07

ජංගෙ
දුරක න අංක
071 4434880

රාජකාරි
දුරක න අංකය
011 2400314

077 2314607

011 3055540

071 8106690
077 3809476

011 2401368
011 2401368

මීය ගමුව ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ
01

නෙ

02

ව.ආර්.ේ්ව. නලරත් මවා
ේේ.ව.ඩි. ස්.ජවසිාංහ ටුව

03

ආර්.ිය. ස්. ප්රසාදිළධ ටුව

නතුර
ප්රාේ්ගියව ේම්
සහ්ා ප්රාේ්ගියව
ේම්
සහ්ා නධාය්වෂ
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ජංගෙ
දුරක න අංක
031 2224423

රාජකාරි
දුරක න අංකය
077 9723231

031-2224633

071-8015936

031-2224633

071-4495156

04
05

.ඩි. ස්. මඩේදණිව
ාජි ාපාලි ේර ලිම ා ටුව

06
07
08

ටි. ස්. ස්.ද සිමරා මවා
ව.ඩි.ිය. නම සිාංහ මවා
ඩි.ව. න්.න ිමන්ද මවා

සැලසු
රළධ ා ්ගයුතු ළධලධාාම.
ාමා හිටු් ප්රරර්ධා
ළධාධාාම.
සමාජ ේසරා ළධාධාාම.
සමාජ සාංරර්ධා සහ්ා
පම.පාල ාම ළධලධාාම.

031-2224633
031-2224633

071-5308117
071-4413865

031-2224633
031-2224633
031-2224633

077-5038137
071-3865352
077-6058000

කගාන ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
නෙ

නතුර

01

ේ්ව.සි. ච්.ආර්. කිම.ිමල මවා

ප්රාේ්ගියව ේම්

02

ප්රිවාං්ා ේ්ොඩිතුර්වකු ටුව

03

ේ්ව.ව.

04

ව. ස්. ඈන් පුමේම ටුව

05
06
07

ේ්ව.ව. ළධමම ාන්ේ්රස් මවා
න්.ව.ිය.ිය. කුලතිචල් ටුව
ේ්ව.ේ්ව.ව. කුමාම. ටුව

08

ේ්ව.ව. නරුක ිමක්රම ාව් මවා

09

ආර්.ඩි. දිමරු්වෂි ටුව

සහ්ා ප්රාේ්ගියව
ේම්
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු -01
සහ්ා නධාය්වෂ
සැලසු -02
පම.පාල ාම ළධලධාාම.
ාමා හිටු් ළධලධාාම.
රළධ ා ්ගයුතු සාංරර්ධා
ළධලධාාම.
පාාත් සමාජේසරා
ළධලධාාම.
සමාජේසරා ළධලධාාම.

.ආර්. ේපේර් ා ටුව

62

ාජ්ාම.
දු ්
නාං්ව
031 2222836

071 8003827

031-2222836

071-4428438

031-2222836

-

031-2222836

071-8332005

031-2222836
031-2222836
031-2222836

071-8252515
071-8030156
0718901753

031-2222836

071 4451056

031-2222836

071 - 4417804

ජංගෙ දුරක න
අංක

ඇමුණුෙ 03
ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ ාෙ නිළධාරින්දේේ විස්ථ ර
ග පහ ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
අනු
අංකය

ාෙ දේස්ේවා
දේකොමේඨාශ්දේ නෙ

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන අංකය

ාෙ නිලධාරිදේේ
නෙ/වැ.බ. ා.නි නෙ
ච්.ව.සී. ස්.ේහමටිආ
ච්චි ටුව

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

1

ටුේදමලිමග

2

ේබොමල පතු

3

කුඩා ේබොමල

4

ේබොමල දකුක

5

ේබොමල බගහි

6

ේේරැමලාගා

ආර්.ේ්ව.ව.ව. ච්.ේ්ව
.දිසා ාව් මවා

7

බුළුගහේගොඩ
ැේග හි

ේ්ව.පී.පුෂ්ප කුමාම.
ේපේර් ා ේමව

8

බුළුගහේගොඩ බගහි

ආර්.පී.සුසන් ා
චිත්රාාංගනී ටුව

033-2261015

9

ගලහිටිවාර පතු

ඩේලිේ. ස්. ච්.ේප
ේර් ා ේමව

011-2240111

10

ගලහිටිවාර දකුක

ස්.ේ්ව.තිචලිළධ
මධුෂානී ේමව

071-5399267

11

ගලහිටිවාර
ැේග හි

ආර්.සී.ේේ.ේ්ව.
කර් මවා

071-6297984

12

ේහො ේගොමල පතු

ආර්. ස්. ම.ආර්.කු
මාම.හාටු ටුව

13

ේහො ේගොමල දකුක

14

තිචේේබො ේගොඩ

15

මාහිම

16

රැලි්ඩ

17

මාේ්ිමග පතු

නින.ව.සිම.බ්ගධා

ටුව

077-2278199

18

මාේ්ිමග දකුක

පී ිමජි මමලි්ා ටුව

071-4477109

ආර්.ඩී.සී.යූ. න්ේදණි
ව ේමව රැ.බ.
ේ්ව.ව.ඩී.ාන්්රාාංගනී
ටුව
ආර්.ඩී.සී.යූ. න්ේදණි
ව ේමව

071-3470697
071-0431641
011-2243175

011-2243175
077-0442874

ච්.ජි.නින.ඉෂාං්ා ටුව

බී.ව. න්.ප්රිවදර්ශනී
ේේරුරල ේමව
ජී.සී.පී. ච්.ගමේව
ටුව
ස්. .ාන්්රාළධ
්ාන්තිච ටුව
ස්.ව. න්. ස්.ස
සිාංහ ේමව

නිවදේස්ේ දුරකාන
අංකය

071-9756462
033-2287012

071-9357766
071-0987668 0726986747

033-2261902

071-3469543

070-2703513
078-6168405
071-7671056

033-2231229

071-7225075
077-4188553
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033-2261902

19

ේගෝ ගහ 1

20

ේගෝ ගහ 2

21

කිම.දිිමග

22

නඹන්ිමග

23

මාකිලාංගමුර

24

ත්මමිමග

ස්. .ාන්්රාළධ
්ාන්තිච ටුව රැ.බ.
ඊ. . ච්. න්.ව් ා
ව් මවා

033-2231229

071-7225075

033-2231007

071-4767828

ආර්.පී. ිම ා ආ ච්චි
මවා
පී. ච්. න්.ේසේ ිම
ත් ටුව
ස්.ඩී.ව. ්ායාණි
ටුව

011-2248771
033-2262742

077-6314339

ස්.ඩී.ව. ්ායාණි
ටුව රැ.බ.

011-2248771
033-2262742

077-6314339

071-4836501
071-8668626

25

පහලගම

ේ්ව.ව.ඩී.ාන්්රසිම.
මවා

071-4420187

26

ේ්ොස් ිමග

.ව. ස්.ේ්ව.මුක
සිාංහ මවා

071-6831437 0778665495

27

න් ිමග

ේ්ව.ේ්ව.ඩී.සි.කුලතුාං
ග ේමව

071-7048631

28

මැදගම 1

ච්.පී.ඩී.ඩී.ආර්.පතිච
ක මවා

071-6448622

29

මැදගම 2

30

මැදගම 3

31

මැදගම 4

32

ඉහලගම බගහි

33

ඉහලගම

34

ග ආ නළුත්ගම බගහි

35

ග ආ නළුත්ගම පතු

36

ග ආ නළුත්ගම
ැේග හි

37

ඉදිේගොමල

38

බදුරතුේගොඩ

ච්.පී.ධා ටු්ා ාංජනී
ටුව

39

් කෑව්මුමල

ටී.ව.ව.පී.සාංජීරනී
ේමව

40

ේ්ේසමරතුේගොඩ
පතු

ැේග හි

ේ්ව.වී. ස්.
්ැකුලාරල මවා
ව.ව.ඩී.සමන් ප්රිවන්
මවා
ඩේලිේ.ව.ආර්.
ර සිාංහ මවා
ඩී. ස්.සී. .දිසා ාව
් ටුව
ේ්ව.පී.ව.ේපේර් ා
මවා
ඩේලිේ.පී. සම
මවා

ත්

077-9836200
071-4493372
071-4477100
071-4477095
071-8564587
033-2221194

ස්.ටී. ම. සිසි
කුමා මවා
ස්.ව.සී.ඩී. සම තුාංග
ටුව
ඩේලිේ.ේ්ව.සී. ආශා
ගුකරර්ධා ටුව

071-3330772
071-4477065
077-4308864
077-2630243
071-8861234 0719170876

033-2292264

ස්.ඊ. .ශ්රිවාමා
ස්.ව් ාව් ේමව

071-8603275
071-9476792
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41

ේ්ේසමරතුේගොඩ
දකුක

42

ේබො ලිවර

43

තිචත් ලියටිේගොඩ

44

නළුත්ගම ේබෝගමුර
පතු

න්.ව.ව. න්.
්රුකාතිචල් මවා
ඩේලිේ. .පී.ආර්.ිම
ක්රමසිාංහ මවා
ස්.ව. න්.ව.ේ්ව.සම
තුාංග ටුව

45

නළුත්ගම ේබෝගමුර
දකුක

ඊ.ව.ව.ස ත් කුමා
මවා

46

මහීපාලේගොඩ

පී.ජී. න්.ගාංගා කුමාම.
ටුව

077-2138983 0713469607

47

ේමොරැන්

ඩේලිේ.ිය. ස්.ේර්ා
නී ේමව

071-3469335

48

වීදිවරත්

ේ්ව.ආර්.ර සිාංහ
මවා

071-8564311

49

ගමේ ොගමුමල

50

ව්ව්ල පතු

51

ව්ව්ල බගහි

52

පැේපොමගහේදළධව

53

ව්ව්ල දකුක

දී්ා ්රිශාන්තිච
ගුකදාස ටුව

077-9306017 0718669470

54

ව්ව්ල

ඩේ.ව.පී.ප්රාා කුමාම.
ටුව

071-9254003

55

ේහ

56

ේගොඩේගද

57

මුදුන්ේගොඩ පතු

58

මුදුන්ේගොඩ දකුක

59

මුදුන්ේගොඩ බගහි

60

ේමො ේගොඩ 1

61

ේමො ේගොඩ 11

62

බැණ්ඩිවමුමල පතු

63

බැණ්ඩිවමුමල
ැේග හි

ැේග හි

ත්ේගොඩ

පී.ඩී.ාන්්රා ේ ෝහිණී
ටුව

ආර්. න්.ලිව ේව
ටුව
ජී.පී.මාේ ම
කුමා සිාංහ ටුව
.ේ්ව.්ාන්තිච
ජවසීලි ටුව
ඩේලිේ. .ආර්.ටුහි
ාේ මවා

ම.ව.ශයාමලී දීිය්ා
ටුව
ජී.ව.ිමමල ත්

077-0693847
071-8089110
071-5119600
071-4477075
033-2287012

077-2772501
071-4403124
033-2227181
071-4493163

033-2227180

මවා

ච්.ඩී.ේේ.ධා ටු්ා
ජවසිම. ටුව
ේෂන් ිමේේ ත්
මවා
ස්. ච්.පී.ගාංගා
කුමාම. ටුව
ස්.ඩී. ස්. ්ායාණි
ටුව

071-5137218

072-2227180
071-4477066
077-7195901
071-8066582

033-5675435

071-8672768 0718384886
071-6061775

ටී.පී.ිමක්රමේස්
මවා
.පී. න්.ජවරර්ධා
ටුව
බී.ව.ඩී.පී. බස් ාව්
මවා

071-4254428
071-8066579
071-4477055
65

64

බැණ්ඩිවමුමල බගහි

.ව. නේ ෝමා
දමවන්තිච ටුව

65

කිඩග මුමල

.ේ්ව.ජගත් කුමා
මවා

66

හරුේ ොග පතු

ඩේ.ආර්.ව.ආර්. නූ
ජා කසිාංහ ටුව

67

හරුේ ොග දකුක

ආර්.ව.ආර්.ආර්.
රූපසිාංහ ටුව

033-3339727

071-1659915

68

ඉහල වාේගොඩ පතු

.ව.ඩී.ආර්.සී.ේප
ේර් ා මවා

033-3339727

071-2752114

69

ඉහල වාේගොඩ දකුක

70

පහලවාේගොඩ

71

මාේහ

72

ගේණ්මුමල පතු

73

ැදු

071- 4465321
033-3439433

071-4477044
071-8385150

පී. ම.දිලිළධ ප්රිවාංන්්ා
මැන්ඩිස් ටුව
ේේ. .ාන්දනී
ජව ත් ටුව
ජී.ඩී.යූ.දිමරු්වෂි
ේමව
ඩී.නින.ආර්.ිමක්රමආ ච්
චි මවා
ටී.ඩී.චූලනී ේපේර් ා
මවා

071-8349709
071-8656231
071-8258034
071-4477101
071-2661080 0714493434

74

ගේණ්මුමල දකුක

ච්.ව.ළධශාන්
ාන්්රකුමා මවා

011-2240111

071-7582330

75

ේ්ොස්සින්
ැේග හි

ඩී. ම.ව.ිමක්රමආ ච්චි
033-2260045
මවා

071-8484530

76

ේ්ොස්සින්

බගහි 1

77

ේ්ොස්සින්
11

බගහි

78

නමුණුේගොඩ පතු

ඊ. න්.
ේමව

79

නමුණුේගොඩ දකුක

පී.ව.පී.ඩී.නේේේස
ටුව

80

බැලු මහ

81

තුපස්රල

82

ගමේලොලුර

83
84
85

ඉහල ඉඹුමේගොඩ
පතු
ඉහල ඉඹුමේගොඩ
දකුක
බගහි රැලිේේම.ව

ේ්ව. ම. ප්ගමශාන්
මවා
.ව. ප්රටු ා ාන්්ර
කුමාම. ටුව
.ව් ාව්

033-4914993

071-4477108

033-2260045

075-8958962
071-7178698

075-8958962

077-9761521 0767233042

033-2236865

078-5349415

ඩේලිේ.ිය.රින.්මහා
ම. ේමව

077-7622270

ව.පී.ඩේලිේ.දමවන්තිච
ටුව

071-8108767
077-4374264

.
ටුව

.යූ.ඉේ ෝෂීනී

ේේ. ිමමලේස

033-2255497

මවා

077-8787744
071-7228757

බී.ව.වී.නමාලි
සකුන් ලා පීම.ස් ටුව
ස්.ේ්ව.යූ.නින.සූම.ව
ආ ච්චි මවා

071-8669433
071-6395209

66

033-2257713

ේේ. .රින.ආර්.ජවවී
මවා

86

ැදුන්ගමුර

87

රැලිේේම.ව
ැේග හි

88

රැලිේේම.ව පතු

89

රැලිේේම.ව දකුක

ම.සී. දළුගම මවා

077-5352140

90

ිඹ ළුර පතු 1

ච්. . ච්.ේඩ්ලි්ා
ේහ ත් ේමව

071-2419836

91

ිඹ ළුර පතු 11

ේ්ව. ම. ලිව ේව
ටුව

077-7987160

92

ිඹ ළුර දකුක 1

ව.ආර්.සුදර්ශනී ේමව

93

ිඹ ළුර දකුක 11

ඩේලිේ. ස්.
ජවමාන් මවා

94

පහල ඉඹුමේගොඩ
ැේග හි

ඩේලිේ.ව. න්.නින.
රරුසප්ේපරුම මවා

95

පහල ඉඹුමේගොඩ
බගහි

ච්.
මවා

96

පහල ඉඹුමේගොඩ
දකුක

ච්.ව. ච්.ඉෂා ා
ේමව

071-7791627

97

ප ්න්ේදළධව දකුක

ම.ව.ිය.ඩී.ේ්ව.ලිව
ආ ච්චි ටුව

0774-726362

98

ප ්න්ේදළධව පතු 1

ච්. .නේ ෝමා
ේහ ත් ටුව

99

ප ්න්ේදළධව පතු
11

බී.ඩී. න්හාන්
ජවතිචල් මවා

100

් රාලමුමල පතු

පී. ස් ජවේස

101

් රාලමුමල දකුක

ස්.ව.ටී.ව. ේස ාධි
මවා
බී.ඩේ.දිලිළධ ාාටුලා
ටුව

නත්
අනු
අංකය
102
103
104
105

නෙ

033-2255497

071-4493400
071-8088466

033-4929766

033-2231229

071-5767893

076-7710426 0778710496
077-8198528

033-2230160

. ස්. ජව ත්

033-2230160 0773494928
071-8052617

033-7200339

033-7200339
071-4477072

ටුව

ස්.ව.ේේ.ඩේලිේ.ේස
ා ාව් මවා

011-2975272

071-8564579

033-2262615

077-6936133

ගමල ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
ාෙ නිළධාරි වස්ෙ

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන අංකය

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය
775954527

ේේ.ජි. ාන්්රා ළධමම
මවා

308 - ේ්ොස්්ඳරල

ඩි. ම ප්රවන්රදා ටුව

308 ව ේ්ොස්්ඳරල පතු

ේ්ව.ව. න්.ඩි.
ේ්ොඩි්ා ටුව
ේ්ව.ව.ඩි.ිය. ශ්රිවාල ා
ටුව

309 කිම.කිත් මුමල
309 ව කිම.කිත් මුල දකුක

නිවදේස්ේ දුරකාන
අංකය
033-5683494

718882279

071-8220544
033-2229960
075-5185538
67

106

ස්.ඩේ. සුජාළධ මාලි්ා
ටුව

310 - වී ගුල

107

ඩේ.ව. න්. පදවාංගනී
ටුව

310 ව - වී ගුල
දකුක

108

ජි.ඩි. ස්. නම ේස්
ටුව

109

ස්.ව.ඩි. ගුකේස්
ටුව

110

ඩේ. න්. ේබොේත්ජු
මවා
ප්රසා්ග සුාසිාංහ මවා
. ස්. දවා ත්

111
112
113
114
115
116
117
118

ස්.ිය. දිම.සූම.ව මවා
බී. ස්.ආර්. ාාන්දනී
බුලත්සිාංහල ටුව
ේ්ව.ඩී.ව. පේ්ගෂි්ා
ටුව
ච්. හාළධ ටුව
.ඩි. ස්. මා ියටිව
ටුව

071-8390278
077-6352924

033-5673973

713423555
311 මත් ාේගොඩ
718044538
312 පඩුතුත්තිචම.ියටිව
077-6396672
312 ව ්හහිලිේහ
313 ේබෝේන්ගල
314 ේගොඩේපොල

713473120
774278540
719076582

314 ව ේගොඩේපොල
පතු

713472806

315 මීය රල

714603102
315 ව මීය රල ිබගහි
713274628
713511259
774706800

316 ේබෝේගොඩ
316 ව.
කිම.ත් මහ

713471399
.ිය.ිය. ප්ර ාන්දු ටුව

119

317 ්ත්ේ ොග

ේේ. ප/ ඩ් මවා

318 තිචහාම.ව
ැේග හි

120

ව.ව. ළධලන්තිච ේර්ණු්ා
ටුව

318 ව තිචහාම.ව
බගහි

121

පී.ව. ම. ේපේර් ා මවා 318 බී පහා තිචහාම.ව

718069466
713475986 033-2295824
071-5116886
713472313 033-2294263

122
123
124
125
126
127

පී.ව.ඩි. ගවාළධ ටුව
පී.ේ්ව.ේ්ව. ධාර්මදාස
මවා
. ෆ්. සවුපීර්
මවා

318 සී තිචහාම.ව පතු
318 ඩී තිචහාම.වගම

ඩේ. ව. චිත්රා්ාන්තිච
ටුව
ස්. ස්.ව.ඩී.
ගුකේස් මවා
ේ්ව.ආර්.ඩේ. ම.
්ාම.වප්ේපරුම ටුව

319 ්ල රා

න්. න්. ේ ලිගම ටුව
ේ්ව. ච්. ගුකරර්ධා
මවා
ඉලාංග ත් ටුව

320 ව ේබෝගමුර

318 ඊ තිචහාම.ව දකුක

072-4608279 033-2296272
714490547
718044538

319 ව ියලන්්ඩ

713473268
752558701
713472521 033-3339621

320 මාංගලතිචම.ව

128
129
130

332232324

711825621

321 ්ලේගඩිේහ
321 ව ් රස්ේගොඩ

715865105 033-5681998
68

131

132
133
134

135
136

137
138

139
140

141
142

143
144
145
146

147
148
149

150
151

152

321 හි ් රස්ේගොඩ
බගහි

713964648

ආර්.ව.ටි. මදුරන්තිච ටුව

322 හමග ියටිව
322 ව තිචම.රාේන්ගම
පතු

ඩී. ම. / ගා
ටුව

322 බී තිචම.රාේන්ගම
දකුක

077-9581450
773568212
713473559
711971386

ව.ඩි.ේ්ව. මදුමාලි ටුව
.ව. ජවසිම. මුතු්ඩ
මවා

න්දනී

713474917

ලහිරු ්රුකා ත්
මවා

323 ළධස්රල
071-4493744

ආර්.පී. . කසිාංහ මවා

323 ව සපුගස් ැන්
716014785

ඩේ.ිය. කුමා සිම.
වී රර්ධා මවා

324 ේබ මුමල
071-1223047

ඩේ.ව. ව.ඩි.
රක්රම ාව් මවා

324 ව මුදගමුර
783066917

ආර්. .ව.ආර්.
ළධශාන් මවා

325 ියටිේ ේගද

න්. . න්.
දිසා ාව් ටුව

325 ව බණ්ඩා
බගරල

ව.ේේ.සී.ිය. ජවරර්ධා
මවා
වච්.ව.ිය. ස්.
ේහමටිආ ච්චි මවා

702737454
325 බී දා ළුර
071-4493750
326 ව ්ඳහළුර
071-8226143

.ඩි. ස්. න්.
ගුකරර්ධා මවා

327 දඩගමුර

. ච්.සි. සම දිරා්
ටුව
පී. ලිව ගුකරර්ධා
ටුව

327 ව දඩගමුර
ැේග හි

ව. . ාටුන්ද සිසි
කුමා මවා

328 ව
මගස්ේමොේම

ව. ව. සිම.මාන්

328 හි පත් ලේගද
ැේග හි

මවා

න්.ව.ආර්. තුෂාම. ටුව
නිනසි.ේ්ව.ටී.
ඉලාංගසිාංහ මවා
ේේ.
මවා

713573933

713474856
766870188

328 පත් ලේගද
071-82205518
713934273
713473755
775209075
071-4803549

328 සී දන්ිමලා
328 ඩි
මගස්ේමොේම
ැේග හි

.ිය. ව. සම සිාංහ 328 ඊ මගස්ේමොේම
බගහි

713412679
703785303

. ස්.සි. ත් ාව්
ටුව

329 හිම.ියගව පතු

ේ්ව.ඩි. ම.
ේ්ොඩිතුර්වකු මවා

329 ව හිම.ියටිව
දකුක

779713521

69

335682805

329 හි හිම.ියටිව
ැේග හි

711607173
712249651

නනු ාධා මුකසිාංහ ටුව
ස්.ිය.රින.ටි. සඳන්ම.
ටුව

329 සි හිම.ියටිව
මධායම
329 ඩි හිම.ියටිව
බගහි

157

ච්.ිය. ස්.ආර්.
රූපසිාංහ මවා
ඩේ. ල්වමාම මවා

329 ඊ හිම.ියටිව පහා
330 පමටිේගොඩ

158

ච්. ව. ිමේේ ත්

159

ආර්. . මාංචුල
ේපොන්ේස්ා මවා

331 මගේමේගොඩ

160

ආර්.ව. ේප්රම ත්

331 ව මගේමේගොඩ
දකුක

161

ටී.ව.ඩේ. ප්රිවදර්ශණි
ටුව

332 රග්ගද

162

ව.ව.ආර්. ාන්්රාණි
ිමේේසුන්ද ටුව

332 ව රග්ගද දකුක
332 හි රග්ගද
බගහි

710169364

163

ේ්ව. න්. ්රුකා ත්
ටුව

164

දීශාළධ පතිච ක ටුව

333 ළුරාියටිව

773475105

153

154
155
156

165
166

න්.
ටුව

ාන්ද
මවා

. නුර ප්වෂ

ටුව

මවා

ේහරාපතිච ක

ස්. .ඩි.ඩේ.
නේේසිාංහ මවා

719482470
713475658
077-6058563
713474503
713473483
774311165
071-4493755

330 ව හීන්ේදණිව

077-6400685
713475016

-

333 ව ළුරාියටිව
බගහි

071-4493743
343 ්ාමියටිව
713474379
775411058
071-4931963

167
ා ිය් නම සිාංහ මවා
168

169
170

න්.ඩි. ස්.ඊ.
මම්ාන්තිච ටුව
පී. න්. ස්. ප්ර ාන්දු
ටුව
දිස් ා ළධලන්තිච ටුව

171
172
173

දිස් ා ළධලන්තිච ටුව
ේ්ව.සි.්රුකාතිචල්
ටුව
පී.ව. ගාලගම මවා

175
176

ේ්ව.ේ්ව.ඩි. ්ළුආ ච්චි
ටුව
ඩේ. ේසේ ිම ත්
මවා
ඩි. ස්. ජවසිාංහ ටුව

177
178

ඩේ.ආර්. ම. කසිාංහ
මවා
ඩේ.ිය. ළධරූපමා ටුව

174

343 ව ේරදගම
343 හි

රගමුර
713474075
778260406
774584534
713474926
774584534
713474926
718075112
713471023
714493753
714877186 033-5670817

345 ාපාේගොඩ
346 ප ක
ේේවන්ේගොඩ
346 ව
ේ්ෝන්ගස්ේදණිව
347 පද ටුග
347 ව හූිමටිවාර
347 හි ේ්ොාරත්
347 සි හූිමටිවාර
ිබගහි
348 ළධමගඹුර පතු
348 ව ළධමගඹුර
දකුක

713691978
775376393
- 779624395

348 හි

711113184

බාදළුර
70

බගහි
348 සි ේගොඩ
ළධමගඹුර

179

ච්.ඩි.සි. . න්.ේ්ව.
සුග දාස ටුව

180

ේේ.සි.ිම. ජවරර්ධා
ටුව

181

ේේ.ේ්ව.ේ්ව. ස්.
ජවසිාංහ ටුව

348 ඊ මමරත්

182

ස්.ිම. සම ේ්ෝන්
මවා

348 ෆ් ළධමගඹුර
ැේග හි

. .යූ.ආර්.
මා සිාංහ මවා

348 ජී
බාදළුර
ැේග හි

184

ව.යු.ිය. ාංගකුමා මවා

348 ච්
ේහො ේගොමලාගම

185

ආර්.ව. ම. ම.
ේස ා ත් මවා

348 නින
ියන් ේගොමල

න්.ව.ිය.ඩි.
ේ ත් සිාංහ

348 ේේ ාැමරත්
දකුක

183

186
187

188

716682465 033-3339297

349 මඩුේේේගද

න්.ව. ස්.ඩේ.
මුකසිාංහ මවා

349 ව
න්ේපොකුකගම ව

ඩි. ස්. ත් ාව් ටුව

349 ඩි
න්ේපොකුකගම සි

192

ච්.ිය.ව. ජවේස්
මවා

349 ඊ
න්ේපොකුකගම ඩි

193

ඩේ.සි.ේ්ව. වී සූම.ව
මවා

349 ෆ්
න්ේපොකුකගම ඩි

194

ස්.ේ්ව. පුන් සිම.
මවා

350 රමේපොල

ආර්.ව. ජවේස මවා
ඩේ.ව.ආර්.සි.
සමන්සිම.ිම ා මවා

350 ව රතුියටිරල

713472378

718079348

718325542
713471307
713471315
071-7748534
712689503
758580963
713473693
756383815
071-6898450
077-0778808

350 හි මාඉඹුල
071-1405274

198

කුමාම. ප්ර ාන්දු ටුව

199

ඩේ.ිය. කුසුමල ා ටුව

352 මා ලා

200

ස්.ේ්ව.ඩේ. ප්රිවාං්
මවා

352 ව ්ඹු ගමල

ස්.හි.ආර්. ස්.
සම ේ්ෝන් මවා

352 හි මා ලා
ැේග හි

201

071-4618725

349 හි වටිව
349 සි
න්ේපොකුකගම හි

351 පඳුේගොඩ
351 ව පඳුේගොඩ
බගහි

197

071-8325003
077-5079535

071-4493738

191

ව.ව.ඩි. න්. සිම.රර්ධාක
ටුව

713474305

071-4493749

බී.ව.ව. ම. බාලසූම.ව
ටුව

190

195
196

713474554

348 ඩි ාැමරත්

න්.හි.ව. ජගත්
ේ ෝහක මවා
ේ්ව.ජි. ස්. දමවන්තිච
ටුව

189

- 033-2292409

713473481
713475932
071-4931839
077-5951907
71

775176356

ේේ. ව. ස්. ජවසිාංහ
මවා

352 සි හුණුේපොල

203

ඩේ.ව.

352 ඩි මා ලා
බගහි

204

සාාංජලි ිමේේ ත්
ටුව

352 ඊ පන්ළධල

205

.ව.ආර්. සම සිාංහ
මවා

352 ෆ් මා ලා
පතු

202

206

ඩේ.
මවා

. ියේ ෝටු ටුව

.ිය. ජවතිචල්

207

ේ්ව. ව. ස්.සි.
ජවතිචල් ටුව

208

ස්.ව.සි. .
සූම.වආ ච්චි ටුව

209

770627764
718258651
779052444
071-4493739

353 ේරලේගද
713474699
353 ව දිව්ේඩ්
353 බී රලලිව්ගද

777914298

354 හවගල

713475030

නින. . ස්. ළධපුළධ්ා
ආ ච්චි ටුව

210

ඩේ.ව.ආර්.ිය.
ිමක්රමආ ච්චි ටුව

354 ව හවගල
ැේග හි

071-7791450

211

ඩේ.ඊ. ස්. ච්.
රළධගේ ත්තිච මවා
ස්.ව. ස්. සම වී
මවා

355 මල්ව්ල

071-8087774

355 ව මල්ව්ල
බගහි

077-9218976

බී.ජි.ිය. ධීප්තිච
ේබෝවේගොඩ ටුව

361 ේගොඩගම

ම.ඩේ.පී.නින. ස්.
පතිච ක මවා

361 ව ේගොඩගම
බගහි

077-1188049

ච්.ිය. ස්. සුටුත්
ජවේස් මවා

362 පමියග

077-6684775

216

ජි.ඩි.ේ්ව.
්රුකාතිචල් මවා

362 ව
හමපන්ේදණිව

217

.ඩි.ිම.ිය. ජවලත්
මවා

218

සඳුන් ්ස්තුම. ත්
මවා

219

න්.ඩේ.ඩි.
ේස ා ත් මවා

220

ේේ.ව. ස්. ප්රසන්
මවා

221

න්.ඩි.ඩේ.
ේස ා ත් මවා

222

ප්රාාත් කසිාංහ මවා

223

සාංජීර ධා ාංජව මවා

212
213

214
215

713471339

716490286
770748835

363 රැලි්ඩමුමල
713474569
363 ව පමකුඹු
077-4607706
364 නලරල
071-6296063
364 ව නලරල දකුක
077-4607706
364 හි ි ාපඩ්න්ද
774725298
713476056
767155624
713471589

365 ් ස් ගල
365 ව
ළධ්ේහටි්න්ද
72

713476018

සන්්මප සම ේ්ෝන්
මවා

365 හි සපුගස් ැන්

225

ආර්. ච්. න්.
ේප්රමතිචල් මවා

365 සි ්
දකුක

226

.ේ්ව. ස්.
ප්රිවදර්ශණි ටුව

227

නින.ිය.ව. ත් ාව්
ටුව

228

ආර්. ච්. ලාම ජවවී
මවා

229

ේ්ව.ව.ඩේ. න්.ිය.
ගුකරර්ධා මවා

224

230
231

ජී.සි. ශ්රිවාල ා ටුව

071-4493763
366 ඌ ාේපොල
715862433
366 ව වගර්
713472782
366 හි දි පමුණුර
717273658
366 සි රදු මුමල
366 ඩි දි පමුණුර
බගහි
367 ේබෝපත්

232

සී. ස්. ිමක්රමා ච්චි ටුව

367 ව

233

ම. ස්.ේ්ව.ව.
ේප්රමාන්්ර මවා

367 හි ේබෝපත්
දකුක

236

ආර්.ිය.ජි. සිම.ළධමම
මවා
ඩි.ආර්. ස්. දශ ාව්
ටුව
ස්.ව.ේේ. සුදර්ශ
මවා

237

ස්.ඩි.ේ්ව. ජවලත්
මවා

235

238
239

071-4493772
072-6151831

ේේ.සි. ාජප්වෂ ටුව

234

789024916

ස්ගල

ස්.ව. න්.ටී. සම වී
මවා
ඊ.ිය. ස්. තිචල් ත්
මවා

772330354
713474956

ාේගොඩ

072-5408174
779323390

368 නරුප්පස්ස
713475155
776669115
786314040
716035051
772579350

368 ව කු රලා
369 ්හේගෝිමග
369 ව ්හේගෝිමග
බගහි

071-8089208
370 ප කගම
077-0326825
370 ව ගලේබොඩ
774485355

241

ආර්. .සි. ාංගනී ටුව
පී. . ිමදු
ර ත්
මවා

370 හි රුරන්පු
370 සි ප කගම
බගහි

242

ජී.ිය.ේේ. ිමේේ ාව්
මවා

370 ඩි ේදමගලන්ද

243

ආර්. න්. දුල්වෂි ටුව

370 ේබොපත්ිමල

244
245
246

ඩේ. . ්මම
රළධගේස් මවා
සි. ාන්්රල ා ටුව
ව.ව. ශෂි්ලා ටුව

713847562
713475924
071-4417711

372 හාියටිව
372 ව ලාවුලුියටිව
373 රමග මුමල

766160159
713476203

247
248

ච්.ඩේ. නජිත් ාන්ද
මවා
නහිේස්ා ජවතිචල්

240

784632348
728807176
072-4472823

332268781
374 බේම
375 මඩේ්ො ර

713476166
73

ටුව
249
250
251

252

783661477
712356005

ආර්.ඩි. ම ිමක්රම ත්
ටුව

375 ව මීය ිමටිග මා

චින් ් සම තුාංග මවා

375 හි මඩේ්ො ර
බගහි

ප්රදීප් කුමා මවා

376 ේබෝපගාම

ඩේ.ව.ඩි.ඩේ.
ගුකරර්ධාක ටුව

376 ව ේබොපගම
ැේග හි

713474344
713474306
775709947
772475326

ජාිල ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
අනු
අංකය
253
254
255
256
257
258
259

260
261
262
263
264
265
266
267
268

269

නෙ

.ඩි. ස්.ිය.ආර්.
ේසෝ මසිම. මවා
ඩි. .ව. බණ්ඩා
මවා
න්. .පී.ිය.
ර ත් මවා
ම.ඩී.ඩේ. ්ාාංා ා
ටුව
ඊ. ස්. . සිමරා ටුව
. ච්.ඩී. ස්.
ේහමටිආ ච්චි මවා
.ඩි. ස්.ිය.ආර්.
ේසෝමසිම.
මවා (රැ.බැ.
.ව.ළධහාම
ේසෝමසිම. මවා
ටි. . න්. ප්ගමල ා
ටුව
ස්. ච්. න්.
ප්ගමසීලි ටුව
හි.හි. .ේපේර් ා
මවා ිරැ.බැ.
න්. . තුෂා
ස පත් මවා
හි.හි. .ේපේර් ා
මවා
ස්. ස්.ආර්.බී.ඩි. න්
. පුෂ්පකුමා මවා
පී.ඩී. ම.ේ්ව.
ගුකරර්ධා ේමව
. ච්.ඩි. ස්.
ේහමටිආ ච්චි මවා
ිරැ.බැ.
ටී.ේ්ව. න්.ප්ර ාන්දු
මවා

ාෙ නිළධාරි වස්ෙ

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන අංකය

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

ාගම

778144033

ජවශ්රීගම

112241665

ේත්රත්

714871708

ියටිව

773469123

ේප් ලන්ද
ේපොඩිවීකුඹු

726980043
716381365

්ැගේගරත්

778144033

දඹුර

718409462

ාේගොඩ
්දා

716003237

බගහි

711913074

ජවසමරුගම

778820009

පස්රත්

775136397

්දා

ැආහි

778820009

බගගම දකුක

776277361

හපුේගොඩ බගහි

766462215

හපුේගොඩ

716381365

ැආහි

හපුේගොඩ මධායම

774023327

74

නිවදේස්ේ දුරකාන
අංකය

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

ටී.ේ්ව. න්.ප්ර ාන්දු
මවා ිරැ.බැ.
න්. . තුෂා
ස පත් මවා ිරැ.බැ.
ආර්.පී. න්.
ිමක්රම ත් මවා
පී. නින.යූ. ප්ර ාන්දු
ටුව
ච්. . ස්.
තිචල් ත් මවා
ස්.ඩි. . ස්.ජවරර්
ධා ටුව
හි. .ආර්.
ාංග
මවා ිරැ.බ
. ස්.ව.ආර්.
ේපේර් ා මවා
ඩේ.ජි. කුසුමල ා
ටුව
ආර්.හි. ආර්. ස්.
ියන්තු මවා
ඩේ. ම. නනු මවා
ිරැ.බ
ඩේ.සි.ඩි.ව. ේපේර් ා
මවා
ඩේ. ම නනු මවා
ඩේ.සි.ඩි.ව. ේපේර් ා
මවා ිරැ.බැ.
බී. .ආර්. ාංග
මවා
. ච්.ව.සී.කුමා
මවා
ජී.ව. ම. සිමරා ටුව
.දිමිය්ා ේපේර් ා
ටුවිරැ.බ
ේ්ව.ඩී.බී.
ේස ා ාව් මවා
ඩේ.පී.නින.පී.
ේපේර් ා ටුව
.දිමිය්ා ේපේර් ා
ටුව
ම.ව.නින.ිය.
ේ න් ේ්ෝන් මවා
ව.ඩේලිේ. න්.
නමිමස් ටුව
ච්.ේ්ව. ේරමගම
මවා
ව.ේ්ව.ආර්. ච්.
සුම සිාංහ මවා

ේදොලේහ

774023327

ම.ලපමල

775136397

ෑදුරුියටිව

719333332

්ා ළිව

716993669

රෑරල

716885737

රැලිග ියටිව දකුක

714408724

රැලිග ියටිව පතු

725811322

මා ළිව

750295429

්පුරත්

714413847

තු පෑලිව

773811354

ඉඳිිමටිව

777827393

්ණුර

775832631

ජා ිල
තුඩැමල බගහි

777827393
775832631

තුඩැමල දකුක

725811322

තුඩැමල පතු

715923610

දඬුගම
ේදහිවගා දකුක

783861972
717385022

ේදහිවගා පතු

718122354

කුඩහ්ේපොල
දකුක
කුඩහ්ේපොල පතු

773400135

ව්ලආ කුරුදුරත්

718487118

ගමලරත්

712635479

මහරත්

757029126

ව්ල

718617325

717385022

75

295
296

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

. න්.ඩී.
මදු ාේරල ටුව
. න්.ඩී.
මදු ාේරල ටුව
ිරැ.බැ.
යූ.ව.පී.ඩේ. වී ත්
ටුව
.ව.ඩි. . ස්.
නේේේස් ටුව
ඩේ. සුළධම ේපේර් ා
මවා
.ඩී. සමන්මලී ටුව
ජී.ටී. . සාාංන් ටුව
හි.ිය.සි.ේ්ව. ජව ත්
ටුව
න්.ජි.ඩි. ස්.
්රුකාරර්ධා මවා
ච්.ඩී.සී. ජවරර්ධා
ටුව
ව. .ව.පී. කුමාම.
ටුව
.ජි.ව.ආර්.
ේපේර් ා මවා
ඩේ.ඩී. ආම.ව ත්
මවා
ඩේ.ඩී.ආර්.ඩී.
ේේ ේගොඩ ටුව
න්. .පී.ිය.
ර ත් මවා
ිරැ.බැ.

ිේල්වසැන්ඩ්රාරත්

772095086

ිමශා්ාරත්

772095086

ළධරන්දම පතු

702559003

ව්ව්ඩුර

714408723

ළධරන්දම දකුක

714413788

බගගම පතු
ඉදිටුන්
බණ්ඩිේගොඩ

712177221
775148256
711525116

රමේපොල බආහි

718617297

ේපොමියටිමු්ලා

716351432

රමේපොල

718861246

ැආහි

බ රත් බගහි

718369417

බ රත්

714408715

ැආහි

ා ාංේගොඩපාළුර
බගහි
ා ාංේගොඩපාළුර
ැආහි

713797847
714871708

මීය ම.ගම ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
අනු
අංකය

නෙ

310

ටුව

ාෙ නිළධාරි වස්ෙ

.ඩී. ඩී. ාන්ද්රි්ා

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන අංකය

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

01 - ේලෝලුරාේගොඩ

072-3426019

01 - ඵ් න්ම.පමලගම

071-3458367
075-7419024

311

.ජී. ජගත් ආ න්ද
මවා

312

ේේ. . ස්. මධුාාෂිණී 01 - බී
ටුව
ේලෝලුරාේගොඩ දකූක
ච්.ව ප්රිවන්
02 - ්දන්ගමුර
ේප්රමකුමා මවා

078-3861952
071-3459832

314

ඩී.පී. න්.ඩී.ිමක්රමසිාං
හ ේමව

077-7720283

315

ටී.ේ්ව.ව.ස පත් මවා 03 - ව

313

077-6092979
071-8674124

03 - ේදමරල
ාමල

071-3692423

76

නිවදේස්ේ දුරකාන
අංකය

033-3832080

316

න්.ආර්.ව.සී.ඩේ.
කතුාංග ටුව

03 - බී ේදමරල
දකූක

077-3374146"
071-3454830

317

ඩී. . න්.ප්රිවදර්ශනී
දිසා ාව් ටුව

04 - ්හදර

075-7292721

318
319

බී.බී කුේර් මවා
ඩේ.ව.ටී.ිමක්රමසිාංහ
ටුව

04 - ඵ් මාලේදණිව
05 ේහේන්ගම

077-0593316
077-6371176

320

ම. ච්. ස්.ේපර් ා
ේමව

06 - ්ණ්ඩලම

075-4515287"
071-3458000

321

ජී.ේ්ව.ේ්ව. සුසන්
කුමා මවා

07 - හකූරුකුඹු

077-4748920

033-3687577

322

ජී.දේ්ව.දේ්ව සුස්න්
කුොර ෙයා (වැ.බ )

08 මුගූරුග ේපොල

077-4748920

033-3687577

09 - පු ාකමීය / ගම

077-9603095

033-3962513

323

ධාර්මේස

324

ේේ.පී.ේ්ව ජවවී
මවා

325

එම්.ධර්ෙදේස්ේන ෙයා ( 09 - බී කුරූදු රත්
වැ.බ )
පී. සී. පී. දිමරු්වෂි
10 - රමේබෝ ේම
ටුව

077-9603095

033-3962513

071-6543711

033-2276370

327

ස්. ච්.බී. .සී.ේේ
ේසමසිාංහ ටුව

11 - මදුරුියටිව

077-7144889

033-2273835

328

ඩේ. ම.පී.ර ්ාේපො
ල ේමව

11 - ඵ්
හපුගහේගද

077-4275118

033-3330438

329

ේ.පී. අරුණ ශ්ාන්
ෙයා (වැ.බ)

12 - ීමකේදළධව

071-3459785
071-4207420

330

ඩේ.පී. නරුක ශාන්
මවා

12 - ඵ් ියම.ස්වාල

071-3459785
071-4207420

331

ච්.ටී.ටී.දිනූෂිනී
ේමව

12 - බී ්ාම ාංගාර

072-8726786"
071-3460346

332

.පී. ආර්. ේ්ව.
ේප්රමතිචල් මවා

13 - මාකූ

333

ඩේ.ඩී.ජී. ප්රිවදර්ශනී
ටුව

13 - ඵ් ලගම

334

ච්. ිය. ව. න්.
පතිච ක මවා

13 - බී ලගමආ

326

මවා

033-2274891

09 - ඵ් මාවීේහ

033-2275813 071-5209374

033-2275152 071-8724566
075-5312606
71-3458099
ැ

071-3457404"
033-3830266"
071-1761594
77

335

ක.එච්.ඕඅින.ගුණවර්
ධන ටුය(ප්රසූ
නිවාඩු) එච්.පී.ක.එන්.
පතිචරණ ( වැ.බ)

13 - සී බල ර

071-4109850
071-3459244

336

ඩේ ආර් ිය මමලි්ා
ටුව

14 - ේබෝ ේම
පහලගම

077-6438611

337

ඩී පී සුළධම
ේප්රම ත් මවා

14 - ඵ් ේබෝ ේම
ඉහලගම

033-3330558 071-3455066
077-5531980

338

පී. ව. රින.
පණ්ඩි ත්

14 - බී
ේපොත්ේ ්න්ද

0332276066

033-3832105 0778025297

මවා

071-3456850
072-2310555

339

පී .ව. ඩී. තිචල් ත්
මවා

14 - සී - ේබෝ ේම
මැදගම

340

ඩේ.ටී.ඩී.සඳලාම
මවා

14 - ඩී - ේබෝ ේම
බගහි

078-2622008
071-3456462

341

ච්. න්.ඩී.ේහමටිේව
ටුව

14 - ඊ - ේබො ේම
පහලගම -පතු

077-9295552
071-3457753

342

ඩී. ජී. ආර්.
ව ්ාන්තිච ටුව

14 - ෆ් ේබෝ ේමආ පආ

072-8029312

343

.ජී. ස්.පී. ාජප්ව
ෂ මවා

14 - ජී ආදාගල්න්ද

071-3459166

344

බී.පී.ඩී. න්.ජව ත්
ේමව ිරැ.බ

15 - ිමමරත්

077-4307606

345

ව.ව. ස්. ම.න ාවුද
මවා

15 - ව -

071-9523706
071-3458586

346

ච් පී ේ්ව
ස්
දහ ාව් මවා

15 - බී - මීය / ගම

072-9733833

347

ස් . න්. ගලේගද
ටුව

15 - සී ඉහා

ැලිගම

071-5137402

348

ේේ. ව. ස්. පී.
ජවරර්ධා මවා

15 - ඩී - රලේරත්

077-6639937

349

බී.පී.ඩී. න්.ජව ත්
ේමව

15 - ඊ රල ියටිව

071-3459641

350

ඩේ.ඩී.ජී.ඩී.
දිසා ාව් ටුව

15 - ප් මධායවම

351

න්. ස්.ව. ස්. ස්.
ේසේ ිම ත් ටුව

16 - ලින්ද

071-4273887

033-3964305"

352

ඩී. අින. අොලි ටුය (
වැ.බ )

16 ඵ් - හළුගම

071-3456930
071-0810837

033-7402214

033-2274184

ැ

ැලිගම

ැලිගම

033-2271581

071-3091553

78

353

ඩේ.නින. න්
ිම ා ේව මවා

16 - බී - කිදිරල

354

න්.ව.ේ්ව.ටී. .පී.
ගුකරර්ධා ේමව

16 - සී - ලින්ද
ඉහා

0332276505
0

355

ේ්ව.පී.ඊ.
මවා

16 - ඩී - ලින්ද
පහා

033-5680424 071-6613108

356

ඩී. නින. නමාලි ටුව

16 - ඊ - හලූගම
පහා

071-3456930
071-0810837

357

ඊ. ිය. ච්. ේ්ව.
දිම.සිාංහ මවා

077-6584051

358

දේ්ව.සී. සිසිර කුොර
ෙයා
(වැ බැලීෙ)

16 ඵෆ් -හලුගම
ඉහල
17 ේපොේහොන් රුර

359

ටී.ඩී.ඩේ. ස්. මගන්
ටුව

18 - පමමඩ

071-1015112
077-0023596

360

ේ්ව.සී. සිසි කුමා
මවා

18 - ව හන්දූරුමූමල

071-3692125

361

ච්. ඩේ. ේේ. න්.
ේ්ව. ේහරාිම ා
මවා

19 - ේහේන්ේපොල

071-3460095
072-6116442

033-5680818

362

දේ්ව.පී.ඊ.එම්.ප්රියදර්ශ්
න ෙයා (වැබ )

19 - ව පමුණුරත්

071-6613108

033-5680424

363

ජි .ළධලන්තිච කුමාම.
ටුව

19 - බී,
පහේලේරල

077-8010099

364

ජී ආර් ගාටුණි සුළධම
ශාන් මවා

20 - ේේරැමේදණිව
ඉහාගම

365

වී.ජී.නින.ේේ.කුමාම.
ේමව

071-3964506
071-3459843

366

ේ්ව. ස්. ප්රිවදර්ශනී
ටුව

367

. ේ්ව. ස්.
ප්ගම්ාන්තිච ටුව

368

ජී.ආර්. ිමජි ා
පතිච ක ටුව

20 - ව,
ේේරැමේදණිව
පහලගම
20 - බී,
ේේරැමේදණිව
පහලගම බගහි
20 - සී,
ේේරැමේදණිව
ඉහාගම බගහි
20 - ඩී, ටුමලරල

369

ඩේ.පී. .ේ්ව.රළධග
ත් ේමව

21 - මඩබාිමග

077-2947528
071-3457564

.ප්රිවදර්ශ

071-9418686
072-2029386
071-3454672
77-9815072

033-7402214

071-3692125

071-6546979

077-5745774

072-3280542

071-9523706
0777-168210

79

033-3336027

033-3431819

033-3431819

370

ස්. බී.
න්. ශ්රී
මවා

371

. ස්.
ා ාව

21 - ව නරු්වේගොඩ

077-5844412
071-5805072

ේ.පී.එම්.දේ්ව.වනිග
රත්න දේෙය ( වැ.බ )

21 - බී, මඩබාිමග
ඉහාගම

077-2947528
071-3457564

372

ේ්ව.ේේ. ලිව ේව
මවා

21 සී, සිවඹලාේගොඩ

077-6102195
071-7173675

373

ඩී . දිම.තිචල් මවා

22 - දාං ිමග

071-3457400"
072-6306262

374

ඩී .එදිරිතිචලක ෙයා (
වැ.බ )
එම් .ක. පා.
රත්නායක
ෙයා(වැ.බ)

22 - ව,

071-3457400"
072-6306262

ැේගල

23 - ේ්ොගේදණිව

071-3455210
077-0779133

033-2286720

376

.ව. ටි. ත් ාව් 23 - ව, ඉලු්වේපො
මවා
ේේ ේගොඩ

071-3455210
077-0779133

033-2286720

377

ේ්ව.ව. හි. මධු ාංන්
්හදර ටුව

24 - මුරු රල

071-9600704

378

ේ්ව.ව.ඩී.රින. .්
සිාංහආ ච්චි ටුව

25 - හාියටිගම

078-4897147
071-4560169

379

ේේ.
ටුව

380

ඩී. න්.මාේ ම ේමව 25 - බී, බගලීව
දකුක

071-2122989
072-4168219

381

ඊ.ඩී.

071-6578422

382

ජී. ස්.ාතු ාංන් ටුව

383

ඩේ.ව. ළධශා
ත් ාව් ටුව

384

ආර්. .සී.ේේ. ත් ා 28 - මමලැහැර
ව් මවා

385

පී .ේ්ව. ේසෝමල ා
ටුව

375

386
387

. ස්. ජවලත් 25 - ව, බගලීව

.ාතුම.්ා ටුව

.පී.ේ්ව.ඩේ.ඉලාංග
ත් මවා
ව.ව.පී.නතුරුන්ම.ව
මවා

071-6535026
071-7939661

25 - සී,
ම්ව්ළධේගොඩ
පතු
26 ්ම ළිවආපමේල
ේරල
27 - පඩේරල

033-2286531

071-3458912"
077-4704525
713459785
071-4102741
077-3878185

28 ව
රැමලිමලමුමල

071-8213879

28 - බී්ගදමේගොඩ

071-3847655
071-3458799

28 - සී, ේබෝලා

072-3851230

80

033-2271151

033-2271363

388

. පී.
.
ඉලාංග ත් මවා

28 - ඩීරැමලිමලමුමල පතු
28 - ඊ- රෑබඩමුමල

071-3457198
072-8398141

389

ේ්ව.ව. ම. ස්.නේේ
රර්ධා ේමව

390

රින.ව. ස්.වහ පත්
ේමව

28 - ෆ්- හාංසන්ම.ව

071-3457530
071-9791988

391

ආර් ජී
මවා

29 - ටුේදමලරල

077-9042441

033-2271609

392

ේ .ක. සී. ේ. දේ්ව.
ගුණදේස්ේකර ටුය (
වැ.බ )

29 - ව පමේලේරල

071-7234053

033-2270957

393

ඩේ.ව.සී.ඩේ.ේ්ව
.ගුකේස් ටුව

30 - ේේ ේගොඩ

071-7234053

033-2270957

394

ව. ච්. ාන්ද
මවා

30 - ව ේේ ේගොඩ
්ා්ව්ැේම

071 -6209806

033-7913359

395

ඩේ. .සී.
න්ද ේමව

396

ආර් .ව. පී. ඩී.
කවී ටුව

31 - ව ේබෝලගම
ඉහල

078-5215124

397

ඩේ. න්.ඩී.
ිමක්රමසිාංහ ටුව

31 - බී, පැලියටිගම

071-7233392

398

ච්.පී. .ේ්ව.ගුක
ත් ටුව

31 - සී, ිමේහ

072-1189218

399

ස්. පී. පී. රවලම
ේස ා ාව් ටුව

32 - කුකුම ාේප්

071-6330826

400

ටි ව ස ත් කුමා
මවා

32 - ව, ගමගා

072-4810316
071-3100050

401

ඩේ.ටී.
ටුව

33 - හාංාාේපොල

071-1008517

033-3435487

402

ආර්. ව. ේේ.
ත් ාව් මවා

33 - ව හිම.කුළුර

072-1287797

033-3726624

403
404

ේ්ව ශ්රී ාත් මවා
ව.ව.යූ.යූ.නම සිාංහ
ටුව

34 - මු්ගද ගම
34 - ව,
්ැප්ේපටිරලා

071-4477137
071-3456508
071-7133631

405

ඩේ .පී. ම. ෂාටුල
වී ්වේ්ොඩි මවා

34 - බී, පා ගම

077-5205704

406

න් ස් ව සී න්
ේසේ ිම ත් මවා

35 - බාදු ාේගොඩ

407

ච්.
ටුව

36 - ගස්ේප්

ලින් ්ාාංා

ප්රදීප්

078-9949526
071-3459489

.ිමේේසු 31 - ේබෝලගම
පහල

. කවී

.ඩී. ේසේරන්දි

033-3335695

071-3457988
071-3457988

072-3880272

071-8778805

81

033-3433819

033-3332448

033-2271097

033-5684271

033-2276513

408

ටී.
. දිලීප්
ළධශාන් මවා

36 -ව, ගස්ේප්
පහලගම

077-4700730

033-3832276

409

ස්.ව.පී.
ත් ටුව

36 -බී, ගස්ේප්
දකුක

071-3872007

033-2298577

410

ේ. එන්. ඩි.
වික්රෙසිංෙ ටුය
(වැ.බ)

37 - පඩුපමල

411

ස්.ආර්.
සිාංහ ටුව

38 - ඉඹුලන්රල

071-3459067
072-4098534

412

පී නින නසන්තිච
ේපේර් ා ටුව

39 ේ්ොස්ිගේදණිව

071-8461652

413

ේේ.පී. න්. න්.
ජවේ්ොඩි මවා

40 - ගේන්ේගොඩ

071-3457285
077-2860315

414

ආර්.ව. .
ව් ේමව

. ත් ා 40-ව, ඉදිප ේප්

071-3753824
071-3458777

415

පී.ියරාණි ගුණරත්න
ටුය (වැ.බ)

40-බී, ිමජව
ජදහ

071-8278894

416

පී.ිය ාණි ගුක ත්
ටුව

40 - සී. තිචළිකගම

071-8278894

417

පී.ඩේ. න්. ස්.ේස ා 40 - ඩී, හිම.රල
ත් ේමව

071-3459293

418

ජී. පී. ම. ව.
පතිච ක මවා

334- කූම.ේ්ො ර

071-9659698

419

ජී පී එල් ක පතිචරණ
ෙයා ( වැ.බ)

334 - ව, පඩුගම

071-9659698

420

ේ.දේේ.ක.එන්.සී.ජය 334-බී, කූම.ේ්ො ර
සූරිය ෙයා ( වැ.බ ) පහල

071-4535858

421

ජී.ආර්.පී.පී.ේ්ව.්පු
්න්ද ේමව

335පතුර ේබෝගහරත්

071-5227316

422

ේ්ව. ව. සි.
කුරුප්පුආ ච්චි ටුව

336- ේබෝරු්වගමුර

071-8411652
071-3455145

423

න්. ිය .ධා ම
ප්රිවන් මවා

336-ව, ්ැන්දලන්ද

071-5756601

424

425

.ේස ා

.පී.කුමා

න් ව ඩී න්
ාපාේගොඩ මවා
ඩේ. ේේ. ව. ටී.
ජවසුම.ව මවා

071-7233392

336-බී,
ේබෝරු්වගමුර
බගහි
336- සී, නුාංගමුර

033-3332448

332274129

033-5674290

033-2243345

072-6640990

82

033-3439109

426

ේ්ව.ආර්.පී.ව.
්ලුගමල ටුව

337-රදු ර

071-3400330

427

ඩේ.ේේ.ව. න්.සී.ජව
සූම.ව මවා

337-ව,
මාලිගා ැන්

071-4535858

428

දේ්ව.ක.සී. කුරුප්පු
ආරච්චි ටුය (වැ.බ).

337 - බී,
මාලිගා ැන්
පහල

071-8411652
071-3455145

429

ආර්.ව. ස්. න්.රූප
සිාංහ මවා

071-3460275

430

එන්. ිය .ධම්ෙ
ප්රියන් ෙයා (වැබ)

337 සී මාලිගා ැන්
මධ්වම
338- ගමගමුර

431

ච්.ව. න්.ප්රිවාංගනී
ේමව

338-ව,ගමගමුර
බගහි

078-9712105
071-3460211

432

පී . .
නාවගුකේස් ටුව

339-ේමොම න්

071-8369042

433

න්.පී.ජවසුන්ද
ේමව

339- ව,
ේමොම න්

071-3459709

434

න්. ව. දීප්තිච
මාංගලි්ා ටුව

340- කුඹමහළුර

071-3457482
071-2403866

033-5613998

435

ේේ ව ාංග ාටුත්
ජවසුම.ව මවා

340-ව, කුඹමහළුර
පහල

071-3455289
071-3550552

033-2276380

436

ව ව ියවම න ාවුද
මවා

340-බී, කුඹමහළුර
ඉහා

077-2529723

033-2271749

437

ඩේ. ේ්ව .ඩේ. න්.
ිමක්රමා ච්චි ටුව

340-සී,
ේදමගහමැඩිමල

071-7888942

033-3831947

438

ම.පී.සී.සිසි කුමා
මහ ා

341දුමුන්ේන්ේගද

071-5981593

033-2286448

439

ේ්ව. ස්.ඩී.ේ්ව.්රු
කා ත් මවා

071-3456879
071-8390285

033-2291691

440

ආර්.පී. ව. ේත්ජා
කුමා සිාංහ මවා

341-ව,
දුමුන්ේන්ේගද
දකුක
342- පස්වාල

071-3458287
071-2687686

033-5614801

441

ේේ.
ටුව

442

. ස්.මධුෂාළධ

033-5674290

071-5756601

333831179
033-2292767

බගහි

342-ව, පස්වාල
ැේග හි

071-5823912

033-5614801

ස් ව ඩි ස්
ේස ත් මවා

342-බී, පස්වාල
බගහි

077-1755510

033-2270077

443

වී.ටී.
මවා

344- ප ාරල

071-6493864

444

ේේ.පී.ටී.ආර්.
ජවේ්ොඩි මවා

.ඩිමශාන්

344-ව, හ්වරඩුන්

033-3431726
83

එම්.පී.පී.දේස්ේනානාය
ක ෙයා (වැ.බ )
න්.ව.වී.පී.නම වී
මවා

356- ිමලලමුමල

447

.පී.පී.ේස ා ාව
් මවා

357- මීය ිමටිව

448

න්. .පී. ස්.සී.
සමන් කුමා මවා

357-ව, ේදබහැ

449

ේ්ව. ඩී. ේේ. ජවවී
මවා

357-බී,
්ැග්ාලියටිව

077-5769712

450

ච්.පී. ස්. ස්. ත් ා
ව් ේමව

357-සී, මාර ේහ

072-9028586

335685175

451

ේේ.ව. න්. ම.ේස
ේ ිම ත් මවා

358- වී සූම.ව්න්ද

071-3457535
071-5195653

332271633

452

.ව. ආර්.
ප්රිවශාන් මවා

358 ව, හැඩිේදළධ්න්ද

071-3455503
072-4380024

453

පී. ව. ේස ා ත්
මවා

359- දඹු ර

075 0910202

454

න්.ඩී.
ේමව

360-

071-3459800

455

. පී. පී. වී
මවා

456

445
446

.යූ.ියවසිම.
ත්

071-8142989

356-ව,
කි ා රත්

033-5680656 071-7187482
071-8142989
033-4906676

දාරඩුන්

360 ව, දාරඩුන්
පහල

033-3436424 071-2951056

ඵන්.ඵථ.වී.පී. අෙරවීර
ෙයා (වැ.බ)

360 බී් මමියටිව

033-2271740 077-0376400

457

ේේ.ආර්. ස්.ේහමමා
ලි ටුව

360- සී, දාරඩුන්
මධායම

071-3456588

458

යූ.පී.ේ්ව. ස්.සම
ේස් ටුව

360-ඩී,
ඉඹුමගස් ිමග

071-3459397

නෙ

ාෙ නිළධාරි වස්ෙ

259

ඩේලිේ.ව.ිමජි
කුමා මවා

සූම.වපාළුර පතු

729653964

460

ඩේලිේ.ව.ිමජි
කුමා මවා

සූම.වපාළුර දකුක

729653964

461

ව.ේ්ව.ජී.ේ්ව
නත්
ේගොඩ ටුව

සූම.වපාළුර
ැේග හි

778515561

462

ආර්.පී.ේ්ව.ිම ා ක
මවා
ේේ. න්.වී සිාංහ

්ැන්දලිව්ගදපාළුර
ැේග හි
්ැන්දලිව්ගදපාළුර

718108769

033-5612787

මහ ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
අනු
අංකය

463

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන අංකය

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

721439866
84

නිවදේස්ේ දුරකාන
අංකය

464
465
466

ස්.ව. .රු්වෂාන්
සු වී මවා
ඩේලිේ.ටී. ස්.ේබො
ේත්ජු මවා
ආර්.ව.ඩී. ස්.ජීරනී ද
නමිමස් ටුව

467

ටුව

468

ේ්ව.ව.ජී. ස්.ේ්ව.

469
470
471
472
473
474

බගහි
දාංගහේරල

729170401

්ැන්දලිව්ගදපාළුර
පතු
මහ නුේවේගොඩ

718029868
112952129

බගහි

772959307
112923123

මහ නුේවේගොඩ
පතු
ස්. ස්.බී.ඩී.ේ්ව.ඩී.ජ මහ නුේවේගොඩ
වරර්ධා
දකුක
ඩේ. ටු.ජව ාත්
ඉහා ් ගහමුක
පතු
. .නින.ේපේර් ා ඉහා ් ගහමුක
ටුව
දකුක
ආර්.පී.වී.ඩි. කසිාංහ ඉහා ් ගහමුක
මවා
ැේග හි
ටී. .සිදත්
පුර්වරැටිව
ාන්්රේස් මවා
ඩේලිේ.වී.ව.ඩී. න්.
පහා ් ගහමුක
ේේ.ිමක්රම මවා
පතු

779801356
718574196

112975965

775115005

112975965

775115005

113195367

718483192
776786594
723837898

475

ස්.සී.ජවසිාංහ මවා

476

ව.ඩී. ාජප්වෂ මවා

477

ඩේ. න්.ෂර්ටුලා
නධි්ාම.
. ච්.යූ.ේ්ව.තිචේස
ා

කිම.මැටිවාගා

ටියුම.න් ව.තිචේස ා
මහ ා
ස්.ඩී.ජී.ේසෝමවී
මහ ා
ේ්ව.ව.ව. ස්. සාාංන්
්ා ටුව

දළුියටිව බගහි

ාතුඩුර

718108770

482

ච්.වී.ළධමාලි සි්ා
ටුව

ාතුඩුර බගහි

718271363

483

සී. . ස්.රුරන්
මවා

ියන් මැද

726115939

484

බී. ම.ඩී. ස්. ස්.මධු
රන්තිච ටුව
ම. .ගුක ත්
මවා

න්වබාර් ගවුන්

716540487

ේ්ව. ම.ව.ව.සී.
ගුකතිචල් ටුව

ේගොාංන්ේ ොග

478
479
480
481

485
486

පහා ් ගහමුක
ැේග හි

778948888

ැලිගම

112959546

726176676

112974105

718415730

ේ්ෝියරත්

718415730
112974105

දළුියටිව දකුක

716226124
775246444

ේඩ් මුමල දකුක

724108915
777209883
713480247
85

ම. ස්. . ස්.යූ
ේස ා ත් ටුව
ඩේලිේ.ව.පුෂ්පකුමා
මවා
ඩේලිේ.ව.පුෂ්පකුමා
මවා

ියන් මැද බගහි

490

ච්.රින.ඩී. න්
ාන්්රසිම. මවා පු ප්පාඩු ිරැඩ
බැලීම

ේගොාංන්ේ ොග
බගහි

491

ච්.රින.ඩී. න්.ාන්්ර
සිම. මවා
ඊ.පී.සුජීරා පුෂ්ප
කුමාම. ටුව

නප්පුේගරත්

බී. .ආර්. ස්
බස් ාව් ටුව
යූ.පී.ේසේ ිම ත්
මවා
ආර්.ව. දීශාළධ
ාංරල ටුව

නහුග ම

ච්.ඩී.චිත්රා
මම්ාන්තිච ටුව
ආර්. ම. ස්.මධුාාෂි
ණී කර් ටුව

පඩුියල දකුක

487
488
489

492
493
494
495
496
497

498
499

077-2465755

ේඩ් මුමල
ැේග හි
ේඩ් මුමල බගහි

775924024
775924024
757812513

112942387

ා ාංරල

712877976
332269104

ා ාංරල දකුක

719718176
778739668
718918194
772557351

පඩුියල පතු

පඩුියල

757812513

726625165
717065079
711489539

ැේග හි

ආර්.ව.ටී.ේ්්ෂලයා ේගෝ ේහ
ණි කසිාංහ ේම ිමව
ැේග හි
ස්.ව. ව ා
ේගෝ ේහ බගහි
ාාන්දනී ටුව

716937246
713480488
717411789
112970478

. .ව.ඩී.සිම.රර්ධා
මවා
නින. ම.හදුන්්න්ද
ටුව

ිමේදළධව බගහි
ේගෝ ේහ

පතු

722913811

502

.ව.ේේ.මේ ෝජා
ේසේරන්තිච ටුව

ේගෝ ේහ

දකුක

774609161

503

ඩී.ඩී.ළධහාම
ගුක ත් මවා
ේේ.ේ්ව. ත් මාලි
ජවලත් ටුව
ඩේ.ව.පී ප්රිවශාන්
මවා

ිමේදළධව
ැේග හි
කිම.මලරල

506

ඩී.යූ.ේ්ව.්ළුආ ච්චි
මවා

කිම.මලරල දකුක

718586937

507

ස්.ේ්ව.සී. ස්.සූම.ආ
ච්චි ටුව

කිම.මලරල බගහි

718103866

500
501

504
505

112972117

728427366

777209357
729402006
713480475
718467330

මුතුගල

86

ටී.නින. ම.සම ිමක්රම
ටුව
ඩේලිේ.ව.ජී. කසිාංහ
මවා

කිම.මලරල පතු
රෑබඩ පතු

777872591
713480263
718176489

510

ස්.සී.ජවරර්ධා
මවා

රෑබඩ දකුක

777206885

511

ේේ.ව.නින.ටී.ජවලත්
මවා
පරළධ හාංසි්ා
ිමක්රමආ ච්චි ටුව
ටී.ඩේලිේ.ව.ාන්්රදාස
මවා
ව.ව.ඩී.ල්වටුණී
ේප්රමරර්ධා ටුව

රෑබඩ බගහි

718176444
713479960
754710368

515

ේ්ව.ස ත් කුමා
මවා

කිම.කිත් පතු

516

ස්.ව.ආර්.ටී.
සම ේ්ෝන් ටුව
ඩේලිේ.වී.කුමාම. ටුව

ිටිේ්ේහමගමල
ැේග හි
ිටිේ්ේහමගමල
බගහි

518

ස්. ස්.ේ්ව.ජවලත්
ටුව

ේහේන්ගම

779199858

519

ේ්ව. .වී ේ්ෝන්
මුතුබණ්ඩා මවා

ිමළිඹුල පතු

718225916

520

ේ්ව.ව.සී.බී
්ළුආ ච්චි මවා -

පුර්වියටිව

776937655

521

ේ්ව.ව.සී.බී
්ළුආ ච්චි මවා

ිමළිඹුල දකුක

776937655

522

ඩී.ව. න්.මධුමාලි්ා
ටුව

ර පලා

771792693

523

ේ්ව.ව.ාන්්රල ා ටුව

බේමේපොල

718044430

524

ේ්ව. .වී ේ්ෝන්
මුතුබණ්ඩා මවා

බලිිමල

ම.ව. ස්.ප්රිවාංන්්ා
ටුව
ආර්. .පී. ත් ාව්
ටුව

නමුණුකුඹු දකුක

333339181

718225916
752379332
774129268

මමරතුහිම.ියටිව

332279773

718098131

ටී.නින. ස්.
ේ න් ේ්ෝන් ටුව
ේස ාළධ ්ළුආ ච්චි
ටුව

මාළිගා ැන්

332278361

775256542

ේ්ව.ව.රූපසිාංහ මවා

නීලමහ පතු

508
509

512
513
514

517

525
526
527
528
529

රෑබඩ

ැේග හි
333832827

කිම.කිත්
ැේග හි
කිම.කිත් බගහි

711400066
772580101
771931821

332256512

713480099
777428872

පස්ග ම

718366561
332257054

87

779618163

ේ්ව. ස්.ඩේ.ිමේේ
ේ්ෝන් මවා
පී.ව.ඩී.ළධමටුණී ටුව

නීලමහ දකුක

777219025

බුත්ියටිව පතු

716476774

ආර්.ේ්ව. ස්.ියවේසෝ
ම මවා
ේේ.පී. ාංජිත්
තිචල්සිම. මවා
ඩී.ව.සී.දිසා ාව්
මවා

බුත්ියටිව දකුක

332279884

718366798

න මාංේගොඩ

335680415

716552630

්හගා

718405469

535

ේ්ව. ස්.ඩේ.ිමේේ
ේ්ෝන් මවා

න මාංේගොඩ පතු

777219025

536

.ේ්ව.ආර්.ල්වමා
ලි දවා ත් ටුව

ඌරුරල බගහි

784705397

537

ේ්ව. ම.වී.ඩී
ේපේර් ා මවා
ස්.ව.මාංගලි්ා
ඩේලිේ. .ආර්.ළධර්
මලී රාසල ටුව

ඌරුරල
ැේග හි
සිවු ළුමුමල
මාහ ගම

540

ඩේලිේ. ස්.මම්ාන්
තිච ටුව

කිණිගම

541

ඩේ.

කිඹුමේගොඩ

542

ඩේ.ව. ස් ජව ත්
මවා

ියළිකුත්තුර

543

ව.ව. ච්.ව.නධි්ාම.
ටුව.ඉන්්රාළධ ටුව
ව.ව. ච්.ව.නධි්ාම.
ටුව
ජී.ඩී.ළධලන්තිච ටුව

ේවොාංග මුමල

530
531
532
533
534

538
539

544
545
546

.ජි.ේ්්ෂලයා

332255638

715991650

332256158
726068683
713469978
332279703

774107895
716564547

ිය රමේගොඩ
්දුමුමල

333835967

776142413

333835967

718087633
776142413

නඹගස්ියටිව

715337856

ේදො ේප් ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
අනු
අංකය

547
548
549
550
551
552

නෙ

K.B.N.

ාෙ නිළධාරි වස්ෙ

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන අංකය

න්දසිම. ටුව රතුරුගම

P.VP. ජවන්

මවා

D.C.G. ජවතිචල්
මවා
D.C.G. ජවතිචල්
මවා
R.A.K.P. ත් ාව්
මවා
M.P.දිලිළධ ළධ ාංජලා
ේමව

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

0716536763
0718046645
0774442045

ියාංගමුර
්ැන්දේගොමලිරැආ
බ

0754467638

කුමටිිමල

0754467638

මගස්රත්

0710739416

හිස්රැමල

0779881379
88

නිවදේස්ේ දුරකාන
අංකය

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577

R.A.M.L. ාජප්වෂ
ටුව
R.A.K.P. ත් ාව්
මවා
M.A.N.
්රුකා ත් මවා
G.S.R. කුමා සිාංහ
මවා
G.D.D.D.ජවසූම.ව
ේමව
G.A.A.N.S.ග ලත්
ේමව
W.D.R.K.්රුකා
ත් ේමව
M.G. ාංජිත් ගමේව
මවා
M.R.G. මදු ාරල
ටුව
P.A.G.A. ිමේේසූම.ව
මවා
H.H.D.N. නනුරු්වෂ
ටුව
S.N.පාම.ස් ේම ිමව
E.A.G.K.
ාන්්රේස් ටුව
K.A.S.ඉේර්ෂා
ේම ිමව
E.A.G.K.
ාන්්රේස් ටුව
K.M.S. සමන්
ජා ් මහ ා
J.M.A.K.ජවමහ
මවා
H.W.L.නනු මවා
N.P.M.S. ර ත්
ටුව
M.A.S. මාංා ාව්
මවා
R.S.K. රූපසිාංහ
මවා
R.S.K. රූපසිාංහ
මවා
M.K.Y.U.
ිමක්රමසූම.ව මවා
H.A. මයා ාාන්දනී
ටුව
S.M.T.S.
ේස ා ත් මවා

කිම.මැටිවරත්

0712147000

පඩේරලිරැබ

0722617361

මීය තිචම.ගල

0771602288

ාංරල

0777116433

රගරල

0716065689

ේපොමේහ

0717542227

ේරදගම

0779402820

දාංගමල

0713477984

ගළධහිගම පතු

0713479833

පැියලිවරල

0775739119

දාංගමල පතු

0713479723

ගණිහිගම දකුක

0778002681

පමේලගම

0776908015

රමේපොල

0717374921

පමේලගම
දකුකිරැආබ

0776908015

ේේ හැ

0727241724
0725344446

කිම.රා

0783621245

මැ්ගේදගම

0716077086

මැ්ගේදගම පතු

0711859124

මැ්ගේදගම දකුක

0718156644

පඩගම

0718213004

ිමහා කුඹු ිරැආබ

0718213004

කිම.ඳිරැල

0713478040

ේබෝගහරත්

0771324748

ටුමලේත්

0714465191
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J.A.M.S.ජවසූම.ව
මවා
W.A.G.R.
ේසපාලි්ා ටුව
R.G. ගාටුණී
ාජප්වෂ මවා
R.H.A.C. ේවොමළධ
ේමව
D.M. පුෂ්පකුමා
මවා
I.P.P.R.
ඉලාංගේ්ෝන් මවා
L.H.A.N. පපුම
කුමාම. ටුව
E.A.D.M. දිම.සිාංහ
ටුව
S.A.W. සුාසිාංහ
මවා
A.P.හපුආ ච්චි ටුව
K.K. ටියුඩර් මවා
K.K. පදවසිම. මවා
W.A.J.S.N.ිමජවසිාං
හ මවා
R.A.C. කුමාම.
ාජප්වෂ ටුව
J.M.M.C. ජව ත්
මවා
J.M.M.C. ජව ත්
මවා
K.C.සඳමාලි
ේම ිමව
I.A.D.I.ේපේර් ා
ේමව
K.P.L. රසන් මාලා
ටුව
M.L.S.C.ලිව ේව
මවා
W.K.P. කර් මවා
D.A.P.DE
දිසා ාව් මවා
U.N. ලිව ආ ච්චි
මවා
K.N ාතු ාංගනී ටුව
U.N. ලිව ආ ච්චි
මවා
P.A.G.C.ිමේේසුන්ද
ේමව
R.M.Y.C. ාජප්වෂ

පහල ටුමලේත්

0718054366

ඉහල ටුමලේත්

0726958158

මාහමහලුර

0775952032

තිචිමම.ගම

0776539477

මිනලරලා

0778901245

බණ්ඩා ාව්පු
ැේග හි

0779845240

මිනලරලා

0711208526

බණ්ඩා
බගහි

දකුක
ාව්පු

0713479847

ඉඳුරුගමල

0721674817

්න්ළධමහ
ේ ම.ලන්ඩ්
ිගඹගහරත්

0776190140
0771048177
0716321101

දාරා

පතු

0718119802

දාරා

දකුක

0713477027

ඹුගන් රත්

0725461307

කිතුල්න්දිරැආබ

0725461307

නමලිවරත්

0717014964

පාළුපැමියග

0773373307

දිවරාල (

0711486327

දිවරාල

0724803500

නනු ාේගොඩ

0713478141

ේර ළුග ේපොල

0713442983

ැදුන්ේගොමල
(රැආබ
නනු ාේගොඩ දකුක
ැදුන්ේගොමල
දකුක

0770263556
0776040448
0770263556

පැමියග

0712286009

ව්ේඹ

0771318404
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ටුව
B.W.M.R.W.බණ්
ඩා මවා
M.A.P. මුකසිාංහ
මවා
N.H.S. ාලරත්
මවා
K.A.D.K.R.
කුමා ේප්ළි ටුව
M.A.T.S.මධුෂාළධ
ේමව
N.H.S. ාලරත්
මවා
S.V. සුජිත් කුමා
මවා
M.A. නජිත් ප්රීතිචලාම
මවා
H.P.G.S.කුමාම. ටුව
B.S.D.
්රුකා ත්
N.S.S. ජවසිාංහ මවා
S.A.C.J. සම වී
මවා
M.දවාසිම. මවා
B.W.A.D.ේපේර් ා
මවා
A.R.A.R.
ේසේ ිම ත් මවා
A.A.A. ධා වී මවා
J.A.S.C.ජවවී මවා
K.K.D.D. ප්රිවාංගනී
ටුව
A.K.නනුෂ ගවාන්
මවා
W.P.H.P.වී සිාංහ
ේමව
K.V.N.S.ේපේර් ා
ටුව
P.K.B.S. පඩුරාරල
මවා
A.A.A. ධා වී මවා
H.A. ළධේ ෝෂා
ාන්්රපාල ටුව
W.AT. හර්ෂනී ටුව
P.K.B.S. පඩුරාරල
මවා
E.A.W.R. දිම.සිාංහ
ේම ිමව

මණ්ඩාරල ප.

0713405690

න්දා ාම ේපේදස

0777468954

මාර ිරැආබ

0775097671

මණ්ඩරල දකුක

0718184519

පුාංචි මණ්ඩාරල

0715789132

කුරුඳුේහ

0770465047

බදුරත්

0718204755

පු පාගල

0718174121

්ෑ ගල

0772793134

ා්ඳේපොල

0778398126

ප ්ඩමුමල

0775951928

රැලි්ැටිවරත්

0718119803

ේදමලගම

0713479807

රමන ඹ

0726146869

හැළු මහ

0718081567

ප න්රල
පැලහැල

0771329794
0718389448

මදු ාර (රැ.බ.

0716370830

ේගොඩ පැලහැල

0702325985

්ජුගස්රත්

0766597206

ේද්ග

0713479569

ප ාංේගොඩ

0777970171

ා ාංේපොලිරැආබ

0771329794

ාමළුර

0778502372

ගමරලේගොඩ
්ළුේ්ොඳවාර
ිරැආබ
්ළුේ්ොඳවාර
බගහි

0714276058
ැ:

0719646929
0715393180
91

632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

A.L. ත් සිම. මවා
M.A.N.K.ේපේර් ා
ටුව
A.A.O.Y.ගුක ත්
ටුව
Y.A.ප්ගමසිම. මවා
S.N.G.I.S.ඩවස්
ේම ිමව
Y.A.A. ජ ප්රිව
කුමා මවා
J.A.S. ජවසූම.ව ටුව
B.L.G.ිමේේසුන්ද
ේම ිමව
K.K.S.ේ්ොස්පැලර
ත් ටුව
K.A.S.C.ේ්ොඩි්ා
මවා.
P.A. ධාර්මසිම. මවා
H.P.N.M.පතිච ක
ටුව
W.A.නජිත්
ගුකරර්ධා මවා
K.K.D.D. ප්රිවාංගනී
ටුව
R.A.R.ියේ ෝටු ටුව
K.K.U.M.K
ේප්මදාස ටුව
W.R. ප්රිවන්තිච්ා
ටුව

පහලේදො ේප

0774287179

ඉන්ේදොලමුමල

0778791668

ගේන්ේගොඩ

0712203106

ේ ම්ැකුක

0713477810

ේදො ේප

0773651498

ඉ්ගදමමේදළධව

0776423405

ේ්ගගරත්

0713479816

ගමේපොතුේගොඩ

0712200166

දැ ෑමුමල

0779455106

න්ම.ද ( රැ.බ.

0718119789

මාලිඳ

0713437768

මාලිඳ

ැේග හි

0719826503

න්ම.ද බගහි

0714601491

රා ළුරාර පතු

0716370830

රා ළුරාර දකුක

0721431281

ගුරුරල

0728633827

ේගොඩ ගුරුරල

0713875140

ඉහල
ලුණුගමිරැආබ
D.E.පවගමබඩ මවා පහල ලුණුගම
K.P.D.ිමජවසිම. මවා මීය ගහරත්
P.K.I.S.නබවසුන්ද
රහ ්
ටුව
U.L.V.ල්වමාලි ටුව පාළුගම
W.A.C.D.නේේ ත්
පාලුගම බගහි
ේමව
පහල
S.A.D.M.සඳමාලි
මාියටිගමිරැආබ
ේමව
කිඹුමිමලරත්
K.C.ජවමාම මවා
S.A.D.M.සඳමාලි
ේමො ේහ
ේමව
R.A.M.M. කතුාංග
මමරා
මවා
D.A. නනු ාන්්රසිම. පඩමාියටිගම
මවා
(රැ.බ.
D.A. නනු ාන්්රසිම. පඩමාියටිගම දකුක

0712424648

D.E.පවගමබඩ මවා

0712424648
0717252198
0702718199
0713370293
0719331657
0715807274
0715508789
0715807274
0773779406
0713479542
0713479542
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මවා
R.A.D. කුමාම.
කතුාංග ටුව
U.A.S. ත් සිම.
මවා
K.A.A.S.ේ්ොඩි්ා
ටුව
P.D.M.S.C.
ිමේේසූම.ව මවා
P.A.ධාර්මසිම. මවා
S.H.P.ගුක ත්
මවා
K.A.S.C.
ේ්ොඩි්ා මවා
S.M.I.S.ේපේර් ා
ේමව
M.A. කුමුදිනී
සිම.ේස ටුව
W.W.S.වී ්වේ්ොඩි
ටුව
K.T. නූජා දමවන්තිච
ටුව
K.D.M.ශාං්ලා
ේමව
K.T. නූජා දමවන්තිච
ටුව
M.A. කුමුදිනී
සිම.ේස ටුව
P.A.G.A. ිමේේසූම.ව
මවා
R.L.I.ජවසිාංහ
ේම ිමව
S.M.S. සිසි කුමා
මවා
S.M.S. සිසි කුමා
මවා
R.L.I.ජවසිාංහ
ේම ිමව

අ.අ.

ාෙ නිලධාරි වස්ෙ

680

173 පමටිව
ැේග හි

ේේමගම

0718366921

ලාංසිවේහ

0768740177

සමකබැ්ගද

0710125071

සම බැ්ගද පතු

0716953656

තිචත් පත්

0713437768

ිරැබ

මහරලරත්

0711095894

ළධ්රල

0718119789

්පුේගොඩ

0788179657

කුමාම.මුමල

0772990072

ිමටිගම

0724339869

බාංගලාරත්

0776013767

ප

0717629171

ාප්න් ද

පමටිවගමිරැආබ

0776013767

පූේගොඩිරැආබ

0772990072

මැණි්වලන්ද
(රැ.බ.

0775739119

පඩුගම (රැ.බ.

0717490032

ේස සුන්ේගොඩ

0779815607

පඩ් පැමල
0779815607
(රැ.බ.
පඩ් පැමල
0717490032
දකුක
්ැාණිව ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
ේප්්ගගලි් නිවදේස්ේ
ාෙ නිලධාරිදේේ
දේස්ේවා
දු
්ථ
නාං්ව දුරකාන
නෙ
ස්ථාානදේ
දුරකාන
අංකය
අංකය
ච්.ඩී.ප්රිවාංගනී
0716320917
112945140
ජව ත් ිරැ.බ

93

681

173/ව පමටිව බගහි

682

173/බී පමටිව පතු

683

ඩී. . න්.කුමා/ 
ිමේේ ත් ිරැ.බ

717497494

ච්.ේ්ව.නින.ිමක්රම
ාව් මවා ිරැ.බ

772268870

174 පෑලිවේගොඩ
ගගබඩ

පී.ජී. ස්. ේපේර් ා
මවා

719297008

684

174/ව පෑලිවේගොඩ
රත්

ආර්.ඩී.ඩී. සඳමාලී

716954494

685

174/බී පෑලිවේගොඩ
ැේග හි

පී.ජී. ස්. ේපේර් ා
මවා ිරැ.බ

719297008

686

174/සී මීය ගහරත්

ම.
ටුව

718768216

687

256 හුණුියටිව පතු

ජී.ජී. න්.
්රුකාතිචල් ටුව

688

256/ව හුණුියටිව
දකුක

689

256/බී ේරේමේගොඩ

.ජී. සුළධම ශාන්
මවා

690

256/සී

.ඩි. ශාළධ්ා
කුමාම. දවා න්ද

712525181

691

256/ඩී හුණුියටිව
ැේග හි

ටී.ේ්ව. ස්.
ළධමටුණී

713227477

692

257 ර රාසල
බගහි

ාේහ

.ටී. දීශාළධ

112938582

ච්.ේ්ව.නින.ිමක්රම
ාව් මවා

714464566
772268870

112913177

ච්.ටී. පපාලී

716371770

719726733

94

693

257/ව
හිඹු රැමේගොඩ

ියයුටුණි කුමම.්ා
ලිව ේව

777894777

694

257/බී ර රාසල
ැේග හි

ච්.ඩී.ප්රිවාංගනී
ජව ත්

112945140

0716320917

695

258 ේේරැමදුර

ච්.ව.ජී. කතුාංග
මවා

112922000

717532000

696

258/ව දළුග ේගොඩ

697

258/බී නුාංගමුේගොඩ

. ස්. ස්.ඩී.
ඩවස් ටුව

0713577047
0725173870

698

259 ර ා් ත්

ව.නින. පතිච කේව
මවා

0716111957
0774220359

699

259/ව ඊම.වරැටිව

ජී.ව.ඩී. ප්රිවන්තිච

718864649

700

259/බී
ේ්ොේහොමිමල

ඩේ.ව.ව.
ා ටුව

714614163

701

259/සී ේගොඩ
ඊම.වරැටිව

පී.ජී.ඩී.මාංජුලා ටුව

702

260 දිප්ියටිේගොඩ

ච්.ව.ජී. කතුාංග
මවා ිරැ.බ

703

260/ව දළුගම

ආර්.ආර්.්රුකා ා
ව් මවා

ස්.පී.ඩී.ගමේව ටුව

0783694418
0717320231

.ේපේර්

723503388

112922000

717532000

729825767

95

704

261 ේරදමුමල

ේේ.ව. ලින් ිමජි
කුමා මවා

714640608

705

261/ව ගමේබොරැමල

ඩේ.රුිමළධ ේපේර් ා

726442062

706

262 ේපතිචවාේගොඩ

ේේ.ව. ලින් ිමජි
කුමා මවාිරැ.බ

714640608

707

262/ව මෑරැමල

ජී.ළධමලසිම. මවා

775572257
713483514

708

263 සිාංහා මුමල

ඩී. . න්.කුමා/ 
ිමේේ ත්

717497494

709

263/ව ියලියටිව

710

263/බී සිාංහා මුමල
පතු

න්.
ටුව

711

264 ්ැලණිව

.ජී. සුළධම ශාන්
මවාිරැ.බ.

716371770

712

264/ව ේපොමේහ

ඩේ.චින් ්
ළධේ ෝෂක මවා

770399907

713

266 ලරතු
ේහන්ියග දකුක

ේ්ව. ච්.ආ න්ද
පත්මසිම. මවා

718206229

714

266/ව ්ැන්දේහ

ේ්ව.ධා ටු්
පඩුග ේපොල මවා

715

267 ලරතු
ේහන්ියග පතු

පී.ව.ිමමලසිම.
ේපේර් ා මවා

711411750

716

267/ව කිම.බත්ේගොඩ

සී.පී. කතුාංග ටුව

717532000

ච්.ඩී.ේ ෝහි මවා

712171316

.පී. ගමේව

716115667

112918938

96

714819614

හිවගම ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
අ.අ.

ාෙ නිලධාරි වස්ෙ

ාෙ නිලධාරිදේේ
නෙ

පමුණුිමල

ේ්ව.ව.සී. ම.
්ස්තුම.සිාංහ ේමව
ේ්ව.ව.සී. ම.
්ස්තුම.සිාංහ ේමව
ිරැ.බ.
.ව.නින.ේ්ව.ේ්ව.
මාවාදුන් ටුව
ඩේ. ව. ස්. න්.
ිමේේසූම.වටුව
ආර්. ව. මහින්ද
කවී මවා
ඩහි. . .
දිමරු්වෂි ටුව
ජි.ව.නින.ියයුමීය  ටුව

717

ගමවදණ්ඩ
718

පහා හිවන්ිමල ආ ැ
719
720
721
722

පහා හිවන්ිමල
බගහි
පහා හිවන්ිමල
මධායම
ඉහා හිවන්ිමල
පතු
මාර මණ්ඩිව

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන
අංකය

711625371
711625371
783583136
112920146
113197422
112928333

724

මාේ්ොා පතු ඉහා
725
726

මාේ්ොා පතු
මධායම
මාේ්ොා පතු පහා

727
728

මාේ්ොා දකුක
ඉහා
සපුගස්්න්ද

729
730
731

මාේ්ොා දකුක
පහා
මීය ගහරත්
ැේග හි
මීය ගහරත් බගහි

732

ද කගම
733

් මමරත්
734
735

සිවඹලාේප් පතු
සිවඹලාේප් දකුක

736

වටිේහ
737

071-0718138
072-8558289
077-8241255
071-3485250
011-2977086
112928333 0778241255

723

ඉහා හිවන්ිමල
මධායම

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

ඩහි. . .
දිමරු්වෂි ටුව
ිරැ.බ.
මාලා ප්රිවන්තිච
කුමා ේප්ලි ටුව

112962290
ස්. ව.ිය. දිස් ා
ටුව
දීිය්ා දිසා ාව්
112975855
ටුව
ව.ේ්ව.ආර්.ආර්.
011ේපේර් ා ටුව
2907726
ඩී. .
0112962386
ේහමටිආ ච්චි ටුව
ව.ව.පී.ේ්ව. නධි්ාම.
0112906686
ටුව
ව. ස්. .රින. න්.
නර්ථ ාව් ටුව
ඩී.ඩී. ච්.
දහ ාව්ේව ටුව
ච්.ව. ස්. න්.
ගුකරර්ධා ේම .
බී.ව. .ව. කුේර්
ටුව
පී.ේ්ව.පී. ියාංේදළධව
ඩහි. ස්. ජවන්
011මවා
2488658
ව.නින. මමලර
011ආ ච්චි ටුව
2909796
97

071-9935985
712264818
071-0411881
071-1626623
071-7768406
077-3625796
071-5656062
077-2460329
072-3380288
784711761
071 3485200
071-4607931
719350420
077-5814191
775144451

නිවදේස්ේ
දුරකාන
අංකය

සිවහලාේප්රත්
738

ේහිනවන්තුඩුරආප
739

ේහිනවන්තුඩුරආද
740

ේහිනවන්තුඩුරආ ැ
741
742

ේහිනවන්තුඩුරආබ
මාහිමආ ැ

743

මාහිමආ බ
744

ේගෝ රල / ැ
745

ේගෝ රල /බ
746

ේගෝ රල මධායම
747

මරත්
748

ේබොමලෑගල
749

පමටිිමලආප
750

පමටිිමලආද
751

හිවගමආප
752
753

වබ ලුරආප
හිවගමආ ැ

754

හිවගම දකුක
755

හිවගම බගහි
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වබ ලුර දකුක
757
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රමගම බගහි
759
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ග ව

බී.පී.ආර්. ාජසිම.
011මවා ිරැබ.
3102654
ම.ව.පී.ළධශාන්
ේපේර් ා මවා
112146991
ිරැ.බ
ව.ජී. න්. ියේව ා
112913755
ේමව
ම.ව.පී.ළධශාන්
ේපේර් ා මවා
ටී.ඩී. ්හඳේව ටුව
පී.ඩී. න්.
වී රර්ධා ටුව
ේ්ව.ව.ඩී. .
මධුරන්තිච
ේ්ව.ඩී. ව. ම.
011ිමජවේස් මවා
2481853
නින.ඩේ.ේ්ව.සී.
ිම ා ේව ටුව
ඩේ.ව.ඩී. සිමරා
මවා
ේ්ව.ේ්ව. ස්.
ිමක්රමතිචල් මවා
.ඩී.පී. මධුාාෂිණී
ේමව
ඩී. . ම.
113191116
මාංගලි්ා ටුව.
ේ්ව.ව.ඩී. ස්.
113191092
දිනු්වෂ මවා
න්. ම.ඩී.යූ.පී.ේප
ේර් ා මවා
පී.ඩී.ව. ප ාියටිව
ච්.පී.ේ්ව.
ේහිනවන්තුඩුර
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92 - කිඹුලාියටිව
දකුක

ේ්ව.ඩේ. ප්

92A - කිඹුලාියටිව
පතු

ේ්ව.ඩේ.ප්ර ාන්දු
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ේ්ව. ාංජිත් තිචල ද
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් ාව්

ච්. ස්.ව.ටි.
සමන්තිච ටුව

142A - කු
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ච්. ස්.ව.ටි.
සමන්තිච ටුව
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142B - කු
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ටී. දවා සුළධම මවා
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ඩේ.ව සමන් මවා
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144 - ලිව ේව මුමල
දකුක

ජී.ිම. නත්
මවා

ාව්

144A - ලිව ේවමුමල
පතු
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145 - බණ්ඩා රත්
බගහි

ජී.ිම. නත්
මවා

145A - මූ්ලන්ගමුර
EAST

ච්.ව.ආර්. ාාන්දනී
මවා

071-8202621

145B - මූ්ලන්ගමුර
බගහි

ඩේ. න්.ේ්ව.
ආම.වරාංශ මවා
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145C - බණ්ඩා රත්
ැේග හි

පී.ඩි. ස්.
්රුකා ත්

071-8920236

146 - න බලන්මුමල

ආම.වරාංශ මවා

147 - සීදුර

පී.
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ාව්

0715118282/
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පී. න්.ිය. ප්ර ාන්දු
මවා

071-6346912

149 - ිරම.රත්

ේ්ව.ආර්. ළධමමසිම.
මවා

0718202240

150 - ගුරන් හමුදා
්ඳවු

ේේ. .හි.
පුෂ්පකුමා මවා

151 -ේ්ෝිමන්
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809
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817
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ේ්ව.ආර්. ළධමමසිම.
මවා ිරැ.බ

153 - හී ටිව
බගහි

ේ්ව. ජවතිචල් සිමරා
මවා

011-3062995

153A - හී ටිව
ැේග හි

. වීන්්ර
ගුක ත් මවා

011-5670100

153B - හී ටිව
දකුක

ඩී.ව.ේ්ව. ිමේේතුාංග
මවා

011-2293757

154 - ේ්ගරේමොම ර
818
154A - ්ලහියටිව
819

820

155 - ආඬින බලම
බගහි

824

ේ්ව.ේේ. ිම්ව මසිාංහ

077-6576893

මවා
ඩි. ස්.ේ්ව. ස්.
ේප්රමසුන්ද මවා
ිමජිත් ේප්රමසිම.

071-6453946
011-2260893

මවා
. ේස ාධී

077-8939690

ස්.ව.
මවා

155B - ආඬින බලම
ැේග හි

පී.නින. න්. ප්ර ාන්දු
මවා

071-1396989

161 - මහහුණුියටිව
බගහි

ව.ව.ඩි. ස්.
ා්වේමරන් මවා

0777-574242

161B - ් රාියටිව

ේ්ව. ම.ඩි. .
ස්ගැන්ලි මවා

0718064429

161C - ේසමල්න්ද

ජි. සුළධම ප්ර ාන්දු

825
826

077-4046921

155A - රමේපොල
821

823

0718129847
011-2260535

814

815

ටී. දවා සුළධම මවා

077-6331021

0718129639
031-2224958
102

මවා

827

161D - මහා හුණුියටිව
බගහි
197 - පද ටුග බගහි

සීතිචම ්රුකා ත්
මවා

197A - පද ටුග දකුක

ඩේ.ජි.ටි.ඩි. කසිාංහ
මවා

198 - නලරතුියටිව

ජි.ඩි. ධාර්මා න්ද මවා

071-4727900

198A - දඹදු ව

සි. න්.ව. ද සිමරා
මවා

.077-1877481

199 - ්ගේදොළුර පතු

ිය.ේ්ව. ළධලන්තිච
කුමාම. ටුව

077-9854888

199A - ්ගේදොළුර
දකුක

ේ්ව.ව.ිය. ප්ර ාන්දු
මවා

0779492422

199B ්ගේදොළුගම

.ව. දීශා
ේපේර් ා ටුව

011-2290992

831
832

834
199F ්ගේදොළුර පතු
835

836

ඩේ.ව. ම. ේ ොද්රිගු
මවා

199F ්ගේදොළුර දකුක

. ින් නී
ේපේර් ා මවා

0711225120

.ව. ේපේර් ා මවා

0714487724

ඩේ. ම.ව. ේ ෝගම.ගු

0711202490

මවා
0111353557

201මුතුරාඩිව

ඩි.ව.ේ්ව. ිමේේතුාංග
මවා

102 කුස්රල

ඩි. ස්. ිමේේසිාංහ මවා

203 ගේන්ේපොල

ව. ාන්්රසිම. සිමරා

204 ේ්ො ේගොඩ

ඩේ.ේේ.ව. ිමේේසිාංහ
මවා

204A ලන්සිවරාඩිව

ආර්.ව.ටි.ඩි.ිය.
ත් ේස් මවා

840

077-2805136

0112257733

843
844

071-8202490

0112128558
199H ්ගේදොළුර පතු

839

842

ම.ඩි.ේ්ව.
ත් ාව් මවා

199D ්ගේදොළුර
බගහි

200 ැ පාල

841

071-43046694

0112252346

837
838

0775115924
011-2258469

829

833

0777033095
031-2312574

828

830

ේේ. .හි.පුෂ්ප
කුමා මවා

0718418145
077-9846585

011-2290789
103

077-9960145

ම.නින.ව. සම ජීර
මවා

204B ්සගහරත්
845

077-9799812

ටුනුරන්ේගොඩ ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
අ.අ.

ාෙ නිලධාරි වස්ෙ

මාේබෝදලආප.

ඩේ.ව. මාලි
න්දි්ා ටුව

මාේබෝදලආද.

ව.ේ්ව.ව.සී.ජා ීම
නම සිාංහ ටුව.

716378496

මාේබෝදලආබ.

ස්.ව.ටී. ස්.නනු ාධා
සුබසිාංහ මවා.

713462052

ිම ා මුමලආඉ.

ඩී. න්.ේප්රමසිම. මවා.

778021651

ිම ා මුමලආප.

ටී.පී.ේප්රමතිචල් මවා.

779579227

ිනරලආප.

.බී.ස ත් මවා.

714846323

ිනරලආබ.

ආර්.ව.ඩී.ේ්ව.ආර්.ේප්ර
ම ්ාන්තිච ටුව.

711704190

ිනරලආ ැ.

න්.සී. ස්.ජවේස්
මවා.

775528017

ාලපහ

්සුන් ස පත්
ජි දාස මවා.

713495436

වගගම

ේේ. .ව.ඩී.ේ්ව.
ජවේස් මවා.

717672477

රමියගමුමල

ේේ. . ස්.ඩී.ජවසිාං
හ මවා.

718156670

රඩුමුමල

ච්.පී.යූ.නම සූම.ව
මවා.

777916699

.ආර්.ිමේේරර්ධා
මවා.

777883284

848
849

852
853
854
855
856
857
858

ස්සැමල
859
860

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

න්.බී.ව. න්දනී
ප්රිවාං්ා ටුව.

847

851

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන
අංකය

මාේබෝදලආ ැ.
846

850

ාෙ නිලධාරිදේේ
නෙ

මැටිේ්ො මුමල

770179157

071-1575421

ච්.ව.ප්රිවදර්ශනී ටුව.

104

779387650

නිවදේස්ේ
දුරකාන
අංකය

රටි පහආප.

ේේ.පී. න්.ිමේේ ත්
මවා.

රටි පහ ආ දකුක

ස්. .ටියුඩර්
සුාසිාංහ මවා

721294039

රන්්ැපුමුමල

ඩී.ඩේ. . ස්.ේ්ව.
ප්රිවදර්ශ දුනුසිාංහ
මවා.

777134016

්ම ාේගොඩ

ේේ.පී.ාන්්ර්ාන්තිච
ටුව.

775552510

ේහො

පැමලආද.

.පී.ආර්.
මම්ාන්තිච
ගුකේස් ටුව.

722982632

ේහො

පැමලආප.

861

112295439

862

863
864

865
866

117413035
මහගම

සිසි කුමා ජවසිාංහ
මවා.

ආ ාංගාර

ආර්.පී. ගුක ත්
මවා.

ගම්න්ද

ආර්.සී.ශයාමලී ජවවී
ටුව.

779157113

ේබෝධිියහි රල

දිලිළධ මධුෂි්ා
ජවසිාංහ ේමව.

776224068

කුඩාේගොඩ

පී.නුරන් ිමජි කුමා
මවා.

773106449

ේදරලේපොල

ටී. .ඩේ.ේේ.
නම සිම.රර්ධා ටුව.

718385166

ගළධහිමුමල

ව.පී.ව.පී.ේ්ව.
කසිාංහ මවා.

776461672

ේප් ලන්ද

ේ්ව.සමන් කුමාම.
ිමක්රමආ ච්ී  ේමව.

778551640

ේපතිචවාේගොඩආප.

ටිතිච පුබුදු ශාන්
මවා.

776112377

ේපතිචවාේගොඩආද.

නනුෂ්් නම සිාංහ
මවා.

785604889

ගමේමේගද

පී.ව.සමන් ප්රිවන්
මවා.

718669704

867
868

723795747

113105114

869
870
871
872
873
874
875
876
877

ච්.පී. හැම.සන් මවා.

105

ේදො කාේගොඩආප.
878

ස්. . න්.බී.ේස ා
ාව් මවා.

773044650

ේදො කාේගොඩආ ැ.

ම.බී.නේශෝ්ා
ජව ත් ටුව.

778619783

ේදො කාේගොඩආබ.

ේ්ව.ව.ජී.ඩේ.කුරුප්පු
මවා.

770827199

ේදො කාේගොඩආද.

ඩේලිේ.ේ්ව.ාන්්රේසෝ
ම මවා.

718350344

ේ්ො ස

ේ්ව. . ස්. කුමාම.
ේමව.

715226714

ේ්ො සආමැද

.ේ්ව. න්.
ල්වමාලි ේමව.

713461850
ආ 770555939

ේ්ො සආ ැ.

ආර්. . න්දා
ත් ාව් ටුව.

777191681

මැඩෑමුමලආද.

ඩේ.ව.ේප්රම ත්
ිමක්රමසිාංහ මවා.

ළධමප ාේගොඩ

ජී.ේ්ව. .පපමාලා
වී ේස් ටුව.

ළධමප ාේගොඩආ ැ.

ච්.පී. න්.්ස්තුම.
ිමේේසිාංහ ේමව.

728800236

මැඩෑමුමලආප.

ච්.ව.ාතුම.්ා
මධුෂාළධ කසිාංහ
ටුව.

783927163

ළධමප ාේගොඩආබ.

න්.ේේ.
මවා.

723300313

රෑේගොේරආද.

න්.පී. නූජා කුමා/ 
ටුව.

773865400

රෑේගොේරආ ැ.

ව.ඩී. සමන්
ල්වමාම මවා.

718385156

්ලරා

.ව.ප්රිවන් නතුල
මවා.

721622669

හැල්න්ද

ව.ේ්ව. ස්. ්මපනී
ටුව.

776536399

මා

.ඩේ.ව. ච්.ිමේේසූ
ම.ව මවා.

725732443

879
880
881
882

883
884
885

112296263
713461862 77288
4537

886
887

888
889
890
891
892
893
894

ම

.පීම.ස්

106

රැමේහ

පී.ඩේලිේ.ව.සමන්
්රුකා ත් මවා.

779266040

රෑලිව

.ඩේ.ව. ච්.ිමේේසූ
ම.ව මවා. ිරැ.බ.

725732443

ව.ියේ ෝමණී ප්ර ාන්දු
ටුව.

776124942

පත් ඬුර

. ච්.සමන්
තිචල්සිම. මවා.

726649807

පත් ඬුර ආබ.

ේේ. .ේස ිම ත්
මවා.

718184221

පත් ඬුර ආප.

. ච්.සමන්
තිචල්සිම. මවා.
ිරැ.බ.

726649807

ේ්ො ේගොඩ නාං් 1

දිනූෂා සන්ේ ෝෂණී
ව් ාව් ටුව.

774022180

ේ්ො ේගොඩ නාං් 2

දිනූෂා සන්ේ ෝෂණී
ව් ාව්
ටුව.ිරැ.බ.

774022180

වාේගොඩමුමල

ේේ. .ේස ිම ත්
මවා. ිරැ.බ.

718184221

වාේගොඩමුමලආප.

ස්.බී.ේ්ව. ාතුම.
ේමව.

778234833

වාේගොඩමුමලආද.

ච්.බී. මහින්ද
ප්ගමලාම මවා.

713463558

ජී. ාංග ප්රිවශාන්
මවා.

716727048

ජී. ාංග ප්රිවශාන්
මවා. ිරැ.බ.

716727048

895
896
මලාංගල
897
898
899

890
891

892
893
894
895
පා
896
සමෘ්ගධිගම
897
ේපොමරත් ආ ැ.

.ඩී.ආර්.ේසෝමරර්ධා
මවා.

776996963

ේපොමරත් ආබ.

.ඩී.ආර්.ේසෝමරර්ධා
මවා. ිරැ.බ.

776996963

898
899
ගමේලොලුර
900
901

ගමේලොලුරආ ැ.

ේස සඳසිම.
වී බ්ගද මවා.

724609509
714511762

ස්.ව.ඩී.පී.ල්වමාම
107

සම ේස් මවා.
පන් ාරුර

.ටී.සී.ජව ත්
මවා.

718336012

්ලහුේගොඩ

බී.නර්ජු ල්වෂ්මන්
ියවදාස මවා.

713462139
777748028

වටිව

ව. ම. .රු්වමලී
ිමේේ ත් ේමව.

713462291
773728787

පීමලරත්

සිඩ්ළධ ස ත් ප්ර ාන්දු
මවා.

779193410

ේ්ෝියරත්

ඩේලිේ.ව.නින.ජවරර්
ධා මවා.

වටිව ආ ැ.

ඩේලිේ. .සී.වී
ේ්ෝන් මවා.

වටිව ආමැද

ඩේ.ඩේ.ව.නරුණි
න්දි්ා ේමව.

713462697
775628579

ේබො ේගොඩරත් ආප.

ේ්ව. න්.දිමරු්වෂි
ේපේර් ා ේමව.

713462611

ේබො ේගොඩරත් ආද.

යූ.සී.ව.ේ්ව.
ේසෝමපාල මවා.

718208287

ටුනුරන්ේගොඩආ මැද

යූ. ම.ේේ.පුෂ්පකුමා
මවා.

718029680

ටුනුරන්ේගොඩආබ.

ඩේලිේ.ව. ජවේස්
මවා.

727129407

ටුනුරන්ේගොඩආප.

ච්.පී.සුළධම
ිමක්රමසිාංහ මවා.

777594765

ටුනුරන්ේගොඩආ ැ.

ේේ.ව. ච්.හර්ෂි්ා
ජවසිාංහ ේමව.

789979492

රත්ේත්ේගද

ජී.ළධශාන්තිච නේේසිාංහ
ටුව.

776349841

පන්සිමේගොඩ

ස්.ජී.වී.ේ්ව.ගුකේස
් මවා.

775944964

බුරුමලියටිව

ේ්ව.ව.ඩී. .
ල්වමාලි ේමව.

713462289
772031325

නඹගහරත්

ේ්ව.ේ්ව.ඩේලිේ.ධා

717599433

902
903

904
905
906

312247856

907

776517460
112295256

908
909
910
911
912
913
914
915
916

917
918

108

ටු් වී සිාංහ මවා.
බලේබෝර

ච්.ව.සී. න්දි
හපුආ ච්චි ේමව.

716298497

බලේබෝරආබ.

ඩේලිේ.ඊ.ඩී.තිචේස ා
මවා.

778300174

ිමේගොඩ

ආර්.ව. ස්.ගුකරර්ධා
මවා.

772532697

මා ේපොල

ස්.ව. .ව.ඩී.දීපසි
්ා ේස ා ාව් ටුව.

715720705

වීදිවරත් ආ ැ.

පී.ජී.සුම ාරතී ටුව.

919
920
921
922
923

වීදිවරත් ආබ.

සමන් ිමජි වී සූම.ව
මවා. ිරැ.බ.

725913247

පආපඩුග ේපොලආප.

ඩී.පී.රුරන් ලලිත්
කුමා මවා.

776896980

පආපඩුග ේපොලආ ැ.

ේේ.ව.හර්ෂණී දීිය්ා
ාංගනී ේමව.

771340638

පආපඩුග ේපොලආද.

ඩේ.ව.ඩී.සී.ේ්ව.ඩී.
ර සිාංහ මවා.

773482093

පආපඩුග ේපොලආබ.

ඩේ.ව.ඩී.සී.ේ්ව.ඩී.
ර සිාංහ මවා. ිරැ.බ.

773482093

ඉහා පඩුග ේපොල

ව.පී.ේර්ණු්ා ටුව.
ිරැ.බ.

717581241

ේගොිනගම

ව.පී.ේර්ණු්ා ටුව.

717581241

ේදොඹරල

ඩේ.ව.ඩී. න්.පී.
ර සිාංහ ටුව.

725667083

රතුමුමල

න්.ඩී.ේ්ව. නමම
ප්රිවශාන් මවා.

716978104

ේප්ඩිේපොල

ේ්ව.ේ්ව.ව.ව.ාන්්රසි
ම. මවා.

712893815

නස්න්ම.ව

ච්.ඩී.රසන් කුමා
මවා.

716298384

නස්න්ම.වආප.

ච්.පී.ා ිය්ා
්රුකාේස් ටුව.

715462463

924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936

771728341
335681358

332224232
නස්න්ම.වආද.

ච්.ස ත් මවා.

719525937
109

නස්න්ම.වආබ.

හම. ඩී.
ේගොඩග පල මවා.

719910010
713461869

නස්න්ම.රමේපොලආප.

ච්. ස්.ාතු ාංගනී
හපුආ ච්චි ේමව.

715702087

නස්න්ම.රමේපොලආද.

බී. .ජී.ේ්ව.
මම්ාන්තිච ටුව.

713462373

නස්න්ම.රමේපොලආබ.

ේ්ව.ආර්. න්.කුමා
මවා.

714496887

ටුග

න්.ව.තිචස්සසිම.
ළධශ්ශාං් මවා.

776700412

ටුගආබ.

ස්.පී. න්.ල්වෂි ා
සුදසිාංහ ේමව.

716826817

මාේදමගමුරආ ැ.

සමන් ිමජි වී සූම.ව
මවා.

725913247

මාේදමගමුරආබ.

ව. ම.නජන් ප්රිවාං්
නම සිාංහ මවා.

773693561

බගේපො

ස්. .ේ ොෂාන්
ඉන්දි් මවා.

776083912

සිවඹලාියටිව

ඩේ.ේ්ව. න්.ටී.ර ා
ේගොඩ ටුව. ිරැ.බ.

774614881

මදුරුිමග

යූ.ව.ඩී. ල්වෂි්ා ටුව.

713461815
/779337249

ැදගමුරආද.

ච්.ඩී.ආර්. න්.හඳුග
ල මවා.

718088741

ැදගමුරආප.

ඊ. .ඩී.සී.ව් ාව
් ේමව.

778421961

ැදගමුරආබ.

ඩේලිේ.ේ්ව. න්.ටී.
ර ාේගොඩ ටුව.

774614881

937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

947
948
949
950

112296933
ආ ච්චිරත්

ස්.ඩී.ගුකතිචල්
මවා.

ේ්ේහමබ්ගද ආ ැ.

යූ. ම.ඩී.පී.ේපේර් ා
ේමව. ිරැ.බ.

718618522

ේ්ේහමබ්ගද ආබ.

යූ. ම.ඩී.පී.ේපේර් ා
ේමව.

718618522

951

113129314

952
953
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පවගමේබොඩ

රින.ව. ස්. ස්. කුමාම.
වාපා ේමව.

713462656

පවගමේබොඩආබ.

පී.ව.පී. න්.ජවේ්ොඩි
මවා.

724712576

ේහන්ඩිමහ

.ඩේලිේ.ව.හසිළධ
ිමේේසූම.ව ේමව.

713462167
723879510

954
955

956

රත් ල ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
අ.අ.

ාෙ නිලධාරි වස්ෙ

ාෙ නිලධාරිදේේ
නෙ

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන
අංකය

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

167/ව ප ක බලම

ේ්ව. ළධේ්ොලස් ාජා
මවා

075 - 7072620

170/ව ිල්න්ද

වී.නින. කුමා ේව මවා

077 - 5377922

168/හි, දි්ව ිමග

.ව. ස්. න්.
ජවරර්ධා මවා

071 - 4398657

176/ව මාේබෝල

ඩී. මාර්්ස් ිමසිදාගම
මවා

071 - 6850158

193 දෑලතු බගහි

ඩී. ලුෂන් න්ේදළධව
මවා

077 - 5030765

175, ේ ලඟපා

.ඩී.ව. ාතු ාංග
මාංා ාව් මවා

077 - 1000229

169/ව කුරුදුේහ

ස්. දීප්තිච ලාලළධ ද
ම.ාඩ් ටුව

071 - 8331050

171/ව මාගාේගොඩ

ච්.ආර්. ස්.
ේෆොන්ේස්ා මවා

072 - 4376954

170 තිචිමම.ගස්වාව

ආර්. . ච්.
ජවතිචල් මවා

071 - 6094024

182 රැලිස

සී. ච්.
ටුව

071 - 9443971

165/හි, පුමලුේහ

ටී.ේේ.ේ්ව. සිමරා
මවා

071 - 0407669

165/ව ේබෝියටිව තුඩුර

ේේ. .ඩී.ඩී.ආර්.ගවා
න් මවා

077 - 6961377

957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
250/ව කුරුකුලාර

. ළධේලෝාළධ

න්.වී. ශ්රිවාණි

077 - 9042362

969
111

නිවදේස්ේ
දුරකාන
අංකය

දකුක

ධා ටු්ා ටුව

164/ව මහ පමුණුගම

බී.ේ්ව. න්.ේේ. රුද්රිගු
මවා

071 - 0912960

172/සි
දකුක

ඩී. ස්. .
දිසා ාව් ටුව

071 - 2782107

171 ේ් රලියටිව

ඩේලිේ.ඩි. ම.නින.
ිමමලරාංශ මවා

071 - 5866221

167 පස්රැගේ්ිනවාර

පී.ඩී. න්.පී. ලාම
මවා

071 - 8266337

165 ේබෝියටිව

. ම.ඩී.සී.
ළධ ාංජළධ ටුව

071 - 8783887

177 මත්තුමගල

ටී.ඩේලිේ. ිමමලසිම.
මවා

072 - 9269454

177/ව ේ් ගේපොකුක

ේ්ව.ව.ආර්.ටී.
පපවාංග මවා

077 - 4284549

178 මහබාේව

නින.ජී. ිමේේ ත්
මවා

071 - 8143336

970
971

ාව්ව්න්ද

972
973
974
975
976
977
180/ව ේහො ේප් තුඩුර

න්.ිය.ිය. කුමාම. ටුව

072 - 4399022

978
169 ේහකිත්

ව.ඩී. ස පත් සුසි
මවා

071 - 8210358

176 රත් ල

ව.ේේ.පී. ද සිමරා
මවා

071 - 4398302

180 ේහො ේප්

ච්. න්.ටී.
ේෆොන්ේස්ා මවා

077 - 3594703

177/හි ගමපඩුියග

ේේ. .ඩී. න්.ටී.
කුමා මවා

072 - 2954070

172/ව හැදල පතු

ම. සමීය  දිලාන්
ේපේර් ා මවා

077 - 1360170

250 කුරුකුලාර පතු

නේශෝ්ා ජවරර්ධා
ටුව

077 - 5015514

179 ිලියටිරල

බී.ේේ. ලැටිෂිවා
ේපේර් ා ටුව

072 - 9003764

176/සි රැලි්ඩමුමල

න්.ව.සී. ේබෝපේව
මවා

071 - 9983388

979
980
981
982
983
984
985
986

112

182/හි ිේලහිරත්

ඩී.නින. න්. ේපේර් ා
මවා

072 - 5569196

172/හි
පතු

ේේ.ඩී.ඩී. ෆ්ේලොම.ඩා
ටුව

071 - 3471836

164 පමුණුගම

ටී. ච්.ඩී. ාන්ද
සමන් මවා

071 - 4398663

254 හින්ේ්න්ද

ේ්ව. .ේේ.ේ්ව. ම.
රුද්රිගු මවා

072 - 3599217

176/හි ගමරැටිව

ච්.ව. ස්. ප්ගමලාම
මවා

071 - 4254100

987
988

ාව්ව්න්ද

989
990
991

දිවුලියපාය ප්රාදේශීය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ.අ.

ාෙ නිලධාරි වස්ෙ

ාෙ නිලධාරිදේේ
නෙ

ප ක හමේපආ බගහි

ස්.ආර්.ේහමල ා

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන
අංකය

072-3467506
077-9921084

992
993

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

ප ක හමේප
ැේග හි
හමේප

071-8075182

න්.පී.නින.ාන්්රල
ා
ස්.ආර්.නින.
ළධ ාංජලී

077-4736994

නින.පී. ස්.තිචල් ත්

071-8410570

ගුරුමලගම

ේේ.නින.යූ. ජවවී

078-8753724

කිතුමරල පහල

නින.පී. ස්.සම වී

994
ම.වමුමල
995

996
997

කිතුමරල ඉහා

ච්.සනී

033-3965772
033-3338834

071-3354077

998
999

කිතුමරල පතු

ඩේ.ටී.නින.ධානුෂ්්ා

077-6507861

රත්ේ මුමල

ඩේ.ජී.ජවරර්ධා
ිරැ.බ.

033-2276049

077-7948277

්ලුනවගල

ේ්ව. .මාලනී
ේහමල ා

031-3610478

072-4119583

1000
1001

113

නිවදේස්ේ
දුරකාන
අංකය

්ලුනවගල පහල

.ව.පී.ආර්.මාසිාං

033-2272978

072-3774895

හ
1002
කුලී ේගද

ේ්ව.ව.සී.පී.කුලතුාං
ග

072-9204571
072-4065296
072-9762921

1003
මඩිතිචවරල පහල

ච්.ව. ච්.
ත්

.හඟර

071-6485696

මඩිතිචරල ඉහල

ඊ.ආර්.ආර්.සාගම.්ා

076-5339096

හගරත්

ඩේ.ජී.ජවරර්ධා

033-2276049

077-7948277

ඩේ.ව. ස්.ජවබන්දු

031-2247241

071-0847798

1004
1005

1006
ස්සපා
1007
පමලලේපොල
1008

ැ.

ඩේ.ේේ.ව.
පී.ජවසූම.ව

පමලලේපොල
බගහි .

ේේ.

බලගමල බ.

ඩී.ඩී. න්.ේේ.
ප්රිවාංන්්ා

077-2632284

.පී.ේ්ව.ජවවී

031-2247590

077-8838480

1009
077-9791581

1010
පී. ච්.සී.නළධම ශාන්
බලගමල
පපී. ච්.සී.න
ැ.
ඩේ.ව. ච්.ල්වමාම

077-2921019
071-8030140

1011
ප ක හන්දිව

ම. න්.ව. ස්.
ළධශ්ශාං්

031-3612683

077-4425043

කුඩග ම

ේේ.ව. න්.ගු

031-3313304

078-8910119

හමේලොළුර

ස්.පී.ආර්. ස්.ශ්රී්ා
න් ිරැ.බ

077-2427717

ඩේ.ව. ච්.නනුෂා
තුෂාම.

072-4858171

1012
ත්

1013

1014
්ැලෑේගද
1015
114

072-4871271

ේහමමමුමල
1016
ාරා

බගහි

ස්.ආර්. න්.ඩේ.මු
තුආ ච්චි

071-4419926

ච්.ව.සාගම.්ා
ජවටුණි

033-3720372

077-6477293

033-2274363

072-8169764

033-5686800

072-5167926

1017
ප ේගොඩ දකුක

ච්.ව.්රුකා ත්

1018
දිවුමේදළධව

පී.ේ්ව. සීමන්

දිවග පල

ස්.පී.ආර්. ස්.ශ්රී්ා
න්

1019
077-2427717
072-4871271

1020
ේමො ගම්න්ද

බී.ව.පී.ශ්රිවාකුමාම.

ේ්ො දටුන්

ඊ.ව.ඩී.
ත්

ප ාංේගොඩ පතු

ච්.ව.්රුකා ත්
ිරැ.බ.

033-2276713

1021
1022

.පී.තිචල්

071-6513649
033-2274363

072-8169764

ේ්ව. . න්.පී.්රු 031-2272586
කා ත්

077-6233952

1023
ාරා

ැේග

1024
1026

බ්ගද

ම.ඩී.ේේ. ලින්ද

ේපොමරත්

ේ්ව.පී.බී.ඩී.
සුදර්ශ

ේ්ොගේදළධවාර

ම.ඩී.ේේ. ලින්ද
ිරැ.බ

පැතිචේගොඩ

බී.ආර්.සී.ඩී.පී. ච්.
ස්. බස් ාව්

071-3619589
033-2272767

071-4472594

1027
1028

071-3619589

077-9258232

1029
් ේ්න්ද

ේේ.පී.නින. ම.
ජවේ්ොඩි

072-6197481

නළුේගොමල

සී. ම.බී. ස්.ේපොන්
ේස්ා ිරැ.බ.

031-4924285

ස්.චින් ් පපුම

072-4661995

1030

1031
1032

සිම.ගපා රත්

115

077-3407044

ජ පදව

072-1203741

බඩමගම

ච්.පී.ඩී. ස්. ාජප
්වෂ

1033
ේදමප්ඩර

077-4047680

ස්. න්. න්. ස්.ර
සන්

1034
1035

071-8371151

න් න්ගහ

ආර්.ේේ.ිමේේසිාංහ

077-2871981

බලරල

.ව. ේසෝමසිම.
ිරැ.බ.

071-8013096

.ව. ේසෝමසිම.

071-8013096

1036
ේගොඩිගමුර බගහි
1037
ේගොඩිගමුර
1038

ව.ඩී.ඩී.ාාගයා

077-5288626

ඩේ.ව.වආර්.පී.වී සූ 031-5616140
ම.ව

0777-854074

බී.

077-1979560

ැේග හි
න් ගම බගහි

1039
ඉ/මඩ පැමල

ැ.

.පී.පුෂ්පකුමා

031-3319869

1040
1041

ේ්ව. ස්.පූර්ණිමා

077-2400377

න් ගම පතු

ඩේ.ව.වආර්.පී.වී සූ 031-5616140
ම.ව ිරැ.බ

0777-854074

ඉ/මඩ පැමල
බගහි .

ආර්.පී.ඩී. න්.රුරන්
පතිච ක

077-3974714

ඉ/මඩ පැමල/ප

ච්.ඩේ.ඩී.සම ්ව
ේ්ොඩි

031-3615698

076-5493393

ඉහලගම

ඩේ. ම.පී. ස්. ස්.
ේ්ව.

060-2613561

072-3485952

ාන්ද තිචල්සිම.
ප්ර ාන්දු

031-2247974

077-3622419

ආර්.ව.යූ.ල්වෂ්මන්

011-7290952

න් ගම

ැ.

1042
1043

1044

ිමේේසිාංහ

1045
ප/මඩ පැමල

071-8030144

1046
1047

රාඩිව

116

077-7790952

1048

ේබෝලගල
න බලවාව

පී.ේ්ව.ටී.ඊ.ිමමලේස

071-7082232
077-8090186

1049
ආඩිමුමල

පී.ේ්ව.ටී.ඊ.ිමමලේස
( රැ.බ.

071-7082232

හමේප

ේ්ව.ප්රදීප් ජවසිම. (
රැ.බ.

077-3862468

ේ්ෝන්ේගොඩ

ඩේ.ව.ඩී.ව.තුෂාම.
ිමේේසූම.ව ිරැ.බ.

077-6602447

077-8090186

1050
1051

1052

මුමල බගහි
ේ්ෝන්ේගොඩ

1053

මුමල

ැේග හි

ේ්ෝන්ේගොඩ
1054

පී.ාන්ද තිචල්සිම.
ප්ර ාන්දු ිරැ.බ

031-2247974

077-3622419
071-8030144

ේ්ව.ප්රදීප් ජවසිම.

077-3862468

ඩේ.ව.ඩී.ව.තුෂාම.
ිමේේසූම.ව

077-6602447

මුමල පතු
ේ්ෝන්ේගොඩ
මුමල දකුක

1055
රමියග

.ආර්.ේ්ගශප්රිව
ප්ර ාන්දු

031-2243059

071-8130187

ර ාදල

ම.ඩේ.ේ්ව.ළධශා
න්

071-1805069

හී ළුේගද

ේ්ව.ව. න්. න්.ිමක්ර
මසිාංහ

071-7328459

නගේමේගද

.ඩි.ේහමසිම.
ගුකරර්ධා

031-2272997

077-7748053

ේරලගා

පී. ච්.සී නළධම
ශාන්

031-3314374

072-7955800

1056
1057
1058

1059
071-8713355

1060
මැමලරේගද
1061
1062

රෑ්ඩ

ේේ.ව.ේ්ව.ටී.්රු
කා ත්

077-0291238

ච්.ේ්ව.ජී.ව් ාව

071-8458352
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්

077-3181623

්ළුමඩ

077-4620532
ච්.පී.සී.ඊ.පතිච ත්

1063
දි්වලන්ද

සී. ම.බී. ස්.ේපොන්
ේස්ා

031-4924285

077-3407044

ේපොමේහ

ේ්ව.ආර්.ව.පී.
ආම.වතිචල්

ේදමරගු

ඩේ.ව.

ේ්ේහමිමල පතු

ේ්ව.ඩී. ස්.
්ැලණිවේව
ිරැ.බ.

077-2026083

ේ්ේහමිමල
දකුක

ටී.ව.ආර්.මධුශාළධ

077-9226839

ලිහිණිවග ම

ච්.පී.ඩී. ස්. ාජප
්වෂ

071-8371151

ේ්ේහමිමල
බගහි

ේ්ව.ඩී. ස්.
්ැලණිවේව

077-2026083

පමලිවියටිව බගහි

බී.ව.ඩී. න්.නින.බස්
ාව්

1064
1065

.

077-6153907
.ිම ා

031-2269647

071-8506368

1066

1067
1068
1069
1070

031-2246964

071-8265801

1071
1072

පමලිවියටිව
ැේග හි
ටුග

077-3298361

ජී. කුසුමල

077-5265624

ේ්ව. .සුජීරා
කුලතුාංගිරැ.බ.

031-2243903

071-5771831

බ රාිමල

බී.ඩී.ව.ේබෝරු්වගමු
ර

031-2247650

077-7861789

ියන් ්ැේම

ස්. ම. ස්. ාජප
්වෂ

031-3610460

072-4920875

1073

1074
071-2083950

1075
හපුගහගම

.

.පී.ආම.වසිාං

031-2269981

071-2895056

හ
1076
1077

ියන් ්ැේම දකුක

ව.ජී. ස්.ේපේර් ා

075-6000668

118

හුණුමුමල

ේ්ව. .සුජීරා
කුලතුාංග

031-2243903

071-5771831

්ැලෑියටිමුමල

බී.ඩී.ේේ.කුමා

071-5434275

ඌ පා

ස්.ඩී.සී.පී.දිසා ාව 031-2247488
්

071-6350627

1078
1079

1080
සාව්ව්ා මුමල

.ඩී.ඉන්්රාළධ

031-4920108

077-2964834

1081
1082
1083

හපුරලා

බී.ව.ඩී.ේපේර් ා

0777-987407

හපුරලා

පතු

පී.ේ්ව.සම සිාංහ

077-3298360

හපුරලා

දකූක

ඩේ.පී. ච්.පී.වී රර්
ධා

072-5211634

847520442 v

1084
ේහන්ියගේගද

031-3313071

077-2729137

031-2247146

077-5468668

ඩේ.ව.ව. ස්.ිමේේ
සිාංහ

1085
දූ ගහ

ස්.ව.ා පා

1086
ඉදු ාගා පතු

071-7080540

ච්.පී.සිසි
කුමා ිරැ.බ

077-8926832

1087
බේමේපොල

071-7080540

ච්.පී.සිසි කුමා

077-8926832

1088
දූ ගහ දකුක

ව.ඩී.සුගත්.ේ්ගශප්රිව

077-9212443
071-3451148

1089
ඉදු ාගා දකුක

ආර්.පී.ේේ. ස්.ජවිම
ක්රම

031-3311484

077-0887609

ච්.පී. ස්.සම සිාංහ

011-2297931

071-4472600

1090
නඵ ැේපොල බගහි
1091
ේ ොටිමලගහ
1092

රත්

077-3298354

ම.පී. ස්.ලිව
ේව

119

නඵ ැේපොල
ැේග හි

ස්. .ජී.බී.සම
ේ්ෝන්

011-3107315

077-9087336

් රැමේමගමදකු
ක

ේ්ව.ව. ස්.ල්වමාලි

031-3313677

075-7233255

් රැමේමගම පතු

න්.ේ්ව. ස්.දස ා
ව්

011-2297955

077-1636020

හමගහේරල රත්

ආර්. . ස්.ේ්ව.
ේේ. ත් ාව්

031-2247053

072-7544680

දාේගොන් ,

ව.වී.ඩේ. න්.රුද්රිගු

077-1221525

ස්.ඩී.සී.ඩේ.
ිමේේසිාංහ

071-7623687

1093

1094

1095

1096

1097

පතු
දාේගොන්

දකුක

1098
පලුගහේරල

න්.ේ්ව. ස්.දස ා
ව් ිරැ.බ.

011-2297955

077-1636020

දාේගොන් ,

ේ්ව.පී.හතුරුසිාංහ

011-2294546

071-8064399

1099

1100
1101
1102

ැේග හි
ැේග හි
්ලුරාම.ප්පුර ද.
ැ/්ලුරාම.ප්පුර
පතු

පී.සමන් ප්රසන්
ස්. ස්. න්.ේ න්
ේ්ෝන්

ටුම.ස්රත්

.ආර්.ව.
සිමරා

්ඩරල

ච්. .ේ්ව.සී.ද
සිමරා

්ඩරල පතු

ේ්ව.ආර්. න්.ිමමල
සිම.

1103

077-3067709
071-4427710

.ද

077-4288038
031-2248627

072-2594964

1104
071-7747783

1105
්ඩරල දකුක

නින.පී.ඩී.
නතුේ්ෝ ාල

071-6872368

දිවුලියටිව

ේේ.පී. ස්.ජවේ්ොඩි 031-2247190

072-4552792

1106
076-6658988

1107
120

1108
1109
1110

ේබෝමුග ම
ේබෝමුග ම

ස්.ඩී.ගුකේස්
ද.

රැරේගද

ඊ.යූ.සී. දිම.සිාංහ

ියන් ලන්ද

ඩේ. ච්.ව. ස්. න්.
කුමාම.

ේහො ගස්මුමල

ේේ.ව.ේ ෝහ
ජවේ්ොඩි

නස්සැන්

ේේ.පී.ඩේ.වී සිාංහ

1111
1112
1113
1114

ශ්රිවාළධ ප්ර ාන්දු

රත්

නස්සැන් රත් /බග
හි
ේේ ේගොඩමුමල

1115

031-2246681

077-5326955

031-3611613

071-8176370
071-9356205

031-3311062

077-5932561
071-8030155

011-3107127

077-9020783

.ලිව

011-3126016

077-9989600

න්. ම. ස්.ආර්.ලි
ව ේව

031-2243579

072-3505021

ම.ව. ම.
ේව

මීය ගමුර ප්රාේ්ගියව ේම් ේ්ොමසාශව
අ.අ.

ාෙ නිලධාරි වස්ෙ

72 දළුේපො
1116
1117

72 ව දළුේපො
ැේග හි
73 වත්තු්ාල

1118

73 ව කුඩපාඩුර
1119

73 හි කුඩපාඩුර
1120

73 සි කුඩපාඩුර
1121

74, දළුේ්ො ර
1122
1123

74 ව දළුේ්ො ර
ැේග හි
75, ්ම ර

1124
1125

75ව පලන්ගතු ව
76 පලන්ේස

දකුක

77, පලන්ේස

පතු

1126
1127

ාෙ නිලධාරිදේේ
නෙ

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දුරකාන
අංකය

ිම ේලස්ග ිය.
ජවේ්ොඩි මවා
දිලිළධ ිමක්රමසිාංහ
ටුව
. ස්.ිය.
දාබේර් ා මවා
ස්.හි. ප්රිවන්
ප්ර ාන්දු මවා
ේේ. ජවන්
ේ්ොස් ා මවා
ඩේ. . ම.ව.
ස ත් ප්ර ාන්දු මවා
ව.ආර්. ෆ්.ජි.
ේෆොන්ේස්ා ටුව
බර් ාර්ඩ්
ේමම.න්ේඩෝ මවා
ඩේ. න්දිමා ච්.
හර්ෂණී ටුව
.ේ්ව ේපේර් ා

දේපෞශගලික
දුරකාන අංකය

071-8376053
0773166126
0718252207
0718252241
0312236325

0718202559

0312236778

0779952156
0776329671
0714352411
0772245932
0779115483

. ස්. ේ්ගිම්ා
ප්ර ාන්දු ටුව
.ව. . නේ ෂා
ප්ර ාන්දු ටුව
121

0315676054

0775314194

0314900384

0722851037

නිවදේස්ේ
දුරකාන
අංකය

77ව ් මම
1128
1129

78 ේ්ොච්චි්ේඩ්
156 මුන් ්ව්ා ව

1130
1131

1132
1133

156 ව
මුන් ්ව්ා ව පතු
256 හි
මුන් ්ව්ා ව
ැේග හි
156 සි සිම.රර්ධා
පැලස්
157, ේබෝලරලා

1134

257 ව කු
1135
1136

157 හි. කු
ැේග හි
158, රැමලවීදිව

1137
1138
1139
1140
1141
1142

258 ව රැමලවීදිව
දකුක
158 හි රැමලවීදිව
ැේග හි
159, ේපම.වමුමල

1145
1146

162 හි ියටිප

දකුක

1148
1149

162 සි ියටිප
බගහි
162 ඩි මැද ියටිප

1150
1151

163, ලාේහ

0718202559
0779952156
0312223126

0777335961
0714841402
0779543081

0312237531

0714752104
0776175407

. ස්.ජි ස් මවා

0773851353

ිය.ව. සුළධම
ේ ෝළධස් මවා
න්. සුදාම. ිය.
රගමුර ටුව
ිය.ව. සුළධම
ේ ෝළධස් මවා

162 ව දූර

0773598068

ප්රිවන් ජවරර්ධා
මවා
ඩේ.ේ්ව.තිචලාං්
ේ්ව. ප්ර ාන්දු මවා
. ස්. ජි ස් මවා

160,
පදව ත්ේ ොප්පුර
160 ව ලාදූර

1147

0722851037

0715525018

ේ්ව. මදුම. නනු ාධාා
ටුව
ස්.ව.ේ්ව.
ේස ා ත් මවා
ආර්. . ස්.
ිමේේ ත් මවා
ළධශාන් දම.ජු මවා

ේලස්ගර් ජවේ්ොඩි

160 හි
පදව ත්ේ ොප්පුර
දකුක
161 ව
නඟුරු්ා මුමල
162, ියටිප පතු

0314900384

.ේ්ව.සි.
ළධශ්ශාං් මවා
ඩි.ජි.ජි.ේේ.
ේ්ොස් ා මවා
ඩේ. ම. .ව.
ප්ර ාන්දු මවා

159 ව හුණුියටිව

1143

1144

.ව. . නේ ෂා
ප්ර ාන්දු ටුව
න්දිම වී සිාංහ මවා

0724763748
0773851353

0313718815

0718376053
0714236791
0772340145
0714236791

ඩේ.ඩේ. ස පත්
ප්ර ාන්දු මවා
ේ්ව.ිය. දුමීය ් මවා

0778250935

ප්රිවන් ජවරර්ධා
මවා
ඩේ.ේ්ව. ම.
ප්ර ාන්දු මවා
ේ්ව.ිය. දුමීය ් මවා

0776175407

0719845904

0775978850
0719845904

ේේ. . ස්.
ජවේස් මවා
ව. ච්.ේමො/ න් ටුව

0312240964

0714472734
0714766754

122

163 ව ්ැපුන්ේගොඩ
1152

163 හි දුන්ගමියටිව
1153
1154

163 සි ේස ප්පාඩුර

ඩි.
ප්ර
ඩි.
ප්ර
ව.

ස්. .ේ්ව.
ාන්දු මවා
ස්. .ේ්ව.
ාන්දු මවා
ච්. ේමො/ න් මවා

0728601604
0728601604
0714766754

ඇමුණූෙ 04
ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොලීසිදේ ො මුදවා ගැනීදේම් කණ් ායම් ස්ම්බන්ධ කරග ෙැකි
නිළධාරින්
අනු
අංකය
01
02

නෙ

නතුර

ඩි. . . මුදි
ග පහ ේ්ොමසාශව ාා
පුස්සැමල මවා
ේජයෂ්ස ේපොලිස් නධි්ාම.
.ව. ශ්රි ලාම ේපේර් ා සහ්ා ේපොලිස් නධි්ාම. 01
මවා
123

රාජකාරි
ජංගෙ
දුරකාන
දුරකාන
අංකය
අංකය
033-2222228 071-8591608
033-2222181 071-8591610

ෆැ්වස්ථ
033-2222223
033-2222214
033-2222223

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ස්.සි.ේේ.හි. ප්ර ාන්දු
මවා
සිමරා ේස ාපතිච මවා
ච්.ජි.ඩි. ස්. නම සිාංහ
මවා
ව.ඩි.ව. ගෆාර් මවා
න්. ඩිමරු්ව මවා
ප්ර.ේපො.ප. ස්.ේ්ව.
ාජප්වෂ මවා
ප්ර.ේපො.ප. ව.ිය. ස්.
නම තුාංග මවා
ප්ර.ේපො.ප. ස්.ව.ිය.ේ්ව.
දවා න්ද මවා
ේපො.ප. ිය. ච්.ේ්ව.
න පත්තු මවා
ේපො.ප. .සි.ිය.
ිමේේේස් මවා
ේපො.ප. ස්. . ම.
ේස ා ාව් මවා
ේපො.ප. ස්.ිය. .
කතුාංග මවා
ේපො.ප. ච්.හි. ස්.
ාන්ද කුමා මවා
ේපො.ප.ටි. ච්.
ිමක්රම ත් මවා
ේපො.ප. ේේ. .ිය.සි.
ජවලත් මවා
ේපො.ප.ඩි. .සම ේ්ෝ
න් මවා
ේපො.ප. ඊ. න්.ිය.
ව් ාව් මවා

සහ්ා ේපොලිස් නධි්ාම.
011
සහ්ා ේපොලිස් නධි්ාම.
111
සහ්ා ේපොලිස් නධි්ාම. නත්
ගමල
මු.ේපො.ප- ග පහ
මු.ේපො.ප- ළධමගබුර
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව
ටුනුරන්ේගොඩ
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව ටුම.ගම
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව
ගේන්මුමල
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව රැලිේේම.ව
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව පුේගොඩ
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව කිම.දිරැල
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව ේදො ේප
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව
ේේවන්ේගොඩ
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව ිම ගුල
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව
මමරතුහිම.ියටිව
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව ව්ව්ල
ේපොලිස් ස්ථා ාධිපතිච
ේපොලිස් ස්ථා ව පමලේරල

033-2222227 071-8591613

033-2222223

033-2248827 071-8591617

033-2222223

033-2287236 071-8591622

033-2296204

033-2222226 071-8591611
033-2287225 071-8591623
011-2295223 071-8591612

033-2222224
033-2287224
011-2295222

033-2274322 071-8591625

033-2273222

033-2260911 071-8591618

033-2260222

033-2256105 071-8591620

033-2255222

011-2405224 071-8591616

011-2405222

033-2267445 071-8591614

033-2267622

011-2405224 071-8591615

011-2409222

033-2287223 071-8591624

033-2287222

033-2278020 071-8591619

033-2278442

033-2278800 071-8591621

033-2278800

033-2225984 071-8592153

033-2225924

033-2271416 071-8592152

033-2271413

ඇමුණුෙ 05
ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
වත් ල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ

නෙ

01

ෆිලිසිවා ්ාමන් මවා

ාෙ නිලධාරි
වස්ෙ
169 ේහකිත්

ලිියනය
්රිස්තු ාජ මාර
ේහකිත්
124

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන අංකය
පුශගලික
කාර්යාල
ජංගෙ
011
4265227

02

නසින් ා ක්රීසි ප්ර ාන්දු
ටුව
ේ්ව.ේ්ව. ෂිේ ෝටු
දමවන්තිච ටුව
සිම.මම සම සිාංහ මවා

193 දෑලතු
බගහි
168 හි දි්ව ිමග

05

ස පත් පමලිවරත්
මවා

168 ව
පමලිවරත්
පතු

06

ා ිය්ා ප්රිව්ගශළධ ටුව

07

සි. ජවන්තිච ටුව

192 තුඩැමල
බගහි
162 තුඩැමල

08

ඉන්දි් මවා

09

පී.ඩි. ඉන්්රාළධ ටුව

10

ලාම මවා

03
04

ේ් රලියටිව

168
පමලිවරත්
දකුක
167
පස්රැගේ්ිනවාර
167 ව
ප ක බලම

රත් ල
24ව ශ්රි ේසර
දෑලතු ජාිල
සඹුපා්ා රත්
හැඳල රත් ල
ේ් රලියටිව
රත් ල
පමලිවරත්
ාම ළධාධාාම.
්ාර්වාලව
හැඳල රත් ල
454 සි තුඩැමල
ජාිල

072 2063335
075 2768111
075 4068581
071 8210358

077 9551548
011
4257280

පමලිවරත්
හැඳල රත් ල

071 5866221

230
පාම.ස්ියවගම
පස්රැගේ්ිනවාර
ාම ළධාධාාම.
011
්ාර්වාලව
4925317
ප ක බලම

071 5935028
071 8266337

මීය ගමුව ප්රාදේශීය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ

නෙ

ාෙ නිලධාරි
වස්ෙ
163 ලාේහ

12

ේෂමගන් මවා

13

ප්ර ාන්දු මවා

14

රු්වෂි්ා ප්රිවදර්ශනී ටුව

15

්රිෂාන්තිච පීම.ස් ටුව

77 ව
් මම
ේපෝරුේ ොග
සිම.රර්ධා
ේපේදස
රැමලවීදිව

16

සුේලෝා ා ශ්රිමාලි ටුව

ියටිප

17

සුෂි ප්ර ාන්දු ටුව

මුන් ්ව් ව

අ/අ

නෙ

14

ාටුලා ටුව

15

ස ත් කුමා මවා

16

ජවන් පුෂ්ප කුමා
මවා

ාෙ නිලධාරි
වස්ෙ
280 ව ජබ ළුර
දකුක
280 සි හිවගම
දකුක
276 ව මාහිම
බගහි

නආන

නෙ

ාෙ නිලධාරි

දකුක

ලිියනය
ලාේහ ාම
ළධාධාාම.
්ාර්වාලව
ාම ළධාධාාම.
්ාර්වාලව
සිම.රර්ධා
ේපේදස මීය ගමුර
32 සූම.ව පා
රැමලවීදිව
මීය ගමුර
126 දකුක
ියටිප මීය ගමුර
50ආ4 ේ ජි ා
පා මීය ගමුර

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන අංකය
පුශගලික
කාර්යාල
ජංගෙ
031
2237258
031
4900384

072 2851037
076 8047000

031
2238091
072 5650262
077 8030195

බියගෙ ප්රාදේශීය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ලිියනය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන අංකය
පුශගලික
කාර්යාල
ජංගෙ
075 5639792
011
2489472
011
2401110

දේදොම්දේප ප්රාදේශීය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ලිියනය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන අංකය
125

17

මහිලා මාලළධ ටුව

වස්ෙ
424
පඩ්

18

දිේන්ෂ් කුමා මවා

මමරා

පැමල

34
ේස සුන්ේගොඩ
පූේගොඩ
ගඟබඩ පා
මමරා

පුශගලික
011
3138253

කාර්යාල

ජංගෙ

071 6342651

අත් නගල්ල ප්රාදේශීය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ම

අ/අ
19

ජි.ේ්ව. ගුකරර්ධා

මවා

ාෙ නිලධාරි
වස්ෙ
364 නලරල
දකුක

ලිියනය
85 නලරල
ේේවන්ේගොඩ

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන අංකය
පුශගලික
කාර්යාල
ජංගෙ
077 6448325

ටුනුවන්දේගො ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
නආන

නෙ

20

ිය ාන් ේ ෝින කුමා
මවා

21

ශාළධ්ා ල්වමාලි ටුව

ාෙ නිලධාරි
වස්ෙ
ගමේලොළුර
ේ්ො ේගොඩ

ලිියනය
73 ව
ගමේලොළුර
ටුනුරන්ේගොඩ
51 ව
ේ්ො ේගොඩ

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන අංකය
පුශගලික
කාර්යාල
ජංගෙ
077 5458908
011
2280942

ඇමුණුෙ 06
ආපදා කළෙනාකරණයග ස්ම්බන්ධ අදේනකුත් දේස්ේවා ස්පයන ආය න ස්ම්බන්ධ කර
ග ෙැකි නාොවලිය
අනු
අංකය
01

නෙ- නතුර- ආය නය

සුළධම ජවලත් මවා දිස්ත්රි්ව ේම්
ග පහ

කාර්යාලිනය
දුරකාන අංක

දිස්ත්රි්ව ේම් ්ාර්වාලව

126

033- 2222050

ජංගෙ දුරකාන
අංකය
077- 3273507

02

නනු ියවබන්දු නතිචේර්් දිස්ත්රි්ව ේම්
්ාර්වාලව ග පහ

03

ඩේලිිම. ිය.ිය. ඉන්දි් මවා සහ්ා දිස්ත්රි්ව ේම්
ේම් ්ාර්යාලව ග පහ

04

ඩේලිිම. ව.ේ්ව ිම ා

05
07

08

09

10

දිස්ත්රි්ව ේම්

ටුව නධාය්වෂ සැලසු

දිස්ත්රි්ව

දිස්ත්රි්ව ේම්

033- 2222050

077-9655803

033- 2222050

071-4244000

033-2231722

071-835872

033-2223723

071-3527036

්ාර්යාලව ග පහ
ේ්ව.ව. ටු. ේපේර් ා මවා නධාය්වෂ දිිම ැගුම දිස්ත්රි්ව ේම්

්ාර්යාලව ග පහ
ආර්. ටු ව ස් සකුන් ලා ටුව දිස්ත්රි්ව ඉාංජිේන්රු දිස්ත්රි්ව ේම්

033-2222453

්ාර්යාලව ග පහ
ිම.ඩි. ස්. ේ ොඩිම.ේගෝ ප්රධාා

ගක්ාධි්ාම. දිස්ත්රි්ව ේම්

033- 2222050

070-8545504

033-3650340

0723286979

033-2221914

072-4106894

්ාර්වාලව ග පහ
ඊම.වගම ටුව දිස්ත්රි්ව ්ෘෂි්ර්ම නධාය්වෂ දිස්ත්රි්ව ේම්

්ාර්වාලව ග පහ
ළධේ ෝෂා ිම සිාංහ ටුව ප්රරෘත්තිච නාංශව දිස්ත්රි්ව ේම් ්ාර්වාලව

071-5713211

ග පහ

11

දරදය ව. ම. පාම.ස් ේස්ය ේසරා නධාය්වෂ ග පහ

033 2223783

071-8243583

12

පාාත් පාල සහ්ා ේ්ොමසාම.ස් පාාත් පාල
ේ්ොමසාම.ස් ්ාර්වාලව ග පහ

033- 2222267

-

13

ඩහිලිිම. නරාර්. ටු. ම.ව. වී ේ්ෝන් ේජයෂ්ස ටුළධන්ේදෝරු 033- 2222026
නධි්ාම. දිස්ත්රි්ව ටුළධන්ේදෝරු ්ාර්වාලව ග පහ

077-2642330

14

ආාාර්ව ඩහිලිිම.ේේ. ටු. දවා ත් මවා ඉඩ පම.හ ක සැලසු
033- 2222273
ළධලධාාම. දිස්ත්රි්ව ඉඩ පම.හ ක සැලසු ්ාර්වාලව දිස්ත්රි්ව
ේම් ්ාර්වාලව ග පහ

071-4442133

15

ස්.ිය. ේපේර් ා ටුව සහ්ා ඉඩ පම.හ ක සැලසු ළධලධාාම.
දිස්ත්රි්ව ඉඩ පම.හ ක සැලසු ්ාර්වාලව දිස්ත්රි්ව ේම්
්ාර්වාලව ග පහ

033- 2222273

16

නකේද ළධලධාාම. ්ර් ම කිර්තිච බණ්ඩා මවා යුධා හමුදා
්දවු ේේවන්ේගොඩ

-

076-6907178

17

ලුතිච න් ්ර් ම. ප්රිවන් ලිව ේව නකේද
හමුදා ්දවු නේේපුස්ස

033-2273248

076-6907435

සහ්ා

ළධලධාාම.

127

යුධා

0777049958

18

නකේද

ළධලධාාම. යුධා හමුදා ්දවු

ගේන්මුමල

19

නකේද

ළධලධාාම. යුද හමුදා ්දවු

දුටුම.ව පල පා

033-3975017
්

ාව්

-

011-2260795
20

ලුතිච න් ්ර් ම ම. ච්.සි.ආර්. සිම.රර්ධා
්දවු ේදමේගොඩ

මවා යුධා හමුදා

නකේද
රැලිස

22

නකේද ළධලධාාම. ්ිය ාන් ිය.ිම.ව. ළධේ ෝෂ් මවා යුධා හමුදා
්දවු සපුගස්්න්ද

24
25

26

27
28

ළධලධාාම. ේ ජර් ව.ේ්ව. ේහ ත් මවා යුධා හමුදා ්දවු

නකේද ළධලධාාම. ්ිය ාන්
්දවු ව්ව්ල
නකේද

.හි.ේේ. කුමා මවා යුධා හමුදා

ළධලධාාම. ශ්රි ලාං්ා ්ාිම් හමුදා ්දවු

රැලිස

්මාන්ඩර් ේ්ව. න්.ඩි. රමේපොල ශ්රි ලාං්ා ්ාිම් හමුදා ්දවු
පස්රැගේ්ිනවාර
වාර් ේ්ොමේදොරු
්දවු

්

න්.ඩි.ව.හි.ෆාේවෝ ශ්රි ලාං්ා ගුරන් හමුදා

ාව්

ේ ජිේ න්තු නකේද
ලාං්ා ගුරන් හමුදා ්දවු
ඩි.

.

ළධලධාාම. බලඝක

076-6907391
07724022116

20

23

011-3055902

ාව් ිමේේසුම.ව ශ්රි

ව්ල

. මුදි පුස්සැමල මවා ග පහ ේ්ොමසාශව ාා

-

-

077-3952616
077-6482287
077-1092703

-

077-1989579

011-2958282

-

011-2216811

077-3445299

011-2252236

077-2229090

011-2236487

077-2229117

033-2222228

071-8591608

011-2911444

071-8591589

ේේරයෂ්ස ේපොලිස් නධි්ාම. - ගම්පෙ දේකොමේඨාශ්ය
29

ේේ.ව.යු.ිය. ජවසිාංහ මවා ග පහ ේ්ොමසාශව ාා
නධි්ාම.- කැලණිය දේකොමේඨාශ්ය

30

නනු ේස ා ත් ද සිමරා මවා ග පහ ේ්ොමසාශව ාා
ේපොලිස් නධි්ාම. - ටුගමුව දේකොමේඨාශ්ය

031-226181

071-8591626

ිය.ේ්ව ස් ස් හි කිම.ිමල මවා දිස්ත්රි්ව රාම.මාර්ග ඉාංජිේන්රු
දිස්ත්රි්ව රාම.මාර්ග ඉාංජිේන්රු ්ාර්වාලව ග පහ

033- 2228421

071-4411801

31
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ේපොලිස්

32

ඩි.ඩි. ිමේේසුම.ව මවා ප්රාේ්ගියව රාම.මාර්ග ඉාංජිේන්රු ප්රාේ්ගියව
රාම.මාර්ග ඉාංජිේන්රු ්ාර්වාලව ග පහ

033- 2222361

33

. ම. න් සදමාලි ටුව ේගොිමජ
ේ්ොමසාම.ස් ගටුපහ

033-2222698

34

න්. . දරදයසුම.ව ටුව ිමධාාව් ඉාංජිේන්රු ිමධාාව්
ඉාංජිේන්රු ්ාර්වාලව මාර්ග සාංරර්ධා නධි්ාම.ව ටුගමුර

031- 2222162

0716871467

35

ේ්ව.ිය. . ්රුකා ාව් මවා ිමධාාව් ඉාංජිේන්රු ිමධාාව්
ඉාංජිේන්රු ්ාර්වාලව මාර්ග සාංරර්ධා නධි්ාම.ව ළධමගහqර

033- 2287990

0718363722

36

ආර්. . ස්.ේ්ව. ේස ා ත් මවා ිමධාාව් ඉාංජිේන්රු ිමධාාව්
ඉාංජිේන්රු ්ාර්වාලව මාර්ග සාංරර්ධා නධි්ාම.ව ග පහ

033- 2225033

070-2564167

37

ාතු මමරා

033- 2232202

071-5350720

38

කුමුදුළධ දිසා ාව් සහ්ා නධාය්වෂ ජාතිච් රුක ේසරා සාාර
ග පහ

-

071-5164603

39

ආර්.ිය. ස්.ඩි. ප්ගමසිම. මවා ප්රාේ්ගියව ඉාංජිේන්රු ිග පහආ
පුත් ලම දිස්ත්රි්ව ේර ා සාං ්වෂක සහ ේර ා ස පත්
්ාම ා් ක ේදපාර් ේ න්තුර මීය ගමුර

031- 2238400

071-6417083

40

. . ාංජිත් බණ්ඩා මවා සහ්ා නධාය්වෂ ධීර හා ජලජ
ස පත් ේදපාර් ේ න්තුර රැමලවීදිව ටුගමුර

031-2222431

071-8129650

41

න්තිච ප්ර ාන්දු සමු්ර පම.ස ළධලධාාම. සමුද්රීව පම.ස ආ ්වෂක
නධි්ාම.ව කු ක ් ාව්

031-2228606

071-8325678

42

තිචළිණි ඉලාංගේ්ෝන් ටුව ප්රාේ්ගියව ්ැණි ඉාංජිේන්රු භූ ිමදයා
සටු්වෂක හා ප ම ්ැණි ්ාර්වාංශව ග පහ

033- 2231430

-

43

ආර්.ව.හි. ස්. ේමන්ඩිස් මවා ළධේවෝජය සාමා යාධාා්ාම. ජාතිච්
ජලස පාද හා ජලාපරහ මණ්ඩලව ිබගහි පතු

011-2922131

0777-747176

44

.ටි.ිය.ඩි. න්තිචම.මලේව මවා ළධේවෝජය සාමා යාධි්ාම. ිමදුලි බල

011-2912797

071-4066300

033-2222377

071-8213179

සාංරර්ධා

සහ්ා

මවා නධාය්වෂ මධායම පම.ස නධි්ාම.ව ග පහ

0766970684

මණ්ඩලව ිබ.ප.ප කිම.බත්ේගොඩ

45

ඩි.ේ්ව.ේේ. දිසා ාව් ටුව සමුප්ා සාංරර්ධා සහ්ා
ේ්ොමසාම.ස් ිිමගක සමුප්ා සාංරර්ධා ේ්ොමසාම.ස්
්ාර්වාලව රලේරත් ග පහ

129

46

්ාාප නධායාප

නධාය්වෂ ්ලාප නධායාප

්ාර්වාලව මීය ගමුර

031- 2233310

47

්ාාප නධායාප

නධාය්වෂ ්ලාප නධායාප

්ාර්වාලව ග පහ

033-2222350

-

48

ස්.ේ්ව මමලර ාච්චි ්ාාප නධායාප
නධායාප ්ාර්වාලව ටුනුරන්ේගොඩ

011-2297994

071-3490919

49

ස්. ්රුකා ත් මවා ප්රධාා
ේදපාර් ේ න්තුර ග පහ

033-2229166

077-9121571

50

සමන් කුමා ළධේවෝජය නධාය්වෂ
රලේරත් ග පහ

033-2234757

077-5765471

51

රුරන් නේේරර්ධා මවා ශාා ිමධාාව් ළධලධාාම. ශ්රි ලාං්ා තු
කුරුස සමාජව ග පහ දිස්ත්රි්ව්ව

031-4933881

077-3228985

52

්ාම ා්රු රර්මඩ් ේෂන් ආව

011-2940757

-

නධාය්වෂ ්ලාප

ළධලධාාම. න්ළධ ළධිම ේසරා

ාගම.් සාංරර්ධා

නධි්ාම.ව

ව රත් ල

-

ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ ප්රාදේශියය දේල්කම්වරුන්දේේ නාෙ දේල්ඛ්නය
අනු
අංකය
01

නෙ ො කාර්යාලිනය ලිියනය

ාාන්දළධ ගුකතිචල් ටුව ප්රාේ්ගියව ේම්
්ාර්වාලව ගටුපහ

ප්රාේ්ගියව ේම්

130

කාර්යාලිනය
දුරකාන අංක
033 2222695

ජංගෙ දුරකාන
අංකය
0773 273507

ප්රාේ්ගියව ේම්

011 2400314

071 4434880

ප්රාේ්ගියව

031 2246325

077 5255784

033 2267167

071 4493142

033 2287500

077 3735585

ප්රාේ්ගියව

011 2236126

071 9288900

ප්රාේ්ගියව ේම්

011 2926666

077 3976658

011 2970713

071-2780080

011 2295135

071 8252300

033 2273398

071 5705138

ප්රාේ්ගියව ේම්

031 2224423

077 9723231

ප්රාේ්ගියව ේම්

011 2931193

071 4412850

031 2222836

071 8003827

02

ාන්දිමා සූම.වආ ච්චි ටුව ප්රාේ්ගියව ේම්
්ාර්වාලව හිවගම

03

ච්. ම. . ස්.ේහ ත් ටුව ප්රාේ්ගියව ේම්
ේම් ්ාර්වාලව දිවුලියටිව

04

ච්.ජි.ේේ.ිය. ිමේේසිම.රර්ධා ටුව ප්රාේ්ගියව ේම්
ේම් ්ාර්වාලව ේදො ේප

05

ඩි. . ත් ාව් මවා ප්රාේ්ගියව ේම්
්ාර්වාලව නත්
ගමල

06

ඊ. . ස්. හි. ජවසුන්ද මවා ප්රාේ්ගියව ේම්
ේම් ්ාර්වාලව ජා-ිල

07

පුබුදි්ා ස් බණ්ඩා ටුව ප්රාේ්ගියව ේම්
්ාර්වාලව ්ැාණිව

08

ටි.ඩි. ේපේර් ා ටුව ප්රාේ්ගියව ේම්
්ාර්වාලව මහ

09

සු ාංගා ගුකතිචල් ටුව ප්රාේ්ගියව ේම්
්ාර්වාලව ටුනුරන්ේගොඩ

10

රින.නින. . සිමරා මවා ප්රාේ්ගියව ේම්
්ාර්වාලව ටුම.ගම

11

ව.ආර්.ේ්ව. නලරත්
්ාර්වාලව ටුගමුර

ප්රාේ්ගියව ේම්

12

ිය.ඩි. පී.සි. ාජි්ා ටුව ප්රාේ්ගියව ේම්
්ාර්වාලව රත් ල

13

ේ්ව.සි. ච්.ආර්. කිම.ිමල ප්රාේ්ගියව ේම්
්ාර්වාලව ්ගා

ප්රාේ්ගියව

ප්රාේ්ගියව ේම්

ප්රාේ්ගියව ේම්

ප්රාේ්ගියව ේම්

ප්රාේ්ගියව ේම්

ප්රාේ්ගියව ේම්

ගම්පෙ දිස්ථත්රි්ව පාර්ලිදේම්න්තු ගරු ෙැතිච ඇෙතිචවරුන්
නතුර ො නෙ
දේජෝන් අෙරතුංග ෙැතිචතුො
ගරු ස්ංාාරක ස්ංවර්ධන ො

දේපෞශගලික
ලිියනය

රාජකාරි දුරකාන
අංකය

88, මීය ගමුපාර,
කඳාන

011 2236570
131

දේපෞශගලික
දුරකාන
අංකය
077
7489999

ෆැ්වස්ථ අංකය
011 2236029
011 2682396

ක්රිස්ථතිචයානි ආගටුක කගයුතු
අො ය
ගරු රන්ජන් රාෙනායක
ෙැතිචතුො, ස්ොජ ස්විබල
ගැන්වීෙ ො සුාස්ාධන ො
කන්ද උ රග උරුෙය
ියළිබඳ නිදේයෝජය අො ය
එඩිවඩි ගුණදේස්ේකර
ෙැතිචතුො, ගම්පෙ දිස්ථත්රි්ව
පාර්ලිදේම්න්තු ෙන්ත්රි
ඉන්දික අනුරුශධ ෙැතිචතුො
ගම්පෙ දිස්ථත්රි්ව
පාර්ලිදේම්න්තු ෙන්ත්රි
ලස්න් අලගියවන්න
ෙැතිචතුො, ගරු මුදල් ො
ජනොධය නිදේයෝජය අො ය
අර්ජුන රණතුංග ෙැතිචතුො,
ගරු ඛ්ණිජ දේ ල් ස්ම්පත්
ස්ංවර්ධන අො ය

2 ර මහා 2
ර නදිව
ේසත්සිම.පාව
බත් මුමල

011 2778533
011 2884611

077-3624927

011 2186080

55 ටුගමු පා
් රැමේමගම

011 2294040

077-7410010

011 2297948

077-3026909

031 2247090

100 හමේප්
්ගා
මීය ිමටි ග ම
ඌ ාේපොල

011 2683495

071-5322200

011 2889389
011 2864773

011 2380278
011 2435161

077 7588885

011 2439375

ළධමම ලාන්සා මැතිචතුමා ගරු

ප්රධාා ්ාර්වාලව
දරදය ඩැළධස්ගන්ද
සිමරා මාර
ේ්ොාඹ 09
නාං් 06 ලුිමස්

031-3716550

077 7769228

031 2235410

ස්රේ්ගශ ්ගයුතු ළධේ ජය

ේපේදස ටුගමුර
077-7741390

031-2276186

033 2268335

071 3081001

011 2465087
033 2268335

033 2267081

077 3058000

033 2269658

033 2225031

නමා ය
සුදර්ශණි ප්ර ාන්දු පුමේම

නාං්

031-2277130

මැතිචණිව

276ආ01 රැලිේහ

031-2277337

ස පාද

ග සැලසු ජල
ාජය නමා ය

ඩුලිප් ිමේේේස් මැතිචතුමා
ැපැම හා මුස්ලි ආගටු්

ේ්ොච්චි්ේඩ්
සමෘ්ගධි මාර
රමගම මමරා

්ගයුතු ියළිබඳ ගරු ළධේවෝජය
නමා ය
හර්ෂක සුපුන් ාජ්රුකා

සිම. දාරන්

මැතිචතුමා ගරු ග පහ දිස්ත්රි්ව

ටුමලේත් කිම.ඳිරැල

පාර්ලිේමන්තු මන්ත්රි
ාතු සන්දීප ේස ා ත්

04 ේබ්්ගධාාේලෝ්

077 7516165

මැතිචතුමා ගරු දිස්ත්රි්ව

මාර

071 3681033

ග පහ

පාර්ලිේ න්තු මන්ත්රි
ිමන්ද ේහෂාන් ජවරර්ධා

555 ේදොස්

011 2238880

මැතිචතුමා ගරු දිස්ත්රි්ව

ජවලත් ජවරර්ධා

011 2245135

පාර්ලිේ න්තු මන්ත්රි

මාර
රැලිග ියටිව
ජාිල
132

071 9909555

011 2238880

ප්රසන්

කතුාංග මැතිචතුමා

180ආව

033 2222406

077 7772520

033 2222406
011 2675560

ගරු දිස්ත්රි්ව පාර්ලිේ න්තු

ටුනුරන්ේගොඩ පා

011 2698410

මන්ත්රි

පඩුග පල

සිසි ජවේ්ොඩි මැතිචතුමා

526 ගමේබොරැමල

0112863755

077 3073518

011 2906394
011 2863755

ගරු දිස්ත්රි්ව පාර්ලිේ න්තු

්ැාළධව
011 2949555

071 8453495

011 2059686

මන්ත්රි
ප්රසන්

කවී මැතිචතුමා

223ආඊආ1

ගරු දිස්ත්රි්ව පාර්ලිේ න්තු

බණ්ඩා

මන්ත්රි

මාර

ාව්

077 5804991

හුණුියටිව

රත් ල
ිමජි ේහ ත් මැතිචතුමා ගරු

162 ීම ගහලන්ද

033 2232523

දිස්ත්රි්ව පාර්ලිේ න්තු මන්ත්රි

රත්

033 2234606

071 4824345

011 2786050

්ලේගඩිේහ

බස්ථනාහිර පළාත් ස්ාාදේේ ගරු ඇෙතිචවරුන්
නතුර ො නෙ

ලිියනය

ාන්ද ජවේ්ොඩි මැතිචතුමා
සමන්මලි ස්ලසුම.ව
මැතිචළධව
ප්රදිප් ේපේර් ා මැතිචතුමා

රාජකාරි දුරකාන අංකය
031-2246748

නනුරු්ගධා ේම්ටුේව
මැතිචතුමා

බලගමල දිවුලියටිව
ේහො ගස්මුමල
දිවුලියටිව
149ආ1 කිම.මැටිගා
්ඩර
67ආ4 ගේණ්මුමල
පා ්ඩර
242 නුර පා
කිම.මලරල
184ආ4 සුම.වපාලුර
්ඩර

ේ ොිනස්

නාං් 133 ලාදුර පා

031-3315002

සහන් ප්රදිප් ිම ා

මැතිචතුමා

ඉන්දි් බණ්ඩා මැතිචතුමා

ිමජි

මැතිචතුමා

බස් ාහි පාාත් සාා මන්ත්රි
ස් හි

මැතිචතුමා බස් ාහි

පාාත් සාා මන්ත්රි

077-3874276
077-7070917
077-3643441
077-3469243
077-7779053
071-2893989
071-4101451
077-7727625

ටුගමුර
නාං්

ජංගෙ දුරකාන අංකය

077-2201550
077-7223681

28ආව

ලාස ස් පා

ශාන්

031-2224128

077-7308583

්වකිවා 031-2279874

077-7555884

හුමා ා

ිමදිව ටුගමුර
. ස්.

.

මැතිචතුමා

ස්වුමලා නාං් 450ආඩි
බස් ාහි

පාාත් පා

ේපෝරුේ ොග

031-2276918

සාා මන්ත්රි
ලලිත් රළධග ත්

මැතිචතුමා

නාං්

34 රැලිේහ

බස් ාහි පාාත් සාා නමා ය

ේ්ොච්චි්ේඩ්

ලලන්

නාං්

ගුකේස් මැතිචතුමා

1495 ේම්විමේ

බස් ාහි පාාත් සාා මන්ත්රි

්

ින්ගළධ

219ආව බගහි

පපුම

ාජි

031-2277636

077-3041089

011-2254120

077-7310633

031-2241149

077-7227487

ාව්
්ගා
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මැතිචතුමා

බස් ාහි

පාාත් ්ගා

සාා මන්ත්රි
ේ ෝස්

ප්ර ාන්දු

මැතිචණිව

නාං් 43 මුරු ා

031-2223164

077-7789958

031-2279783

071-4111111

බස් ාහි පාාත් සාා මන්ත්රිළධ
ජි

ාංග

මැතිචතුමා

හපුආ ච්චිේව නාං් 250ආ02 ිත්ගාල
බස් ාහි

පාාත් ්ගා

077-3750905

සාා මන්ත්රි
ේ්ෝකිලා හර්ශණි ගුකරර්ධා
මැතිචණිව

බස් ාහි

ේලෝලුරාේගොඩ ටුම.ගම

033-2276950

077-7760798

නාං් 40ආඩි ගස්ේප පා

033-2270092

077-4741071

033-2274997

077-7254022

පාාත්

සාා මන්ත්රිළධ
්ාමම

කුරුප්පු

මැතිචතුමා

බස් ාහි පාාත් සාා මන්ත්රි

හිම.රල ්ම ළිව
ටුම.ගම

පේ්ග

ිමේේ ත්

මැතිචතුමා

බස් ාහි පාාත් සාා මන්ත්රි

ේබො ලුේගොඩ

රත්

ේලෝලුරාේගොඩ ටුම.ගම

ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ දේදපාර් දේම්න්තු ො ආය න ප්රධානීන්
නෙ
සුළධම ජවලත්
මවා
ඩේලිිම. ව.ේ්ව
ිම ා ටුව
ේ්ව.ව. ටු.
ේපේර් ා මවා

නතුර
දිස්ත්රි්ව
ේම්
නධාය්වෂ
සැලසු
නධාය්වෂ

ලිියනය

රාජකාරි දුරකාන

දිස්ත්රි්ව ේම්
්ාර්වාලව ග පහ

077- 3273507

දේපෞශගලික
දුරකාන
033- 2222050

දිස්ත්රි්ව ේම්
්ාර්යාලව ග පහ
දිිම ැගුම දිස්ත්රි්ව
ේම් ්ාර්යාලව

071-835872

033-2231722

071-3527036

033-2223723
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ෆැ්වස්ථ
අංක

ආර්. ටු ව ස්
සකුන් ලා ටුව

දරදය ව. ම.
පාම.ස්

ඩහිලිිම. නරාර්.
ටු. ම.ව.
වී ේ්ෝන් මවා

ග පහ
දිස්ත්රි්ව
දිස්ත්රි්ව ේම්
ඉාංජිේන්රු
්ාර්යාලව ග පහ
ේස්ය ේසරා ේස්ය ේසරා
නධාය්වෂ
නධාය්වෂ ්ාර්වාලව
ග පහ
පාාත් පාල සහ්ා
පාාත් පාල
ේ්ොමසාම.ස්
සහ්ා
්ාර්වාලව ග පහ
ේ්ොමසාම.ස්
දිස්ත්රි්ව ටුළධන්ේදෝරු
ේජයෂ්ස
්ාර්වාලව ග පහ
ටුළධන්ේදෝරු

071-5713211

033-2222453

033 2223783

071-8243583

033- 2222267

-

033- 2222026

077-2642330

නධි්ාම.

ආාාර්ව
ඩහිලිිම.ේේ. ටු.
දවා ත් මවා

ඉඩ
පම.හ ක
සැලසු
ළධලධාාම.

දිස්ත්රි්ව ඉඩ පම.හ ක
033- 2222273
සැලසු ්ාර්වාලව
දිස්ත්රි්ව ේම්
්ාර්වාලව ග පහ

ස්.ිය. ේපේර් ා
ටුව

සහ්ා ඉඩ
පම.හ ක
සැලසු
ළධලධාාම.

දිස්ත්රි්ව ඉඩ පම.හ ක
033- 2222273
සැලසු ්ාර්වාලව
දිස්ත්රි්ව ේම්
්ාර්වාලව ග පහ

්ර් ම කිර්තිච
බණ්ඩා මවා

නකේද
ළධලධාාම.

යුධා හමුදා ්දවු
ේේවන්ේගොඩ

-

076-6907178

ලුතිච න් ්ර් ම.
ප්රිවන් ලිව ේව

නකේද
ළධලධාාම.

යුධා හමුදා ්දවු
නේේපුස්ස

033-2273248

076-6907435

නකේද
ළධලධාාම.

යුධා හමුදා ්දවු
ගේන්මුමල

033-3975017

-

නකේද
ළධලධාාම.

යුද හමුදා ්දවු
දුටුම.වේපොා පා
් ාව්
යුධා හමුදා ්දවු
ේදමේගොඩ

071-4442133

0777049958

011-2260795
011-3055902

ම. ච්.සි.ආර්.
සිම.රර්ධා මවා

ලුතිච න්
්ර් ම

ේ ජර් ව.ේ්ව.
ේහ ත් මවා

නකේද
ළධලධාාම.

යුධා හමුදා ්දවු
රැලිස

-

්ිය ාන් ිය.ිම.ව.
ළධේ ෝෂ් මවා

නකේද
ළධලධාාම.

යුධා හමුදා ්දවු
සපුගස්්න්ද

-

නකේද
ළධලධාාම.

යුධා හමුදා ්දවු
ව්ව්ල

-

077-1989579

නකේද

ශ්රි ලාං්ා ්ාිම් හමුදා
්දවු රැලිස

011-2958282

-

ශ්රි ලාං්ා ්ාිම් හමුදා
්දවු

011-2216811

077-3445299

්ිය ාන්
.හි.ේේ. කුමා
මවා

ළධලධාාම.
ේ්ව. න්.ඩි.
රමේපොල මවා

්මාන්ඩර්

076-6907391
07724022116
077-3952616
077-6482287
077-1092703
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න්.ඩි.ව.හි.ෆාව
මවා
බලඝක ාව්
ිමේේසුම.ව

පස්රැගේ්ිනවාර
ශ්රි ලාං්ා ගුරන් හමුදා
්දවු ් ාව්

වාර්
ේ්ොමේදොරු
ේ ජිේ න්තු

011-2252236

077-2229090

011-2236487

077-2229117

033-2222228

071-8591608

කැලණිය දේකොමේඨාශ්ය 011-2911444

071-8591589

හමුදා ්දවු

ව්ල

නකේද
ළධලධාාම.

ශ්රි

ලාං්ා ගුරන්
ඩි. . . මුදි
පුස්සැමල මවා

ග පහ
ේ්ොමසාශව
ාා
ේේරයෂ්ස
ේපොලිස්
නධි්ාම. ග පහ
ේ්ොමසාශව
ාා ේපොලිස්
නධි්ාම.ග පහ
ේ්ොමසාශව
ාා ේපොලිස්
නධි්ාම. -

ගම්පෙ දේකොමේඨාශ්ය

ටුගමුව දේකොමේඨාශ්ය

031-226181

071-8591626

ිය.ේ්ව ස් ස් හි
කිම.ිමල මවා

දිස්ත්රි්ව
රාම.මාර්ග
ඉාංජිේන්රු

දිස්ත්රි්ව රාම.මාර්ග
ඉාංජිේන්රු ්ාර්වාලව
ග පහ

033- 2228421

071-4411801

ඩි.ඩි. ිමේේසුම.ව
මවා

ප්රාේ්ගියව
රාම.මාර්ග
ඉාංජිේන්රු

ප්රාේ්ගියව රාම.මාර්ග
ඉාංජිේන්රු ්ාර්වාලව
ග පහ

033- 2222361

0766970684

. ම. න්
සදමාලි ටුව

ේගොිමජ
සාංරර්ධා
සහ්ා
ේ්ොමසාම.ස්

ගටුපහ

033-2222698

න්. .
දරදයසුම.ව ටුව

ිමධාාව්
ඉාංජිේන්රු

031- 2222162

071- 6871467

ේ්ව.ිය. .
්රුකා ාව්
මවා

ිමධාාව්
ඉාංජිේන්රු

033- 2287990

071- 8363722

ආර්. . ස්.ේ්ව.
ේස ා ත් මවා

ිමධාාව්
ඉාංජිේන්රු

033- 2225033

070-2564167

ාතු මමරා
මවා

නධාය්වෂ

ිමධාාව් ඉාංජිේන්රු
්ාර්වාලව මාර්ග
සාංරර්ධා නධි්ාම.ව
ටුගමුර
ිමධාාව් ඉාංජිේන්රු
්ාර්වාලව මාර්ග
සාංරර්ධා නධි්ාම.ව
ළධමගහqර
ිමධාාව් ඉාංජිේන්රු
්ාර්වාලව මාර්ග
සාංරර්ධා නධි්ාම.ව
ග පහ
මධායම පම.ස
නධි්ාම.ව ග පහ

033- 2232202

071-5350720

ේේ.ව.යු.ිය.
ජවසිාංහ මවා
නනු ේස ා ත්
ද සිමරා මවා
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කුමුදුළධ
දිසා ාව් ටුව
ආර්.ිය. ස්.ඩි.
ප්ගමසිම. මවා

සහ්ා
නධාය්වෂ

ජාතිච් රුක ේසරා
සාාර ග පහ

ප්රාේ්ගියව
ඉාංජිේන්රු
ිග පහආ
පුත් ලම
දිස්ත්රි්ව

ේර ා සාං ්වෂක සහ
ේර ා ස පත්
්ාම ා් ක
ේදපාර් ේ න්තුර
මීය ගමුර

. . ාංජිත්
බණ්ඩා මවා

සහ්ා
නධාය්වෂ

න්තිච ප්ර ාන්දු
ටුව

සමු්ර පම.ස
ළධලධාාම.

තිචළිණි
ඉලාංගේ්ෝන් ටුව

ප්රාේ්ගියව
්ැණි
ඉාංජිේන්රු

ආර්.ව.හි. ස්.
ේමන්ඩිස් මවා

ළධේවෝජය
සාමා යාධාා
්ාම.

.ටි.ිය.ඩි.
න්තිචම.මලේව මවා

ළධේවෝජය
සාමා යාධි්ා

-

071-5164603

031- 2238400

071-6417083

ධීර හා ජලජ ස පත්
ේදපාර් ේ න්තුර
රැමලවීදිව ටුගමුර
සමුද්රීව පම.ස
ආ ්වෂක නධි්ාම.ව
කු ක ් ාව්
භූ ිමදයා සටු්වෂක හා
ප ම ්ැණි
්ාර්වාංශව ග පහ

031-2222431

071-8129650

031-2228606

071-8325678

033- 2231430

-

ජාතිච් ජලස පාද
හා ජලාපරහ
මණ්ඩලව ිබගහි
පතු

011-2922131

0777-747176

011-2912797

071-4066300

ිමදුලි බල මණ්ඩලව
ිබ.ප.ප කිම.බත්ේගොඩ

ම.

ඩි.ේ්ව.ේේ.
දිසා ාව් ටුව

සමුප්ා
සාංරර්ධා
සහ්ා
ේ්ොමසාම.ස්
ිිමගක

සමුප්ා සාංරර්ධා
ේ්ොමසාම.ස්
්ාර්වාලව
රලේරත් ග පහ

033-2222377

071-8213179

්ාාප
නධායාප

නධාය්වෂ ්ලාප
නධායාප ්ාර්වාලව
මීය ගමුර
්ලාප නධායාප
්ාර්වාලව ග පහ

031- 2233310

-

033-2222350

-

්ාාප
නධායාප
නධාය්වෂ
ස්.ේ්ව
මමලර ාච්චි මවා

්ාාප
නධායාප
නධාය්වෂ

්ලාප නධායාප
්ාර්වාලව
ටුනුරන්ේගොඩ

011-2297994

071-3490919

ස්. ්රුකා ත්
මවා

ප්රධාා
ළධලධාාම.

033-2229166

077-9121571

සමන් කුමා
මවා

ළධේවෝජය
නධාය්වෂ

033-2234757

077-5765471

රුරන්
නේේරර්ධා

ශාා ිමධාාව්
ළධලධාාම.

න්ළධ ළධිම ේසරා
ේදපාර් ේ න්තුර
ග පහ
ාගම.් සාංරර්ධා
නධි්ාම.ව රලේරත්
ග පහ
ශ්රි ලාං්ා තු කුරුස
සමාජව ග පහ
දිස්ත්රි්ව්ව

031-4933881

077-3228985

මවා
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්ාම ා්රු

රර්මඩ් ේෂන්
ආව
ව රත් ල

011-2940757

-

ඉංජිදේන්රුවන් (ොර්ග/වාරිොර්ග)
අ/අ

නෙ

නතුර

ලිියනය

ිය.ේ්ව ස් ස් හි
කිම.ිමල මවා

දිස්ත්රි්ව රාම.මාර්ග
ඉාංජිේන්රු

ඩි.ඩි. ිමේේසුම.ව මවා

ප්රාේ්ගියව
රාම.මාර්ග
ඉාංජිේන්රු

න්.
ටුව

ිමධාාව්
ඉාංජිේන්රු

. දරදයසුම.ව

ේ්ව.ිය. .
්රුකා ාව් මවා

ිමධාාව්
ඉාංජිේන්රු

ආර්. . ස්.ේ්ව.
ේස ා ත් මවා

ිමධාාව්
ඉාංජිේන්රු

රාජකාරි දුරකාන
අංකය

ජංගෙ දුරකාන
අංකය

දිස්ත්රි්ව රාම.මාර්ග
ඉාංජිේන්රු
්ාර්වාලව ග පහ
ප්රාේ්ගියව රාම.මාර්ග
ඉාංජිේන්රු
්ාර්වාලව ග පහ

033- 2228421

071-4411801

033- 2222361

0766970684

ිමධාාව් ඉාංජිේන්රු
්ාර්වාලව මාර්ග
සාංරර්ධා නධි්ාම.ව
ටුගමුර
ිමධාාව් ඉාංජිේන්රු
්ාර්වාලව මාර්ග
සාංරර්ධා නධි්ාම.ව
ළධමගහqර
ිමධාාව් ඉාංජිේන්රු
්ාර්වාලව මාර්ග
සාංරර්ධා නධි්ාම.ව
ග පහ

031- 2222162

071- 6871467

033- 2287990

071- 8363722

033- 2225033

070-2564167

ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ ජාතිචක ජල ස්ම්පාදන ො ජලාපවාෙන ෙණ් ලදේ විස්ථ ර

නෙ, නතුර
ළධේවෝජය සාමා යාධි්ාම. ආර්.ව.හි. ස්. ේමන්ඩිස් මවා

රාජකාරි දුරකාන
අංකය
011 2922131
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ජංගෙ දුරකාන
අංකය
0777747176

ෆැ්වස්ථ අංකය
0112922146

සහ්ා සාමා යාධි්ාම.
.ව.සි.
ේහමාන්්ර ටුව
ප්රධාා ඉාංජිේන්රු
ජී.ව. . සුම ේස් මවා
ව. ෆ්. ිමේේ ත් මවා ්ාම ා්රු
ඩී.ව.ඩි. ේහමාන්්ර මවා
ප්රාේ්ගියව ්ාම ා්රුි්ැාණිව
ආර්.හි. ේස ා ාව් මවා ප්රාේ්ගියව
ඉාංජිේන්රුිග පහ
ආර්.ජි. ස්.ේ්ව. කසිාංහ මවා ප්රාේ්ගියව
ඉාංජිේන්රු ිමීය ගමුර
ජී. ස්. ප්රදීප් මවා
ප්රාේ්ගියව ඉාංජිේන්රු ි්ැාණිව
.ජි.ේ්ව. ේ්ොස් ා
ප්රාේ්ගියව ඉාංජිේන්රු ිහිවගම
ටි.ඩි.ඩි.ිය. ප්රිවාං් මවා ප්රාේ්ගියව
ඉාංජිේන්රු ිජාිල
හි.ජි. ස්ගැන්ලි මවා
රැඩ ාා ළධාධාාම. ිමීය ගමුර - ේබදාහැ/ ම
න්. ිමේේසුන්ද මවා
රැඩ ාා ළධාධාාම. ිග පහ ේබදාහැ/ ම
.ව.ගුකරර්ධා මවා
රැඩ ාා ළධාධාාම. ි න්ේපොකුණුගම
බගලීව ේබදාහැ/ ම
.ේ්ව. න පත්තු ටුව
රැඩ ාා ළධාධාාම. ි ්ගේදොළුගම
ේබදාහැ/ ම
ව.ඩි. සමන් මවා
රැඩ ාා ළධාධාාම. ිග පහ ේබදාහැ/ ම
ිය.ව.ේේ.යූ. න්.ිය. ේපේර් ා මවා රැඩ
ාා ළධාධාාම. ි ්ගේදොළුගම ළධෂ්පාද
පී.වී. .ේ්ව. සු ාංගා ටුව
රැඩ ාා ළධාධාාම. ිපූේගොඩ කිම.ඳිරැල
න්ේපොකුණු රත් - ළධෂ්පාද
ඩේ. ම.ිය. ස්. න්. ිමේේසිාංහ මවා රැඩ
ාා ළධාධාාම. ිේේවන්ේගොඩ ළධමගඹුර
ආර්.ඩි.සි. ජවසිම. මවා
රැඩ ාා ළධාධාාම. ිදිවුලියටිව මීය ම.ගම
ඩි.ිය. . ස්. ධාර්මපාල මවා රැඩ ාා
ළධාධාාම. ිටුනුරන්ේගොඩ
ආර්.ඩි.ේ්ව.පඩුර ේව මවා
රැඩ ාා ළධාධාාම. ි්ැාණිව
ආර්.ව. .ේ්ව. කතුාංග ටුව රැඩ ාා
ළධාධාාම. ිහිවගම
ව.ඩි. ච්. ස්. කුමා මවා
රැඩ ාා ළධාධාාම. ිරත් ල
ඊ.ඩි.ඩේ. ිමක්රම ත් මවා රැඩ ාා
ළධාධාාම. ිජාිල
. ේස ා ත් මවා

0112922145

077 3856727

0112922146

0112 922129

077 7272950

0112922146

033 2232718
011 2909854

0718240948
077 2240578

033 2231464
011 4741981

0332224378

0777008843

0332224378

031 2222486

0777764171

031 2237595

011 4886815

071 3351263

0112 986640

011 4815129

071 6711299

0112 920244

011 5333068

071 1771845

0112 237477

031 2231924

077 7764168

-

033 2222844

071 4477264

-

033 2280223

077 7445552

-

0112 292552

071 8408965

011 2292552

033 2248016

071 4064910

-

011 2292357

077 3449336

-

0112404785

071 4397043

-

033 2290141

0777764203

-

031 2246043

071 2807778

-

0112 295722

077 3911129

-

011 2986640

0718040071

011 2986640

011 2487003

071 4458316

011 2487003

011 952770

071 8618241

011 2952770

011 2229828

071 8055609

-

011 2951552

071 3166858

011 2951552
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රැඩ ාා ළධාධාාම. ි ාගම
ේ්ව.ේ්ව. ාන්්රසිම. මවා
රැඩ ාා ළධාධාාම. ිමහ ගම

011 4942146

071 4451932

-

ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ ස්ංවර්ධන නිළධාරින් ියළිබඳ දේ ොරතුරු
ජාඇල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
නෙ

අනුයු්ව ාෙ නිළධාරි වස්ෙ/අංශ්ය

181 ාගම

ඊ.ඊ.ිය න්තිච. සිමරා ේමව

181 ව ජවශ්රීගම
181 බී ේත්රත්
181 සී ියටිව
181 ඩී ේප් ලන්ද

හමගා ේපේර් ා ටුව
ඩී.ඩි.සී.ආර්.්ළුේබෝිමල ටුව
ච්.පී.ගාංගා න්. ේහමටිආ ච්චි ටුව
ඩී.ඩි.සී.ආර්.්ළුේබෝිමල ටුවිරැ.ආ.

181 ඊ ේපොඩිවීකුඹු

ව.ශාළධ ්මපේව ේමව

181 ෆ් ්ැගේගරත්
181 ජී දඹුර
183 ාේගොඩ
184 ්දා බගහි
184 ව ජවසමරුගම
184 බී පස්රත්
184 සී ්දා
ැේග හි

ස්. ච්.ගීතිච්ා ටී. ්රුකා ත් ටුව
ටී. න් ප්රිවදර්ශනී ටුව
පී.ඩී.ේහමාලි ේහමාන්්ර
ආර්.ඩ්ේ.ේ ෝෂනී ස්. ාජප්වෂ ටුව
චිත්රා ප කිම ා
ටුව
ආර්.පී.රසන් ා ස්.ේ්ව පතිච ක ටුව
ි .ිය.ළධෂාළධ ාංන්්ා ජවසිාංහ ටුව

185 ද. බගගම

ජංගෙ දුරකාන අංකය

071-2273103

ච්.ේ්ව ්සුන්

185 ව හපුේගොඩ බගහි

ජී.ඩී. ස්. ප්රසාදිනී ටුවිරැ.ආ.

185 බී හපුේගොඩ

ජී.ඩී. ස්. ප්රසාදිනී ටුව

ැේග හි

185 සී හපුේගොඩ මධායම
185 ඩී ේදොලේහ
186 ම.ලවුමල
187 ෑදුරුියටිව
188 ්ා ළිව

ඩී. . ස්.ේ්ව. දිසා ාව් ටුව
පී. . න්දිම ස්. ේපේර් ා මවා
ව. ස්.බී. දි්ා ේ්ව. නඹන්රල ටුව
පී.ඩී.ේහමාලි ේහමාන්්ර ටුවිරැ.ආ.
යූ. ම. නටු ා ඩී. ේපේර් ා ටුවිරැ.ආ.

189 රෑරල

යූ. ම. නටු ා ඩී. ේපේර් ා ටුව

190 රැලිග ියටිව දකුක

බී. . ළධරූෂා ේ්ව. බණ්ඩා ාව් ටුව
බී. . ළධරූෂා ේ්ව. බණ්ඩා ාව්
ටුවිරැ.ආ.
න්දනී නම තුාංග ටුව
ආර්.පී.රසන් ා ස්.ේ්ව පතිච ක ටුව
ආර්.ජී ඉ න්තිච ටුව
ඩී. ඩී. තිචලාළධ ේ්ව. සප මාදු ටුව
ේර්ණු්ා හි ගමේව ටුව
ේර්ණු්ා හි ගමේව ටුවිරැ.ආ.
ේ්ව.ව.ඩී ේ ොළධ්ා සචිළධ ටුව
ේ්ව.ව.ඩී ේ ොළධ්ා සචිළධ ටුවි රැ.ආ.

190 ව රැලිග ියටිව පතු
190 බී මා ළිව
190 සී ්පුරත්
190 ඩී තු පෑලිව
190 ඊ ඉදිිමටිව
191 ්ණුර
191 ජා ිල
192 තුඩැමල බගහි
192 ව තුඩැමල දකුක
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071-3524478
076-6919080
077-4981268
071-8440028
076-6919081
071-8440028
077-1152565
076-6919083
071-9159775
076-6919084
077-5332329
071-4439288
072-3556243
077-0621145
078-3881955
071-6998849
076-6919096
076-6919088
071-5718012
072-3633491
071-5718012
072-3633491
0712778760
777771014
076-6919125
077-5332329
077-2151350
077-2151350
076-6919115
071-5677134
071-5677134

077-9266779

071-9573475
077-0621145
076-6919094
077-9962552
077-6729264
077-6729264
071-8202662
071-8202662

192 බී තුඩැමල පතු

.ව. ාම. පී. නත්

ාව් මවා

194 දඩුගම

.ව. ාම. පී. නත්

ාව් මවා ි රැ.ආ.

194 ව ේදහිවාගා දකුක
194 බී ේදහිවාගා පතු
195 කුඩහ්ේපොල දකුක
196 කුඩහ්ේපොල පතු
205 කුරුදුරත්
205 ව ගමලරත්
205 බී මහරත්
206 ව්ල
206 ව ිේල්වසැන්ඩ්රාරත්
206 බී ිමශාාරත්

. ස්.සු ාංගනී ටුව
. ස්.සු ාංගනී ටුව ි රැ.ආ.
නින.ඩී ඉන්දි්ා ාමම. ටුව
නින.ඩී ඉන්දි්ා ාමම. ටුවි රැ.ආ.
ඉසුරු පදා මනුවී මවා
.පී. ළධර්මලා න්. මුතුගල
ආශා ප්රිවාංන්්ා ටුව.
ඩේලිේ. .ටි. ස්.හි. ිමේේේස් මවා
.පී. ළධර්මලා න්. මුතුගල ටුවිරැ.ආ.
පපුම ව. ියහිමලන්ද මවා

207 ව ව්ව්ඩුර

ාාටුනී ේස ා ාව් ටුව

207 බී ළධරන්දම දකුක
211 පතුරු බගගම
211 ව ඉදිටුන්
211 බී බණ්ඩිේගොඩ
212 බ. රමේපොල
212 ව ේපොමියතිචමූ්ලා
212 බී ැ. රමේපොල
213 බ.බ රත්
213 ව ැ. බ රත්
214 බ. ා ාංේගොඩපාළුර
214 ව ැ. ා ාංේගොඩපාළුර

යූ.සී රුරන්මලී ටුව
ච්.ේ්ව ්සුන් ිරැ.ආ.
ළධේ ෝෂිනී දිම.මාන් ටුව
පී. . න්දිම ස්. ේපේර් ා මවාිරැ.ආ.
ආර්. බී. ත්රත් මවා
ඩී. .නටුලා.ේ්ව. දස ාව් ටුව
ව.ජී. න් මදුරන්තිච ටුව
ආර්.ව.ේ්ව ප්රසාංන්්ා ේපේර් ා ටුවිරැ.ආ.
ආර්.ව.ේ්ව ප්රසාංන්්ා ේපේර් ා ටුව
ඊ.ව.ඩී. ාන්දිම ස්. කුමා මවා
ඊ.ව.ඩී. ාන්දිම ස්. කුමා මවා ිරැ.ආ.

ශා ් දුටුත් නම ේ්ෝන් මවා

සැාසු නාංශව

්ලයාණි සදමාලි ත් ාව්
ටුව

සැාසු නාංශව

ශයාමලී බු්ගධි්ා ටුව

සැාසු නාංශව

ධා ණි ශ්වතිච්ා ටුව

සැාසු නාංශව

.ව. නප්ස ා ේ ළු කුමාම.
ටුව

න්ණු නාංශව

ච්.ජි.ජි. නූජා මැණිේ්ව ටුව

ආව

නාංශව

ආර්.ව නනුෂ්්ා ේන්පු ටුව

ේ ජිස්ගාර් නාංශව

ේේ.

. ළධදී නින. කසිාංහ ටුව

ආව

නාංශව

.ඩි.ව. මයාණි ටුව

ආව

නාංශව

ආව

නාංශව

සාංරර්

ළධලධාාම. ිපු.ලි.ේද.

ස්.

ම.ජි.ඩි. ළධපුළධ්ා ගුකතිචප්
ටුව
ස්.ව. ළධර්මලා සඳමාලි ටුව
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071-6337391
076-6919048
071-6337391
076-6919111
071-9083643
071-9083643
077-4280098
077-4280098
071-6612484
077-3150450

071-1235407

071-0949232
077-3150450
077-3381004
077-0158149
076-6919127
071-6388941
071-6998849
077-7473338
777771014
076-6919090
077-6890613
075-2622588
076-6919119
076-6919119
071-8241587
071-8241587

077-2969165
011-2249457
071-9575663
011-2249457
077-5086130
011-2249457
072-7220688
071-8340684
011-2249457
078-9992002
011-2243445
071-8014642
011-2236428
071-6657135
011-2236428
011-2229739
011-2236428
071-3376514
011-2236428
077-3669557
011-2236126
071-8392153
011-2236428

ව.බී.ජී. ිතුගල මවා

සාංරර්

ළධලධාාම. ිපු.ලි.ේද.

ේ්ව.තුෂාම. දවාාංන්්ා

සාංරර්

ළධලධාාම. ිිමශ්රාම රැ ප්

සාංරර්

ළධලධාාම. ිිමශ්රාම රැ ප්

ස්. රත්සලා ා්රාළධ

077-9920064
011-2236428
078-2724233
011-2236428
078-3421900
011-2236428

දේදොම්දේප් ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
නෙ
ේ්ව. ව. ේ්ව. න්දි හර්ෂණී
ගුකතිචල්
නින.ේේ. ටී. රුේ ෂි්ා
ජව ත් ිරැ.බ
නින.ේේ. ටී. රුේ ෂි්ා
ජව ත්
ේ්ව.ව. නනූෂා ජවාංගනී
ේ්ව.ව. නනූෂා ජවාංගනී (රැ.බ
යූ. වීන්්ර ළධහාම පුෂ්ප කුමා
යූ.ජී.ේහමාලි කුමුදු්ාිරැ.බ
ඩේ.ඩී. ආ න්ද ේසෝමසිම.
ව.ව.මේ ෝම. ප්රිවන්තිච්ා
කුමාම.ිරැ.බ
ඩේ.ඩී. ආ න්ද ේසෝමසිම.
ිරැ.බ
න්.ආර්. සමන් කුමා
කසිාංහිරැ.බ

අනුයු්ව ාෙ නිළධාරි වස්ෙ
293 රතුරුගම

ජංගෙ දුරකාන අංකය
719757069

377 ියාංගමුර

779894113

377වආ ්ැන්දේගොමල

779894113

377 බීආකුමටිිමල
377සීආ මගස්රත්
378 හිස්රැමල
378වආ කිම.මැටිවරත්
378බීආ පඩේරල
379 මීය තිචම.ගල

716567466 /0710595122
716567466
716953624
716864956
776797844/ 0710597778
711271268/0710600553

379වආ ාංරල

776797844/0710597778

379බීආ රගරල

718393032/ 0779939600

ව.ව.මේ ෝම. ප්රිවන්තිච්ා
කුමාම.
ේ්ව.ව. නප්ස ා හන්සිනී
කුහලා ිරැ.බ

379සීආ ේපොමේහ

711271268/ 0710600553

පී.ව. දී්ා මාලි ප්රිවාංගා
පී. . දී්ා තුෂාම. දිමරු්වෂි
ටී. . ස්. න්.ේ න් ේ්ෝන්
පී.ව. දී්ා මාලි
ප්රිවාංගාිරැ.බ
ේ්ව.ව. නප්ස ා හන්සිනී
කුහලා
ම.පී. හසන්තිච ගුරළධ්ා
ියවසිම.
ම.පී. හසන්තිච ගුරළධ්ා
ියවසිම.ිරැ.බ
පී. . දී්ා තුෂාම.
දිමරු්වෂිිරැ.බ

380 දාංගමල
380වආගණිහිගම පතු
380/බී පැියළිවරල
380සීආ දාංගමල පතු

.ජී.ආර්.ජී.බාංඩා
යූ. වීන්්ර ළධහාම පුෂ්ප කුමා
ිරැ.බ

382 ේේ හැ
382වආ කිම.රා

379ඩීආ ේරදගම

770221970
724689257 / 0112405465
718184581 /0719715244
711491889
724689257 / 0112405465

380ඩීආගණිහිගම දකුක

770221970

381 පමේමගම

717912611 /0710599742

381වආ රමේපොා

717912611/0710599742

381බීආ පමේමගම දකුක

718184581 /0719715244
719941528
716953624
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ේ්ව.ව.ආර්.ඩී.්හාංගම ිරැ.බ
.ව. දී්ා ප්රසාංන් මා සිාංහ
ිරැ.බ
.ව. දී්ා ප්රසාංන් මා සිාංහ

383 මැ්ගේ්ගගම
383වආ මැ්ගේ්ගගම පතු

ේ්ව.ව.ආර්.ඩී.්හාංගම
ච්. . ාටුලා ාාන්දනී
යූ.ජී.ේහමාලි කුමුදු්ා
ඩේ.දිනූෂා ියේ ෝමලී ිරැ.බ
පී. .ේ්ව. ාාම ජවන්
කුමා
ආර්. ාටුලා කුමුදුනී
ිමමලසූම.විරැ.බ
ඩේ.ජී.ඉේර්ෂා ාාන්දි
පී. . පේ්ගළධ දිමරු්වෂි
ේේ.පී. ජීරන්තිච
ාංගනී
ඩේ.ව. ාතුම. රාස ා ිමේේසිාංහ
ිරැ.බ
ඩේ.ව. ාතුම. රාස ා ිමේේසිාංහ

384 පඩගම
384වආ ිමහා කුඹු
385 කිම.ඳිරැල
385වආ ේබෝගහරත්
386 ටුමලේත්

716790691/ 0710596327

386වආ පහා ටුමලේත්

771142326/0710600202

ව. .ව. බු්ගධි්ා ජීරන්තිච
ම. පුබුදු ්ැලු ලිව ේව

388බීආමිනලරලා ද.
388සීආබණ්ඩා ාව්පු බගහි

712684269 /0710599663

ම. ීමර්තිච පුෂ්පකුමා
ලිව ේව
ආර්. ච්.ව. දිලිළධ ශාලි්ා
ම.පී. ්මපනී ඉදුළධම
ේප්රමරර්ධා

389 ඉඳුරුගමල

723479224/ 0702307521

389වආ්ණ්ළධමහ
389බීආේ ම.ලන්ඩි ජ පදව

713554675

ේ්ව.ව. දීෂා දුමටුණී
ේ්ොඩිප්ියලි ආ ච්චි

389සීආිගඹගහරත්

776691894

716790691 /0710596327
715149648

383බීආ මැ්ගේ්ගගම දකුක

715149648

776972157
716864956
713928108
776167321/ 0718767941

386බීආඉහා ටුමලේත්
387 මාහමේලොලුර
387වආ තිචිමම.ගම
388 මිනලරලා
388වආබණ්ඩා

ාව්පු

ජී.හර්ෂිණී ේපේර් ා
390 දාරා පතු
ජී. ප්රිවාං්ා දිමහාළධ
390වආ දාරා දකුක
ආර්.ව. ල්වටුණී ළධලාං්ා
390බීආ ඹුගන්රත්
සඳමාලි
ේ්ව.ජී. ළධහාම ජවසිාංහ
390සීආකිතුල්න්ද
පුෂ්පාාංජලී දිසා ාව්
390ඩීආ නමලිවරත්
පී. . ධාා ා ප්රිවදර්ශනී පතිච ාජ 390ඊආ පාලුපැමියග
න්.ආර්. සමන් කුමා
391 දිවරාල
කසිාංහ
ේේ. ස්.ව. ්ාන්තිච
391වආ දිවරාල පතු
ව.ව. ස්. ස්.ේ්ව.ගුකරර්ධා ි 392 නනු ාේගොඩ
රැ.බ
ආර්.ේේ. . ඩී.ව. ස්.
392/ව ේර ලුග පල
ජවරර්ධා ිරැ.බ

776416863
716532018/ 0714885498
771680007 / 0715178017
717411339

ැ

717411339
713585526

771141234

772274815
777603817/ 0710595999
718981395/0710599094
776442144
711476040
718191893
718393032/ 0779939600
779211946
718376984
717248902

143

ආර්.ේේ.
ජවරර්ධා

. ඩී.ව. ස්.

392බීආ

ැදුන්ේගොමල පතු

717248902

ව.ව. ස්. ස්.ේ්ව.ගුකරර්ධා

392සීආ නනු ාේගොඩ දකුක

718376984

සී.ව.ගාංගා සමන්තිච

392ඩීආ ැදුන්ේගොමල දකුක

0715833223 /719171647

ව. ලිළධ න්ග ා
නතුේ්ෝ ල
ඩී.පී. දිේන්ෂා ේරෝදි
පී. . පේ්ගළධ
දිමරු්වෂිිරැ.බ
හසි ා කුමාම. ේසේ ිම ත්

393 පැමියග

0713702592/ 710599337

ඩේ.දිනූෂා ියේ ෝමලී
ස්.ව. න්.ේ්ව.ේස ාධී
ආර්.පී. රු්වෂාන්
රු්වමාමිරැ.බ
ච්.පපුම සාංජීර සුදර්ශ ද
සිමරා
ේේ.පී.ළධලූෂි ජවලත්
. ළධරර්
ා ියේ ෝටු
නේේසුන්ද
.පී. ස්.ව. මුකසිාංහ
ඩේ.ව. න්.ල්වමාලි
ාටුලා ජීරනී ියන් ේගොඩ
ඩේ.ව. වමු ා දර්ශනී වී සිාංහ

394බීආ මාර
395 මණ්ඩාරල දකුක
395වආ පුාංචි මණ්ඩාරල

ආර්.පී. ඊ. ාේේෂ් ප්රාා පතිච ක
ආර්.පී. රු්වෂාන් රු්වමාම

398 ේදමාගම
398ව රමන ඹ

711734148 / 0779852340/0710595175

ආර්. ම. ේ්්ශාම ඉේර්ෂ්
කර්
පී. ාංග ළධේ ෝෂන්
.ජී. සන්ධායා මමකුමාම.
ිරැ.බ
ේත්ජා මැදේගද ිරැ.බ
ේ්ව.ඩී.ප්රදීප් ේහමන් ිරැ.බ

399 හැළු මහ

0714818272 /771740767

ේ්ව.ඩී.ප්රදීප් ේහමන්
. ේත්ජා මැදේගද
ස්.ඩේ. ච්.
.නත්
ාව්.
ඩී. ප්රටුලා ඩිලාළධ ජවරර්ධා
ේේ.ව.ඩී. ප්රදීපා ගවනී
ජී. ේශෝාා ප්ගටුණී

393වආ ව්ේේ
394 මණ්ඩාරල පතු
394වආ

717499254
716532018/ 0714885498

න්දා ාම ේපේදස

777482591
713928108
767079671
711734148 / 0779852340/ 0710595175

395බීආ කුරුඳුේහ

714780415

395සීආ බදුරත්
396 පු පාගල

775074009
772397081

397 ්ෑ ගල
397වආ ා්ඳේපොා
397බීආප ්ඩමුමල
397සීආ රැලි්ැටිවරත්

776635300 / 0332255668
783932783
717427149
0710595175 /770725776/ 0772092964
716370768

399ව ප න්රල
400 පැලහැල

788178636

400වආමදු ාර
400බීආ ේගොඩ පැලහැල

713935095

400 සීආ ්ජුගස්රත්
401 ේද්ග
401වආ ප ාංේගොඩ
401බීආ ා ේපොා
401සීආ ාමළුර
401ඩීආ ගමරලේගොඩ

773553144

755169778

773553144

713935095
714450436
718276232/ 0710598118
771714248
721576863
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ළධලූෂි ගමේව

402 ්ළුේ්ොඳවාර

ඩේ.

402වආ්ලුේ්ොඳවාර බගහි

712084219/ 0710599983

.ජී. සන්ධායා මමකුමාම.
ස්. . .සමීය  නුරන්
සම ේස්
ඊ.ව. නනුෂා කුමුදුනී දිම.සිාංහ
. ේර්ණු්ා දමවන්තිච
ේපේර් ා
.ව.පුෂ්ිය්ා ියේ ෝමාලි
ස්.ව.ව. ධානුෂා ඉන්දීර/ 
පීම.ස්
බී. ච්. නාංජුලා ාතු ාණි
නින.ේේ. පුෂ්පාාංගනී ේ ොෂි්ා
ජව ත්
ස්.සනුජා දීෂාළධ
ව. ස්. . ළධේ ෝෂා දමවන්තිච
නර්ථ ාව්ිරැ.බ

403 පහා ේදො ේප
404 ඉන්ේදොාමුමල

755169778/ 0710599804

යූ.ව. පදා ා ජවරුිමළධ

407වආ මාළිඳ

සුපුන් ාන්්ර ජවලාම
බදුමලේව

407/බී මාළිඳ

ව. ස්. . ළධේ ෝෂා දමවන්තිච
නර්ථ ාව්

407සීආ න්ම.ද බගහි

710600024

ඩේ. ච්. ළධසාංසලා දිමරු්වෂි
රලකුඹු
ේ්ව. දීප්තිච පදවාංගනී
ිමේේ ත්
ව.ේ්ව. රුිමළධ ශාළධ්ා
නත්
ේගොඩ
. ේර්ණු්ා දමවන්තිච
ේපේර් ා ිරැ.බ

408 රා ළුරාර පතු

710898857

408වආ රා ළුරාර ද.

0710600263 / 0778634144

. ම ා දිමටුණී

ැ.හි

776237355

0710593933/770646044 / 0178119786

404වආ ගේන්ේගොඩ
404බීආේ ම්ැකුක

711703577
765337732 / 0774527803

405 ේදො ේප
405වආ ඉ්ගදමමේදණිව

713225553
718184588

405බීආේ්ගගරත්
406 ගමේපොතුේගොඩ

778981965/ 0713200313

406වආ දැ ෑමුමල
407 න්ම.ද

0710593960/ 718769965

716731140

710600024
0710597450/786650500 / 0713787735

ැේග හි

0715439714/ 0112405277

409 ගුරුරල

0710599058 /774505573

409/ව, ේගොඩ ගුරුරල

765337732 / 0774527803

ස්.ව. න්. ස්.සම සිාංහ
ේ්ව. දීප්තිච පදවාංගනී
ිමේේ ත් ිරැ.බ
ඩී.පී. දිේන්ෂා ේරෝදි ිරැ.බ
ස්.ව. න්. ස්.සම සිාංහ
ව.ේ්ව.ාන්්ර්ාළධ ළධලීියවා
නත්
ේගොඩ

410 ඉහා ලුණුගම
410වආ පහා ලුණුගම

758044652/ 0775423266

ඊ.ව. නනුෂා කුමුදුනී
දිම.සිාංහිරැ.බ
ේ්ව.ාමීය ෂා න් හාළධ
ේ්ොඩිතුර්වකු
පී.ේ්ව.ේත්ජ් ආම.වේස
ිරැ.බ

411වආ පාලුගම බගහි

0710600263/ 0778634144

410බීආ මීය ගහරත්
410සීආ රහ ්
411 පාලුගම

717499254
758044652/ 0775423266
0778679912 /0710600555/ 726220492
711703577

412 පහා මාියමගම

0710591901/ 0716381421/ 786297204

412/ව කිඹුමිමල රත්

716013381/0772301333
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පී.ේ්ව.ේත්ජ් ආම.වේස
ේ්ව.ාමීය ෂා න් හාළධ
ේ්ොඩිතුර්වකුිරැ.බ

412බීආ ේමො ේහ
413 මමරා

ඩේ.පී. ළධමම ජවරර්ධා
.ේවෂි්ා සුදර්ශනී
මදු ප්ේපරුම
ඩේ.පී. ළධමම
ජවරර්ධා ිරැ.බ
ව.ේ්ව.ාන්්ර්ාළධ ළධලීියවා
නත්
ේගොඩ

414 පඩමාියටිගම
414වආ පඩමාියටිගම ද.

713009481

415 ේේමගම

713009481

ේේ.ව. ාන්දිමා තුෂාළධ
ේේ.ව. ාන්දිමා තුෂාළධිරැ.බ
ස්. . ම. න්. සම ේ්ෝන්
ිරැ.බ
ස්. . ම. න්. සම ේ්ෝන්
ආර්.ව. ලලිත් කසිාංහිරැ.බ
ආර්.ව. ලලිත් කසිාංහ
ආර්. ාටුලා කුමුදුනී ිමමලසූම.ව
ඩේ.ලිනීෂා හර්ෂණී ාාන්
ේෆොන්ේස්ා
ව.ේ්ව. ඩී. ස්.
නත්
ේගොඩිරැ.බ
ව.ේ්ව. ධානුෂ්්ා සන්ධායාළධ
නත්
ේගොඩ

416 සමකබැ්ගද
416වආ සමකබැ්ගද ප.
417 තිචත් පත්

713531694

417වආ මහරලරත්
418 ළධ්රල
418වආ ්පුේගොඩ
419 කුමාම.මුමල
420 හිමටිගම

713672296

ව.ේ්ව. නින. න්. ිමේේ ත්
ිරැ.බ.
ඩේ.ව. ම.ඩී.පී. ජවතිචල්
ඩේ.ව. ම.ඩී.පී. ජවතිචල් ි
රැ.බ.
ස්. .ව. ස්. . සම ේස්
ව.ේ්ව. නින. න්. ිමේේ ත්
ේේ.පී. ජීරන්තිච
ාංගනීිරැ.බ
ස්. .ව. ස්. . සම ේස්
ි රැ.බ.

421 පමටිවගම

716424221

422 පූේගොඩ
422වආ මැණි්වලන්ද

717646026

423 පඩුගම
424 ේස සුන්ේගොඩ
424වආ පඩ් පැමල
424බීආ පඩ් පැමල ද.

778918923

716013381/0772301333
0710591901/ 0716381421/ 786297204

755528068

415වආ ලන්සිවාේහ

0778679912 /0710600555/ 726220492

713531694
713672296

783910077 / 0718822752
783910077 / 0718822752
771142326 /0710600202
775203511/ 0710600098

420වආ බාංගලාරත්

778656253

420බීආ ප

778656253

ාප්න්ද

717646026

716424221
771680007 / 0715178017
778918923

ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ ස්ෙෘශිය නිළධාරින් ියළිබඳ දේ ොරතුරු
දේදොම්දේප් ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
නෙ
K.A.S.ජවසිාංහ
H.M.L.ේස ා ත්

අනුයු්ව ාෙ
නිළධාරි වස්ෙ
385-කිම.දිරැල
385/ව-ේබෝගහරත්

රාජකාරි
දුරකාන අංකය
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ජංගෙ දුරකාන
අංකය
072 4470675
077 2990039

ෆැ්වස්ථ අංකය

K.M.S.P.ජවසිාංහ
M.M.G.ේස ා ත්
K.A.A.කුමා
L.A.M.C.I.නේේ ත්
A.D.N.ේප මාන්
B.D. ාංන්්ා
N.P.S.ාන්්රරාංශ
D.A.G.D.ේදොේේේපොල
G.A.D.R.S.ගුක ත්
I.K.I.J.ජවසිාංහ
M.M.D.ගුකරර්ධා
K.K.N.දිමරු්වෂි
D.H.R.W.ේදමගහරත්
E.A. ත් සිම.
K.D.N.K. ත් ්ා
W.P.S.W.කුමා
W.P.S.W.කුමා
G.D.P.ේස ාධී
P.K.C.P.සිම. ත්
J.M.A.N.ජවේස්
R.A.K. කර්
K.B.P. ව මාලි
D.L.R.P.ලිව ේවිරැ.බ.
K.D.K.T.ිමමලේස
J.A.I.P.ජවසිාංහ
P.P.A.J.පතිච ක
J.M.A.N.ජවේස්
R.A.D.සුේන්ත්රා
W.M.A.ගුකේස
P.D.R.රූපරතිච
H.A.S.D.ජවසුන්ද
R.D.ජව ත්
P.D.L.S.කුමා
R.P.සිලරතිච
R.P.W.පදවකුමා
S.J.P. කතුාංග
M.U.G.A.මාලග ම

*

389-ඉදුරුේගොමල
389/ව-්න්ළධමහ
389/හි-ේ ම.ලන්ඩ්
389/සිිගබගහරත්
390- දාරා පතු
390/ව- දාරා
දකුක
390/හි- ඹුගන්රත්
390/සි-කිතුල්න්ද
390/ඩි-නමලිවරත්
390/ඊ-පාළුපැමියග
391-දිවරාල
391/ව-දිවරාල පතු
293-රතුරුගම
377-ියාංගමුර
377/ව්ැන්දේගොමල
377/හි-කුමටිිමල
377/සී- මගස්රත්
384-පඩගම
384/ව-ිමහා කුඹු
386-ටුමලේත්
386/ව-පහා
ටුමලේත්
386/හි-ඉහා
ටුමලේත්
387-මාහමේලොලුර
387/ව-තිචිමම.ගම
388-මිනලරලා
388/වබණ්ඩා ාව්පු
388/හි-මිනලරලා
දකුක
388/සිබණ්ඩා ාව්පු
378-හිස්රැමල
378/වකිම.මැටිවරත්
378/හි-පඩේරල
379-මීය තිචම.ගල
379/ව- ාංරල
379/හි-රගරල
379/සි-ේපොමේහ
379/ඩි-ේරදගම
380/ව-ගළධහිගම

072 4473210
072 9167664
071 8816953
033 3720111
072 4312226
072 4471811
072 4945159
072 4472727
071 6151764
072 4472498
077 9147219
077 6550907
072 4721951
077 9218140
077 6562924
(රැ.බ.
071 9569809
077 2579292
071 3437205
(රැ.බ.
033 2268527
071 8325044
077 4066207
071 8119783
033 3962727
075 6221272
077 7826296
077 6993152
071- 5117465
071- 7611776
077- 5515818
071- 6114160
071- 8390915
071- 9723811
033- 3834326
033- 2247102
072- 9615433
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M.N.S.මුකසිාංහ
H.R.තිචල් ත්
C.K.වේගොඩේව
M.U.G.A.මාලග ම
H.A.S.D.ජවසුන්ද
G.R.S.D.ේගොඩගම
A.I.C.නත්
ේගොඩ
H.K.P.ාන්්රකුමාම.
W.A.R.S.රන්ළධආ ච්චි
H.M.P.ප්ගටු්
M.A.N.S.ගුකතිචල්
W.A.R.S.රන්ළධආ ච්චි
D.A.W.Dනමිමස්
U.K.S.ගාටුණි
H.C.පප න්ද
A.K.A.ප්රිවාළධ
W.D.I.S.ේ්ගශප්රිව
R.A.N. මය්ාන්තිච
ව.ඩේ. ස්. ස්.කුමා
N.C.මාලළධ
G.S. ාලනී
M.N.S.මුදන් ාව්
L.D.A.ේ ොෂාළධ
M.D.D.ජවිමක්රම
M.A.සිම.වාරතිච
H.P.ේසෝමරතිච
B.A.A.ප්රිවාංගළධ
A.S.රාම.වප්ේපරුම
A.M.A.S.නලන්වරන්
R.P.W.Y. ාජප්වෂ
W.D.P.ිම ්වේ්ොඩි
R.A.K.ළධලන්තිච
M.R.R.N.ප්ර ාන්දු
H.D.P.L.ේර්ණු්
P.G.K.M.A.ේපේර් ා
M.T.D.පුෂ්පල ා

පතු
380/සි-දාංගමල පතු
380/ඩි-ගළධහිගම
දකුක
381-පමේලගම
382-ේේ හැ
382/ව-කිම.රා
383/බී-මැ්ගේදගම
දකුක
381/ව-රමේපොල
381/හි-පමේලගම
දකුක
383-මැ්ගේදගම
383/ව-මැ්ගේදගම
පතු
392-නනු ේගොඩ
392/ව ේර ළුග පල
392/හිැදුන්ේගොමල පතු
392/සී-නනු ේගොඩ
දකුක
392/ඩිැදුන්ේගොමල දකුක
394-මණ්ඩාරල පතු
394/ව- න්දා ාම
394/හි-මාර
395-මාංඩාරල දකුක
395/ව-පුාංචි
මණ්ඩාරල
395/සි-බදුරත්
380-දාංගමල
380/හි-පැියලිවරල
393-පැමියග
393/ව-ව්ේබ
419-කුමාම.මුමල
420- ිමටිගම
420/ව-බාංගලාරත්
420/හි-ප ාප්න්ද
421-පමටිවගම
422-පූේගොඩ
422/ව-මැණි්වලන්ද
423-පඩුගම
424-ේස සුන්ේගොඩ
424/වපඩ් පැමල
424/බී-

033- 2268431
077- 0510884
033-2247875
(රැ.බ.
(රැ.බ.
033-3146116
077 6550907
033-5618786
077-1195094
077-7103692
072-3374618
(රැ.බ.
333962698
077-4988755
077-8999523
071-9811116
077 1623215
077 2460121
771607815
779283793
077-8208343
071-6660358
077-7183135
072-4715443
071-8407316
077-4193548
077-3405310
071-6954088
072-4793843
112404715
011-2405012
072-8650701
011-2405081
011-3148470
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M.S.ලිව ේව
M.P.පපේස
A.R.P. ාම ාව්
M.A.පත්ටුණි
S.B.ිම සිාංහ
J.A.D.K.K.M.W.ජවසුන්ද
G.G.S.ේප්රම්ාන්තිච
S.K.P.සේ ෝජළධ
L.W.ේ්ෝදාේගොඩ
J.A.N.ජිරන්ද
P.P.ේස ා ාව්
H.T.M.ස්රර්කල ා
S.A.නත්
ාව්
S.K.P.සේ ෝජළධ
S.G.මදු ාරල
K.K.R.පත්ම්ාන්තිච
M.A.L.ප්රසන්
A.K.A.ප්රිවාංගළධ
K.C.D. ත් සිම.
H.A.S.P.ගුකරර්ධා
K.A.S.දමවන්තිච
K.K.R.පත්ම්ාන්තිච
U.A.S.P.කුමා සිම.
H.P.D.N.පතිච ක
L.P.සිම.වාරතිච
W.A.S.මාධාිම
H.M.C.P. කසිාංහ
K.A.P.කුමා
M.H.M. ස්ලි
G.G.M.දමවන්තිච
D.C.A.දිසා ාව්
K.A.U.S.R.ේස ්
D.D.රවලම
D.C.A.දිසා ාව්
R.G.G.N.රුරන්තිචලාළධ
D.M.D.සිම.වල ා
D.M.D.සිම.වල ා
T.A.N.D.ජවලත්

පඩ් පැමල
395/බී-කුරුදුේහ
396-පු පාගල
397-්ෑ ගල
397/ව- ා්දේපොල
397/හි-ප ්ඩමුමල
397/සිරැලි්ැටිවරත්
398-ේදමලගම
398/ව-රමන ඹ
399-හැළු මහ
399/ව-ප න්රල
400-පැලහැල
400/ව-මදු ාරල
400/හි- ේගොඩ
පැලහැල
400/සී-්ජුගස්රත්
410-ඉහා ලුණුගම
404/බී-ේ ම්ැකුක
406-ගමේපොතුේගොඩ
406/ව-දැ ෑමුමල
407-න්ම.ද
407/ව-මාළිද
407/හි-මාළිද
ැේග හි
407/සි-න්ම.ද බගහි
408-රා ළුරාර පතු
408/ව-රා ළුරාර
දකුක
409/ව- ේගොඩ
ගුරුරල
410/හි-මීය ගහරත්
410/සි-රහ ්
410/ව-පහා
ලුණුගම
418-ළධ්රල
418/ව-්පුේගොඩ
401-ේද්ග
401/ව-ප ාංේගොඩ
401/හි- ා ාංේපොල
401/සි- ාමළුර
401/ඩි-ගමරලේගොඩ
402-්ළුේ්ොදවාර
402/ව්ළුේ්ොදවාර බගහි
403-පහා ේදො ේප

077-6262730
071-8295188
077-1848074
075-7022683

071-6524034
033-2257360
077-7659535
072-6614845
077-0817228

(රැ.බ.
(රැ.බ.
071-1337563
077-0720195
077-3587700
071-8233574
072-6318869
075-6022238
071-1515424
(රැ.බ.
071-8150084
075-6022240
077-0455202
071-2422483
071-8184597
071-9446690
077-2712191
071-8184517
071-6297968
071-4174516
071-5452635
රැ.බ.
071-6297968
රැ.බ.
077-2561605
071-8184600
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P.K.J.පත්මකුමාම.
W.A.N. මයල ා
D.J.K.ග ලත්
J.P.S.U.ජවලත්
R.A.D.K. න්දසිලි
M.M.පත්ටුණි
M.M.පත්ටුණි
P.R.I.P.ේපොමග පල
S.M.K.මැණිේ්ව
H.P.P.සුදර්ශ
H.A.සුළධ ා
K.M.L. න්දලාම
S.A.N..සු ිම
R.M.D.්රුකා ත්
K.C.D.ේස ාධි
B.N.N.P.බාලසිාංහ
H.P.P.සුදර්ශ
K.K.පුෂ්පල ා
S.A.R.R.නේේසිාංහ
G.A.S.D.ේපේර් ා
W.P.S.W.කුමා මවා
W.P.S.W.කුමා මවා
J.M.A.N.ජවේස් මවා
J.M.A.N.ජවේස් මවා
D.L.R.P.ලිව ේව ටුව
H.A.S.D.ජවසුන්ද ටුව
H.A.S.D.ජවසුන්ද ටුව
M.U.G.A.මාලග ම ටුව
M.U.G.A.මාලග ම ටුව
W.A.R.S.රන්ළධආ ච්චි මවා
W.A.R.S.රන්ළධආ ච්චි මවා
S.A.නත්

ාව් ටුව

404-ඉන්ේදොලමුමල
404/ව-ගේන්ේගොඩ
405-ේදො ේප
405/වඉ්ගදමමේදළධව
405/හි-ේ්ගගරත්
409-ගුරුරල
411-පාළුගම
411/ව-පාළුගම
බගහි
412-පහා මාියටිගම
412/හි-ේමො ේහ
413-මමරා
414-පඩ මාියටිගම
414/ව-පඩමාියටිගම
දකුක
415-ේේමගම.
415/ව-ලාංසිවේහ
416-සමකබැ්ගද
416/ව-සමකබැ්ගද
පතු
417-තිචත් පත්
417/ව-මහරලරත්
421/වකිඹුමිමලරත්
377/හි-කුමටිිමල
377/සී- මගස්රත්
386-ටුමලේත්
388/හි-මිනලරලා
දකුක
387-මාහමේලොලුර
382/ව-කිම.රා
378/හි-පඩේරල
382-ේේ හැ
380/ව-ගළධහිගම
පතු
392/ව ේර ළුග පල
383-මැ්ගේදගම
400/හි- ේගොඩ
පැලහැල

072-8721695
332257939
072-3382940
077-8990930
071-8244276
රැ.බ.
071-8184611
011-2409381
072-4255905
072-4155905
011-2401320
072-2456546
011-3146115
011-3149046
112409141
071-4411875
රැ.බ.
077-8956569
072-3489844
011-3146182
(රැ.බ.
071 9569809
(රැ.බ.
077 7826296
(රැ.බ.
(රැ.බ.
077- 5515818
(රැ.බ.
072- 9615433
(රැ.බ.
077-1195094
(රැ.බ.
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ප්රාෙ ආොරදේේල පැය 6 ්ව ඇතුළ ලබාදීෙ ස්ඳො ෙුනනාගත් ආය නවල
ස්ම්බන්ියකරණ නාොවළිය
කැළණිය ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
දේෙෝගලදේ නෙ
ළධයුේ ෝ ආව

ව

අිනතිචකරුදේේ නෙ

ධාටුටු් ස්ේගෝර්ස්

ේසෝමපාල රූපසිාංහ
මවා
ජි.ේ්ව.ේ්ව.චුලාාව
මවා
ටු. ටු.ධාටුටු් මවා

ප්රිස්්ා ස්ේගෝර්ස්

ේප්රමසිම. මවා

මාලළධ ස්ේගෝර්ස්

ඩහිලිිම.ිය.ළධහාම
ළධශාන් මවා

ළධිම නජන් ා ස්ේගෝර්ස්

ලිියනය
21 මෑරැමල
ේපතිචවාේගොඩ
492 හිවගම පා
්ැාණිව
7ආ1 පාදලි තුඩුර පා
හුණුියටිව රත් ල
10 නුර පා
කිම.බත්ේගොඩ
166 ර රාසල
්ැාළධව

දුරකාන අංකය
011-2987777
011-2915496

011-2937509

දේදොම්දේප් ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
දේෙෝගලදේ නෙ
සීආස කිම.ඳිරැල ්ෑ ගල
ිම.ේස.ස. සටුතිචව
සීආස ේදො ේප පූේගොඩ
ිම.ේස.ස. සටුතිචව
පුේගොඩ සමීය  ස්ේගෝර්ස්
ාමළුර ෆුඩ් ේසන්ගර්
රැලන්ගිනන් ේේ්ම.ව

අිනතිචකරුදේේ නෙ
්ාම ා්රු
්ාම ා්රු
්ාම ා්රු
්ාම ා්රු
්ාම ා්රු

ලිියනය
කිම.ඳිරැල ්ෑ ගල
ිම.ේස.ස. සටුතිචව
සීආස ේදො ේප පූේගොඩ
ිම.ේස.ස. සටුතිචව
පුේගොඩ

දුරකාන අංකය
033-3021334
011-4063024
077-9957367
011-2450132
072-5165648

අත් නගල්ල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
දේෙෝගලදේ නෙ

අිනතිචකරුදේේ නෙ

ආේලෝ්ව ේ්වගර්ස්

්ාම ා්රු

්ාාංා ා ඉඳිආප්ප
ේපොමනතු බත්්ේඩ්
ිඩිිමන් සුපර්
ේසෝමාරතී ේමඩර්ස්

්ාම
්ාම
්ාම
්ාම

සීආස ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා ව
නත්
ගමල

්ාම ා්රු

ා්රු
ා්රු
ා්රු
ා්රු

ලිියනය
ආේලෝ්ව ේ්වගර්ස්
ළධමගඹුර
්ත්ේ ොග ළධමගඹුර
නුර පා ළධටිගඹුර.
රා ක පා තිචහාම.ව
ේ්ලින්වීදිව
ේේවන්ේගොඩ
ේේවන්ේගොඩ පා
ළධටිගඹුර

දුරකාන අංකය
033-2291599
076-6889326
033-2290078
033-2297333
033-2295841
033-3021004

මීය ගමුව ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
දේෙෝගලදේ නෙ
ාංජිත් ේේ්ම.ව 639ආ03
සි ජාංබුරත් පතුරු

අිනතිචකරුදේේ නෙ
ාංජිත් ේපේර් ා මවා

ලිියනය
077-6012209
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දුරකාන අංකය
පාන්

ියටිප ටුගමුර
ාන්දි ේේ්ම.ව නාං්
13ආ05 හුමා ාබා්ග
ේපම.වමුමල
ේ්ො ේන්ෂන් ිහරු
හල නාං් 11 ිමස්ත්රින්
මාර ටුගමුර
සහම සැල
නාං්442ආඩි ටුගමුර

දිප්තිච ාන්ද

මවා

031-2221058

පාන්

ඩි.හි. සිමරා මවා

031-2232071
0777-708747

හිස්්මආ නුඩ්ලස්ආරතු
ේබෝ මආ හාම

ව.සි. ප්ර ාන්දු

031-2232272

හිස්්මආ නුඩ්ලස්ආරතු
ේබෝ මආ හාම

මීය රිගෙ ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
දේෙෝගලදේ නෙ
පමුණුගම ස්ේගෝර්ස්
ිමලි ්ර්මාන්
ශාලාර
ේර්ා පු්ගගලි් සමාගම
ජවමාලි ේහෝගලව
ගවාන් ේහෝගලව සහ
ේේ්ම.ව
ිමේේ ස්ේගොර්ස්
කුමා ේහෝගලව
ජවතිචස්ස ස්ේගෝර්ස්

අිනතිචකරුදේේ නෙ
ස්. නමිමස් මවා
ස්.හි. රන්ද

මවා

ඩේලිේ.ිය. නරුක
ශාන් මවා
-

ලිියනය
ේ්ලින්ිමදිව න්ම.පමල
ාබුලුර පස්වාල
ාබුලුර පස්වාල
ාමල දිවුමේදණිව
පස්වාල පා ටුම.ගම
ියම.ස්වාල නේේපුස්ස

දුරකාන අංකය
075-7419024
033-2285039
033-2285796
071-3692452
071-7574007
071-4207420

කිකේදළධව
071-0544702
ේපොේහොන් රුර ටුම.ගම

ජාඇල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
දේෙෝගලදේ නෙ

අිනතිචකරුදේේ නෙ

ලිියනය

දුරකාන අංකය

ජළධ ේේ්ර්ස්
ෆ ැගම ලාං්ා ප්රිනරම
ලිටුගඩි
්ාලගන්

න්.ේ්ව ජවරර්ධා මවා
නේලිම ්ාම ා්රු

ජා-ිල
ව්ල-ජා-ිල

නේලිම ්ාම ා්රු

මීය ගමුර

077-7484414
031-2238065
077-7888872
031-2238066

ජා-ිල ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
ම.ලවුමල

ගක්ාධි්ා/ 

ජා-ිල

077-6588288

වත් ල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
දේෙෝගලදේ නෙ
ිමිමධා ේසරා සමූපා්ා
සාංගමව.
ජව ශ්රී ේරේඩර්ස්

අිනතිචකරුදේේ නෙ

ලිියනය

දුරකාන අංකය

සාමා යාධි්ා/ 

380 මීය ගමුර පා රත් ල.

011-2930224

්ාම ා්රු

1ආ17 ආර්ථි් මධායස්ථා
රැලිස

011-4334200

ටුනුවන්දේගො ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
දේෙෝගලදේ නෙ

අිනතිචකරුදේේ නෙ

සිතුටුක ේරජිගබමස් සහ

පී.ේ්ව. දීපාම ළධේ ෝෂාන්

ලිියනය
ිනරල පා
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පඩුග පල.

දුරකාන අංකය
0777327780

ේොසම.
ළධේ මහජ ස්ේගෝර්ස්
තිචස සුපර් මා්ටි

මවා
ඩේ.ව. ේපේර් ා මවා

ිනරල පා පඩුග පල
ේ්ේහමබ්ගද
පඩුගටුේපොල

033-2237147

දිවුලියපාය ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අිනතිචකරුදේේ නෙ

අිනතිචකරුදේේ නෙ

දටුස ණි ේොසම.
ගාටුළධ ස්ේගෝර්ස්
ේස්ටු ේරාදසැල
සිසි ේරාදසැල
ිමේේ ත් ේරේඩර්ස්
පදාළධ ස්ේගෝර්ස්
පදුටුබ ා ේ්වගර්ස්

ලිියනය

දුරකාන අංකය

හුණුමුමල
බඩමගම
හුණුමුමල

071-8605875
031-3318330
0777-119583

ආ න්ද සිම.ද සිමරා
ශ්රි ලාම ිමේේ ත් මවා
නරුණ්දතිච ප්ර ාන්දු ටුව

්ඩරල ්ගා
්ඩරල ්ගා
්ඩරල ්ගා

031-2246991
031-2246790
077-3390821

චි.ව.පදුටුබ ා ජවසිම.
ටුව

286 ේවොන්ගටුමුමල
ව්ව්ල

033-2226339
033-22225882

ඇමුණුෙ 08
ප්රාදේශියය ස්ෙ දේස්ෞඛ්ය අංශ් වල ස්ම්බන්ියකරණ නාොවලිය
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ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ මූලික දේරෝෙල් ියළිබඳ දේ ොරතුරු
දේරෝෙදේල් නෙ

කාර්යාලීය දුරකාන
අංකය

වවදය අධය්වෂක

ජංගෙ දුරකාන අංකය

ග පහ

033-2222261-62

033-2222179

033-2222179

මීය ගමුර

031-2222261-62

031-2224325

031-2224325

රතුියටිරල

033-2280261-62

033-2280927

033-2280927

ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ දේස්ෞඛ්ය වවදය නිළධාරි කාර්යාලය ියළිබඳ දේ ොරතුරු
නෙ

වවදය අධය්වෂක

දරදය ව. ම ෆ/ ඩ් මවා
දරදය ලීන්
ආම.ව ත් මවා
ජි.ව සජීරනී ටුව
ාන්ද්රි්ා සම ේස් ටුව

ේස්ය ේසරා නධාව්වෂ
ළධේවෝජය ේස්ය ේසරා
නධාය්වෂ
ගක්ාධි්ා/ 
පම.පාල ළධලධාා/ 
දරදය ළධලධාා/ ිආපදා
්ාම ා් ක
දරදය ළධලධාා/ ිරසාංග
ේ ෝග ිමදයාඥ
දරදය ළධලධාා/ ි ාමා හා
මා ෘ
දරදය ළධලධාා/ ිපාම.සම.්
හා රෘත්තීව ේස්ය
දරදය ළධලධාා/ ි ේබෝ
ේ ොර ේ ෝග
දරදය ළධලධාා/  ිසැලසු
දරදය ළධලධාා/  ිසැලසු
දරදය ළධලධාා/ ිමා සි්
ේස්ය
දරදය ළධලධාා/ ිේ ො තුරු
ා්වෂක
දරදය ළධලධාා/ ි ප්රාේ්ගීයව
දන් දරදය ළධලධාා/ 
ප්රාේ්ගීයව ඖෂධාේේදී
ප්රාේ්ගීයව ලිවාපදිාංචි දරදය
ළධලධාා/ 
ප්රාේ්ගීයව පම.පාල මහජ
ේස්ය ප/ ්වෂ්
සාංරර්ධා ළධලධාා/ 

දරදය ාා ් ලිව ේව
දරදය ස්.ආර් කසිාංහ
මවා
දරදය තිචල්ව පදවසිම.
මවා
දරදය ස පත් මවා
දරදය ීයලාළධ
ගුක ත් මවා
දරදය බණ්ඩා මවා
දරදය දුෂ්මන් මවා
දරදය සටු මවා
දරදය ආේලෝ්ා ටුව
දරදය ගාටුනී මවා
ේර්ණු්ා කුල ත් ටුව
දරදය ාන්ද්රි්ා ටුව
ච්බී ගුකතිචල් මවා
තිචස්ස ේසේ ිම ත් මවා

කාර්යාලීය දුරකාන
අංකය

ජංගෙ දුරකාන අංකය
071-8243583
077-3350373
071-4548474
071-6644203
071-8457363
071-4065092
0777-075257
071-4810052

033-2222874
033-5624462

077-0720259
077-3703309
070-3016307
077-2064502
071-8206002
071-4453002
071-8672772
071-7896416
071-8100170
0718-280288

දේස්ෞඛ්ය වවදය නිළධාරි කාර්යාල ියළිබඳ දේ ොරතුරු
නෙ
දරදය ජීර
ිම ා ආ ච්චි මවා
දරදය සී.පී ිමේේසුම.ව

දේස්ෞඛ්ය වවදය
නිළධාරි දේකොමේඨාශ්ය
නත්
ගමල
හිවගම

කාර්යාලීය දුරකාන
අංකය
033-2287278
0112-489785
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ජංගෙ දුරකාන අංකය
071-8002468
0777-806484

ටුව
දරදය ස්. ච්.ව. න්.ටී
සුබේස් ටුව
දරදය ස්.ේ්ව ේස ත්
මවා
දරදය ආර්.පී.වී.ජි
ාජප්වෂ ටුව
දරදය . ස්.
හිජාස් මවා
දරදය .ආර්. ච්
ේප්ම ත් ටුව
දරදය .ඩී. ස්
්රුකා ත් මවා
දරදය ස්. ස්
ප්රිවදර්ශනී ටුව
දරදය ටී. තුලසිම. ාජා
මවා
දරදය ඩී.ආර්.පී
ලිව ේව මවා
දරදය ව. ස්.පී.ආර්.ේ්ව
ගු තිචල් ටුව
දරදය ඩේ.ව.ඩී.ේ්ව
ිමේේතුාංග මවා
දරදය ආර්.
ේසෝලාංගආ ච්චි ටුව
දරදය ච්.ඩී.සී
සු ළධමාලා ටුව
දරදය . ස්. ම
ේපේර් ා ටුව
දරදය ජීර
ිම ා ආ ච්චි මවා
දරදය සී.පී ිමේේසුම.ව
ටුව

ග පහ

033-2222278

071-8067304

ේදො ේප්ිපුේගොඩ

0112-404769

071-8138398

්ැලළධව

0112-914782

071-4451709

රත් ල

0112-933212

071-4888072

ජා-ිල

0112-237525

077-2619706

මීය ම.ගම

033-2273278

071-8258227

ටුනුරන්ේගොඩ

0112-295278

071-4465405

මීය ගමුර

031-2224467

071-8213561

සීදුර

0112-252660

071-3728728

මහ

0112-973506

071-8030023

0112-256256

077-9211374

0112-958035

071-8138398

්ගා

031-2238490

0777-523032

දිවුලියටිව

031-2246007

071-4500448

නත්

033-2287278

071-8002468

0112-489785

0777-806484

්

ාව්

ාගම

හිවගම

ගමල
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රාජය දේනොවන ස්ංවිධාන වල දිස්ථත්රි්ව ො ප්රාදේශියය ෙමේගම්වලදි ප්රතිචාාර දැ්වවීදේම්දි
ස්ම්බන්ියකරණ නාොවලිය

ක්රියාකාරි රාජය දේනොවන ස්ංවිධාන
අ/අ ස්ංවිධානදේ නෙ
01

ේ්ොම.වානු ශ්රි ලාං්ා සාංස්්ෘතිච්
හා සුාසාධා පද ම

02

රර්මඩ් ිමෂන් ලාං්ා

03

කින්වස් ම.ේරිනම ාමා
සහේවෝන් ා මධායස්ථා ව

04

සමාජ සුා සාධා සහ සාම
ේසරා පද ම.
පාල රයාපෘතිචව

05
06
07
08

ේඩෝව ස්ගාර් පද ම
දිළීඳු්ම ිය දැීමේ
ජා යන් සාංිමධාා ව
ජපන් ශ්රි ලාං්ා ා්වෂණි් හා
සාංස්්ෘතිච් මධායස්ථා ව

09
10

ප්රීතිචපු ේ්ොටුයුළධටීස්
ධාර්මපාල ආශ්රමව

11

ලාං්ා ේස්ාින කුේසින පද ම

12

සිම.සඟේබෝ ිමේශෂ ාමා පද ම

13

නී ද පද ම

14

DEA ාමා සාංරර්ධා
මධායස්ථා ව

15

ිමජවභූටු සමාජව

16

සිප්ේස ා්වදරු පද ම

17
18
19

ා ද ේසර

පද ම

ශ්රි ලාං්ා ්වසත් ශ්රරකාබාධි
මධායස්ථා ව
ශ්රි ලාං්ා දෘෂයාබාධි වූරන්ේව
සාංගමව

ලිියනය

ස්ථෙබන්ධ කර
දුරකාන අංකය
ග ෙැකි
පුශගලයාදේේ නෙ

ේේවන්ේගොඩ පා
රෑේබොඩමුමල මමලැහැර
්ම ළිව
35 ශාන්තිච පා හැඳල
රත් ල
සන්සිවන් ිමේමේ ශාන්
මම.වා පා
පස්රැගේ්ිනවාර
දහ සිසිල සඳන්ම.රත්
නස්න්ම.ව ග පහ
පමලිවරත් හැඳල
රත් ල
80 හි ේපෝරු ිතු්ාල
199 ෆ් ේ්ොස්ගස්රත්
ේ්ො ේගොඩ
ප්රාේ්ගියව සාා
ේගොඩ ැන්මල
ටුම.ස්රත් මුදුන්ේගොඩ
හැඳල රත් ල
261 D/1,ිමදයාේරලාර් ්
මාර රැහැ රැලිේේම.ව
No:25,ටුහිඳු මාර
ග පහ
ේ්ෝන්ගහ රත් නුර
පා පස්වාල
415/A, ේ්ො සරැමදූර
පා ර රාසල
්ැාණිව
10/1නමගම පා
ේදමගේදණි ්න්ද
පස්වාල
42 B,ේ ලරලා
කිම.ඳිරැල.
163/70, 4 ප මඟ
බණ්ඩා රත්
කිම.මලරල
No:08, නේශෝ්
පදයා ව ග පහ
No: 8/1,මැණි්ව
මාලිගාර ජාිල
357/B, පමලිව හන්දිව
156

033-2243102
077-3657115
077-102316
077-0756868
0777-3448030
072-1499382
071-6161801
033-2232667
011-2930635
071-4191960
077-3953300
071-4617968
071-7412617

0777-524250

033-3341690
011-2972002

033-4922309
011-2244687
011-4834258

20

ගැටු ස ක ප්රජා සාංිමධාා ව

21

කිමරු සුා සාධා

22

ශ්වතිච දිසා පද ම

23

පු රැසි ්ටු ර

24

සමඟි සුාසාධා

25

සිාංහල ේබොදු සාංසදව

26

ේමත් ිමජව පද ම

27

ජවරර්ධා

28
29

ේර්න්ේබෝ චිමඩ්රන් ේහෝ
ේසොසිනටි
නජිත් කුමා පද ම

30

පහන් සි පද ම

31

මුදි ාා ්ා පද ම

32
33

සල ඉවු ්ලා හා සුා සාධා
සාංගමව
සිව ෑ ේගොිම සාංිමධාා ව

34

පා ටු ා මනුසත් පද ම

35
36

ේගෝ
සහෘ්ගධා සාංසදව
රේවෝරෘ්ගධා වූරන් සඳහා වු
ැලසීටුවා පද ම
මා ර නීතිච සු ්වෂා පද ම

37

සාංගමව

සාංගමව

සමරු පද ම

ේ්ො ේගොඩ පා සීදුර
ශ්රි පඤ්ඤා න්ද
ධාර්මාව
ව දු ම.ව පල
පා ්ැාණිව
112/D, තිචිමම.ගම
කිම.ඳිරැල
32/11, සිව ෑ 2 ර
ප මඟ ග පහ
47/B, 2 ර ප මඟ
ිමශාා රත් ව්ල
91/A, ේ් රලියටිව
රත් ල
සිම. රජි ා න්ේදෝදව
ියම.ේර මහිමග ව්ව්ල
ිමදයාරාංශ මහා ියම.ේර
බණ්ඩා රත් ග පහ
158, බණ්ඩා ාව්
මාර නස්න්ම.ව ග පහ
315/01,ිල්න්ද පා
මහරත් පමුණුගම
190/2 නුර පා
්ඩර
237/A, නධි්ා මුමල
පතු දාංවලල
ශ්රි ධාර්මදාස ේබ්්ගධා
මධායස්ථා ව ධාර්ේමෝදව
ිමහා මාර ව්ල
28, මීය ගමු පා හිවගම
306/B,කුමා සිාංහ
මාර ග පහ
ිමදයාරාංශ ියම.ේර
බණ්ඩා රත්
ග පහGampaha.
44,
ටුග මාේ්විමග
10, සිම.මා බණ්ඩා ාව්
මාර ්ඩර
4, නේදුම ්ාදර් මාර
්ම ළිව

011-2910146
011-2789708
0718389744
072-3593860
071-4290211
071-3460326
033-2222312
077-9811526
011-4952620
077-2583942

071-8005411
077-5301688
0714257736

071-4414856
011-2538432
076-6121423
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දිස්ත්රි්ව ආපදා ්ාම ා් ක ව්්වන් ප්රාේ්ගීයව ව්්වන් ස බන්ධා ් ග
හැකි ක්රමේේදව
දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය
අ/අ

නෙ

නතුර

01

ව. ටු.ව. න්.ාන්්රසිම.

02

න්. ස්. ස්.ඩහි.ේස

ලිියනය

සහ්ා නධාය්වෂ
ිදිස්ත්රි්ව
දිස්ත්රි්ව ආපදා
්ාම ්ා ක
සහ්ා
ම- ම-

ත්

03
04

ටු.ව.ඩහි.ව.මුතුකුඩ
ව. . ළධහාම සුමතිචපාල

05

ආර්. චි. ටු. න්ේ්ව. ත් ාව්

06
07

සාංජිර නේේේස්
සි. ස්.මලර ආ චිචි

ම-

-

ම -

දුරක න
අංකය
077-3957871

ළධදහස් මාර රෑබඩ
කිම.මලරල
නලරල ේේවන්ේගොඩ

077-9196268

ාරා ටුම.ගම
121 ේේ ේගොඩ
පමේලේරල
6ආ17ආහි. ආසිම. නව
මා ේපොල ේදරලේපොල
ේර ඵගම, රලකුඹුරුමුමල

ම.වැදුරු

071-8445902
071-2046540
077-0525975
078-3383062
077-0462502

ස්ෙන දේස්ේවා නිළධාරින්
අ/අ
01

ප්රාදේශියය දේල්කම්
දේකොමේඨාශ්ය
දිස්ත්රි්ව ේම් ්ාර්වාලව

නෙ

02

ගටුපහ

03

හිවගම

04

දිවුලියටිව

තුඩුගල මවා

05

ේදොටුේප්

ඊ.ඩහි.ිය.ව. මලාරල මවා

06

නත්

07

්ැලණිව

08

ටුනුරන්ේගොඩ

09

ටුම.ගම

ප්රදිප් කුමා මවා

10

ටුගමුර

ේ්ව. ස්. න්.ඩවස් ටුව

077-9593340ආ071-0330518

11

්ගා

ව.ඩි.දිේන්ෂ් ිමේේසිාංහ මවා

071-0330516ආ071-3425705

12

රත් ල

13

ජා ිල

සමන් කුමා මවා

071-2808561

14

මහ

ඩහි.ිය.සි. ටු.හපන්ගම මවා

071-0330515

ශ්රිමාම කුසු සිම. මවා

071-0330522

දි්ා ිමේේ ත් ටුව
ටු.ව.ඩි.ආර්.ජවරර්ධා මවා

ගමල

න්ද

දුරකාන අංකය

071-0330515
071-0330513
071-0330514ආ071-4329629

ප්රදිප් කුමා මවා

071-0330511ආ077-4440389

ිය.ඩි.ිය.ඩි.්ැාණිපු මවා

077-9172913ආ071-0330510

ටු.නින. ටු.ව. න්.ේ්ව.බණ්ඩා ටුව

071-0330521
0717574007

චි. න්. ත් ිම මවා

071-0330520
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ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ ොධයදේේදීන්දේේ නාෙ දේල්ඛ්නය
අ/අ

නෙ

ආය නය

කාර්යාලීය
දුරකාන අංකය

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ලාමසිම. ආම.වදාස
තිචල් ත් දිසා ාව්
ස්.ව.ඩී. බු්ගධිරර්ධා
ේගෝළධ ්රුකා ාව්
ඩි. . ටී.දිසා ාව්
සිසිල ගුකතිචල්
ච්. පී.
. නම සිම.
ිය. ව. . ඩේ. ේපේර් ා
නනු ිමක්රමසිාංහ
ඩී. ළධමලසූම.ව
පී. ම. ම. සිමරා
ව. ව. ආර්. ස්. නදි්ාම.
ළධමම ජවසිාංහ
ස්. සු වී
පී.ව.ේ. වී. ේපේර් ා
ස්.හි. දිසා ාව්
ස්. නධි්ාම.
ඩේ. ේ්ව. ස්. ිමක්රම ාව්
සුළධම සිම.ලාං්ා
චින් ් ේේ. ජවේස්
ේ්ව. ිමක්රමසිාංහ

ලාං්ාදීපආ නින.ටී. න්
ලාං්ාදීප
ලාං්ාදීප
දිරින
දිරින
දිරින ආ මේහිම
දිරින
දිරින
දිරින
දිරින
දිරින
දිරින
ේම්ව හවුස්
ේම්ව හවුස්
ේම්ව හවුස්
ේම්ව හවුස්
ේම්ව හවුස්
ේම්ව හවුස්
ල්වහිම
ල්වහිමආ මේහිම
ල්වහිම

033-2279880

22
23
24
25
26
27

ජී.ඩේ. කුරුප්පු
ගවාන් මධුසාං්
ගාටුණී හපුගල
ලලිත් දිම.සිාංහ
න්ජන් ජවේ්ොඩි
ේ්ව. ේ්ව. පී. කුමා

ල්වහිම
නද
ල්වමර
SLRC
ITN
ITN

033-2233735

28
29
30

ේහමන් ප්ගමේපරුම
සුසන් නේේ ත්
සී. සි ේව

ITN
සි ස TV
ස්රර්කරාහිළධ

31
32
33
34
35
36
37
38
39

ශාන් කුමා
කුෂාන් සාංජීර ජවේ්ොඩි
ේ්ව. ච්. තිචල්ව
පී. ස්. ේප්රමතුාංග
ආර්. ම.පී.බී. ිමජව ාම
සී. ා ාව්ව්ා
ඩී.පී.ව.ඩී. ජවලත්
ේේ.ව.ඩී.ව. ස්. ප්රිවදර්ශ
ලව ම දිම.සිාංහ

ගුරන් ිමදුලිව
ගුරන් ිමදුලිව
දිරින
දිරින
දිරින
ේම්වහවුස්
SLRC
SLRC
SLRC

033-2257053
033-2255823
033-5714560

ජංගෙ දුරකාන
අංකය
071-4450725
077-8207903
077-7432555
071-3362579
071-8026367
071-8138448
071-9375516
071-4907974
071-8677996
077-2508605
071-3106583
077-4290029

033-2220640

033-2261398

077-2821571
011-2228409
071-3106583
071- 8184400
071-8213078
077-7072764
077-6406150
011-5636314
071-9296876
077-4584389
071-4453065
077-7735732
077-3000147 /
033-2227827
077-3716737
071-4817421
071-8780030 /
076-7780050
071-4449033
077-6898158
071-8557123
071-6262771
071-4171790
077-9972099
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40
41
42

ඩී.ව. ිමේේ ත්
ේ්ව.ඩී.සිසි කුමා
ස්. ස්. ේහමටිආ ච්චි

SLRC
SLRC
SLRC

43
44
45
46
47
48

ේ්ව. . වී රත්
ව. ච්.ව.නින.ටී. නේේසුන්ද
ටී. .ඩී. ස්.බණ්ඩා
සී. න්.ේ්ව.ව. ාන්්රේස්
ඩී.ඩී.ඩී. ෆර්ඩි ැන්ඩස්
ල්වෂ්මන් පවාගල

SLRC
ITN
ITN
ITN
ේද ක
ලාං්ාදීප

071-6750990
071-4409725/
071-5720412
072-2786833
071-6893735
075-5749531
071-3414659
077-2226791
077-2508605
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ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය ගම්පෙ
ත්ත්ව වාර් ා ආකෘතිචය
දිනය :-.............................
දිස්ථත්රි්වකය

ආපදාව

දිනය

ප්රා.දේල්

ආපදාවග ළ්ව
වු
පවුල් පුශගල

වාර් ා
වු
ෙරණ

තුවාල වු
පුශගලිනන්

161

අතුරුදන්
වු
පුශගලිනන්

නිවාස් ොනි

රැඳවුම් ෙධයස්ථාාන

අර්ධ

අංක

පූර්ණ

පවුල්

පුශගල

දේවනත්
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ආපදාදේවන් පසු කැලි කස්ල බැෙැර කිරීදේම් ක්රෙදේේදයග ස්ම්බන්ධ කර ගැනීදේම්
ක්රෙදේේදය
පළාත් පාලන ආය න වල දේල්කම්වරුන් - ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකය
අ/අ

නෙ

01

ේම්

02

තුෂාම. ිමමලේස

ප්රාදේශියය ස්ාාව

ටුව

03

ේම්

04

ඩේලිේ. ම.ිය.
ිමේේසුන්ද ටුව

05

ඊ.ිය. ච්. සම ිමක්රම ටුව

06

ේම්

07

ව. ාේේන්්ර මවා

08

්ලයා රතිච ජවතිචල්
ටුව

09

ආර්.ිය. මධු ප්ේපරුම
මවා

10

මාංජුලා සමන්තිච ටුව

11

නරුණි ද සිමිම ටුව

12

ේ්ව.ව.සි. ාංජිත් මවා

13

ස්.ේ්ව.ආර්. න්.

මහ ග
සාාර ගටුපහ
ේම් මහ
ග සාාර
ටුගමුර
ග සාාර
් ාව්සීදුර
ේම්
ග
සාාර
ටුනුරන්ේගොඩ
ේම්
ග
සාාර රත් ලමාේබෝේල
ග සාාර
පෑලිවේගොඩ
ේම්
ග
සාාර ජා-ිල
ේම්
ප්රාේ්ගියව
සාාර ටුම.ගම
ේම්
ප්රාේ්ගියව
සාාර
නත්
ගමල
ේම්
ප්රාේ්ගියව
සාාර ගටුපහ
ේම්
ප්රාේ්ගියව
සාාර ්ගා
ේම්
ප්රාේ්ගියව
සාාර
දිවුලියටිව
ේම්
ප්රාේ්ගියව

රාජකාරි
දුරකාන අංකය
033-2232284

ජංගෙ දුරකාන
අංකය

031-2222275

071-2322611

031-2222340
011-2253575
011-2297636

071-4492425

011-2938710

077-5832340

011-2914862
011-2236297

077-8069055

033- 2222575

077-4264895

033-2295401

077-8667402

033-2223881

071-373389

031-2222575

077-2023000

031-2247166

072-7495143

033-2246275
011-2926256
162

071-8029150

ෆැ්වස්ථ අංකය

ඉන්්රජිත් මවා

සාාර මහ

01-5633691

14

ේම්

ප්රාේ්ගියව
සාාර ේදො ේප

033-2267475

15

ේප්රමා ේස ිම ත් ටුව

16

17

ේම්

18

රසන්තිච ිමක්රම ත්

19

්ියල කුමා

ටුව

011-22229841
ේම්
ප්රාේ්ගියව
සාාර
ටුනුරන්ේගොඩ
ප්රාේ්ගියව
සාාර රත් ල
ේම්
ප්රාේ්ගියව
සාාර හිවගම
ේම්
ප්රාේ්ගියව
සාාර
්ැලණිව

011-2232519

011-2955265
011-2403194

072-7411204

011-2914110

071-4876386
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ඇමුණුෙ 14
දේවනත් අ යාවශ්ය දුරකාන නාොවලිය
ප්රවාෙන පෙසුකම්
අ/අ

විස්ථ ර

01

ජා ිල බස් ඩිේපෝර

02

බස් සමාගම ව්ල

වත් ල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
බස්ථ
රජදේ /දේපෞශගලික
අිනතිචකරුදේේ නෙ
ස්ංඛ්යාව
ජේ
ඩිේපෝ නධි්ාම.
ේප්්ගගලි්

්ාම ා්රු

දුරකාන අංකය
011-2236532
077-1056550
011-2245302 /
304 /305

ටුනුවන්දේගො ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ
01
02
03
04
05
06
07
08

විස්ථ ර
කතුාංග ේමෝගර්ස්
172 ග පහ පා
පඩුග පල
160 ඊ ග පහ පා
පඩුග පල
160ආ ෆ් ග පහ පා
පඩුග පල
299ආව ිනරල පා
පඩුග පල
16ආඩිආ පන් ාරුර
ටුනුරන්ේගොඩ
76ආඩි පන් ාරුර
ටුනුරන්ේගොඩ
91 පස්ග ම පා
ැදලගමුර
ේ්ො ේගොඩ
36ආහි ේපතිචවාේගොඩ

09

බස්ථ
ස්ංඛ්යාව
23

රජදේ /දේපෞශගලික

අිනතිචකරුදේේ නෙ

දුරකාන අංකය

ේප්්ගන්ල්

ේේ.ේ්ව.ඩි.ව. ස්. කතුාංග
මවා

0777485518

01

ේප්්ගන්ල්

0771888605

01

ේප්්ගන්ල්

05

ේප්්ගන්ල්

01

ේප්්ගගලි්

.ව.හි. ්රිහාන්
සම ේස් මවා
.ව.ිම. ධා න්ජව
සම ේස් මවා
ච්.ිය.ේ්ව. හි න්
ගුකරර්ධා
බ්රිවරිස් ගුකරර්ධා මවා

011 2255927

01

ේප්්ගගලි්

සුගත් ද ිමේේසිම. මවා

0776416795

01

ේප්්ගන්ල්

ඩේ.ව. නේශෝ් පුෂ්ප
කුමා මවා

0773813323

01

ේප්්ගගලි්

077 7164594

01

ේප්්ගගලි්

ම.ේ්ව. කුලතිචල්
ේපේර් ා මවා
ම.ේ්ව. ච්. කසිාංහ
මවා
ච්.ටි. ස්. ාන්දිමාම පීම.ස්
මවා
ඩි.ව.ව.ිය. ගජ ාව් මවා
ම.ේ්ව. . පත්ම කුමා
මවා
ා ද ගුකේස් මවා

10

36ආහි ේපතිචවාේගොඩ

01

ේප්්ගගලි්

11
12

36ආහි ේපතිචවාේගොඩ
36ආහි ේපතිචවාේගොඩ

01
01

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

13

02

ේප්්ගගලි්

14

448 ෆ්
ිහැලගහේහ
පඩුග පල
38 රටි ාපහ

02

ේප්්ගගලි්

15

482 ේගොඩිගම

02

ේප්්ගගලි්

ඉහා

164

ේ්ව.ජි.ිය. ාටුන්ද ේ ොහාන්
මවා
ස්.ජි.වී.ඩි. දුශාන්

0773991464

077 6186712
077 1002556
077 0557817
033 5613932

0718088957

16

ේපතිචවාේගොඩ ග පහ
319ආහි නස්න්ම.ව
ග පහ

අ/අ

විස්ථ ර

01
02
03
04
05

46 ව ඉහලමඩිතිචවරල
58 න් ගම බගහි
84 ටුටුග
86 හුණුමුමල

06
07
08
09
10

96 ්ඩරල

02

ේප්්ගගලි්

මේ ෝේ ගුකේස් මවා
ේදර ත්රිේව ලව ම
ජවසිාංහ මවා

0335673714

දිවුලියපාය ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
බස්ථ
ස්ංඛ්යාව
02
01
02
02
02

රජදේ /දේපෞශගලික

අිනතිචකරුදේේ නෙ

දුරකාන අංකය

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

033-3339492

03
01
01
03
01

ේප්්ගගලි
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි
ේප්්ගගලි්

01

ේප්්ගගලි්

12

53 හි දිවුමේදළධව

01

ේප්්ගගලි

13
14

86 සි සාව්ව්ා මුමල
91 ව දාේගොන්
දකුක
91 දාේගොන් පතු
140 හි
ේේ ේගොඩමුමල
87 සි ේහන්ියගේගද

01
01

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

ච්.හි.ව.ාන්ද මවා
ඩහි.ව.ිම සිාංහ මවා
ස්.ිය.ේ්ව.ජවිම මවා
ේ්ව. ාංජිත් ප්රිවාං් මවා
ේහමන් ්ැාණිවේව
මවා
ටු.ව.රිනමන් මවා
ේ්ව.ජව ත් සිමරා මවා
ේ්ව.ව.මමසිම. කුමා මවා
සුමුදු තුෂා සිමරා මවා
ේ්ව. න්.ධානුෂ්් ල්වමාම
මවා
ඩහි.ව. චි. න්.ව.ේපේර් ා
මවා
චි.ේ්ව.ිය.ප්රිවන්
ාන්්රලාම මවා
ළධමම සම සිාංහ මවා
ඩහි.ව.හැම. මවා

02
01

ේප්්ගගලි
ේප්්ගගලි්

ව.ව. ාටුන්ද ධාටුටු් මවා
ඩහි.ව.සුගත් සුම සිාංහ

01
01
01

ේප්්ගගලි
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි

ිමේේසිම. සම සුම.ව මවා
ිය.නනු සිම. මවා
ටු ව.චි ාත් දවා න්ද
මවා
ේ්ව.ව.සමන් නජිත්
්න් ාංග මවා
ඩහි.ව.නරුක කුමා මවා

031-2247954
031-2246791

රැමලෑේේ ශ්රි ාන්දා න්ද
හිටු
ස්.ආර්.ව.ආර්.සම තුාංග
මවා
ේ්ව.ආර්.ව.ේේ.නේේ ත්
මවා
චි.ව.ප්ගමල ා
ධාටුටු් කුමා මවා
ේ්ෝසල ප්ගමසිම. මවා
ඩේ.ව. ේසෝම ත් මවා
ආර්. . ්රුකා ත්
මවා

077-8824964

91 හි පලුගහේරල
52 ව ්ැලෑේගද

11

15
16
17
18
19
20
21

42 ව

ම.වමුමල

57 ව ේගොඩිගමුර
ැේග හි
49 පමලලේපොල
ැේග හි

22

01
01
01

ේප්්ගගලි

23

79 හි හි ඵේගද

03

ේප්්ගගලි්

24

53

01

ේප්්ගගලි

01
01
01
01
01

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

25
26
27
28
29

ාරා

87 හි හපුරලා දකුක
96 හි ්ඩරල දකුක
208 ඩි ඌ පා
209 ව ඌ පා

165

0777-358198
0777-597190
031-2247981
031-2248068
031-2248146
078-9829712
033-2272585
072-8215525
033-2240079
031-2246550
011-2296028
077-2396277

077-7633095
077-8824964

033-2240085
033-2273762
033-3330699
077-5588824
077-4664417
031 3313339
077 9644109

30

86 හි ඌ පා

01

ේප්්ගගලි්

31

ැආපමලිවියටිව

02

ේප්්ගගලි්

32
33
34
35
36

82 හි ලිහිණිවග ම
88 ව ඉදු ාගා පතු

01
01
01
01
01

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

37

91 සි දාේගොන් ආ ැ

01

ේප්්ගගලි්

38
39

ව. ආම.වදාස මවා

01

ේප්්ගගලි්

88 සි දු ගහ දකුක

සි. ම. ජවලත් ගාටුණි
ේපොන්ේස්ා මවා
ඩේ.ව. ත් වී මවා
140ආව ැආපමලිවියටිව
දූ ගහ
සුජිත් සි් මවා
ටු.ේේ.ව.ප්ර ාන්දු මවා
ටු.ව.්ියල කුමා මවා
ේේ.ව.ිමමලාරතිච ටුව
ටු.රූියන් දන්ද්රි්ා
ප්ර ාන්දු ටුව
.ටි.යු. ිමජි බණ්ඩා
මවා 233 දාේගොන්
236ආහි දාේගොන්

0312248169
031 2246492
077-2687199
077-3866272
077-9915490
071 6343579
011 4583637

ෙෙර ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ

විස්ථ ර

01

බස්ථ
ස්ංඛ්යාව
01

රජදේ /දේපෞශගලික

01

ේප්්ගගලි්

ේප්්ගගලි්

අිනතිචකරුදේේ නෙ

දුරකාන අංකය

ආර්.ිය.ිය.ල්වසිම. කසිාංහ
මවා
චි.ල්වෂමන් ේපේර් ා
මවා

මීය රිගෙ ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
01

ිය.ව ජවසිම. මවා

02

දුටුන්ද ිමේේරර්ධා

හාියටිගම
්ම ළිව
ඉදිප ේප
ටුම.ගම

-

03

033-2270602

52

01

075-7239050

ප්රවාෙන පෙසුකම් (රජය)
අ/අ

විස්ථ ර

බස්ථ
ස්ංඛ්යාව

රජදේ /දේපෞශගලික

අිනතිචකරුදේේ නෙ

දුරකාන අංකය

01

ළධමගඹුර ඩිේපෝර

ජේ

ඩිේපෝ ්ාම ා්රු

033 2287281

02

ජා ිල ඩිේපෝර

ජේ

ඩිේපෝ ්ාම ා්රු

011-0036532

03

ග පහ ඩිේපෝර

ජේ

ඩිේපෝ ්ාම ා්රු

033-2222281

04

මීය ගමුර ඩිේපෝර

ජේ

ඩිේපෝ ්ාම ා්රු

031-2222281

05

රැලිස ඩිේපෝර

ජේ

ඩිේපෝ ්ාම ා්රු

011-2956022

06

්ඩර ඩිේපෝර

ජේ

ඩිේපෝ ්ාම ා්රු

011-2975304

07

්ැාණිව ඩිේපෝර

ජේ

ඩිේපෝ ්ාම ා්රු

011-2911252

08

කිම.ඳිරැල ඩිේපෝර

ජේ

ඩිේපෝ ්ාම ා්රු

033-2267281

09

දිවුලියටිව ඩිේපෝර

ජේ

ඩිේපෝ ්ාම ා්රු

031-2246281

10

සී.ස.
ිමිමධා
ේසරා
සමූපා්ා
සටුතිචව
මීය ම.ගම

ජේ

පී. .ේ්ව.සි. ප්ර ාන්දු
මවා සාමා යාධි්ාම.

033-2273236

166

ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකදේ විවිධ දේස්ේවා ස්මූපකාර ස්ටුතිච
අනු
අංකය
01
02
03
04
05
06
07
08
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ස්ටුතිචය
ග පහ ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
රත් ල ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
දළුගම ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
්ැාණිව ිමිමධා
ේසරා සමූපා්ා
සටුතිචව
්ගා ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
ටුනුරන්ේගොඩ ිමිමධා
ේසරා සමූපා්ා
සටුතිචව
හිවගම ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
කිම.ඳිරැල ිමිමධා
ේසරා සමූපා්ා
සටුතිචව
මීය ගම ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
නත්
ගමල ිමිමධා
ේසරා සමූපා්ා
සටුතිචව
ජාිල ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
ේදො ේප් ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
මහ ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
දිවුලියටිව ිමිමධා
ේසරා සමූපා්ා
සටුතිචව
ේ්ොගේදණිවාර
ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
ේ්ේහමිමල
ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
මීය ගමුර ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා සටුතිචව
එකතුව

ලිියනය
ටුම.ස්රත්
මුදුන්ේගොඩ
ගමුර පා
රත් ල
මහ හන්දිව

0332222234

04

සිල්ලර
ස්ැල්
ස්ංඛ්යාව
38

0112930224

01

07

0112925295

01

-

සිාංගා මුමල
්ැාණිව

0112911356

02

04

්ගා ේදමන්
හන්දිව
ටුනුරන්ේගොඩ

0312222247

01

05

0112295030

02

10

23

මාර මණ්ඩිව
සිවඹලාේප්
කිම.ඳිරැල

0112977071

-

06

13

0332267410

02

21

09

ටු/ ගම

0332273236

02

04

12

මීය ගමු පා
ළධමගඹුර

0332287468

-

26

22

ම.ලවුමල
්ඳා
ේදො ේප්

0112236296

01

01

0112409819

-

04

10

මහ

011 2926044

02

06

22

දිවුලියටිව

031 2246137

02

11

ේ්ොගේදණිවාර

0332272208

02

08

ේ්ේහමිමල

0312269203

02

06

-

ේ්ලින්වීදිව
මීය ගමුර

031 2223441

01

09

14

28

166

280

්ඩර

දුරකාන
අංකය

167

ගබ ා
ස්ංඛ්යාව

ාමීය ය බැංකු
ස්ංඛ්යාව
42
15

20

24

17

37

ප්රධාන ැපැල් කාර්යාල
ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
දිවුලියපාය

ියහිපා ස්ථාානය
දිවුලියපාය නගරය

කැළණිය

නුර පා ේරදමුමල ්ැලණිව

ටුනුවන්දේගො
මීය ගමුව
මීය රිගෙ
වත් ල
අත් නගල්ල

ටුනුරන්ේගොඩ ග ව
මීය ගමුර ග ව
මීය ම.ගම ග ව
රත් ල ග ව
ළධමගඹුර ග ව
ේේවන්ේගොඩ
ඌ ාේපොල
්ගා
ැපැම ්ාර්වාලව

කගාන

දුරකාන අංකය
031-2246250
031-2246251
0112911555
0112911333
0112295250
031 2238000
033-2273250
011-4949986
0332288258
033 2287252
0332280250
031-2240250
031-2222005

ඉන්දන ියරවුම්ෙල්
ප්රාදේශියය දේල්කම්
දේකොමේඨාශ්ය
දිවුලියටිව
්ගා

මීය රිගෙ

ියහිපා ස්ථාානය

ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා

දුරකාන අංකය

මාංජු මාංා ාව් මවා
ටි.සි. කුල ත් මවා

077-3074449
0312243995

දු ගහ
දූ ගහ

සමුප්ා ඉන්ධා ියම.වු
හල සිදුර
්ාම ා්රු ශාන්
නන්ේ ෝළධ ිය වු හල
ටුම.ස්රත් ේදමන්හන්දිව
්ාම ා්රු සුර්වා ලාං්ා
ිය වුටු හල කිහලාියටිව
20ආසි ේේරැමේදණිව
්ාම ා්රු ේ්ව. ්ද ආ ච්චි
මවා
3ආව ාමල
්ාම ා්රු සමන්සිම. පතිච ාජ මවා
3ආව ාමල
්ාම ා්රු ළධහාම ේප මුක මවා
29ආව පමලේරල
්ාම ා්රු ාම ාව් ඉන්ධා
ියම.වු හල
ටුම.ගම ග ව
්ාම ා්රු ලාං්ා ිය වු හල
සිආස ිමිමධා ේසරා සමුප්ා සටුතිචව
ටුම.ගම ග ව
්ාම ා්රු ේ ොේවම
සම ාව් ඉන්ධා ියම.වු හල
ටුම.ගම ග ව
්ාම ා්රු ිමේජ ත් ඉන්ධා
ියම.වු හල
ේපොේහොන් රුර ටුම.ගම
ේපේර් ා න්ගප්රිනසස් -ලාං්ා
ිය වු හල
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011 2253930
-

031 2269234
0772097533
071-6892640
072-7266745
077-2097533
033-2273209
033-2273215
-

ගබ ා පෙසුකම්
අ/අ

ගබ ාදේේ
ස්ථවාාවය

01

02

ියහිපා ස්ථාානය

ඉ
ප්රොණය

මීය ම.ගම

02

ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා
සටුතිචව 380
මීය ගමුර
පා රත් ල.

03

සු ්වෂි
රර්ග නඩි
මධායස්ථා ව- 500
රත් ල

04

ිමිමධා ේසරා
සමූපා්ා
සටුතිචව 380
මීය ගමුර
පා රත් ල.

05

සු ්වෂි
රර්ග නඩි
මධායස්ථා ව- 500
රත් ල

06

ප්රාේ්ගියව
සමූපා්ා
සටුතිචව
ිමිමධාේසරා
සමූපා්ා
සටුතිචව
්ගා

07

ස්ථී

රර්ග නඩි
2000
පමක

රර්ග නඩි
2000
පමක

මීය ගර් 150

අිනතිචකරු

ලිපනය

දුරකාන
අංකය

පී. . ේ්ව.
ප්ර ාන්දු මවා
සාමා යාධි්ාම.

සීආස ිමිමධා
ේසරා
සමූපා්ා
සටුතිචව
මීය ම.ගම

033 2273236

සාමා යාධි්ා/  380 මීය ගමුර 011පා රත් ල. 2930224
්ාම ා්රු
- 0723542617
ෆැ්වස්
0112933224
ප්රාේ්ගීයව
ප්රාේ්ගීයව
011ේම්
ේම්
2931193
්ාර්වාලව
රත් ල
සාමා යාධි්ා/  380 මීය ගමුර 011පා රත් ල. 2930224
්ාම ා්රු
- 0723542617
ෆැ්වස්
0112933224
ප්රාේ්ගීයව
ප්රාේ්ගීයව
011ේම්
ේම්
2931193
්ාර්වාලව
රත් ල
සාාපතිච
පන් ාරුර
ේෂහාන්
මධුසාං මවා
ිගබඩා
ාා ්රු
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්ගා

031
4939235
075
2243679

දේලොරි ස්ෙ පාපර්
අ/අ

රජදේ /දේපෞශගලික

01

ජේ ආ පු්ගගලි්

02

පු්ගගලි්

03

ේප්්ගගලි්

04

ජේ

05
06

ස්ම්බන්ධ විය යුතු
පුශගලයා (අිනතිචකරු)

ඇතිච ස්ංඛ්යාව

දුරකාන අංකය
077-3514283

ේ්ව.පී.ාන්ද පුෂ්ප
කුමා 37 4 දා ළුර ේබ මුමල
.
ඩී. ම.සුදර්ම
න්ේදණිව 14ආ5ේ්ෝන්ගහර
ත් බේමේපොල ේබ මුමල.
ේම් ප්රාේ්ගීයව
සාාර නත්
ගමල ළධමගඹුර
ප්රාේ්ගීයව ේම් ්ාර්වාලව
- නත්
ගමල

077-7397319
033-2229158

01
02

07
08

ේ ොහාන් ල්වසිම. මවා
නසි සිමරා මවා
ේහන්ම. ්ැටුලස් මවා
ඩැනී වී සිාංහ මවා

01
01

077-7850965
071-8695623
077-4046387
077-4462846

09

සමන් පුෂ්පකුමා මවා

01

071-8880839

10

ස ත් කසිාංහ මවා

02

071-4907068

11

සමන් මවා

01

077-7416852

12

ප්රසන්

මවා

01

077-5231004

13

දිමහාළධ ටුව

01

ඈන් දීිය්ා ටුව

01

15

ේහමන් මවා

01

072-4794863
071-8271075
011-2248112
077-6414886

16

ාංග සප්ලවර්ස්

02

031-2222333

14

17

මේ ෝේ මවා

01

077-7893255

18

නස්න් මවා
ස ත්මවා ිමීය ගහේපොා
නවන් රර්්වස්
ලසන් මහ ා

01

077-5514916
077-9055602
071-9323602
077-3548201

ජවන් මහ ා
ේම් ප්රාේ්ගියව සාාර
මීය ම.ගම

01

19
20
21
22

ජේ

23

ේප්්ගගලි්

24

ේප්්ගගලි්

25

ේප්්ගගලි්

26

ේප්්ගගලි්

තිචස්ස ිමේේ ත් මවා
ියම.ස්වාල
සමන් කුමා මවා
මාර ේහ
සු ාංග දමවන් මවා
නරු්වේගොඩ
ඊ.ඩි. දවා ත් මවා
හිම.රල
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01
02

01 - ටිපර් ථ

077-6524544
033 2273206

01 - ේලොම.

033-2275533

01 ේලොම.

077-9738250

01 ේලොම.

-

10 ේලොම.

033-2270848

27

ේප්්ගගලි්

28

ේප්්ගගලි්

29

ේප්්ගගලි්

30

ේප්්ගගලි්

31

ේප්්ගගලි්

32

ේප්්ගගලි්

33

ේප්්ගගලි්

34

ේප්්ගගලි්

35

ේප්්ගගලි්

36

ේප්්ගගලි්

37

ේප්්ගගලි්

38

ේප්්ගගලි්

39

ේප්්ගගලි්

40

ේප්්ගගලි්

41

ේප්්ගගලි්

42
43

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

44
45
46
47

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

48

ේප්්ගගලි්

49
50

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

51
52
53

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

හි.ව. ළධලන් මවා
ගස්ේප් පහාගම
්ැලිස්ගස් ේපේර් ා ටුව
රැමලිමල මුමල ිප
ජි.ආර්. ලාම මවා
බගලීව
ආර්.ඩි. ප්රිවන් මවා
්පුගහේගද
ප්රිවන් කුමා මවා
ගමගමුර බගහි
ිය.ජි. ලිලන් මවා
ගමගමුර බගහි
ස්.ව. මේහස් මවා
පමේමේරල
ඩේ.ව.සි. ජ ් කුමා මවා
ැලිගම

01 ේලොම.

-

01 ේලොම.

-

01 ේලොම.

077-2142268

01 ේලොම.

-

01 ේලොම.

072-4098464

01 ේලොම.

071-5506902

10 ටිපර්

077-4600001

01 ේලොම.

ප්රසා්ග ප්රිවාංග මවා
මාකූ
ච්.ිය.සි. ජවසිාංහ මවා
පස්වාල
තිචස්ස ිමේේ ත් මවා
ියම.ස්වාල
ේලස්ලි ේපේර් ා මවා
පඩේරල
යුසුප් ළධලා මවා
හාංසන්ම.ව
ටි.ේ ්වස් ේ්ොන්ස්ගන් පීම.ස්
මවා

01 ටිපර්

077-3555670
033-2274488
078-6757128

01 ටිපර්

072-4312116

01 ේලොම.

033-2275533

01 ේලොම.

077-6088083

02 ේලොම.

033-2270194
077194072
0112280337
0112297312

ේේ.ව. ේජෝේ ්ැෂ්ටුවර්
සිමරා මවා
ිය.ේේ. ප්රැන්සිස් ආේබම මවා
ච්. නූමන් ශෂීමාම මවා
ම. . ්ියල න්දසිම. මවා
ව. ළධලන් ේප්රමලාම මවා
න්. ස්.ආර්. ේපේර් ා මවා
ආර්.ව.ඩි. ළධශාන් ප්රදීප්
කුමා මවා
ජි.ව. පදි කුමා නේේිමක්රම
මවා
ව.ේ්ව. ලලිත් ේපේර් ා මවා
. නනු ාධා රසන් ේපේර් ා
මවා
යු.ඩි. ඉන්්රජිත් පඩරත් මවා
ිය.ව. සදිසි මාංගල මවා
ස්.ජි.ිම.ඩි.ඩි.ගුකේස් මවා
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0112280248
0112281244
0779214361
033 2291040
0726471430
0774045008
0714465125
0777726894

ටිපර් 01

0777 601247
077 3750574

03
ේලොම. 04
02

033 2230422
0332228346
0718088957

54

ේප්්ගගලි්

55
56
57

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

58
59
60
61
62
63
64
65
66

දේපෞශගලික

67
68
69
70
71
72
73

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

දේපෞශගලික

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

ේ්ව.ව.වකුමුදු ප්ගමලාලාම
මවා
ඊ.ව. ාංජිත් ේප්රමලාම මවා
ේේ.ව.ාන්්රා ත්
ේ්ව. චි.ව.ලලිත්
්රුකා ත් මවා
ඩි.ලීලා ත් සිමරා මවා
ේේ.ඩහි.ේ්ව.ිම සිාංහ මවා
ව.ව.ප්රසා්ග නධි්ාම. මවා
ිමේේ ත්
ාම ාව් මවා
චි.ිය.ාමන්් ේදනුරන් මවා
ආර්.ිය.ජවරර්ධා මවා
ඩහි.ිය.නළධම ්මම මවා
ඩහි.ිය.දිේන්ෂ් ාංග මවා
ටු.ිය.පාලි ්රැකා ත්
මවා
ටු.ිමේේදාස මවා
චි.ව.ප්රිවන් ල්වෂමන් මවා

01

077-7546112

01
01
01

033-3336475
033-4903192
075-3212125

01
01
01
02
02
01
01
01
01

033-2272866
0333333608
033-2272632
033-2272438
077-3452079

චි.ිය.ව.සුම පාල මවා
ටු.ේර්ණූ් ජවලාම මවා
ඩහි.නීම ාංග ාත් මවා
ආර්.ිය.ගුකරර්ධා මවා

01
01
01
01

077-6214967
072-4662751

01
01

072-4662291
072-4662291
077-9255221
071-4472589
076-3472400
077-4315848

දිවුලියපාය ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
අ/අ

රජදේ /දේපෞශගලික

01

ේප්්ගගලි්

02

ේප්්ගගලි්

03

ේප්්ගගලි්

04

ේප්්ගගලි්

05

ේප්්ගගලි්

06

ේප්්ගගලි්

07

ේප්්ගගලි්

08

ේප්්ගගලි්

09

ේප්්ගගලි්

ස්ම්බන්ධ විය යුතු
පුශගලයා (අිනතිචකරු)
ස්.ිය.ේ්ව.ජවිම මවා
ටුටුග හුණුමුමල
ම. චි.ිය.ේසෝම ත් මවා
ටුටුග හුණුමුමල
ම. චි.ිය.ජගත් ප්රිතිචලාම මවා
ටුටුග හුණුමුමල
ඩහි. න්.ිය. න්.ස ත්
ිමේේසිාංහ මවා
ටුටුග හුණුමුමල
සී.රසන් ජවසුම.ව මවා
ටුටුග හුණුමුමල
ේ්ව.පපුම ළධශාන් මවා
හුණුමුමල
නින.ේප්රම ත් මවා
හුණුමුමල
නින.ිමේේ ත් මවා
හුණුමුමල
ේ්ව.ළධලන් මවා හුණුමුමල
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ඇතිච ස්ංඛ්යාව

දුරකාන අංකය

01

0777358198

01

031-2243837

01

077-6269878

01

077-6070772

01

077-5315863

01

0777-119583

01

077-6593704

01

071-4408159

01

077-9110050

10

ේප්්ගගලි්

11

ේප්්ගගලි් ේප්්ගන්ල්

12
13
14

ේප්්ගගලි්

15

ේප්්ගගලි්

16

ේප්්ගගලි්

17

ේප්්ගගලි්

18

ේප්්ගගලි්

19

ේප්්ගගලි්

20

ේප්්ගගලි්

21

ේප්්ගගලි්

22

ේප්්ගගලි්

23

ේප්්ගගලි්

24

ේප්්ගගලි්

25

ේප්්ගගලි්

26

ේප්්ගගලි්

27

ේප්්ගගලි්

28

ේප්්ගගලි්

29

ේප්්ගගලි්

30
31

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

32
33

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

34
35

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

ේ්ව.ඩි.ස්ගැන්ලි සිමරා මවා
හුණුමුමල
ේේ.හි.පුෂ්පකුමා මවා
හුණුමුමල
ේස ් ධාර්මසිම. මවා
සමන් බාලසුම.ව මවා ්ඩරල
චි. ටු.කුලේස් මවා
්ඩරල
චි.ළධමම ජවතිචල් මවා
ේදමරගු
චි. ාංජිත් මවා
ේදමරගු
ස්. ස්. කසිාංහ මවා
සාව්ව්ා මුමල
ටි.හි.ිය. ත් ාව් මවා
සාව්ව්ා මුමල
චි.ඩි.සි.ින්ජේලෝ ේපේර් ා
මවා දාේගොන්
ව.ටි. ම.නජිත් ළධශාන් මවා
්ලුනවගල
ේ්ව.ිය.ාටුන්ද මවා
්ලුනවගල
ම.හි.නජිත් පුෂ්පකුමා මවා
දාේගොන්
ඩහි.ිය.මහින්දලාම මවා
ේේ ේගොඩමුමල
ඩි.ිය.ළධමම කසිාංහ මවා
ේේ ේගොඩමුමල
ටු.ිය.ිමජි
ාංජිත් ඉහල
මඩටුපැමල
ේේ.ව.ාන් ප්රසන් මවා
ඉහල මඩටුපැමල
චි. ටු.ආම.වදාස මවා
ේහන්ියගේගද
ාාටුන්ද දිසා ාව් මවා
ේහන්ියගේගද
ස්.තිචල් ත් මවා
ේහන්ියගේගද
ළධමම ්රැකා ත් මවා
ේ්ව.රින.ව.මාලින්ද ජවරර්ධා
මවා ේහන්ියගේගද
ස්.ඩි.ජළධ කුමා මවා
ආර්. චි.ප්ගමසිම. ගුක ත්
මවා
ටු.ේ්ව.ිය.ිමේේ ත් මවා
ආර්.ිය.ගවාන් කුමා මවා
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01

031-2243121

01

072-4552870

02
01
01

072-3428070
077-3149727
077-9857323

01

031-2269091

01

031-2269078

01

0777-707488

01

031-2248024

01

077-6267966

01

071-4452989

01

071-0811997

01

077-113278

01

077-1458490

01

077-5838104

01

077-4401461

01

077-4697579

01

076-7810071

01

031-2246728

01

071-8580679

01
01

077-1690321
077-8821235

01
01

077-9171581
031-2247319

01
01

077-6985812
077-2317600

36

ේප්්ගගලි්

37

ේප්්ගගලි්

38

ේප්්ගගලි්

39

ේප්්ගගලි්

40

ේප්්ගගලි්

41

ේප්්ගගලි්

42

ේප්්ගගලි්

43

ේප්්ගගලි්

44

ේප්්ගගලි්

45

ේප්්ගගලි්

46

ේප්්ගගලි්

47

ේප්්ගගලි්

48

ේප්්ගගලි්

49

ේප්්ගගලි්

50

ේප්්ගගලි්

51

ේප්්ගගලි්

52

ේප්්ගගලි්

53

ේප්්ගගලි්

54

ේප්්ගගලි්

55

ේප්්ගගලි්

56

ේප්්ගගලි්

57
58
59

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

ේගොඩිගමුර ැේග හි
ජි.ඩි.සුසන් කුමා මවා
ේගොඩිගමුර ැේග හි
සමන් නජිත් ්න් ාංග මවා
ේගොඩිගමුර ැේග හි
ඩහි.ඩි. ාමම සිසි කුමා
මවා ේගොඩිගමුර ැේග හි
ටි.රූබන් ියම.ස් මවා
ේගොඩිගමුර ැේග හි
ඩි.ිය.ලව ම මවා න් ගම
ැේග හි
ටු.නාවීමර්තිච මවා න් ගම
ැේග හි
ඉේ ෝේ ිමදු ාංග මවා
න් ගම ැේග හි
න්.ිය.ශයාටු ප්රන්ත් මවා
න් ගම ැේග හි
සුසන්
ාංජිත් මවා න් ගම
ැේග හි
ලිලා ත් සිමරා මවා
හි ඵේගද
ේේ.ඩහි.ේ්ව.ිම සිාංහ මවා
හි ඵේගද
ේ්ව.ආර්.ඉලාංග ත් මවා
හි ඵේගද
ප්රසා්ග නධි්ාම. මවා
හි ඵේගද
ිමේේ ත්
ාමා ාව් මවා
හි ඵේගද
චි.ිය.ාමන්් ේදනුරන් මවා
හි ඵේගද
ාන්්රලාම ිමේේසිාංහ මවා
ාරා
ඩහි.ව. ස්.ේ්ව.ිමේේසිාංහ මවා
හපුරලා
ඩහි.ව. ස්. ම.සමන් මවා
හපුරලා
ඩහි.ව. ස්. මිමක්රමසිාංහ මවා
හපුරලා
ඊ.ව.වමු ා ාාන්දළධ ටුව
හපුරලා
රින.ේේ. චි.කුමා මවා
හපුරලා
ඩහි.ිමමසන් මවා හපුරලා
ස ත් ිමමම මවා හපුරලා
රරැක ප්රදිප් මවා
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01

077-9956093

01

077-7633095

01

031-2269548

01

077-5752302

01

071-2532814

01

072-4661903

02

077-5982295

01

077-5215389

01

072-9059398

01

033-2272866

01

0333333608

01
01

033-2272632

02

033-2272438

02

077-3452079

01

033-2273754

01

077-9752086

01

031-2247155

01

031-2248527

01

031-2247381

01

031-2247254

01
01
02

031-2248847
072-5420855
071-5176069

60
61

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

62

ේප්්ගගලි්

63

ේප්්ගගලි්

64
65
66
67
68
69
70
71

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

72
73

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

74

ේප්්ගගලි්

75

ේප්්ගගලි්

76

ේප්්ගගලි්

77

ේප්්ගගලි්

78
79
80
81
82
83
84
85
86

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගන්ල්

87
88

ේප්්ගගලි්

ලලිත් කුමා මවා
ිය.ළධර්මලා ප්රිවදර්ශළධ සිමරා
ටුව පලුගහේරල
් රැමේමගම
ළධම හස්්ා මවා 61 ව
ආඩිමුමල
නළධම ේ ෝහි මවා .
ආඩිමුමල
ච්.ව. නිනරන් ්රිස්ේගෝපර්
ඩි. .ේ්ව.ඩි.ිය. දිසා ාව්
ාටුන්ද ප්රසන්
සිසිම ප්ර ාන්දු
ේ්ව.ව. ාන්්රපාල
ස්.ඩි. ාන්ද ේහමන් මවා
ේ්ව. ලින් ප්රිවන් ප්ර ාන්දු
ේ්ව. ළධහාම ව ා න්ද
මවා
ේ්ව.ිමජි කුමා මවා
ඩි. සුගත් කුමා ප්ර ාන්දු මවා
ේ්ොන්ේගොඩමුමල ්ගා
ටි. ළධශාන් සුටුත් ටුමේ ෝින
මවා
ටි.ආර්. ේ ිමම ප්ර ාන්දු මවා
සිම. නාවපු ්ගා
.ඩේ. ගවාන් මදුසාං මවා
සිම. නාවපු ්ගා
ඩි.ඩි. පපුම සමන් ප්රිව
ධාර්ම ත් මවා
ස්.හි.ව. පීලිප් කුමා මවා
ළධම දාංගමල මවා
ාල් සාංජිර මවා
මහින්ද කුමා මවා
ධාටුටු් ත් ාව් මවා
මේහෂ් න්ද මවා
ාටුන්ද රැරන් මවා
ආ න්ද ජ ් මවා
ඩේ.ඊ. . ජ ් ප්රිවදර්ශ
මවා
ව. ම.ව. ්රුකාේස මවා

01
01

072-5339823

01

077-4659325

01

072-6521146

02 ිේලොම.
01
01
01
01
01
01
01

0779026529
0771113337
077 0894050
0779449068
0312248394
0312243172
071 4183898
0315680801

01
01 ිටිපර්

077 8191841
0775758622

01 ිේලොම.

077 9529223

01 ිේලොම.

0777655278

01 ේලොම.

077 9801630

01

0312247323

01 ිටිපර්
01 ිේලොම.
01
01
01
01
01
01
01

077 3564767
0777404506
0777-91097
077-3445532
071-6254193
077-7408890
072-3515287
077-9790193
077 9151224

01

077 5122528

සාංජව ල්වමාම මවා

01

033-2279571

සුගත් කුමා මවා

01

ෙෙර ප්රාදේශීය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
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ජල බේස්ර්
අ/අ
01
02
03
04
05

රජදේ
/දේපෞශගලික
ජව
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්

06
07
08
09
10
11

ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගගලි්
ේප්්ගන්ල්

ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා (අිනතිචකරු)
ේම් ප්රාේ්ගියව සාාර මීය ම.ගම
ව.ව.ප්රසා්ග නධි්ාම. මවා
ජි.සුටුත් ්රිෂාන් මවා ේගොඩිගමුර දු ගහ
ඩහි.ජි. ාමම සිසි කුමා මවා ේගොඩිගමුර දු ගහ
ටු.ිය.ාලත් මාංජුල මවා න් ගම ැේග හි
දිවුලියටිව
ටු.ේ්ව.ආර්.ිමේේ ත් මවා ාරා
ැේග හි
ව.ව.ප්රසා්ග නධි්ාම. මවා හි ලුේගද දිවුලියටිව
ිමමප්රඩි කුමා ේප්රු මවා නටුබලවාව ්ගා

දුරකාන අංකය
033-2273206

033- 2272632
0777-167001
031-2269548
077*7286449
077-6985812
033-2272632
077 70777837757

ේ්ව.ව.ිම. ම.ිමමලදාස මවා
071 1666202

ශුශධ කිරීදේම් ස්ෙ කැපීදේම් යන්ත්ර
උපකරණ
වර්ගය
බැේ්ෝ
වන්ත්ර

රජදේ
/දේපෞශගලික
දේපෞශගලික
දේපෞශගලික
දේපෞශගලික
දේපෞශගලික

ේේ.සි.හි.
වන්ත්ර
ගස්්ප
වන්ත්ර

ගම ේ ෝම
03

ට්රැ්වගර්

නත්
ට්රැ්වගර්

රජය

රජය

රජය

රජය

රජය

අිනතිචකරුදේේ නෙ

ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා

ිය. ධී සිාංහ මවා
ගස්ේප් මීය ම.ගම
නටුල සු ාංග මවා
රුරන් ජවතිචල්
මවා
ඩේ.ව.සි. ජ ්
කුමා
මවා ැලිගම මීය ම.ගම
්ලයාකරතිච
ජවතිචල් ටුව
ේම්

ිය. ධී සිාංහ මවා

්ලයාකරතිච
ජවතිචල් ටුව
ේම්

්ලයාකරතිච ජවතිචල් ටුව

්ලයාකරතිච
ජවතිචල් ටුව
ේම්

්ලයාකරතිච ජවතිචල් ටුව

්ලයාකරතිච
ජවතිචල් ටුව
ේම්

්ලයාකරතිච ජවතිචල් ටුව

්ලයාකරතිච
ජවතිචල් ටුව
ේම්

්ලයාකරතිච ජවතිචල් ටුව

නටුල සු ාංග මවා
රුරන් ජවතිචල් මවා

දුරකාන අංකය
077-6359297
033-2273443
-

ඩේ.ව.සි. ජ ් කුමා මවා

077-3555670
033-2274488

්ලයාකරතිච ජවතිචල් ටුව

033-2273206

ේම්

ප්රාේ්ගියව සාාර

මීය ම.ගම
ේම්

033-2273206

ප්රාේ්ගියව සාාර

මීය ම.ගම
ේම්

033-2273206

ප්රාේ්ගියව සාාර

මීය ම.ගම
ේම්

033-2273206

ප්රාේ්ගියව සාාර

මීය ම.ගම
ේම්

033-2273206

ප්රාේ්ගියව සාාර

මීය ම.ගම
ක
ේ්ොල

දේපෞශගලික

සජීර ගුකත්

මවා

077 8541004
176

්ැපීේ
වන්ත්ර

දේපෞශගිලක
බැේ්ෝ

දේපෞශගිලක
දේපෞශගිලක

ගස්
්ැපීේ
වන්ත්ර
ේේ.සි.හි

දේපෞශගලික

බැේ්ෝ

දේපෞශගලික

දේපෞශගිලක

දේපෞශගලික
දේපෞශගිලක
බැේ්ෝ

දේපෞශගිලක

කේ්ොල
්ප
මැෂින්
බැේ්ෝ

පපාලි ගුක ත්
මවා
ච්. සමන් ේ ෝහි
ේපේර් ා ටුව
හි.ිම. සමන් කුමා
බාලසූම.ව මවා
ිය.ජි. ේහමාන්්ර මවා

0771261399

ටි.ජි. ස ත් වීන්්ර
මවා
ඩහි. න්.ිය. න්.ස ත්
ිමේේසිාංහ මවා
ටුටු හුණුමුමල
ළධලාම ප්රිවන්
නප්පුහාටු
ආශා ළධලන්තිච ඩවස්

0332248605

ස්.ස ත් ප්ර ාන්දු
මවා

දේපෞශගලික

.ව. ේසෝමසිම.
මවා

දේපෞශගලික

ිමන්්ර හර්ෂ කුමා
මවා

දේපෞශගලික
දේපෞශගිලක

ස්. හර්ෂ ප ාක්රම
මවා
ේේ.ව. ප්රාාත්
රු්වමන් මවා

0774045008
0779464903
0773318372

077-6070772
0773430977
0773834697
553ආ05 මගස්ේ්ො ර

0779801630

්ගා
0718013096
365ව ේවොන්ගටුමුමල

033-7914840

ව්ව්ල
077 7770926
දාේගොන්

077 2615939

ගම්පෙ දිස්ථත්රි්වකය තුල දේෙලිදේකොප්ගර් යානා දේගො බැස්ථස් වියෙැකි ස්ථාාන
අ/අ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ප්රාදේශියය දේල්කම්
දේකොමේඨාශ්ය
කැළණිය

ටුනුවන්දේගො

මීය ගමුව

ස්ථාානදේ නෙ
ගුරුකුල ිමදුහම ්රිඩා ියටිව
හුනුියටිව බණ්ඩා ාව් ිමදුහම
්රිඩාාංග ව
මෑරැමල ්රිඩා ියටිව
සීරලි ්ැාළධතිචල් ්රිඩාාංග ව
ේරෝදයා ්රිඩාියටිව
්ලරා ්ාර්ටු් ිමදයාල භූටුව
ාලන්දා ිමදුහම ්රිඩා ියටිව
ටුගමුර ේ්ො ර ්රිඩාාංග ව
්ේඩොම ්ැේම ස ත්ාන්්ර
්රිඩාාංග ව
ළධමල මම.වා ිමදුහල ේබෝවරලා
177

ාෙ නිළධාරි වස්ෙ
173 ව පටිටිව බගහි
256 ඩි හුණුියටි
ැේග හි
262 ව මෑරැමල
264 ව ේපොමේහ
117ආ1 රෑලිව

156ආප-මුන් ්ව් ව
160ආව- ලාදුර
157 ේබොවරලා

11
12
13

හම.ස්ාන්්ර මහා ිමදයාලව
නමෆලාස් මහ ිමදුහල
ේපොලිස් නායාස ිමදයාලිනව ්ගා
ව ාේලෝ් ගම ්රිඩාාංග ව ්ටිවල
ිරම.රත් ්රිඩාාංග ව ිරම.රත්
්ගේදොලුගම ජාතිච් පාසම
්රිඩාාංග ව
ටුග ආ දු ගැමුණු මහා ිමදයාලිනව
්රිඩාාංග ව තිචහිම.ගස්් ර
ටුම.ගම ග සාා ්රිඩාාංග ව
ඩි. ස්.ේස ා ාව් ජාතිච් පාසැම
්රිඩාාංග ව
පමලේරල මහා ිමදයාලිනව
්රිඩාාංග ව
ම දගහමුල ේපොදු ්රිඩාාංග ව
හි ඵේගද ්ණි ිමදුහම ්රිඩා
ියටිව
ේ්ෝියරත් මහජ ක්රීඩාාංග ව
ලිහිණිවගටුම ේපොදු ්රිඩාාංග ව

කගාන

14
15
16
17
18
19

මීය රිගෙ

20
21
22

දිවුලියපාය

23
24
25

160ආව- පඩවර්ේ ෝප්පුර
76-පමලන්ේස
93හි- ්ටිවල
149 -ිරම.රත්

15-හි ටුම.ගම
15-ඩි රලේරත්
30-ව ේේ ේගොඩ

61 න බලවාව
82 හි ලිහිණිවගටුම

ඉදු ාගා සිම. පැ කුටු ිමදුහම
්රිඩාාංග ව

මමරතු හිම.ියටිව ේපොදු ්රිඩාාංග ව

ෙෙර

ාවකාලික රැඳවුම් ෙධයස්ථාාන දේලස් ාාවි කළ ෙැකි ස්ථාාන
කැළණිය ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ා.නි. වස්ෙ

173 ව පටිටිව බගහි

256ඩි හුනුියටිව
ැේග හි
256ඩි හුනුියටිව
ැේග හි
173 පටිටිව
ැේග හි

ෙධයස්ථාාන නෙ ස්ෙ
ලිියනය

රැඳවිය
ෙැකි
පුශගලිනන්
ගණන

ස්ම්බන්ධ විය යුතු
පුශගලයා

ස්ම්බන්ධ විය
යුතු දුරකාන
අංකය

ගුරුකුල ිමදුහල
පටිගව ්ැාණිව
ශ්රි පඤ්ඥා න්ද ිමහා
පටිටිව ්ැාණිව
ශ්රි ිමජවසුන්ද ා ාමව

500

ිමදුහමපතිච

0112911450

200

ිමහා ාධිපතිච

100

ිමහා ාධිපතිච

බණ්ඩා

100

ිමදුහමපතිච

0112910146
07153331817
0714585494

600

ිමහා ාධිපතිච

ාව් ිමදුහල

ිමදයාලාං්ා ියම.ේර

178

දිප්ියටිේගොඩ

300

ිමදුහමපතිච

දිප්ියටිේගොඩ

ේ ෝමානු ්ේ ෝලි්
පාසැල
ශ්රි සුේබෝධාා ාමව

100

ිමහා ාධිපතිච

174 සි ටුගහරත්

සුදර්මා ාමව

100

ිමහා ාධිපතිච

266 ව ්ැන්දේහ

ශ්රි ළධේෝධාා ාම ිමහා ව
කිම.බත්ේගොඩ
ේ ෝමානු ්ේ ෝලි්
පාසැල
ශ්රි සුේබෝධාා ාමව

දිප්ියටිේගොඩ
දිප්ියටිේගොඩ

0718174368
0112947990
0112932636

ිමහා ාධිපතිච
300

ිමදුහමපතිච

100

ිමහා ාධිපතිච

0718174368
0112947990

දිවුලියපාය ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ා.නි. වස්ෙ

58 න් ගම බගහි

ෙධයස්ථාාන නෙ ස්ෙ
ලිියනය
ගුකදාස ්ණි ිමදුහල

රැඳවිය
ස්ම්බන්ධ විය යුතු
ෙැකි
පුශගලයා
පුශගලිනන්
ගණන
300
ිමදුහමපතිච

ස්රර්කේච්තිචවා ාමව

100

ශ්රි දශල්ලා ාමව
86 හුණුමුමල

ිමහා ාධිපතිච
ිමහා ාධිපතිච

සි.ඩහි.ඩහි.්න් න්ග
මහා ිමදයාලව
හුණුමුමල මහ ිමදුහල

1000

ිමදුහමපතිච

600

ිමදුහමපතිච

53 ඊ ේ්ො දටුන්

පුර්රා ාමව

175

ිමහා ාධිපතිච

80 සි ්ලුමඩ

ශ්රි ේබෝධිවාංග ා ාමව

100

52 ව ්ැාෑේගද

නඹගහලන්ද
ිමේරර්ා ාමව
මලිවේ්ගර ්ණි ිමදුහල

250-300

පුජය සුම රාංශ හිටු

200

ිමදුහමපතිචතුමා

පුලි

150

ිමහා ාධිපතිච

81 ේදමරගු
91 ව දාේගොන්
දකුක

ලා ාමව

ේබෝධිරු්වා ාමව

91 දාේගොන්

පතු

57 ව ේගොඩිගමුර
ැේග හි

ටු.ජිරා න්ද මවා

ිමහා ාධිපතිච

දාේගොන් ේ ෝමානු
්ේ ෝලි් ිමදුහල
ිමමලා න්ද ප්රාථටු්
ිමදුහල දාේගොන්
දාේගොන් මහ ිමදුහල
ේහො ේහ ිමහා ස්ථා ව
කුලසිාංහ ධාර්මආශ්රමව

100

ිමදුහමපතිච

100

ිමදුහමපතිච

75-100
75-100
250

ිමදුහමපතිච

ේගොඩිගමුර ේ්ගරස්ථා ව

100
179

පුජය ේමො ේේ
රප්පතිචස්ස හිටු
ාටුන්ද ියවතුමා

ස්ම්බන්ධ විය
යුතු දුරකාන
අංකය
0717073035
0774407662
.0716226972
0718494022
0713157193
0715139580
0313311612
0718048386
0710979944
0718376022
0718435273
0313124444
0778192869
0312269290
0312269255

578 හි න් ගම
ැේග හි

ශ්රි ිමසු්ගධාා ාමව

500

49 පමලලේපොල
ැේග හි
53 ජි ාරා

පමලලේපොල ්ළධෂ්ස
ිමදයාලව
්රැකා ාව් ආ ාමව

500

පුජය
නස්සැන් රත්ේත්
ේජෝතිච හිටු
ිමදුහමපතිච

200

ිමහා ාධිපතිච

53

පු ක ිමහා ව

100

සම ල ැන්ේන්
ාහුල හිටු
වටිව ිමමලබු්ගධි
හිටු
පුජය ලපත්රල
සටු
න්ද හිටු
ිමහා ාධිපතිච
ළධශාන් ේ ොද්රිේගෝ
ියවතුමා
ාම ළධාධාාම.

ාරා

ාරා

මහ ිමදුහල

500

96 හි ්ඩරල දකුක

මාංගලා ාමව

150

911 හි පලුගහේරල
61 ව ආඩිමුමල

රාලු්ා ාමව
ප්රැන්සිස් ේෂිමවර්
ේ්ගරස්ථා ව
න බලවාව ේසරා ියවස
ශ්රර ාගා ව

100
100-200

61 න බලවාව
83ආව

ැආපමලිවියටිව

15 - 20

0312269283
0776596740
0716978600
0333832392
0773477770
0778386056
0718342838
0778090186

ජවතිචල්ා ාම
ිමහා ස්ථා ව
ැආපමලිවියටිව
නාව ාජ ශ්රි සුග ා ාම
ිමහා ස්ථා ව

50

82 හි ලිහිණිවගටුම

නරමාංගලයාධාෘ සටුතිචව

50

58 ඊ ඉහල මඩටුපැමල

මඩටුපැමල ිමහා ස්ථ ධාර්ම
ශාලාර
රැර ේගද ප්රජා ශාලාර

01

ේදො ර් ිමමල හිටු

076-80470ර්

60

ාම ළධාධාාම.

071 9356205

57 ේගොඩිගමුර

97 සි රැරේගද

පූජය හපුරලාේන්

0718036167

ඥාකතිචස්ස හිම

50

පුජය ිටිවාරල රාංගීස
හිටු
ාංග ගුකේස් මවා

071-6925830

ජාඇල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ා.නි. වස්ෙ

ෙධයස්ථාාන නෙ ස්ෙ
ලිියනය

දඬුගම
ලාං්ා සාා ්.ිම.
ශු.මාර්්වතුමාේව ේදේමැදු

රැඳවිය
ස්ම්බන්ධ විය යුතු
ෙැකි
පුශගලයා
පුශගලිනන්
ගණන
ිමදුහමපතිච
200
100
දඬුගම ජා-ිල

ශාන් මම.වා
ේ්ගරස්ථා ව- තුඩැමල
ළධමල මම.වා බා.මහා
ිමදයාලව

200

ේ්ො ේගොඩ පන්සල

50

ේදහිවගා පතු

ාාගයරන් ජපමාල මා ා
ේදේමැදු

150

194 ව -ේදහිවගා

පූර්රා ාම ිමහා ව

100

තුඩැමල පතු
205 හි-මහරත්

ිමදුහමපතිච තුඩැමල
පතු

200

180

ච්.ේ්ව. ේරමගම
මවා ා.ළධ.
ේදහිවගා පතු
ා.ළධ.

.දිමිය්ා

ස්ම්බන්ධ විය
යුතු දුරකාන
අංකය
0112226179
0112236355
0112236257
0112231966
0757029126
0112232598
0715306850
071-

දකුක
ාේගොඩ

ශාන් ේජෝන් බැප්ටීස්
ේ්ගරස්ථා ව

150

ේපේර් ා ටුවිරැ.බ
ටි. . න්. ප්ගමල ා
ටුව ිා.ළධ.

7385022
0716003237

ටුනුරන්ේගොඩ
පා ව්ල
ිා.ළධ. ම.ව.නින.ිය.
ේ න් ේ්ෝන් මවා

0718487118

ව්ල

ශු.මේ ේ ේදේමැදු

ජවසමරුගම
189 රෑරල

ප්රජා ශාලාර
බපආමීය ගආ්ල ලිව ප්රාථටු්
ිමදුහල,

50
100

ජා ිල
්ා ළිව ේ්ගරස්ථා ව

150

බපආමීය ග ළධමල මම.වා බා.ම
ිමදුහල, තුඩැමල, ජා ිල.
බපආමීය ගආජවන්තිච ිමදයාලව,
ජාිල
බපආමීය ග ව්ව්ඩුර ්.්ගිම
ිමදයාලව, ව්ව්ඩුර,
ජාිල
ශා.ේහේම ා ේදිමමැදු

100

ිමදුහමපතිච

100

ිමදුහමපතිච

150

ිමදුහමපතිච

100

ගරු ියවතුමා

ශ්රී ස්ගධාර්ේමෝදවා ාමව,
ව්ව්ඩුර

100

ගරු ිමහා ාධිපතිච හිටු.

බපආමීය ගආජා ිල ශාන්
මම.වා මහා ිමදයාලව,
ජා ිල

100

ිමදුහමපතිච

ිම්වේෂෝපමා ා
ේදේමැදු ජා-ිල
ශා.ජුේස.ිේජෝෂප්
ේදේමැදු ේප් ලන්ද
ාගම.
ශා.නන්ේ ෝළධ ේදේමැදු
පතු බගගම
පාතිචමා
ේදේමැදු රැලිකුරුඳුරත්
ජා-ිල.
ශ්රී නනව රා ාමව, ව්ල

100

ගරු ියවතුමා

100

ගරු ියවතුමා

50

ගරු ියවතුමා

150

ගරු ියවතුමා

100

ගරු ිමහා ාධිපතිච හිටු.

ශ්රී ජවසුම ා ාම පු ාක
ිමහා ව,

100

ගරු ිමහා ාධිපතිච හිටු.

192 බී තුඩැමල
පතු
190ව රැලිග ියටිව
පතු
207 ව්ව්ඩුර

191 ව ජා-ිල

181ඩී ේප් ලන්ද
211 පතුරු බගගම
190සී ්පුරත්
ව්ල
කුඩහ්ේපොලආ ද.

150

181

ිමදුහමපතිච

0112239324
0718249776

ියවතුමා

0112247799
0112231966
0113038277
0113078811
0112239763
0115613151
0113104556
0115664282
0714283864
0112236723
0112956292
0112232605
0112236773
0113123764
0112233418

ළධරන්දමආද

ා.නි. වස්ෙ

176/C,
රැලි්ඩමුමල

176/A, මාේබෝල

ශ්රී නීේෝධාා ාමව,
100
ගරු ිමහා ාධිපතිච හිටු.
ළධරන්දමආද
වත් ල ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ෙධයස්ථාානදේ නෙ
රැඳවිය
ස්ම්බන්ධ විය යුතු
ෙැකි
පුශගලයා
පුශගල
ස්ංඛ්යාව
ඩි. මාර්්ස් ිමසිදාගම
සි්ගධාාර්ථ ිමදයාලව, මුස්ලි
මවා
පමලිව, රැලි්ඩමුමල
පන්සල,
න්.ව.සි. ේබෝපේව
මවා
මුස්ලි පමලිව

193/A, දෑලතු
ැේග හි
171A,
ේ් ගේපොකුක

ේ ලු ිමලපා , පස්රත් ,
්ජුගස්ේගොඩැමල

167/A, ප ක බලම

මාේ මරත්

179, ිලියටිරල

හලන්දූර ප්රජාශාලාර,
ර මහ පන්සල

171/A , මාගාේගොඩ

මාගාේගොඩ ප්රජාශාලාර

167/B, පමටිවරල

පුබුදුගම පන්සල ,පුබුදු
පමලිව

167,
පස්රැගේ් වාර

පස්රැගේ් වාර පමලිව

168/A ,
පමලිවරත් පතු

පමලිවරත් ේ්ගරස්ථා ව

168 , පමලිවරත්
දකුක

පමලිවරත් ේ්ගරස්ථා ව

171,ේ් රලියටිව

ප්රජාශාලාර, ිමදයාේලෝ්
ිමදුහල, ේ ෝමානු
්ේ ෝලි් ිමදුහල

168/B , දි්වඹිමග

ප්රජාශාලාර, දි්වඹිමග
පමලිව

177B, ගමපඩුියග

ිමමලසිම. ා.ළධ. ළධරස
නසල

171/B, බලගල

ප්රජාශාලාර

166/A, කුාංජාරත්

පුබුදුගම පන්සල ,පුබුදු
පමලිව

ේ්ව. ළධේ්ොලස් ාජා
මවා
.ජි.ටි. පේප්වෂා
ටුව
ිය.ඩි. න්.ිය. ලාම
මවා ිරැ.බ.
හි.ේේ. ලැටිෂිවා
ේපේර් ා ටුව
ව.ිය. න්. ප්ර ාන්දු
මවා

ඉසුරු ේප පාසල නසල

හි.ේ්ව. න්.ේේ.
රුද්රිගු මවා
ිය.ඩි. න්.ිය. ලාම
මවා
ව.ඩි. ස පත් සුසි
මවා ිරැ.බ.
ව. . ිමක්රමා ච්චි
මවා
ඩේලිේ.ඩි. ම.
ඉන්දි් ිමමලරාංශ
මවා
.ව. ස්. න්.
ජවරර්ධා මවා
ේේ. .ඩි. න්.ටි.
කුමා මවා
ච්.ආර්. ස්.
ේෆොන්ේස්ා මවා
ජි.ඩි. න්දේස
මවා
182

0112245780
දුරකාන
අංකය
071 –
6850158
071 –
0671274
071 –
9983388
075 –
7072620
072 –
9220652
071 –
8266337
072 –
9003764
071 3465641
077 2107966
071 –
0912960
071 –
8266337
071 –

8210358
071 –
4398892
071 –
5866221
071 –

4398657
072 –
2954070
072 –
4376954
072 –
3543666

254/A, තුඩුේේේගද

646/1බී ද ක ස්ථා ේ ,
640/6 ස්ථා ේ

172/A, හැඳල පතු

ප්රජාශාලාර

254, හීන්ේ්න්ද

හීන්ේ්න්ද ප්රජාශාලාර

169ේහකිත්
176B ගමරැටිව

ගාංගාතිචල් ිමහා ව,
ේහකිත්
ේ්ගරස්ථා ප්රජාශාලාර,
ේදමල ිමදයාලව

172, හැඳල දකුක

ිමදයාේලෝ් ිමදුහල

175, ේ ලගපා

රැලිපා , රේලෝ්
පදයා පු

166, නුගේප

ේෂමගන් ජවසිාංහ මාර
මා ෘ සාව
ේගොඩ ැන්මල

165/A, ේබෝියටිව
තුඩුර

පමුණුගම මහ ිමදයාලව

193, දෑලතු බගහි

දෑලතු ප්රජාශාලාර

165/, ේබෝියටිව

ප්රජාශාලාර

182/B, ිේලහිරත්

මගුමේපොකුක ජේ
පාසල

164, පමුණුගම

ප්රජාශාලාර

164/A, මහ
පමුණුගම

ඩි. මාර්්ස් ිමසිදාගම
මවා (රැබ.
ම. සමීය  දිලාන්
ේපේර් ා මවා
ේ්ව. .ේේ.ේ්ව. ම.
රුද්රිගු මවා
ව.ඩි. ස පත් සුසි
මවා
ච්.ව. ස්.
ප්ගමලාම මවා
ිම.ේ්ව.
ළධ යා න්දන් මවා
.ඩි.ව. ාතු ාංග
මාංා ාව් මවා
ේේ. .ඩි.ඩි.ආර්.
ගවාන් මවා
ේේ. .ඩි.ඩි.ආර්.
ගවාන් මවා
ඩි. ලුෂන් න්ේදළධව
මවා
. ම.ඩි.සි.
ළධ ාංජළධ ටුව
ඩි.නින. න්. ේපේර් ා
මවා
ටි. ච්.ඩි. ාන්ද
සමන් මවා
ටි. ච්.ඩි. ාන්ද
සමන් මවා ිරැ.බ.

ප්රජාශාලාර

071 –
6850158
077 –
1360170
072 –
3599217
071 –
8210358
071 –
4254100
078 –
3621172
077 –

1000229
077 –
6961377
077 –

6961377
077 –
5030765
071 –

8783887
072 –
5569196
071 –
4398663
071 –

4398663

ටුනුවන්දේගො ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ා.නි. වස්ෙ

රත්්ැපුමුමල

ෙධයස්ථාානදේ නෙ

ස්රා ියවස
ශ්රි ිමජව සුන්ද ා ාමව
රන්්ැපුමුමල ිමහා ව

103ආ3 ්ම ේගොඩ

ප්රධාා පමලිව
ේමොේ ෝදිස් පමලිව
ේ ෝමාණූ ්ේ ෝලි්
ප්රාථටු් පාසල

රැඳවිය
ෙැකි
පුශගල
ස්ංඛ්යාව
50
50

ස්ම්බන්ධ විය යුතු
පුශගලයා

ාම ළධාධාාම.
ිමහාම.ධි්ාම. පූජය
පඩුගල සුම තිචස්ස
හිටු
150 – 200 පූජ්තුමා
75 – 100 පූජ් තුමා
250 – 300 ිමදුහමපතිච

183

දුරකාන
අංකය
0777134016
0112280513

0112297346
011
2281633

ශ්රි පාව ිමේේ්ා ාමව
438 රිනරත්
ිනරල
ේේවන්ේගොඩ
ශ්රි පූර්රා ාමව 254 05
ප මග ිනරල
ේේවන්ේගොඩ
පස් ාරුර
සු මයා ාම පු ාක ිමහා ව
වටිව ිමජව මාංගල
123ආ4 වටිව මැද
ියම.ේර
වටිව ේ ෝමානු
්ේ ෝලි් ිමදුහල
ිම ා මුමල ්ණිෂ්ස
ිම ා මුමල ඉහා
ිමදයාලව
ටුආනස්න්ම.ව සුආ ්ණිෂ්ස
134ආ1 නස්න්ම.ව ප
ිමදයාලව
ේබෝධි මාල්ා ාම
127ආ1 බආබලේබෝර
ිමහා ස්ථා ව
124ආ1
ශ්රි සුග ා ාම
ේබො ේගොඩරත් ආදකු ිමහා ස්ථා ව
99ආ01
බගහි

ිනරල

25

මැදග ියටිේ
ිමමලධා ම හිටු

033
2288305

25

පූජය ත්මේම
ේසෝම ත් හිටු

033
2288962

100
50

0112254337
0718495984

150

ිමහා ාධිපතිච
දු රැර ස්ගධාා න්ද
හිටු
ිමදුහමපතිච

300

ිමදුහමපතිච

400

ිමදුහමපතිච

071
1416667
0715462463

150

හි. ධාර්ම ීමර්තිච හිටු

0332289396

ළධ්රැ ටිේ
ිමජි සිම. හිටු
ේමො ාරත්ේත්
සුේබෝධා හිටු

ස මාජීර ේබ්්ගධා ආශ්රමව

011
2296624
081
8405433

මීය රිගෙ ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ා.නි. වස්ෙ

ෙධයස්ථාානදේ නෙ

රැඳවිය
ෙැකි
පුශගල
ස්ංඛ්යාව

ස්ම්බන්ධ විය යුතු
පුශගලයා

දුරකාන
අංකය

න්ම.පමලගම

මහින්ද ිමදයාලව

යු.ිය. ස්. ප්රසන්

මවා

075-0877642

ේලෝලුරාේගොඩ

මහින්ද ිමදයාලව

යු.ිය. ස්. ප්රසන්

මවා

075-0877642

ේදමරලආදකුක

ම්ම මහා ිමදයාලව

ව.ේ්ව. ජවලත් ටුව

077-6556992

්හඳර

්හඳර ිමහා ස්ථා ව

්ණිෂ්් නම ජීර මවා

071-8610352

රමේබෝ ේම

ේස ා ාව් ියම.ේර

ිමහා ාධිපතිච හිටු

071-4422878

්ාම න්ගාර

ේ න් ාගම

ිමහා ාධිපතිච හිටු

-

-

-

දශල්ාලා ාම
ිමහා ස්ථා ව
ේබෝ ේම

ේගොසාාව ජමහා ිමහා ව

පහාගමආදකුක
මාවීේහ

පුහුණු පාසල

ච්.ිය.සි. රසන් මවා

මුරුග පල

මුරුග පල ිමහා ස්ථා ව

077-9925955

ිමහා ාධිපතිච හිටු

-

රල ියටිව

රල ියටිව මහා ිමදයාලව

-

-

ලගමආ

ජමාහා ිමහා ව

ලගම

ිමහා ාධිපතිච හිටු

071-1486750

ජමාහා ිමහා ව

ලගම

ිමහා ාධිපතිච හිටු

071-1486750

ලගම

ැේග හි
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බල ර

බල ර ්ණිෂ්ග ිමදයාලව

ේ්ව.ව. න්. ජවේස්

071-4401013

මවා
මාකු

ශ්රි ධාර්ම

ා ාමව

පූජය ිලරල

071-4696480

ේ ධාාං් හිටු
ේබෝ ේම ඉහාගම

ේගෝසාාව ජමාහා ිමහා ව

පූජය ්ඩිගමුේේ

071-8189589

ේප්මා න්ද හිටු
ිමජව ජදහ
ැලිගමආ මධායම

ිමජව ජදහ

ප්රජා ශාලාර

ිමජව සුන්ද ා ාම

ප්රාේ්ගියව සාාර මීය ම.ගම

-

ධා මරාංශ හිටු

071-4417462

ිමහා ාධිපතිච හිටු

-

ිමහා ස්ථා ව
සිවඹලන්ේගොඩ

ශ්රි ජවසුන්ද ා ාම
ිමහා ස්ථා ව රඩුරත්

ේපොේහොන් රුර

ශ්ර සුා්රා ාම ිමහා ස්ථා ව

ිය.ටි.සි. ඉන්්රජිත් මවා

071-8029613

ගස්ේප්

ජවසුම

ිමහා ාධිපතිච හිටු

071-4477133

්ැප්පටිරලා

්ැප්පටිරලා

ඩේ.ටි. ධා පාල මවා

071-6630570

ිමහා ාධිපතිච සටුතිච හිටු

072-3929796

රහකුල ිම ව ධා ණි

-

ිමහා ස්ථා ව
ප්රාථටු්

ිමදයාලව
ගස්ේප් පහාගම

දශල්ලා ාම
ිමහා ස්ථා ව

හිම.රල

හිම.රලමුමල ේහමා ාමව

සිම මා ාර
නරු්වේගොඩ

ශ්රි ිමජවසුම ා ාම

ිමහා ාධිපතිච හිටු

-

මඩබාිමග ිමදයාලව

ිමදුහමපත් තුමා

071-8288323

ිමහා ස්ථා ව

ගුකසිම. හිටු

0777971719

ේේරැමේදණිව

වාවගල පු ාක

පූජය ස කපාල හිටු

-

පහාගම

ිමහා ස්ථා ව

ේහේන්ේපොල

්ණ්ෂ්ස ිමදයාලව

ජි.ේ්ව. නින. දිසා ාව්

077-4288932

පමුණුරත්

මවා

ශ්රි ළධේෝධාා ාම පු ාක

පූජය මාංගල හිටු

-

ආේලෝ්ා ාම පු ාක

න්න් ලිේ ආයුපාල

-

ිමහා ස්ථා ව

හිටු

ිමහා ස්ථා ව
මඩබාිමග
ැිමගල

පමේමේරල

ිමහා ව
ේබෝරු්වගමුර
පමේමේරල

01' ිමක්රමියලා ිමදර්ශ ා
ියම.ේරක
2' රමේබෝලා
ිමදයාලව

රැමලිමලමුමල

ප්රාථටු්

ිමහා ාධිපතිච හිටු

033-2270215

ිමදුහමපත් තුමා

03356866801

මහා ිමදයාලව

ිමදුහමපත් තුමා
185

-

පඩුේරල

ණිෂ්ස ිමදයාලව ්ම ළිව

ිමදුහමපතිච තුමා

-

හාියටිගම

01' හියටිගම මහා ිමදයාලව

ිමදුහමපතිච තුමා

-

ම්ව්ළධේගොඩ නස්සජි

071-8366669

02' ජව සුම ා ාම
ිමහා ස්ථා ව

හිටු
ේේරැමේදණිව

01. ේබෝධිමළු ිමහා ව

ඉහාගම
02. ්ේ ෝලි් පමලිව
කුඩගම සුමාංගල හිටු

071-8079298

ාංජිත් ියවතුමා
ේ්ොගේදණිව

ා ාේදණිව
දශලහි ාා ාමව

හැඩිේදණි්න්ද

හැඩිේදණි්න්ද ිමහා ව

ගාංේගොඩ ධා ම

න්ද

072-8626298

හිටු
බගලීවආද

ේබෝලා

ශ්රි සි්ගධාාර්ථ

ත්

තිචස්ස හිටු

071-7195942

ිමහා ස්ථා ව
රෑබඩමුමල

ශ්රි සුධාර්මා ාම ිමහා ස්ථා ව

පූජය හබ රත්ේත්
රමලඥා

මාලිගා ැන් ආ පහා

රදු ර ්ණ්ෂ්ස ිමදයාලව

071-7154147

හිටු

ිමහා ාධිපතිච ේසෝ

077-2097675

හිටු
ගමගමුරආබ

01'ේ්ොමසල ප් ජා ශාලාර

ිමදුහමපතිච තුමා

072-3379128

ගමගුමර

ගමගමුර දා යා ාමව

ආසිම. කසිාංහ

-

කුඹමහළුර

ශ්රි ිමජවා ාමව

්ැගවාප ේන්

-

පඤ්ඤාේලෝ්
ස්රාටුන් රහන්ේස
දුමුන්ේන්ේගද ආද

දුමුන්ේන්ේගද ්ණිෂ්ස

ේ්ව. සුදස්ස

හිටු

-

ිමදයාලව
පස්වාල

මාලිගා ැන්

ජමහා

ිමදුහමපතිච

-

සිම. මාංගලා ාමව

ිමහා ාධිපතිච හිටු

-

ශ්රි මහින්දා ාමව

පූජය ප ාරල

ිමහා ස්ථා ව
කි

ාරත්

දාරඩුන් මධායම

ා ද

-

හිටු
වී සුම. ්න්ද

්ණිෂ්ස ිමදයාලව

දාරඩනුේන්
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-

නම ඥා
ේදමගහමැඩිමල

ටුනුආ කුඹමහළුර මහා

තිචස්ස හිටු

ිමදුහමපතිච තුමා

-

නේ ෝමා කවී

-

ිමදයාලව
ේමොම න් ආබ

කි/ ගා ාම ිමහා ස්ථා ව

ටුව ිමදුහමපතිච
මාර ේහ

ේදබහැ ්ණිෂ්ස ිමදයාලව

නාල ධා ම හිටු

077-3717603

මීය ිමටිව

ශ්රි ේබෝධිවාංග ා ාමව

ිමදහමපතිච තුමා

--

ිමහා ාධිපතිච හිටු

072-5456665

කගාන ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ා.නි. වස්ෙ

බණ්ඩා රත් ආ ැ

ෙධයස්ථාානදේ නෙ

රැඳවිය
ෙැකි
පුශගල
ස්ංඛ්යාව

ස්ම්බන්ධ විය යුතු
පුශගලයා

දුරකාන
අංකය

සිම.සුග ා ාමවආමූ්ලන්ගමුර
සීදුර
පුෂපා ාමව කුස්රල
්ගේදොළුගම
ිමශු්ගධාා ාමව මුතුරාඩිව
්ගේදොරගම
ිමමලරාංශා ාමව ් ාව්

031 2255269

031 2240225

බ හිකුලිව

ආ න්දා ාව ්ළුරාම.ප්පුරආබ
්ගා
ගාංගා ාමව
ේ්ෝිමන් ආආඬින බලම
ේපො ගුම ිමහා ව හී ටිව
ටුනුරන්ේගොඩ
ේබෝධි ාජා ාමව
නඟුරු්ා මුමල මීය ගමුර
ශාන් ේසබස්තිචවන්
ේදේමැදු ් රියටිව
මීය ගමුර
ජුරාටු ේදිමමැදු

සීදුර

ශාන් මම.වා ේදේ මැදු

-

ශා ත් ්ින න් ේදිම මැදු

0718325548

ේ්ෝිමන්

ේ ෝමාණු ්ේ ෝලි්
ප්රාථටු් ිමදුහල
ගාංගා ාම ිමහා ව

ආඬින බලම

ශ්රි ේේළුර

031 2258195

කිඹුලාියටිව

මහින්දා ාම ිමහා ස්ථා ව

031 2240143

පැ ණි පාසැම
ේගොඩ ැන්මල
රෘත්තිචව පුහුණු ආව

0112253503

කුස්රල
මුතුරාඩිව
කු
්ළුරාම.ප්පුරආබ

හී ටිව
නඟුරු්ා මුමල
් රියටිව

රැලිේහ

පතු

ේ්ො ේගොඩ

ැ පල
ලිව ේවමුමල

031 2253080
031 2255878

031 2254591
031 2296443
031 2222730
-

-

0112254591

ිමහා ව

ව
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ආඩින බලම

ේ්ව.සි ද සිමරා පු ව
නඩිත් න්ඩිවආහි
්

ාව්ආහි මධායම

්ගා

බගහි

්ගේදොළුර ිමමලරාංශ හිටු ශ්රි
සුේබෝධාා ාම මහා ිමහා ව
්ගේදොළුර
ආ න්ද ිමේේ්ාශ්රමව

011 2292633

ේ ෝමාණු ්ේ ෝලි් ේදමා
ිමදයාලව
ේ ෝමානු ්ේ ෝලි්
ිමදයාලව ේ්ොාඹ පා
් ාව්
ිමදයාේලෝ් මහා ිමදයාලව

031 3712164

න්ව් ප හආඩි

031 2225961

011 2259471

031 2240326

රුක මධායස්ථා ව

රැලිේහ ආව දකුක

-

සිාංහල ්ණිෂ්ස ිමදයාලව
ශාන් ේසබස්තිචවන්
ේ්ගරස්ථා ව
ගමලරත් ප්රජා ශාලාර

071 8036415
031 2275800

දැරේමොමගාර නාව ාජ
ිමහා ස්ථා ව
ශාන් මම.වා ේ්ගරස්ථා ව

011 225476

031 3712164

ිත්ගාල

රැලිේහ ේ ෝමාණු
්ේ ෝලි් ේදමා මහා
ිමදයාලව රැලිේහ
ේ්ොච්චි්ේඩ්
ේ ෝමාණු ්ේ ෝලි් පමලිව

රලා ේගොඩ

සුම ා ාම ිමහා ව

031 2255269

ේ්ො ේගොඩ

ේ ෝමානු ්ේ ෝලි් ප්රාථටු්
ිමදයාලව

071 8325548

බගහි

්ගේදොළුර

දැරේමොමගාර
බණ්ඩා රත් බගහි
රැලිේහ

පතු

-

-

031 2279284

දිවුලියපාය ප්රාදේශියය දේල්කම් දේකොමේඨාශ්ය
ා.නි. වස්ෙ

ෙධයස්ථාානදේ නෙ

306 ේවොන්ගමමුමල

රැඳවිය
ෙැකි
පුශගල
ස්ංඛ්යාව
100

ශ්රි සු න්දා ාම ිමහා ව

ස්ම්බන්ධ විය යුතු
පුශගලයා

දුරකාන
අංකය
033-2279188

ිමහා ාධ්පතිච

ස්මූපාකාර දේවළඳස්ැල්
ප්රාදේශියය
දේල්කම්
දේකොමේඨාශ්ය
ග පහ
මහ
හිවගම
දළුගම
්ැාණිව

ස්ටුතිචය

ාමීය ය
බැංකුව

ග පහ
මහ
හිවගම

42
22
13

්ැාණිව

20

දේකෝප්
සිපා
03
02
02
01

ටුනිදේකෝප්
සිපා
35
04
04
03
188

දේෙගා
දේකෝප්
සිපා
-

ප්රාදේශියක

ගබ ා

11
40
05
05
03

04
02
01
02

කිම.ඳිරැල
කිම.ඳිරැල
ේදො ේප්
ේදො ේප්
රත් ල
රත් ල
ජාිල
ජාිල
මීය ගමුර
මීය ගමුර
්ගා
්ගා
දිවුලියටිව
ේ්ොගේදණිවාර දිවුලියටිව
ේ්ේහමිමල
මීය ම.ගම
මීය ම.ගම
නත්
ගමල
නත්
ගමල
ටුනුරන්ේගොඩ
ටුනුරන්ේගොඩ
එකතුව

09
10
15
17
14
24
37
12
22
23
280

01
01
02
05
01
05
01
02
01
04
02
33

19
03
05
01
03
04
05
07
04
03
21
07
128

189

01
01
01
01
01
05

04
04
02
15
17
15
02
08
41
30
10
33
245

02
01
01
01
01
02
02
02
02
02
28

