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ඇමුණුම් පටුන
ඇමුණුම 01 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මමා්යාාංශය ස, ස්හ ස්හන ා ස්ඒා වකකඒා ිා මක මමේ ා ම්
ා ්ොරතුරු
ඇමුණුම 02 ප්රා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,්හි ස්ම්බ්ධ් කර ග් හැකි නිාධ්ාරී්
ඇමුණුම 03 හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්්ා ව ස්ස්ථ්ර
ඇමුණුම 04 ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පොලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ස්ම්බ්ධ් කරග් හැකි නිාධ්ාරී්
ඇමුණුම 05 ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ාමාජික,්ා ව ා ්ොරතුරු ප්රිා ා පොලිස්ථ කමිටු ා ්ොරතුරු
ඇමුණුම 06 ආපදා කළමනාකරණ, ස්ම්බ්ධ් මා නකුත් ා ස්ඒා ස්ප,න ආ,්න,් ස්ම්බ්ධ් කරග් හැකි
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 07 ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ග ඇතුළ් ාබාදීම ස්ඳහා හදුනාගත් ආ,්නඒා ස්ම්බ්ධීකරණ
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 08 ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය සඒා ස්ම්බ්ධීකරණ නාමාඒලි,
ඇමුණුම 09 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ානඒා දිස්ථත්රික් ග හා ප්රාා ශීය, මමේ ම්ඒා දී ප්ර මාාර දැක් ගීමා ම්දී ස්ම්බ්ධීකරණ
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 10 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක,් ප්රාා ශීය, වකක,් ස්ම්බ්ධ් කරග් හැකි ක්රමා ේද,
10.1

ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී් ස්ම්බ්ධ් කර ග් හැකි ක්රමා ේද,

ඇමුණුම 11 හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගකා ේ මාධ්යා ේදී්ා ව නාම ා කන,
ඇමුණුම 12 ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම,
ඇමුණුම 13 ආපදාා ඒ් පසු කැලි කස්ා බැහැර කිරීා ම් ක්රමා ේද, ස්ම්බ්ධ් ආ,්න ස්ම්බ්ධ් කර ග් හැකි
ක්රමා ේද,
ඇමුණුම 14 ා ඒනත් ම්යඒශය සය දුරකාන නාමාඒලි,
14.1 හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගකා ේ හදිසි මඒස්ථාාඒක ා ,ොදාග් හැකි ශුශධ් කින්ා ම්/කැපීා ම් උපකරණ
හා ා ඒනත් උපකරණ ාබා ග් හැකි නාමාඒලි,.
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1.0. ෙැදින්වීෙ
ජාතිචක ෙට්ගටුන් ියහිටුවා ිතිච ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය නනමෙ ෙදිසි නවස්ථාාවකදී කාර්ය්ෂෙ නන්දටුන්
ස්ම්බන්ධීකරණ කගයුතු කි/ ෙ ඒ ස්ඳො ප්රතිචාාර දැ්වීෙ ස්ෙ දේපර නවශය ා ියළිබඳ ක්රියාකාරිදේේ දේම් ෙදිසි
දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය ස්තිචදේ පැය විසිෙ ර පුරාෙ ක්රියාත්ෙක වන න ර ඒ ෙන්න් ආපදා කළෙනාකරණය
ස්ඳො සියළුෙ දේ ොරතුරු ස්ෙ නවශය සියළුෙ ස්ම්පත් ියළිබඳ ස්ම්බන්ධීකරණය කරනු ලැදේේ.ජාතිචක ෙදිසි
දේෙදේෙයුම් ස්ැලැස්ථදේම් ක්රියාකාරි ස්ැලැස්ථෙ දේලස් දේෙෙ ස්ැලසුම් ිප්රදේශියය ස්ෙ ජාතිචක දේලස් ස්ැකසිෙ සිදුකරන ලද
න ර දේෙිනන් ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙග මුලිකත්වය දේදටුන් එය ළධර්ොණය කරන ලදි. දේෙහි දි ආපදාව් සිදුවන
නවස්ථාාදේේ පගන් එය ෙනා කාර්ය්ෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙනාකරණය කර ගැළධෙග
දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින් නවස්ථාාව ස්ැලදේස්නු ි . දේෙදේෙයුම් ෙැදිරිය ස්තිචදේ දින ෙදේත්ෙ පැය විසිෙ ර තුළෙ
ක්රියාත්ෙක පාලන ෙැදිරිය්ද සියළුෙ ස්න්ළධදේේදන පපකරණ පාලනය කළ ෙැකි ස්න්ළධදේේදන ෙැදිරිය්ද ි .
වද ආපදා කළෙනාකරණදේ සියළුෙ නවස්ථාාවන් ආවරණය වන පරිදි ස්ෙ ඊග ස්න්ධි වන සියලු පාර්ශථවයන්දේේ
කාර්ය ාාරය ආවරණය වන පරිදි දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ ස්කස්ා ි . දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුළ ගැලිම් ස්ගෙන් ෙඟින් එෙ
කාර්යයන්දේේ දේපළගැස්ථෙද ස්ම්ෙ ක්රියා පපාපාපා ෙරො ස්විස්ථ රාත්ෙක ස්ගෙන් ද නන් ර්ග දේේ. දේෙෙ
ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුල ආපදා ත්ත්වයක දී ක්රියාත්ෙකවන සියලුෙ පාර්ශථවකරුවන්දේේ දුරකාන නංක ස්ෙ
විකමප ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ ිතුළත් වන න ර එෙ පාර්ශවකරුවන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි කාලපරිච්දේේද ස්ඳෙන්
දේේ. දේෙෙන්න් නනැෙ නවස්ථාාවක ආගන්තුක ළධළධාරියකුග පවා දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින් ෙ කාර්යාාරය ඉ ා
කාර්ය්ෂෙව ස්ෙ ඵලදාින දේලස් ඉටු කිරිදේම් නවස්ථාාව පදාවනු ි .
දේෙෙ ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුලින් ත්රිවිධ ෙමුදාව ස්ෙ දේපොසිසිය ස්ම්බන්ධිකරණය, පළමු ආොර දේේල ලබාදිෙ ිතුළු
ප්රධාන ආපදා කළෙනාකරණ කගයුතු දේවනුදේවන් ෙෙගු දායකත්වය් ද්වින. දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ යම් ළධශථචි කාල
පරිච්දේේදයකග නනුව යාවත්කාලින කිරිෙ නළධවාර්ය වන න ර එෙන්න් දේෙෙ ස්ජිවි දත් ගබඩාව් දේලස් පවත්වා
ග ෙැක.
සියලුෙ දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙනාකරණ ඒකක ෙරො දේෙහි ිමුණුම් යාවත්කාලින වුණු දත් ස්ෙඟ ස්ම්පුර්ණ විය
යුතු දේේ. දේෙෙන්න් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙනාකරණ ක්රියාවලිය් ිතිචදේකොග ප්රජාවන්දේේ සුර්ෂි බව ිතිච
කිරිෙ තුළින් ආපදාවන්ග මුහුණ දියෙැකි ප්රශස්ථ ශ්රී ලංකාව් හිහිවනු ි .
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02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්විදේම් ප්රධාන ියයවරයන්
ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ
වගකිෙ
දැනුවත් කි/ ෙ කරනු
ලබන ළධළධා/ න්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාම නිළධ්ාරී
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ
ා පොලිසි,
ාමීය , ආපදා
කළමනාකරණ කමිටු
ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී්
117 ඇමතුම්
මැදින්,(මහින්ාඒ)

දුරකාන
නංකය

ඊදේම්ම

ආපදාව

විකමප ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 01

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

X= ආපදාව සිදු වීෙ
ිදේේලාව

ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 04
ඇමුණුම් 05
ඇමුණුම් 04
ඇමුණුම් 10

දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
වකක,

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

X+ 8මිනිත්තු
ආපදාඒ මනුඒ ා ඒනස්ථ ා ේ.
(මඒම කාා,ක් ග තුා ආපදාඒ
ිළිබබඳ ා ්ොරතුරු ාබාදි,
යුතුා ේ.)

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු
දුරකාන
විකමප ස්න්ළධදේේදන
ඊදේම්ම
ලබන ළධළධා/ න්
නංකය
ක්රෙදේේදය
ආපදා කළමනාකරණ
ඇමුණුම් 01
මධ්යස්ථාාන,
දි.ා ක/ ම මා ්යක
ඇමුණුම් 06
දි.ා ක.
මදාා ආ,්න
ඇමුණුම් 06
සි,ළුම ආපදාඒ් ිළිබබද දිස්ථත්රික් ග ාහළ නිළධ්ාන්් ස්හ මදාා නිළධ්ාන්්
ිළිබා ඒලි් දැනුඒත් කළ යුතුා ේ. ා ම් ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ම් ස්ැළැස්ථමක් ග
 මිම, යුතු ම්ර සි,ළුම ආපදාඒ් ිළිබබදඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇතුළු
ඒගකිඒ යුතු නිළධ්ාන්් දැනුඒත් කින්ම මනිඒා්ය, ඒනු ඇ්.

දිස්ථත්රික් ග
ා කකම්/ම.දි.ා ක.
/ආ.ක.ම./
ප්රා.ා ක./ ා.නි.
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X + 10මිනිත්තු

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

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

වගකිෙ

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


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










6

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

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

කාලසීොව
ආපදා
සිදුස්
ස්නාඩි 5ක් ග
ඇතුා්

ආපදාඒ
සිදුස්
ස්නාඩි
10ක් ග ා හෝ
15ක් ග තුා

ක්රියාදාෙය 2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ - දිස්ථත්රි් දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ /
ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වා
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ
ප්රධ්ාන කා්ය,ාා,

වගකීම







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

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

දු.
නංකය

දේවනත්

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

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

X+ 5 ටුළධත්තු

9 දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකය

ආපදාවන්ග නදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල
විකමප
දු.
නෙ
දේවනත්
ස්න්ළධදේේදන
නංකය
ක්රෙදේේදය
ආ.ක.ම.
ඇමුණුම් 01
මදාා ආ,්න(්ාක් ගකණික ා හෝ
්ාක් ගකණික ා නොඒන)
ඇමුණුම් 06
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/ ම ම.
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
යුශධ් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
ගුඒ් හමුදාඒ
ඇමුණුම් 04
ා පොලිසි, ස්හ සිස්ක
ආරක් ගකක බාකා,.
ආපදා ා ්ොරතුරු ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇතුළු
ප්යශය සඒකරුඒ් ා ඒ් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ
දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්සි් කළ යුතුා ේ. ා මහිදි හු  ස්සි් නම්
කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික් ගආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්්
හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ස්ධිමත් දැනුම් දිා ම්
ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග භාස්්ා කළ යුතුා ේ.
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ා ගොදුරුස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ / ප්රිාඒ් ාඒත් කිරීම
තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබාදී ( නැරීමම ,ාම
ඒැාැක් ගීමම ආරක් ගකක ිළ,ඒර ගැනීම)

ා ගොදුරු ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ/ප්රිාඒ් ාඒත්
කිරීම තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබා දී (
නැරමීය ම ,ාම ඒැළැක් ගීමම ස්හ ආරක් ගකක ිළ,ඒර
ගැනිම ස්ම්බ්දීකරන, දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර මදයක් ගක ඒර,ා ස්සි් කා
යුතුා ේ )

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

දු. නංකය

දේවනත්



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



ආපදා ත්ත්වය නැරඹිෙග යාෙ වැළැ්විෙ ස්ඳො ආර්ෂක නංශ ස්ෙග කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතුදේේ.



ප්රදේශශදේ ආර්ෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැඩ කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතු දේේ.
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වගුව2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි් දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධලධා/ / ාමීය ය
ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වා ලබා දීෙ.

කාර්යයන්

වගකිෙ

ා ්ොරතුරු ාබා
ගැනිම
(ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
කණ්ඩා,මක් ග
ආපදාඒ සිදුවු
ස්ථාාන, ා ඒ්
ා ,ොමු ා කො
නිර්්රා ,්ම
,ාඒත්කාලින
කින්ම කළ යුතුා ේ.



ආපදා
කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාාන, මින්
්ාක් ගකණික ආ,්න
ස්ම්බ්ධිකරණ,
කරමි් ර්්යඒ
මනතුරු ඇඟස්ම්
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
වකක ා ඒ්
්ාක් ගකණික දත්්
පැ, 24 ර්රා ාබා
දිම.



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



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




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

කාර්යය පැවදේරන
ළධළධාරි
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
 ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්
 ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක

ඇමුණුම් 01




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

ඇමුණුම් 01












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

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

ඇමුණුම් 01

ඇමුණුම් 01

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

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





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

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

ඇමුණුම් 01




දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්
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මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක

කාලසීොව
සිදුීම පැ,ක
කාා,ක් ග
ඇතුා්



ින්ාඒ දැනුඒත්
ක්රම ා ේද,





ම. මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිාධ්ාරී්(දි.ා ක
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක



ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක

Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ඇමුණුම් 01






දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ත්රිස්ද හමුදාඒ
ා පොලීසි, ස්හ
මා නකුත් ාමීය ,
ස්්නිා ේදන
ක්රම ා ේද,්.
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ාමි, මමේ ම
ස්දහා - මාධ්ය
දුරකාන / CDMA
ා පොලිසි, ස්හ
රාිය ා නොඒන
ස්ාංස්ධ්ාන ස්තු ර්්යඒ
දැනුම් දිා ම්
උපකරණ පශධ් ම,
ිනඇමතුම්
කමේ ා
ස්යිර්
පාරම්පන්ක
ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,්
පණිස්ඩකරුඒ්

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

ක්රියාදාෙය - 2.3.ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ
කි/ ෙ
වගකීෙ

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

දිස්ත්රික් ආපදා
කළමනාකරණ ඒකකය

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

දු.
නංකය

දේවනත්

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

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

දු.
නංකය

දේවනත්

විකමප ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම,
ඇමුණුම
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Skype/
IMO/Whatsapp
CDMA
Satellite
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ොරතුරු ස්ජිස්
ද්යශය සණ ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ්
ාබාදිම ස්ඳහා ස්්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග
භාස්්ා කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන ඊා ම්ක Skipe,IMO,Whats Apps
ස්හ ා්ද්රිකා ්ාක් ගකණික ක්රමා ේද,්
භාස්්ා කින්ම මනිඒා්ය, ා ේ.
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ආපදා ත්ත්වයකදි එෙ ත්ත්වය ියළිබඳ ස්ංෂිප්
ත්ත්ව වාර් ාව් දිනකග 02 වර් පදැස්න 10.00 ස්වස් 3.00ග
දේපර ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේම් ස්ඳො ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ
කිහිපයකග පපරිෙ ක්රෙදේේදයන් ෙරො ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේෙෙ ත්ත්ව වාර් ාවග සිශධියග
නදාලව පපරිෙ දේ ොරතුරු ි12 ිමුණුෙග නනුව ආකෘතිචයග ිතුලත් විය යුතුදේේ. විදේශේෂදේයන්ෙ දේෙෙ ත්ත්ව වාර් ාව
ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ ස්ෙකාර නධය්ෂ ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා ළධලධාරින් යන දේදදේදනා ිතුළුව දිස්ථත්රි්
දේමකම් නත්ස්න් කළ යුතුදේේ.
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වගුව2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කි/ ෙ
කාර්යයන්

වගකිෙ

ා ්ොරතුරු
රැස්ථකින්ම





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

ආපදා

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

ඒා්ය්ාඒ්
ාබාදිම

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

කාර්යය පැවදේරන
ළධලධාරි
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක
 ස්.ස්ම්බ්ධීකාර
ක
 කළමනාකරණ
ස්හකාර
 පත්කරනු ාබන
නිාධ්ාරී්(දි.ා ක
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ.ක.
ම.මගි්
්ාඒකාලිකඒ
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්)
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
 ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්
 ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක

ඇමුණුම් 01

හදිසි ා මා හයුම්
මැදින්, දැනුඒත්
කිරීම ස්හ
,ාඒත්කාලීන
කිරීම





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

ඇමුණුම් 01







DO - 1
DS - 1
DS - 2
DS - 3
කළමනාකරණ
ස්හකාර
(,ාඒත්කාලින
කින්ම )
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ස්න්ළධදේේදන
කාලසීොව
ක්රෙදේේදය
මදාා දුරකාන
සිදුස් ස්නාඩි 30
මාංක නාමාඒලි,
ක් ග ඇතුා්
මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
(ා ප්ශගලික
ඊා ම්ක භාස්්,/
රාිකාන්
,ාඒත්කාලීන නැ්)
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

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

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

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා 
ා ,ොමු කින්ම.



දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා

නිාධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා

කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ඇමුණුම් 01
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ෆැක් ගස්ථ
ඊා ම්ක
Data base soft
wear
ස්කකප මඒස්ථාාඒ්

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

ක්රියාදාෙය 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ
ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ.
සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් මඟින්
ස ොරතුරු ලබා ගැනිම.
දු.
විකමප
දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර
නංක දේවනත් ස්න්ළධදේේදන
නධය්ෂ
ය
ක්රෙදේේදය
යුශධ් හමුදාඒ
ගුඒ් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
ඇමුණුම් 04
ා පොලීසි,
සිස්ක ආරක් ගකක
බාකා,

වගකීෙ

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

දු.
නංකය

ප්රාසීය ය සමකම් සව දැම්ම්මම ෙහ ස ොරතුරු
ලබාගැනීම
දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර
නධය්ෂ
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
කු ප නි ස්

දු. නංකය

දේවනත්

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම්
01
ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 06

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිලධාරීන් යැවීම
ෙහ ස ොරතුරු ලබාගැනීම
දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර
නධය්ෂ
ස්.ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිාධ්ාරී් (දි.ා ක.
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිාධ්ාරී් (ආ.ක.ම.
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
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දු.
නංකය

දේවනත්

ඇමුණුම් 01

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

වගුව 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොගආපදාව සිදුවූ
ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ.
කාර්යයන්
ා ස්ීමම් හා මුදඒා
ගැනීම්
කණ්ඩා,ම් ,ැීමම
ස්හ ා ්ොරතුරු
ාබාගැනීම

කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාරි
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක
මධ්යක් ගකක
 යුශධ් හමුදාඒ
ස්හන ා ස්ඒා
 ගුඒ් හමුදාඒ
නිාධ්ාන්
 නාස්ක හමුදාඒ
ස්හකාර ආපදා
 ා පොලීසි,
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක  සිස්ක ආරක් ගකක
බාකා,

වගකිෙ




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

ඇමුණුම් 01

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

ඇමුණුම් 04
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ා ඒ් දැනුම්දීම
ස්හ ා ්ොරතුරු
ාබාගැනීම





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



ඇමුණුම් 01








දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක
ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්්
ාම නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
කු ප නි ස්.

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

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

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

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

ඇමුණුම් 01 03,04 06
ආපදා
කළමනාකරණ
වකකා ේ
නිාධ්ාරී් ,ැීමම
ස්හ ා ්ොරතුරු
ාබාගැනීම





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






ඇමුණුම් 01



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

වගකීෙ

ආපදා ස්බැදි මූලික ා ්ොරතුරු ාද
ස්
(ා ්ොරතුරු ්හවුරු කර ගැනීා ම් පසු)

•දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක
•ස්හකාර ආපදා කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක ඒරු් ස්හ
කළමනාකරණ ස්හකාර ඒරු්.
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දිස්ත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීය ය
සමකම් සව දැම්ම්මම
දිස්ථත්රි් ආපදා
විකමප
දු.
කළෙනාකරණ කටුටු
දේවනත් ස්න්ළධදේේදන
නංකය
ළධළධාරින්
ක්රෙදේේදය
ාම නිළධ්ාරී
ඇමුණුම් 03
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න
ඇමුණුම් 06
නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 01

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

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

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

ඇමුණුම් 09

17

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

වගුව 2.5. දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ.

කාර්යයන්

වගකිෙ

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



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



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

දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ඇමුණුම් 01



දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක



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

ඇමුණුම් 01
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ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
මදාා දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

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

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

ඇමුණුම් 01

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





දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක



ඇමුණුම් 01

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

ක්රියාදෙය 2.6. දිස්ථත්රි් කටුටුව රැස්ථකිරිෙ. (සිදු වී ිතිච වයස්නදේ ස්ථවාාවය නනුව)

වගකීෙ

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

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

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

දු.
නංකය

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග
නෙ

ආය නය

නතුර

ජංගෙ දු.න.

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේ
දු.ම.

ඇමුණුම් 06
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හැ ක රමසදදයන්

ා ප්ශගලික
දු.ම.

නිඒාා ස් දු.ම.

Skype /
IMO/Whatsapp
/Twitter/Viber

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

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

ිළ ත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ම් ප්රධ්ානී

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

ව ිළිබබඳඒ
ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම

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

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

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

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

ඒගීමම ස්හ
ස්ම්බ්ධිකරණ,

කා්ය,
පැඒා රන
නිළධ්ාරී්

සිශධි, වූ ස්ථාාන,
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම



දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්



ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම

සිදුීමම ිළිබබඳ මූලික
ා ්ොරතුරු ාබාගැනීම



දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්



ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම

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



ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා
දැනුඒත් කිරීම



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



ා ස්ීමම් හා මුඳඒා ගැනීා ම්
කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර
හැරීම




දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගක හා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්

දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගක
ා ස්ස්ම් මුදඒා

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



දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර
මධ්යක් ගක




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

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

ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

කාාසීමාඒ
මිනිත්තු 05

මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,

මිනිත්තු 05

ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක

මිනිත්තු 10

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

මිනිත්තු 10
මිනිත්තු 15

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

වගකීෙ

ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර නධය්ෂ
ිස්ම්බන්ධිකරණය
දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන් (ඒගීමම)
ප්රාා ශීය, ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන් (ප්රාා ශීය,
ඒගීමම)
ාම නිළධ්ාන්

ඇමුණුම් 01

ා ඒනත් බා, ාබාා දන
නිාධ්ාරී්

ඇමුණුම් 03

මඒශය සය ආහාර ඒ්යග තීරණ, කිරීම-

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර මධ්යක් ගක
ඇමුණුම් 01

ආහාර කමිටුඒ කැඳීමම /ස්ක්රි,  කරීම

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී

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

බීම ඒතුර ාබා ග්නා
ක්රමා ේද, ්හවුරු කරගැනීම

ආහාර ාබා ගැනීම / මනුම් කර ගැනීම

ිා, ාබා ගැනීම / මනුම් කර
ගැනීම

ආහාර රැා ගන ,නු ාබන ආකාර,

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර,

ිා, රැා ගන ,නු ාබන

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර,

,ාා ්ත්ත්ඒ, පත්ීමම
23

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

කාර්යන්

වගකීෙ

ාබාදීම
මඒශය සය ආහාර
හා ඒතුර
ප්රමාණ,
තීරණ, කිරීම



ආහාර ඒ්යග
තීරණ,






ආහාර කමිටු
කැඳීමම/ස්ක්රී,
කිරීම



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



ිා,
ාබාා දනු
ාබන
ආකාර,





ස්ම්බන්ධිකරණය

ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



දිස්ථත්රික් ග
ස්භකාර
මධ්යක් ගක

කාර්ය පැවදේරන
ළධළධා/ න්



ාම නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්



ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,්



දිස්ථත්රික් ග
ස්භකාර
මධ්යක් ගක





දිස්ථත්රික් ග
ස්භකාර
මධ්යක් ගක



දිස්ථත්රික් ග
ස්භකාර
මධ්යක් ගක



ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,්
ප්රධ්ාන කා්ය,
ස්ාංස්ධ්ාන
නිළධ්ාරී්

හදුනාගත්/
ලි,ාපදිාංචි කළ
ආහාර ස්කස්න
ආ,්න

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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







ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී

ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී





දිස්ථත්රික් ග
ස්භකාර
මධ්යක් ගක

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

කාලසීො
ව

(ඇමුණුම්
මාංක
01,03 04 06)

ආපදාඒ
සිදුස්
පළමු
පැ, 06
ඇතුා්

ක්රියාදාෙය 2.9. සුර්ෂි ෙධයස්ථාානය ස්ථාාිය කිරිෙ. ිආකෘතිච පත්රය්
නවශය දේේ
කාා, = (X +1530මිනිත්තු) ආපදා
ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා,
ා ඒනස්ථ ස්, හැක.

වගකීෙ

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානඒා මඒශය සය්ාඒ,් හදුනා
ගැනීම
ප්රදේශියය දේමකම්

(ළමයි් ගැහැණු ිළන්මි ආබාධි් ඒ,ස්ථග් ස්හ ළදරුඒ්)

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර නධය්ෂ
ිස්ම්බන්ධිකරණය

ඇමුණුම් 01

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ිළහිටුීමම මඒශය සය ආරක් ගෂි්
ස්ථාාන හදුනා ගැනීම

ඇමුණුම් 03

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

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

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

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

ඒගීමම

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



සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ඒා
මඒශය සය්ාඒ් හදුනා
ගැනීම



පහසුකම් ා ස්ො,ා
බැලීම












සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ා ඒ්
ා ,ොමු කිරීම

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක

කා්ය, පැඒා රන
නිළධ්ාරී



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

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

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක
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ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී්
ාම කමිටු
නා,කයි් ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ාම කමිටු
නා,කයි් ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
CEB, NWSDB
ප්රාා ශීය, ස්භාඒ නගර
ස්භාඒ ාමි, කමිටු
නිළධ්ාරී්
ා පොලිසි,
PHI
ාම නිළධ්ාරී
ා පොලිසි,
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,්
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී

ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

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

(ිමුණුම් නංක
01,03,06,13

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

ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්ෂි ෙධයස්ථාාන කළෙණාකරණයග නවශය
ළධළධා/ න්දේේ කාර්ය ාාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ.
කාා, = (X +15-30 මිනිත්තු) ආපදා
ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.
සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ්හවුරු කිරීම

වගකීෙ
ප්රදේශියය දේමකම්
දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර නධය්ෂ
ිස්ම්බන්ධිකරණය

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම් 01

ප්රා ශීය,/ාමීය , මමේ ා ම් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන
හදුනාගැනීම

ඇමුණුම් 01

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්ඳහා මඒස්ර,
ලබාගැනීම

ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 01

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ර්ශගායි් ලි,ාපදිාංචි,

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

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා ආහාර මා නකුත් ්රඒය ාබාදීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ම් ග්කිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒස්ර ාබාගැනීම

කඳවුරුකළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාිළ් කිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම

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

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන




හදුනා
ගැනීම

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 
මඒශය සය්ා
හදුනාගැනීම



සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 
ර්ශගායි්
ලි,ාපදිාංචි,



ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්





ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා,
ස්දුලි බා මණ්ඩා,
ා පොලිසි,

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









ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්්
ඒැඩිහි ක නිළධ්ාන්්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්

ප්රාා ශීය, ා කකම්






ාම නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්









ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්්
ඒැඩිහි ක නිළධ්ාන්්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්

ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම
නිළධ්ාන්්

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම
නිළධ්ාන්්
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ආපදා පූ්යඒා ,්
හදුනාග් යුතු,





කාලසීෙසීොව

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

පාමු පැ, 01 තුළ

ාබාගැනීම
ස්ඳහා
මඒස්ර,
ාබාගැනීම

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

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 

ප්රා ශීය,/ා
මීය , මමේ ා ම්

කාර්යන් පැවදේරන
ළධලධා/ න්

වගකීෙ

කදවුරු ා ඒ් පැමිා ණන
ආකාර,

කාර්යන්

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

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 

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







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

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 

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




ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
සිස්ක ආරක් ගකක නිාධ්ාරී්

ස්හන
ා ස්ඒකයි්
ා ග්ඒා
ගැනිම

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




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

ස්නීපාරක් ගකා
ඒ , ක්ා
පහසුකම්
ඇ මකිරීම

ස්ඳහා
ආහාර
මා නකුත්
්රඒය
උපකරණ
ාබාදීම

ආරක් ගකාඒ
්හවුරු
කිරීම




ප්රාා ශීය, ා කකම්
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පාමු පැ, 02











පාමු පැ, 03

ප්රාා ශීය, ා ස්්ය
නිළධ්ාන්්

මිනිත්තු 30
සි

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන
ා ස්්ය


ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්ෂි ෙධයස්ථාාන ස්ඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ

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

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

ාම නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
ඇමුණුම් 06

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














ිා ැාංකි ස්හ ිා ිළන්පහදු උපකරණ
මුළු්ැ්ා ග මඒශය සය උපකරණ (භාින etc….)
ස්දුලි, ස්ඳහා මඒශය සය උපකරණ (ා ිනා ්ය ්ය etc…..)
පැදුරු ා කොමේ , etc……
ස්නීපාරක් ගකක උපකරණ / කමේ ා
ස්දුලි ප්දම්
්ාඒකාලික ඒැසිකිිබ (Moving Toilets)
ඇමතුම් උපකරණ /Mega Phones
CDMA දුරකාන
ප්රාමාධ්ාර කමේ ා
්ාා පොලි,් ෂිමේ
ඇඳුම්
ස්දුලි ිනන ,්ත්ර
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2.12. සුර්ෂි ෙධයස්ථාාන ස්ැකසීෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ

කාර්යන්

ඒ්යගීකරණ, හා
ප්රමාණ,් නි්යණ,
කිරීම

කම්කරුඒ්ා ව
ා ේ්න ආහාර හා
ස්ාංයාඒ ස්හා
ඇස්ථ්ා ම්්තු ස්කස්ථ
කිරීම

ආඒරණ මනුමැ ම,
මදාා ආ,්න
ස්ම්බ්ධීකරණ,
කිරීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන

කළමනාකරණ,

කාර්යන් පැවදේරන
ළධලධා/ න්

වගකීෙ







ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්

ගණකාධිකාන්
(ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,)



දිස්ථත්රික් ග ා කකම්



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





ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්





ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්




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













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

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

මදාා
දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
ඇමුණුම්
මාංක
01,02,03,0
6,11

කාලසීොව

මිනිත්තු 60

පැ, 01

පැ, 01

පැ, 01

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

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

ඒගීමම


ා පොලිසි,

(ාහ් සි,ලු
කා්ය,් ආපදා
කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ
ස්හකාර
මදධ්ය,ක් ගකක ස්සි්
ස්ම්බ්දීකරන,
කා යුතු ම්ර ව
ස්දහා මඒශය සය සි,ලු
ස්හා ,ෝග, ාබාදි,
යුතුා ේ)
ා පොලීසි, හා ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
 ආපදා
ා ඒ් මඒශය සය ා ්ොරතුරු ාබා
කළමණාකරණ
දීම
මධ්යස්ථාාන,


දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක

කා්ය, පැඒා රන
නිළධ්ාරී්











ආරක් ගකාඒ ස්ැපයීම



ා පොලිසි,



පසු ස්පරම හා ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ් ස්නාා
කිරීම




දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක
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ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

ාඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාමීය , කමිටු
නා,කයි්

නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම
ා ියකථ ා පොලිස්ථ
මධිකාරී
ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ්
හමුදා ස්හ, ා පොලිස්ථ
මධිකාරී ස්සි් මදාළ
ිළිබා ඒ් ාබා ග්
යුතු,.
ාම නිළධ්ාන් ස්සි්
ා පොලීසි, මඒශය සය
ා ්ොරතුරු හා ස්හ,
ාබා දි, යුතු,.

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාමීය , කමිටු
නා,කයි්

කාාසීමාඒ

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

ාඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

පැ,ක
කාළ,ක් ග

2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාානය නැරඹිෙග පැටුදේණන නනවශය පුශගලිනන් පාලනය
කිරිෙ.
කා්ය,්
ප්රා ේශය ස මා්යග හදුනා ගැනීම

ඒගීමම





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






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





මාධ්ය නිා ේදන ාබා දීම






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

නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
ා ියකථ
ා පොලිස්ථ මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම්
ත්රිස්ධ් හමුදා
ස්හ, ා පොලිස්ථ
මධිකාරී ස්සි්
මදාළ ිළිබා ඒ්
ාබා ග් යුතු,.
නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
ා ියකථ
ා පොලිස්ථ මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මාධ්ය මාංශය ස,ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ගක

කා්ය, පැඒා රන
නිළධ්ාරී්





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



ා පොලිසි,




දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
මාධ්ය ප්රකාශය සක ආ.ක.ම.
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ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

කාාසීමාඒ
සිදු ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

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

පැ,ක
කාළ,ක් ග

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

ඒගීමම

ා ්ොරතුරු
ාබා
ගැනීම



ස්රා
ස්ධිමත්
ා පොදු
ආකෘ ම,
ක් ග ස්කස්ථ
කිරීම





කා්ය, පැඒා රන නිළධ්ාරී්

දිස්ථත්රික් ග
ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගක







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

ආපදා
කළමණා
කරණ
මධ්යස්ථාා
න,



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

ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

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

වගුව 2.16 ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්විෙ ිපැය 12

කාර්යයන්

වගකිෙ / ස්ම්බන්ධිකරණය

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

i. ිළසූ ආහාර




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








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







16.4 ිළන්සිදු ිා, ස්ම්පාදන,
කිරීම / ිා මූාාශ්ර ිළන්සිදු
කිරීම








දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ගස්හකාර
මධ්යක් ගකක (ආපදා)
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්

දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක (ආපදා)
පළාත් මා්යග
මමා්යාංශය ස,
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,
පළාත් පාාන
ා කොමස්ාන්ස්ථ
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක (ආපදා)
ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කොම්
ස්දුලිබා මණ්ඩා,

දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක (ආපදා)
ිා මක ිාස්ම්පාදන හා
ිාා ප්රඒාහණ
මණ්ඩා,
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
පළාත් පාාන
ා කොමස්ාන්ස්ථ

කාර්යය පැවදේරන ළධළධාරි
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ස්න්ළධදේේද
න
ක්රෙදේේදය

කාලසී
ොව

ාඒත්ීම
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
පැ,
ාම ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
06ක් ග
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
ඇතුා
ආ්යථික ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
්
ාමි කමිටු නා,කයි්
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
දානපතී් /පන්්යාග ීයලි්
සී/ස් ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මුපකාර
ස්මි ම
ආගමික නා,කයි්
ාඒත්ීම
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,
පැ,
පළාත් මා්යග
06ක් ග
ා දපා්යතුා ම්්තුඒ.
ඇතුා
ත්රිස්ධ් හමුදා
්
මදාා
ා පොලිසි,
දුරකාන
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
මාංක
පළාත් පාාන ආ,්න,.
නාමාඒලි,
ස්දුලිබා මණ්ඩා,
ෆැක් ගස්ථ
ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්
දුරකාන
ඒතු මධිකාන්
ඊා ම්ක
ාඒත්ීම
ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්
Skype/
පැ,
IMO
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,
10ක් ග
CDMA
පළාත් මා්යග
ඇතුා
Satellite
ා දපා්යතුා ම්්තුඒ.
්
VHF
ත්රිස්ධ් හමුදා
HF
ා පොලිසි,
(ඇමුණුම්
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
මාංක
පළාත් පාාන ආ,්න,.
01/02/03/0
ස්දුලිබා මණ්ඩා,
4/06/09/10/
ාඒත්ීම
ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා
11)
පැ,
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,.
06ක් ග
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
ඇතුා
පළාත් පාාන ආ,්න,.
්
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්




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







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





16.7 ්ාඒකාලික නිඒාස්
මඒශය සය්ා ්හවුරු කිරීම.











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






දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය
මධ්යක් ගකක
ප්රාා ශිය, ා ස්්ය
බාධ්ාන්

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

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

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

ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

















ාඒත්ීම
පැ,
10ක් ග
ඇතුා
්
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ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
මදාා ා රෝහක
පළාත් පාාන ආ,්න,.
පවුක ා ස්්ය ා ස්ස්කා
ඒතු ා රෝහා
ශ්රි ාාංකා රතු කුරුස් ස්මාි,
කා්්ා ක යුතු මමා්යාංශය සය
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
ඒතු මධිකාන්
ා ශශය සපාාන නා,කත්ඒ,
ාම නිාධ්ාන්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
පළාත් පාාන ආ,්න,
ඒැස්ලි මානඒ ස්ාංඒ්යධ්න
භාර,
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
ආගමික ස්ථාාන
පාස්ැක බාධ්ාරී්
ා පොලිසි,
සිස්ක ආරක් ගකක බාකා,.
ස්ා ශය සක කා්ය, බාකා,
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ

ාඒත්ීම
පැ,
12ක් ග
ඇතුා
්

ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

16.9 ආපදාඒ ාක් ගවු කඳවුරු
ඒා ිා, ාබාදිම







16.10 ඒැසිකිලි පහසුකම්
ාබාදීම








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








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

ආපදා කළමනාකරණ
මමා්යාංශය ස,
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාාන,(සි,ළු
ස්ම්බ්ධිකරණ
ක යුතු)
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක (ආපදා)
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ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,.
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
මධ්යස්ථාාන,
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්

ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්



ාඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ිා මකිාස්ම්පාදනහාි
ාාප්රඒාහණමණ්ඩා,.
 පළාත් පාාන ආ,්න,
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
 මහින ා ස්්ය
පරීක් ගකක
 ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්
 ස්ථා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන
 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
 INGOS / NGOS
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
ිා මක ා ගොඩනැගිලි
ප්යා ේකණ ස්ාංස්ධ්ාන,.
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
ස්ා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
සිස්ක ආරක් ගකක
ා දපා්යතුා ම්්තුඒ
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්

ාඒත්ීම
පැ,
10ක් ග
ඇතුා
්

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්විෙ ිපැය 12
2.16.1 අවශ්ය
 ියසූ ආොර
 වියළි ආොර

වගකීෙGN,DS
DDMCU,
NDRSC

ාවය අුව ආහාර ලබාදීමට
කටයුතු කිරීම.

ආහාර අවශ්ය

ාවයන්

ක්තස්ු  කිරීම
රජතේ මුදල්
වියදමින්

ආහාර සැපයුම් ස්ථාන

වගකීෙ

තීරණය කිරීම

GN,DS,
DDMU,
NDRSC

පරි

යාග

සමූපකාර
NGO / INGO
ආහාර පිළිතයල කිරීතම් හා තබදා හැරීතම්
ක්රමතදදය තීරණයකිරීම

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

තටෝකන් ප

ක්

කාල සීොව
තීරණය කි/ ෙ

ලබා දීම
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2.16.2 අදාළ ප්රතශශ්වලට ළඟාවිය හැකි මංමාවත්
සැකසීම.

ආපදාවටලක්වූ
ප්රතශශ්වලපිළිසකර කිරීමට

ස්ම්බන්ධිකරණය GN,
DS,DDMCU

වගකීෙ

ඇති මංමාවත් හදුනා
ගැනීම.

සිස්ක ආරක් ගකක
ා දපා්ය්ා ම්්තු

මංමාවත් පිළිසකර කර
RDA,GA,

DMC,DS,
Tri Forces LGA

ගැනීමට ක්රමතදදයක්

RDA

හදුනා ගැනීම

පිළිසකර කළ යුතු ආය

න

තීරණය කිරීම

පාළාත් පාලන
ආය න
මධ්යම රජය

ප්රාතශයය
තල්කම්
කාර්යාලය
ිග්රාම තස්වක

වගකීෙ
DDMCU,DS, DMC

මාර්ග පිළිසකර කිරීම හා
සම්බන්ධීකරණය
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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 කිරීතම් කණ්ඩායම්
හදුනා ගැනීම

අර්ධ්

සම්පූර්ණ
සිවිමආරක් කෂක
සදපාර් සම්න්
තුව
ස්ථා ේච්ඡා
ස්ාංස්ධ්ාන

වගකීෙ
DDMCU,DS,
DMC

නිවාස පිළිසකර
කිරීතම් සම්බන්ධීකරණය

හමුදාව

ප්රාසීයය

වගකීෙ

ෙභාව

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 ස්නීපාර්ෂක





වගකීෙ
CEA,DMC,DS,police

කගයුතු ෙවුරු කි/ ෙ.

නපද්රවය ඉවත් කි/ ෙ.
වැසිකිලි පෙසුකම්.
ළධවාස් ියරිසිදු කි/ ෙ

සිදුකළ යුතු සනීපාරක්ෂක කටයුතු හදුනා
ගැනීම

MOH

අදාළ ආය

න හදුනා ගැනීම

ප්රාතශයය

ස්භා
ා රෝහක

වගකීෙ MOH,LOGA,DMC,DS

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

ජල නවශය ාවය ෙදුනා ගැනීෙ

ියරිසිදු කි/ ෙග ිතිච ජල
මූලාශ්ර ෙදුනා ගැනීෙ

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කි/ ෙ

වගකීෙ GN,DS,
LOGA,
NWSDB

ජලය දේබදා ෙැරිෙක්රෙදේේදය ෙදුනා ගැනීෙ

සිස්ක ආරක් ගකක
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ

ාම නිාධ්ාන්

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

වගකීෙ
GN,DS, DDMCU,
NDRSC, Police

ත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ.

විදුලිය ො දුරකාන හිඳ වැටීම් ෙදුනාගැනීෙ

ස්දුලි බා
මණ්ඩා,
ප්රාා ශීය, ස්භා

ියළීස්කර කි/ ෙ ස්දො නදාල ආය න ො ක්රෙදේේදය තීරණය
කි/ ෙ
ා  ලිා කොම්
ආ,්න,

ියළිස්කර කි/ දේම් කගයුතු දියත් කි/ ෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
RD/PRD/LGA
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2.16.7 තසෞඛ්ය අවශ්ය





ා සම්පාදනය.

ෙදේනෝ ස්ොජීය නවශය ා
ස්ායළධක කගයුතු
දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය.

ඒගීමම
MOH, PHI, HOSPITAL

වගකීෙ
RDHS, MOH, PHI,
HOSPITAL

නදාළ පුශගල කණ්ඩායම් ස්ෙ දේබෝවන දේරෝග වයාප් වන
ප්රදේශශය ෙදුනා ගැනීෙ

දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය කි/ ෙ ස්දො
නදාළ කණ්ඩායම් ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

දේස්ඛ්ය කණ්ඩායම්වලග නවශය පෙසුකම් ස්ැපයීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

වැඩස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ, නධී්ෂණය ො
ස්ම්බන්ධීකරණය
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2.16.8

ාවකාලික නිවාස අවශ්ය

වගකීෙ
GN, NDRSE, DS

ා

හුරු  කිරීම.

ාවකාලික ළධවාස්නවශය පවුම ස්ංඛ්යාව ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
DS, GN

ාවකාලික ළධවාස් ස්ථාාිය කි/ ෙග සුදුසු ස්ථාාන

MDDD
වගකීම
GA, DS, DMC

ාවකාලික ළධවාස් ඉදි කි/ ෙ ස්දො ා්ෂණික,
මුලය, දුවයෙය නවශය ා ෙදුනා ගැනීෙ ො ස්පයා
ගැනීෙ.

NGO
Red cross
ස්සදච්ඡා
ෙංවිධාන
ත්රිවිධ

හමුදාව

වගකීෙ
DMC, NDRSC

ඉදි කි/ ම් කගයුතු ආරම්ා කි/ ෙ,
නධී්ෂණය

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ.
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2.16.9 අවශ්ය ප්රතශශ් වල ආරක්ෂාව

වගකීෙ
GA,DS, DMC,GN

වගකීෙ
GA,DS, DMC

ආර්ෂාව නවශය ප්රදේශශ ෙදුනා ගැනීම.

ආර්ෂක නංශවලග දැනුම් දීෙ.

වගකීෙ
ආරක් ගකක මාංශය ස

හුරු  කිරීම.

නදාළ ප්රදේශශවලග ආර්ෂාව 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 නනුව ජල ගැංකි තීරණය කි/ ෙ

ජලය ලබාදීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය

ිා ස්ම්පාදන
වකක,
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මහින ා ස්්ය
නිළධ්ාරී

2.16.11 වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම

වගකීෙ
PHI, GA

කදවුරු නවග ිතිච වැසිකිලි ියළිස්කර කි/ ෙ

වගකීෙ
DMC, NDRSC
GS, NGO/INGO

නවශය 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 නවශය 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 නවශය ස්ෙදේයෝගය
ියළිබද දැනුවත් කි/ ෙ ිINGO, NGO

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

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කි/ ෙ
නවශය ස්ථාාන ස්දො දේයොමු කි/ ෙ
ආහාර
ා ස්්ය

වගකීෙ
DMC, NDRSC,
DDMCU, GA

ිා්ය්්ර ආධ්ාර ාබා ගැනීා ම්
ක්රමා ේද ස්ම්බ්ධීකරණ, කිරීම

ගුඒ් ා ්ොටුපා
ෙහය
ප්රඒාහන පහසුකම්
50

ිමුණුෙ 01
ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය, නො යාංශය ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා ඒකකවල ජාතිචක ෙට්ගදේම්
දේ ොරතුරු ස්ෙ නළධකුත් ා්ෂණික ආය න ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි නාොවලිය.

ආපදා කළෙනාකරණ නො යංශය
නෙ
ගරු නො යතුො

කාර්යාල දුරකාන නංක

ෆැ්ස්ථ නංක

0112-665404 /

0112-665306

0112-665298
ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම්

0112-665082

ගරු ළධදේයෝජය නො යතුො

0112-665605

0112665296

0112-665284
ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම්

0112-665084

දේමකම්

0112-665389

0718018700

නතිචදේර්ක දේමකම් ිපරිපාලන

0112-665054

0715567076

නතිචදේර්ක දේමකම් ිස්ංවර්ධන

0112-665013

0777547778

ප්රධාන ගණකාධිකාරි

0112-665079

0713369483

දේේශථඪ ස්ෙකාර දේමකම්

0777-808623

ස්ෙකාර දේමකම්

0112-665352

පරිපාලන ළධළධාරි

0112-665185

පරිපාලන නංශය

0112-665170
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ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය- 117 / 2670002
නෙ

දුරකාන
ජංගෙ
කාර්යාලය

නතුර

ජී.එම.එස්ථ.දේස්ේනාධීර ෙෙ ා

නධය්ෂ ජනරාම

0773957896

0112136100

ආර්.පී. ස්ෙර්දේකොඩි ෙෙ ා

නතිචදේර්ක නධය්ෂ ජනරාම

0773957909

0112136101

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න
ා මා නස්,

මධ්යක් ගක (මඒම කිරීම්
ප්යා ේකණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න)

0772320525

0112136141

ා ේ.මම්.මස්ථ.ි,ීමර මහ්ා

මධ්යක් ගක (ා පරසූදානම්)

0773957898

0112136180

සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා

මධ්යක් ගක (දැනුඒත් කිරීම්)

0772320533

0112136201

බ්රිා වඩි,්ය මතුා ආන්,රත්න

මධ්යක් ගක (හදිසි
ා මහා ,්ම්)

0773957903

0112136220

0773957908

0112136241

0772320530

0112136242

0772320527

0112136260

ා ේ.මම්.ව.ආ්ය. ි,රත්න මහ්ා
ා ක් ග.ව.ඩී.පී.ා ක් ග. ා කොඩිප්ිළලි
මහ්ා
ව.ආ්ය.මම්.පී.රත්නා,ක මහ්ා
ා ක් ග.ව.නිශය සා්් මහ්ා
ශ්රිමාක ස්ම්සින් මහ්ා
නුඒ් මදඒ්ආරච්චි මහ්ා
ාතුර ලි,නාරච්චි මහ්ා
ස්ාරාංගා ස්්ානා ව
ශය සා් ප මරණ මහ්ා
හිරා්  මාකරත්න මහ්ා
ටී.ඩබ්.ා ක් ග.මයි.ර්කථපකුමාර මහ්ා
තුෂි් ා ඒදයරත්න මහ්ා

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක හදිසි
ා මා හයුම් (රා.ා)
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක පූ්යඒ
දැනුම්දීම් (රා.ා)
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක මානඒ
ස්ම්පත් (රා.ා)
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක මුදක
(රා.ා)
ස්හකාර මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න)
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ා පර
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්)
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ා පර
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්)
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ර්ු ණු
හා දැනුඒත් කිරීම්)
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ර්ු ණු
හා දැනුඒත් කිරීම්)
ස්හකාර මධ්යක් ගක හදිසි
ා මා හයුම්
ස්හකාර මධ්යක් ගක හදිසි
ා මා හයුම්
ස්හකාර මධ්යක් ගක
ස්්නිා ේදන
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0773957899

0112136270

0773957907

0112136166

0773957906

0112136182

0773957901

0112136181

0772091597

0112136203

0773957902

0112136202

0772320531
0772130754
0772129174

0112136224
0112136231
0112136236

ිානක හඳු්ප මරණ මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක (මාධ්ය)

0773957897

0112136243

ා ේ.මච්.පී.ි,ාත් මහ්ා

මභය්්ර ස්ගණක

0772320532

0112136115

ාා නෝකා හස්් ම රාිපක් ගක

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0773481695

0112136260

මස්ථ.ම්.ි,සිාංහ

මූාය නිාධ්ාරී

0774940343

0112136275

a දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙනාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ ඒකක (DDMCU)

දිස්ථත්රි්කය

නෙ

කාර්යාලය

දුරකාන නංක

1

මම්පාර

ta'tia'tï' සි,ාශ මහ්ා

0632222218

0773957883

2

මනුරාධ්ර්ර,

ා ක් ග.ව.ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.බ්ඩාර
මහ්ා

0252234817

0773957881

3

බදුකා

ා.මම්.මක.උද,කුමාර මහ්ා

0552224751

0773957880

4

මඩකාර්ඒ

මස්ථ.ා්පරාි් මහ්ා

0652227701

0773957885

5

ා කොළඹ

මම්.මම්.පී.මම්.මාරසිාංහ

0112434028

0773957870

6

ගාකා

ලු ම්් ක්යනක
පී.ඩී.ා ක් ග.ිම.මස්ථ. රත්නා,ක

0912227315

0773957873

7

ගම්පහ

ව.මම්.ව.ම්.ා්්රසින්
මහ්ා

0332234671

0773957871

8

හම්බ්ා ්ො

යු.මක.ආ්ය.මස්ථ.ගුනසිාංහ
මහ්ා

0472256463

0773957875

9

,ාපන,

මස්ථ. රස් මහ්ා

0212221676

773957894

10

කළු්ර

ලු ම්් ක්යනක
මයි.ිළ.ි,සිාංහ

0342222912

0773957872

11

මහනුඒර

මයි.ව.රනීමර මහ්ා

0812202697

0773957878

12

කෑගකා

ා ක් ග.ජි.මම්.ිගත් මහ්ා

0352222603

0773957876

13

කිලිා නොච්චි,

 ක.ම්.සූ්ය,රාේ මහ්ා

0212285330

0772320528
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14

කුරුණෑගා

මම්.ආ්ය.ව.ස්රාේ දිස්ාන,ක
මහ්ා

0372221709

0773957884

15

ම්නාරම

මම්.ව.සි.මම්.න්,ාස්ථ මහ්ා

0232250133

0772320529

16

මා්ා ක

ාමි්ද මමරීමර මහ්ා

0662230926

0773957890

17

මා්ර

ලු ම්් ක්යනක
යු.ව.ිළ.හා බ්සින්ඒ්යධ්න

0412234134

0773957874

18

ා මොණරාගා

ව.මච්.රීම්්ර මහ්ා

0552276867

0773957889

19

මුා මේ

මච්.ජි.ඩි.ප්රි,්් මහ්ා

0212290054

0773957886

20

නුඒරමිබ,

මච්.මම්.මම්.බ්ඩාර මහ්ා

0522222113

0773957879

21

ා පොා ළෝනරුඒ

ිළ.ා ක් ග.යු.මස්ථ.ා ක් ග.නාන,ක් ග
කාර මහ්ා

0272226676

0773957882

22

ර්ත්්ාම

ිළ.ව.ා ි.ා රොඩ්න්ා ගෝ මහ්ා

0322265756

0773957888

23

රත්නර්ර,

මස්ථ.මච්.මම්.මාංජුා මහ්ා

0452222991

0773957877

24

ත්රිකුණාමා,

ා ක් ග.සුගුනදාස්ථ මහ්ා

0262224711

0772395788
4

25

ඒවුනි,ාඒ

ම්.සූන්,රාේ මහ්ා

024222553

0773957892

ජාතිචක ස්ෙනදේස්ේවා ෙධයස්ථාානය - 0112-665702
නං

දිස්ථත්රි්කය

නෙ

දුරකාන නංක
0773550134

1

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය

නින. සී . පතිචරාජ
(නධය්ෂක

2

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය

ස්දිශාළධ එම .යශදේදහිදේේ

+94112665221

3

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය

දේේ.ඒ.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි

+94112665221

4

ා කොළඹ

න්දසින්

5

කළු්ර

ක්රිකා් මහ්ා

6

මා්ා ක

ජීඒනි මි,

778819389
071-3404987/ 0776368763
718259813
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7

නුඒරමිබ,

ස් ම,ා ේළු මහ්ා

714464785

8

මහනුඒර

ාා්දනි මි,

714395435

9

ගම්පහ

කුසුම්සින් මහ්ා

710330522

10

ර්ත්්ාම

ාමි්ද මහ්ා

773489042

11

රත්නර්ර

කාමාර මහ්ා

714408835

12

කෑගකා

සුද්් මහ්ා

0716319695/ 0779127597

13

මනුරාධ්ර්ර,

ලි,නගමා ව මහ්ා

718025181

14

බදුකා

මාහා කෝ් මහ්ා

710330307

15

මම්පාර

ප්රදීප් මහ්ා

783422026

16

මුා මේ

ා කෝකුාරාිා මහ්ා

772487804

17

කුරුණෑගා

මා ස්ෝක මහ්ා

722933113

18

ත්රිකුණාමා,

මජුර් මහ්ා

772657122

19

මා්ර

ස්දානා ව මහ්ා

718245180 715186309

20

කිලිා නොච්චි,

ා ස්කඒ මරාිස්,ම් මහ්ා

775486479 779349999

21

ගාකා

ාසුරු මහ්ා

710330179

22

හම්බ්ා ්ො

නීක මහ්ා

778287874

23

මඩකාර්ඒ

සිඒනාද් මහ්ා

776402324

24

ා මොණරාගා

සුා ශශය සථ මහ්ා

712166000

25

,ාපන,

ඒ,ාමේ මි,

773222853

26

ා පොා ළෝනරුඒ

ාමි්ද මහ්ා

0711306896 0728399508
0783450475
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වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව
නෙ

දුරකාන

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්ස්ථ

M.
Thuraisingham
Eng

නධය්ෂ ජනරාම

077-3732854

011-2584984

011-2505890

T.P මකස්ස්ථ

නතිචදේර්ක නධය්ෂ ජනරාම

071-8344337

011-2586839

011-2055413

071-8247486

011-2586311

011-2586311

නධය්ෂ (Hydrology)

071-8440761

011-2581636

011-2581636

නධය්ෂ (Engineering Geology)

071-4399316

011-2504677

011-2504677

නධය්ෂ (Engineering, Scientific

071-3058912

011-2586781

011-2586781

මහ්ා

(System Management)

S.L.

ා මොා හොමඩ්
මලි,ාස්ථ මහ්ා

නතිචදේර්ක නධය්ෂ ජනරාම
(Regional Development &
Construction)

P.

ා හමේ කආරච්චි
මහත්මි,
M.M. මහරුෆථ
මහ්ා
G.P.

ගුණඒ්යධ්න
මහ්ා

& Technological Services)

ජාතිචක දේගොඩනැන්ලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධානය
දුරකාන
නෙ

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්ස්ථ

ආාා්ය, ආසින්
කරුණඒ්යධ්න

නධය්ෂ ජනරාම

-

011-2 505 149

011-2 502 611

R.M.S. බාංඩාර මහ්ා

නධය්ෂ

-

011-2 588 946

011-2 589 943

-

011-2 588 946

011-2 502 611

-

011-2 588 946

011-2 556 003

කික් සුග්පාා මහ්ා
K.N. බාංඩාර මහ්ා

නධය්ෂ
නධය්ෂ
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කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව නම

්නතුර

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

කා්ය,ාා,

ෆැක් ගස්ථ

Mr. S Premalal

Director
+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 ්ෂණ ො ප ම කාර්යාංශය
නෙ

දුරකාන

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්ස්ථ

D.ස්ජානා ද
සිමවා

නධය්ෂ ජනරාම ිවැ.බ.

077-7315452

011-2886271

011-2886276

Dr.
C.H.E.R.සිරිවර්
ධන

ළධදේයෝජය නධය්ෂ (Geology)

011-2886287

071-8063205

011-2887825

පදය ද සිමවා

ස්ෙකාර නධය්ෂ

071-7970797

011-2886277

011-2886695
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ිමුණුෙ 02
ප්රදේශීය දේමකම් කාර්යාලයන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි ළධලධා/ න්
නදේකදේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම
මකආ්ය ීමරා කෝ්
ආ්යා ක් ගටීමස්ථ රූබසිාංහ
මකපී ප්රදීප්
මච්ා ක් ගව නිම් ම
ඊමච්ව නිම් ම
මම්ව සුමනසින්
මකව මජිත් ර්කථපකුමාර
මච්ා ක් ග ස්රත් කුමාර
මච්මස්පී ස්රත් කුමාර
ා ේසීා ක් ග කුාතුාංග
ම්පීවමස්ථ දහනා,ක

්නතුර
කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්න්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී

වඩීඩී ා ඩස්ථම්

ිාංගම දුරකාන මාංක,
0776959428
0763069750
071-7436942
0715706348
0716855752
071-4733936
077-6279572
071-3201438
071-4279522
0714422608
0718112490
0715732295

නම්බලන්දේ ොග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ිාංගම දුරකාන මාංක,

මම් මච් දිනුකා ස්ශ,ානි
මයි ව ා්දික ප්රස්ාත්
ියා රෝමීය  ආබ්ඒ්යධ්න

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී

0718679507
0702513841
0716984205

මච් ා ක් ග ග,ානි ාක් ගමාලි
මයි ා ක් ග රුඒ් ප මරණ
ඒයි ජි ා ්රාංිනා
මච් ව ා රෝහා් රාංජිත්
පී ඩබ් ගුණා ස්කර
ව ා ක් ග නිා් ම රූිළකා
ආ්ය ඩබ් ව සි මස්ථ කුමාර

ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්න්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී

0711041098
0716464000
0715703410
0773430810
0710501335
0710501355
0716686982

සූරියවැව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ාමි්ද කුමාර
ඩබ්මස්ථ ප්රි,ාංගනී
ර්කථපකුමාර
මම්මස්ථ කා් ම
ඊව මදින්සිාංහ මි,
ස්රත් මහ්ා
ආ්යපීමස්ථ ි,සු්දර
වසී ස්දරුඒ්
ටීමම්පී කුමාර
මම්වපී මුණසිාංහ

්නතුර

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්ණ්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
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ිාංගම දුරකාන මාංක,

071-9725875
071-7534423
078-3422063
077-5026570
071-4453539
071-9132929
071-3650628
077-2341044
071-4685555
071-4486801

ගමා ව මහ්ා

්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී

071-4437357

දේබලිනත් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ඩීව ග,ා ාා්දනී
ඩබ්ඩීමක ගුරුසිාංහ
ජීමස්ථ ා හඒාගම
ඩබ්ව ප්රි,්්
මස්ථමස්ථ ාකා මා නෝන්
ීමවා ක් ගව නිා් ම
ඩීපීමම් ා්දන කුමාර
මම්ඩී ාමි්ද කුමාර
මස්ථව ධ්ම්මික
ටීව මමරීමර
නම

ා ක් ග ්රාංගා මාා නක
ආ්යමම් සින්ඒ්යධ්න
ම්වමස්ථපී නම්මුනි මි,
ම්පී රාිපක් ගක
ජීමච් ා රොකා් ා්දික
මස්ථඒයි කුසුමා්ා
පීබී සුා ්ත්රා මකකා් ම
බීමම් ර්කථපකුමාර
ා ක් ග ස්රත්
මස්ථමච් රාිපක් ගක
නම

මමි්ානි
නැ්
පීමච්පී ා හ්ද්රික් ග
ඕජීපී ප්රි,ද්යකනී
පීා ක් ගම්ා ක් ග ද සිකඒා
ා ්යණුකා
මුණසිාංහ
නැ්
ා්දනී ප්රි,ශය සා් ම
රූිළකා

්නතුර

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්න්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී
කටුවන ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
්නතුර

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්න්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී
තිචස්ථස්ෙොරාෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
්නතුර

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්න්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී
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ිාංගම දුරකාන මාංක,

071-0509228
071-7923183
071-8449948
077-5336535
075-8764063
071-8424096
071-8082062
071-8296372
071-4422603
070-2324813
ිාංගම දුරකාන මාංක,

071-8354956
071-6669825
077-9253718
077-8638115
071-4976509
071-8022087
071-5983366
071-8022606
071-8008951
071-3239107
ිාංගම දුරකාන මාංක,

071-3739110
071-6789075
071-7168272
072-8027776
077-6945112
071-7251135
071-2673796
070-2720578

වීරකැපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ම්ජීටීපීපී මහානාම
මච්ව ස්ාංජීඒ
පීව ාා්දනී
රුඒ් ම ස්දා ්යකා
ාා නෝකා දම,් ම
සුරාංග ි,ාත්
බීමච් ප්රි,ද්යශය සනී
ඩබ්ජී ප්රදීප් නිශය සා්්
ා ක් ගජී උර්ක ාානක
පීව ාදුනික
නම

පීා ක් ග ා්දික
ආ්යපී ීමරඒ්යධ්න
ා ක් ගා ක් ග ්රගා දිමුතු
ආ්යමයි ා ස්රසිාංහ
ජී  මාකරත්න
ීමමච්ා ක් ග ආශය සා
ආ්යපී කරුණාඒතී
ම්පී නිාාංක
ඊව ිළ, මාක
ආ්යමක ීමරතුාංග
නම
ා ක් ග හ්යකනි
ප්රදිප් කුමාර
ජී ා්දික
ාමන් ගී මකා
ර්ණය ා ාකුගමාව
ආ්ය බී ා රජි් ා
නාාක ිළ,්්
ා ශස්කා උස්,ාංගනි
ව බී ා ස්දර
මස්ාංග ප්රි,රාංග

්නතුර

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්න්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී
වලස්ථමුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
්නතුර

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්න්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී
ෙම්බන්දේ ොග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
්නතුර

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්න්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී
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ිාංගම දුරකාන මාංක,
.

071-9236012
071-4454845
071-3093268
071-6551029
071-8577994
071-5412626
071-4422623
071-8059148
071-6420015
071-6420015
ිාංගම දුරකාන මාංක,

078-5329938
071-1508630
071-2523156
071-7864455
071-9744547
071-6857187
071-8035702
071-6278283
071-4493992
071-4306684
ිාංගම දුරකාන මාංක,
0713165542
0716350949
0712470825
0715984024
0716515676
0718835365
0718472159
0719452920
0714438398
0713524272

ලුණුගම්දේවදේෙර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී

මම් ස් මස්ථ ා ප්රමරත්න
ඩබ් ව ද,ාරත්න
ා ක් ග ව පී කුමුදුනි
යූ මච් ගමා ව
ඩබ් ආ්ය මස්ථ කුමුදුනි
ජී සී මමක

ිාංගම දුරකාන මාංක,
0719116081
0713177737
0718040595
0711205335
0711027173
0719105078

නඟුණදේකොළපැලැස්ථස් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ා්දන කරුණා මාක
මස්ථ ඊ නිහක ි,රත්න
මස්ථ ා ේ කා් ම
ම් ීම ජී පත්මසින්
මම් ඊ නිහාක
ා ක් ග ඩී පී ස්ාංජීඒනි
මස්ථ ව ියරා්
මම්  මස්ථස්කුමේ ක
මස්ථ ම් ඩී ශ්රි නිා්්
මච් ඊ මා ක් ග රණසිාංහ

්නතුර

කෘෂික්යම නිළධ්ාරී
ඒැඩිහි ක ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර නිළධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ිනපද නිළධ්ාරී
ාඩම් පන්හරණ නිළධ්ාරී
නිර්න්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
්ාක් ගකණ නිළධ්ාරී

ිාංගම දුරකාන මාංක,
.
0771395405
0714491912
0718600044
0714406542
0774149602
0779033202
0714613350
0715346528
0717081315

ංගමල ප්රදේශශය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ිාංගම දුරකාන මාංක,

ආ්ය.බී.මම් කුමාර

ස්හකාර මධ්යක් ගක(ස්ැාසුම්)

.
071-4451140

ව.ව ශ්රි,ානි කා් ම

ා ගොස්ින ප්රාා ශීය, ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී

077-9961622

ඩී.ීම න,නා මලිකා් ම

මුාස්ථාාන ස්මෘශධී කළමනාකරු

071-4050607

ගාමිණී මා බ්ඒ්යධ්න

ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී

071-3180689

මම්.ඩී මමි්ා

ඒැඩිහි ක නිළධ්ාරී

071-2844825

ජී.මස්ථ ා හඒාගම

ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී

071-8449944

මස්ථ.පී ීමරා කෝ්

ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී

071-4722719

ඊ.පී.ව ,මුනා ප්රදීිළකා/පී.ා ක් ග
බී ා ද්යශය සනී

ස්මාි ා ස්ඒා නිළධ්ාරී

077-2441959

ා ක් ග.පී ීමරසිාංහ

ආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාරී

077-3360522

61

ඇමුණුම 03

ාෙ ළධලධා/ න් ස්ම්බන්ධකරග ෙැකි ක්රෙදේේද
නම්බලන්දේ ොග ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා . නි. ඒස්ම
න්දි,ගම

නෙ
මච්ජීසී ප්රි,ාාක

දුරකාන නංකය
4750584-072

ර්ාංචිා හන,ාගම
ා පොලි,්ය ඒත්්

ආ්යපී නිමාලි
ඩබ්ලිේ සුමන මස්ථස්

071-3110072
071-6548541

ලි,්ගස්ථා ්ො

මච්ව ජිනාන්ද

071-8276537

ා කොවගකා

වපී ස්මාසින්

071-4408721

ා මොදරිළිබඒා

ටී මරස්් ද සිකඒා

071-8173800

ා ගොඩා කොවගකා

ම්ජී ආන්,රත්න

071-8031504

ා බෝාාන උතුර

මච්වපී ප්රි,ද්යශය සනී

071-6529623

ා බෝාාන දකුණ

ජීජීමස්ථ ප්රස්්න

071-8112508

කුඩා ා බෝාාන

 කමස්ථ ස්ම්සුදී්

077-0209525

ඒාඳුරුප්ප

ඩබ්ලිේ.ව. ශ්රි,ාණි

071-8355061

මම්බා්ා ්ො උතුර

ා නස්ක ි,රත්න

071-8307095

මම්බා්ා ්ො දකුණ
්ඒාළුස්ා

පී ස්මරරත්න
මම්සී ස්ා ේසිාංහ

072-3233944
071-4406568

ර්ු ක,ා,

ස්ශය සාකා කෑම්ස්ථ

077-0643282

පලුගහා ගොඩැකා
මකා පත්්ාඒ

මච්වපී ප්රි,ද්යශය සනී
මක ගාමිණි ස්ක්රමරත්න

071-6529623
071-8359524

මක් ගකස්ථස්
ඒැලිප ්ස්ා

ිළම් ස්ා ේසිාංහ
මස්ථවආ්ය ම්ගීමර

071-3004597
071-4492785

ලුණම උතුර

ඩබ්වා ක් ගඩි ාක් ගමාලි

071-3553517

ලුණම දකුණ

මම්ා ක් ග ාක් ගමාලි

071 5991230-

කිවුා උතුර

ජිා ක් ගමච්ා ක් ග ර්්යණිමා

0711754065-

කිවුා දකුණ

මච්ා ේ ීමරා ස්කර

077-0557890

ා නෝනාගම

මස්ථම්ආ්ය ා කොස්ථඒත්්ා ව

071-1229528

හා්ාගා

මස්ථා ක් ගජිමච් රාංජිත්

077-6861681

බ ම් උතුර

ඩබ්වා ක් ග ා ස්ේඒ්දි

071-3650483

බ ම් දකුණ

ඊවසි රුක් ගමක

071-8296479
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බැමිණි,්ස්ා

මස්ථමච්මයි ාක් ගමාලි

077-9179430

උහිළ ා ගොඩ

නුඒ් ා්දන

071-9767359

ඇා කා ගොඩ නැා ගනහිර

ිළඩබ්ා ක් ග ාා්දනි

071-2136310

ඇා කා ගොඩ බ හිර

වා ක් ග ඩ,ස්ථ

071-6516088

ඒාා ේඒත්් නැා ගනහිර

ා ක් ගමම් න්දා ස්න

072-3656700

ඒාා ේඒත්් බ හිර

මච්වපී ප්රි,ද්යශය සනී

071-6529623

ා රො ඒා

 කිමවා ක් ග ද සිකඒා

071-8296624

මාමඩා උතුර

ද,ාරත්න ලි,නආරච්චි

072-6828447

මාමඩා දකුණ

ද,ාරත්න ලි,නආරච්චි

072-6828447

ිාංස්ගම

ා ක් ගමම් න්දා ස්න

072-3656700

හැඩස්්න

 කමම් මා බ්ස්ක්රම

071-6111892

සි,ඹාාා කොා මේ

ම්වමස්ථ උඩුස්ා ආරච්චි

071-6225621

බරඒකුඹුක

මකමක ලි,නප බැදි

071-0733903

්ාලිගා

වා ේඒයි කා් ම

071-6313377

ඒැ ක,

ා ක් ගවඩබ්මස්ථ ස්මාසින්

071-2298132

මිණිඇ මිබ,

ා ක් ගමච්මයිමයි ස්ාංකකප

077-5972118

ිළාංගම

ා ක් ගමච්මයිමයි ස්ාංකකප

077-5972118

ා දනි,

ජීපී ස්ක්රමනා,ක

071-2298132

පකා ාගම

පීව ස්ා ේා ස්කර

071-8139289

ු ාංගම

මකජී ස්ක්රමරත්න

072-4842507

ාහළගම

ආශය සා ාක් ගමාලි

071-0750817

ඇත්බටුඒ

ඩීව මරුණ ාාමි්ද

071-4492754

මුාන

මස්ථා ේමයි බුශදිනී පශමසින්

071-3409021

මරමිණි,ා,
හඳු්කටුඒ

ි,්් දිස්ානා,ක
ජීව රුඒ් ප්රස්ාශ

071-6586575
071-7645079

ා රොා මේ

ම්ජීම් ස්ා බෝධ්

071-4876666
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මහිඳුර

ආ්යඩබ්ව ාක් ගමාලි

071-2562955

මුරඒැසිා හන

පීා ක් ග ද,ාන්ද

071-5660725

කටුවන ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ. වස්ෙ

ා.ළධ. නෙ

දුරකාන නංකය

මහගහා හන

ඩීමච් ගුරුසිාංහ

0775399576

කරමැ ක,

ඩබ් මාානී

0778090994

ඕබඩගහා දනි,

ා ක් ග ා ක් ග සින්,ාඒතී

0716260994

ඒකගම්මුකා

ඩබ් රාංජිත් ආන්ද

0774538006

ගකිබද මුකා

ඕ මම් ා ප්රමරත්න

0711469744

ර්ඒක් ගගස්ථ ආර

ඩබ් මම් මරුණශය සා් ම

0714605430

රණසිාංා ගොඩ

ඊ මස්ථ මස්ථ කුමාර

0712255845

රුක් ගමක ිළ ක,

බී මයි කුමාන්

0774901756

බූක්ද,ා,

ා ක් ග මච් ව ප්රස්ාදිනී

0771933050

ගකා පොතු ක්ද

ම් ව සුග්දාස්

0475689609

ා කෝ්ගස්ථ්ැ්න

ම් ව සින්ක ස්මරනා,ක

0778090994

කටුඒන

මක ස්මරනා,ක

0722167169

ීමරක් ගකුමේ කා ගොඩ

මම් ආ්ය පී මාංජුා

0712645473

ඒතුක්ද

ඩී ජී මච් ප්රි,ාංගනී

0713778335

ිමාං්ැ්න

යූ ජී මම් මරාංග

0712714462

ා බාංගමුක්ද

ඩී බී ඩී කුමුදුනී

0713778390

සි,ාරිළ ක,

මම් පී ආ්ය දිකරුක් ගෂි

0713778360

හිගුරක්ද

ඊ මම් ිළ,දාස්

0715498477

ා කා ස්කඒත්්

ා ක් ග ව මස්ථ ාක් ගමාලි

0713778224

උඩ මලුා පොත්ා දනි,

ීම ඩී කාරාංගි

0713778238

මැදක්ද

ඩබ් ව ඩබ් නලී් ා්දන

0712170810
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පහා,මලුා පොත් ා දණි,

ම් සී ඩබ් දිස්ානා,ක

0783928298

සි,හාාමුර,

ඩී ා ක් ග නාමක නිා රෝක

0721680310

කරස්ක්ද

ා ක් ග ඊ ා රෝහණ

0712536165

උඩා ගොමඩි,

සී ටී ඩබ් සී ා මොා හොමේ ක

0713778311

උඩා ඒකමුකා

බී ඩබ් ි,ඒ්යධ්න

0729071846

ා කොා හොම්ා පෝරුඒ

ඊ මම් මස්ථ ප්රි,ද්යශය සනී

0717323185

දාංගාක්ද

ා ක් ග සී මච් රාිකරුණා

0778937000

උාහි ක,ාඒ/බ

සී මස්ථ ස්ා ේසිාංහ

0472247246

ඒැලිිළ ක,

ඩබ් ම් රාංජිත්

0713349448

උාහි ක,ාඒ/නැ

ඩබ් ව ස්්ධ්යා කුමුදුනී

0778178086

ගගුා්ා දනි,

ඩබ් මච් ආන්,දාස්

0778902605

මහගස්ථආර

ඩබ් ා ක් ග ස්මාා ස්න

071 3778236

ඒැලිිළ ක,/බ

මස්ථ පී ි, මස්ථස්

0717985796

න් කගහ,ා,

දිනූකා මධුමාලි

0715491710

මෑකාකැ කා ගොඩ

ඩබ් මම් ා ක් ග දිලිනි ඒාස්නා

0713581415

උාහි ක,ාඒ

මච් ව මස්ථ මනුරුශධිකා

0716018127

්කඒත්්

ආ්ය මක ර්කථප කුමාර

0718382887

මීය මනා කොාා දනි,

ජී ව රාංි්

0716121301

පාංගම්ස්ා,ා,

යූ ජී සුභාකථ ප්රස්්න

0775029192

හැඩිඒත්්

යූ ජී සුභාකථ ප්රස්්න

0775029192

ා හොරස්්න

මම් පී මයි ාක් ගමාලි

0789196375

ආරා බොඩ

මම් මස්ථ ව ා ක් ග ගුණා ස්කර

0718679795

මිශා දනි,/නැ

ා ේ ස්මාීමර

0724393135

මුරුාංගස්ථ,ා,/නැ

මම් මම් ඩී මධුමාලි

0715491710

කූඩා ගොඩ/නැ

මම්බී ්නූිා ා රෝෂිණී

0718083319

ස්ර්ගහ,ා,

මච් මච් ඩී රාංජිත් ිළ,සින්

0715267258

දා ේ්ාාඒ

ඒයි ීම ව  මාකරත්න

0729025143
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ාබුා හ්ා ගොඩ

ඩබ් ව ඩී මධුකානි

071 3778345

මිශා දනි,/උ

ව මස්ථ ස්්ාරණ

0710515601

ආදළුා ගොඩ

මම් ව මහි්ද

0721249177

ා හකාා

ඩබ් ම් මා නෝන්

0717723915

ඒැලිිළ ක,/නැ

ඩබ් මම් ව ස්ම්පත්

0713778375

කූඩා ගොඩ/බ

ආ්ය මක ර්කථපකුමාර

0718382887

මිශා දනි,/බ

ව මස්ථ ස්්ාරණ

0710515601

මුරුාංගස්ථ,ා,/බ

ීම ස්ාරාංගා දිාානි

0713778179

නදේකදේවල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ. වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

බ/කණුමුකා දනි,

මච්.මම්.ව.න,නීම්ය ම ා මනස්,

071-7796803

ඕලුආර

මච්.ජී.ව.ප්රභාත් උද,ාංග ම,ා

077-2587343

සුමිහින්ගම

ජී.ධ්්යමපාා ම,ා

071-3317598

උ/කණුමුකා දනි,

මච්.ා ක් ග.ග,ා් උද,ාංග ම,ා

071-2838443

ස්ා ේසින්ර්ර

මච්.ජී.ව.ප්රභාත් උද,ාංග ම,ා

077-2587343

නැ/කණුමුකා දනි,

මච්.මස්ථ.මච්.මධූකා මි,

071-0643063

කුරුඳුඒත්්

ජී.ධ්්යමපාා ම,ා

071-3317598

රාිර්රා ගොඩ

ම්.ව.ආ්ය.ස්ඳමාලි ා මස්නස්,

071-5658650

උඩා දනි,

මස්ථ.ව උ,්ා ගොඩ ම,ා

071-1409090

දකුණු කණුමුකා දණි,

ජී.ජී.මස්ථ ස්ාංජීඒ ම,ා

071-8035825

නතුඒා

ගරුසිාංහ මි,

077-2892567

කහ ැකා

ජී.ජී.මස්ථ ස්ාංජීඒ ම,ා

071-8035825

ක්ා දබැශද

ීම.පී.මයි ප්රභාත් කුමාර ම,ා

077-5954445

ා ගොඩඒැ්න

ීම.පී.මයි ප්රභාත් කුමාර ම,ා

077-5954445

ා මොරක්ා දා ගොඩ

මස්ථ.මක.මයි මධුභාෂිණී ා මනස්,

071-3776419
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්ළහගම්ඒාඩුඒ/ාහළ

මම්.ඩබ් මදින්සිාංහ මි,

977-1441612

්ළහගම්ඒාඩුඒ/පහළ

ඩබ්.මම්.ජී ශය සානිකා මි,

971-4500085

කඩිගමුඒ නැා ගනහිර

ආ්ය.පී ස්රත් කුමාර ම,ා

071-8829614

කඩිගමුඒ බ හිර

ඩබ්.ජී රෂිණි නිා රෝකා ා මනස්,

071-3776372

ා මොදරඒානඋතුර

මක.ජී.ටී හ්යෂිකා මි,

071-8681732

ා මොදරඒාන දකුණ

මස්ථ.ඒයි.ව ප්රි,ද්යශය සණී මි,

077-9483179

ඕා කා ඒා

ජී.මක නිා රෝකා නිාමිණි මි,

047-2254269

, කගා ාහා

මච්.ව.ඩී ප්රි,ද්යශය සණ ම,ා

071-8360027

, කගා පහා

සී.ව මා හෂිකා මි,

071-2337203

පකා ාඒාේඒ

ඩබ්.ව ාමි්ද කුමාර ම,ා

071-8585709

ඒාේඒ

මයි.ජී ාා නෝකා රුඒ් ම මි,

071-3731580

හීන කහ්මුණ

ජී.මස්ථ මාකා ගොඩ ම,ා

071-8035751

ංගමල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ. වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

ගුරුා පොකුණ

ඩබ් ීම පී ා්දන

0718117402

කහඳා මෝදර

ඩී ඩබ් ා ප්රම මාක

0710185820

නිදහස්ථගම නැ

බී ජී මස්ථ මදුමාලී

0715991132

නිදහස්ථගම බ හිර

ඊ පී ධ්්යමදාස්

0711991291

ඒැකා ාෝඩ,

මස්ථ ම් මයි මදුරාංග

0717894976

කහදාඒ

ිානීම ා හඒා ස්ාගර

0715779418

ඒාඩිගා

මච් මම් දිනුකා ්රාංගනී

0710790798

කමේ කඩුඒ උතුර

මම්.ා ක් ග.මතීනා ග,ානි

0773300492

ා ගෝ යිම්බරගම

ආ්ය. ිගත්

0718449949

කමේ කඩුඒ දකුණ

ඩබ්.ර්.පී. සුස්්්

0715645657

ර්න බ හිර

ඩබ්.ීම.පී.ා්දන

0718117402

ර්න නැ

ා ක් ග.මච්.ම්. ප්රි,ාංගිකා

0779863160
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රැකඒ නැ

ම්.ඩබ්.ඩී. ප්රි,ද්යියකා

0719761412

රුකඒ බ

ජී.ා්දිමා ප්රි,ාංගනී

0713488940

ා නා  ොකිළ ක, උතුර

ා ක් ග.ආ්ය. ීමරම්

0473485650

ා නා  ොකිළ ක, දකුණ

මක .පී. ස්ක ්

0718082610

මැදගම

මම් .ව. රත්නසින්

0716277552

මාරා කොකලි,

මස්ථ.මච්. ානා ්රස්ථන

0718354641

මැඩිකා

මක .පී. ස්ක ්

0718082610

පමේ ක,ා පොළ බ හිර

මච්.ඩබ්. ප්රභාකා් ම

0713090113

පමේ ක,ා පොළ දකුණ

මස්. ර්ාංචිප බැඳි

0718680310

පමේ ක,ා පොළ නැා ගනහිර

මච්.ඩබ්. ප්රභාකා් ම

0713090113

ා ගොඩඒානා ගොඩ

මස්ථ.ව.යූ.ප්රදීිළකා

0772036610

ඒකගම්මිබ,

පී.මම්.ව. ප්රභානි

0719447351

මලුත්ා ගොඩ

මම්.බී.බී.ස්හ් ාමි්ද

0715985030

පාතුඩුඒ

ා ේ.ව. ප්රි,් ම

0775606476

මැදකැ ක,

ඩබ්.මච්. තීරක

0778200371

දාංකැ ක,

ා ේ.ඩබ්. මහි්ද

0777127229

ාඳිා පොකුණා ගොඩ උතුර

ආ්ය.ිළ.මක. ද සිකඒා

0716332659

ාදිා පොකුණා ගොඩ දකුණ

ව.පී. ශය සා්්

0714454971

ා කොටුා ේා ගොඩ

පී.ව. ස්රත් කුමාර

0714492106

පකලිකුඩාඒ නාගන්ක

ම් .ඩබ්. කුමාරසිාංහ

0714408361

පකලිකුඩාඒ ාමීය ,

මච්. ා ස්ා නස්රත්න

0715946525

උණාකූරුඒනැ

ීම.යූ.ව. රත්නා,ක

0718082610

උණාකූරුඒ බ

ඊ.පී.මස්ථ.පශමසින්

0713667453

කඳුරුා පොකුණනැ

ම්.සී. කුමාරසිාංහ

0718495221

කඳුරුා පොකුණ බ හිර

ඩබ්.ව.යූ.ප්රි,්්

0716583510

කඳුරා පොකුණ උතුර

ප්රදීපා ාක් ගරාණි ද සිකඒා

0710635620

කදුරුා පොකුණ දකුණ

බී. ඒ්යණා

0717917142
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ා පොා ාෝමාරුඒ දකුණ

ඩී.මච්.ම්.මදූකාණි

0712337414

ා පොා ාෝමාරුඒ උතුර

ඒයි.ජී. මමිා මරාංග

0772275550

මහා ඒා

මම්.මම්.  කයුඩ්ය

0475671853

පහේිාඒ

පී.මම්.මක. කා් ම

0717065511

නාකුළුගමුඒ දකුණ

මතුා මුතුකුමාරණ

0729784380

ාහළා ගොඩ

ව.ජී.ජී. මාලිකා

0777941174

කුඩාඒැකා නැා ගනහිර

ා ක් ග.මච්.,සිත් කුමාර

0716520765

කුඩාඒැකා බඒහිර

ඒයි.ජී.ව. නිශය සා්්

0714167220

කුඩාඒැකා උතුර

පී.මම්.  මලිණ මදුකාංක

0714328653

කුඩාඒැකා මධ්යම

මම්.මම්.මස්ථ.රමයා කා් ම

0779069728

කුඩාඒැකා දකුණ

මම්.මම්.මස්ථ.රමයා කා් ම

0779069728

මාඒැකා උතුර

ා ක් ග.පී. හන්ස්ථා්්ර

0711834653

මාඒැකා දකුණ

ා ක් ග.මච්.,සිත් කුමාර

0716520765

ා මොරකැ කආර බ හිර

මස්ථ.මච්.ඩී.නිා රෝකණ

0710583097

ා මොරකැ කආර නැා ගනහිර

මස්ථ.ා ක් ග.ම්. ස්ම්කුමාන්

0713245922

සීනිා මෝදර නැා ගනහිර

ඊ.ා ක් ග.ව. දිා ්කා

0717399159

සීනීා මෝදර බ හිර

පී.ව.ම්.ස්දුරාංග

0715866519

සි,ඹාාා ගොඩ

යූ.ා ක් ග. රණීමර

0775842035

නාගම බ හිර

ා ක.මච්. මනික

0770440791

ඒා වා ගොඩ

ඩබ්.ව.ස්ජි්මරුණප්රි,

0712523627

නාගම නැා ගනහිර

ා ක් ග.මයි.ව. මජිත්

0718059177

උඩුස්ාා ගොඩ

ඒයි.ජී.මස්ථ.ීම්ය ම

0776170516

ඇත්ගාාමුකා

යූ.ජී.ඩී.මස්ථ. කුමාර

0719791222

්ාිළ ක,ගම

ා ක් ග.මච්. මා බ්රත්න

0714454908

ා ත්නගම උතුර

මච්.ව.ඊ. ාක් ගමාලි

0718851044

ා ත්නගම දකුණ

මච්.ව.මම්. ප්රි,ද්යශය සණි

0779133919

සුද්යශය සණගම

ටී. ඒ්යණකුාසූන්,

0718317366
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ස්්ාර්ා දනි, උතුර

ා ක් ග.ව. ස්මාාඒතී

0776861394

ස්ගමුඒ

 කයුඩ්ය රණතුාංග

0718083046

කදිරා ගොඩ

ඩබ් ජී මරස්්ද

0714776346

මඳුපැාෑන

ා ක් ග බී පී ිළ,ා ස්න

0718424957

්ලු්න

ඩී.මා.මස්ථ.මාංජුා

0773577451

ස්ගමුඒ

 කයුඩ්ය රණතුාංග

0718083046

කදිරා ගොඩ

ඩබ් ජී මරස්්ද

0714776346

මඳුපැාෑන

ා ක් ග බී පී ිළ,ා ස්න

0718424957

්ලු්න

ඩී.මා.මස්ථ.මාංජුා

0773577451

ස්්ාර්ා දනි, දකුණ

පී.ස්දානප මරණ

0770765118

දේබලිනත්

ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය

ා.ළධ. වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

නුා වා ඒා

ා ක් ගමච්ව ඩවාස්ථ ම,ා

0773246583

ාහා ා බලිගකා නැා ගනහිර

ා ක් ග මච් ජී සුභාෂිණි

0713778500

ාහා ා බලිගකා ්බ හිර

ා ක් ගව ස්මාඒ ම මි,

0770541051

ඒාඩි,

ා ක් ගමච්වමස්ථ ප්රි,ද්යශය සනි

0779569746

ා බලිගකා උතුර

ා ක් ගා ක් ගමයියු රණසිාංහ ම,ා

0724664393

ා බලිගකා දකුණ

ා ක් ගමච්ඩි ාාමිනි

0715700245

මඟුකමඩුඒ

ඩබ්ව චූාාන්ද

0773246573

ා කොස්ථගහා ගොඩ

ආ්ය ීමරසිාංහ

0714422737

දම්මුකා බ හිර

ා ක් ගඩබ්මම් දීපානි

0774446932

දම්මුකා නැා ගනහිර

වපීා ක් ග ගුණරත්්

0779032880

පකාත්්ර නැා ගනහිර

මස්ථ ලි,නා ව

0783646610

පකාත්්ර බ හිර

රස්ථපීපීමස්ථ ා ස්නාන,ක මි,

0712897011

පකාත්්ර දකුණ

මස්ථ ලි,නා ව ම,ා

0783646610

්ාරා ප්න්,

ආ්යඩබ් ා්්රදස් ම,ා

0718614075
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උඩුගකා මොා මේ

ආ්යමයි ප්රදීප් කුමාර ම,ා

0776537966

මාලිගා්ැ්න

ඕබ්ව ගුණරත්න ම,ා

0718604870

ාදිකැ ක,ා ගොඩ

ජීජීා ක් ගම් ා මාානි ම්,

0776457988

නිහිළුඒ බ හිර

ආ්යඩබ් ා්්රදාස් ම,ා

0718614075

පමේ ක,ා ඒා

සීව ලි,නා ව ම,ා

0728727306

ඒහරක් ගා ගොඩ දකුණ

මම් ර්කථපා්්ර ම,ා

0715764416

ා ගොඩා ඒා

ඩීසීසුදුසිාංහ මි,

0717746586

පානමුකා

ඩීජීසීම්දාන් මි,

0712707059

මර්ා ඒා උතුර

මස්ථ මා බ්ගුණා ස්කර ම,ා

0714422761

මර්ා ඒා බ හිර

පීා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ මි,

0714422761

ගැ මා්න දකුණ

මචීව ගුණදාස් ම,ා

0712465909

ගැ මා්න බ හිර

මච්ව නිමක කා් ම මි,

0714805734

නා,කඒත්්

මච්ව නිමක කා් මමි,

0714805734

ගැ මා්න උතුර

මස්ථව සුනික ාත්්රදාස් ම,ා

0715384541

ගැ මා්න නැා ගනහිර

ඩීටීා ක් ග මා ගොඩා හඒා ම,ා

0718058998

මහගස්ථා දණි,

ඩීටීා ක් ග මා ගොඩා හඒා ම,ා

0718058998

ඇකා දණි,

බීවම් ස්ස්්්ා මි,

0715883410

මහහීකා නැා ගනහිර

ජීජී සුනිාා මි,

0717316684

මහහිකා බ හිර

මා ,ෝම් ා රෝහනසිාංහ මි,

0771701972

මහහිකා උතුර

ඩීම්ව ර්කථිළකා මි,

0713778636

කම්බුස්ථස්ාඒා කැා ගනහිර

ටීා ක් ග ඒගාචීචි ම,ා

0718083417

කම්බුස්ථස්ාඒා බ හිර

ා ේජි සුස්්් ප්රි,ාාක ම,ා

0714454184

කහඒත්්

ජීඩබ් ද,ාන්ද ම,ා

0714992147

ගකඒැඒ

මච්ජි මස්ථ නදිකා මි,

0719104089

කරඹකැ ක,

ා ක් ගමච්පීා ක් ගද සිකඒා මි,

0712840122

ා බලිමත්් නගර,

ඩබ්පීා ක් ග මුනිපාා ම,ා

0717924490

ා බලිමත්් දකුණ

ඩබ්පීා ක් ග මුනිපාා ම,ා

0717924490
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ා බලිමත්් බ හිර

ා ේා ක් ගව ඩිාා් ධ්නාංි, ම,ා

0718667530

ර්ඒක් ගදණ්ඩාඒ උතුර

මම්ජි ාහිරුාකා්් කුමාර
ම,ා

0713778680

මැදා ගොඩ

ා ක් ගපීව ප්රි,ද්යශය සනි මි,

0714925311

පහළා ගොඩ

ඩබ්මම් ශය සයාමලි ප්රි,ද්යශය සනි මි,

0712639527

ර්ඒක් ගදණ්ඩාඒ නැා ගනහිර

ඩබ්ා ක් ග දිස්ානා,ක මි,

0712112117

සි කනමළුඒ බ හිර

 කඩබ්ා මොා හො ක ාා මි,

0713245924

සි කනමළුඒ උතුර

මච්ජිම් ා ස්ේඒ්දි මි,

0718458239

සි කනමළුඒ නැා ගනහිර

මේ ා කොඩිතුඒක් ගකු ම,ා

0776605693

සි කනමළුඒ දකුණ

ා ේමකසි ප්රි,ාංගනි මි,

0776170516

පළා පෝ බ හිර

මච් රණසිාංහ ම,ා

0775184826

පළා පෝ නැා ගනහිර

ම්මම්මස්ථමච් දිකශය සානි මි,

0713248900

මහිදුර්ර

ිමබීපී ාක් ගමාලි මි,

0713779006

හස්ාාන

ජීවඩබ් දිා ්කනි මි,

0772512889

කුඩාහීකා නැා ගනහිර

ා ේජිා ක් ග ා හමරත්න ම,ා

0786361955

කුඩාහීකා දකුණ

වජීා ක් ග ර්දිමා මි,

0718679485

කුඩාහීකා උතුර

ා ක් ගජි සුනික ම,ා

0713778681

මින්ස්ථඒත්්

සීව වකනා,ක ම,ා

0711120089

මමබා බ හිර

මස්ථපීිම සිසිා ා හම්් ම,ා

0717345124

මමිබා උතුර

ා ක් ගජි සුනික ම,ා

0713778681

ා දශදුඒාඒා

ා ක් ගජිම් කුසුමා්ා මි,

0779519538

ා දශදුඒාඒා නැා ගනහිර

ඩබ්ව ප්රනීත් මධුශය සාංක ම,ා

0718063608

නාකුළුගමුඒ බ හිර

මචිමම්වමස්ථම් ස්ම්ා බෝධිනි
මි,

0713997280

නාකුළුගමුඒ උතුර

ා ක් ගව ා රෝකනි මි,

0718614287

ඒැේදත්්

රාංජිත් මනාංා ප්න් ම,ා

0718117393

මස්ථා ක් ගව පස්ත්රා මි,

0715129923

ා ක් ගමච්ම් ා ්යකනි මි,

0714073884

ගාගම බ හිර
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ගාගම දකුණ

ස්යුව ිානක ා රොකා්් ම,ා

0725802937

ගාගම නැා ගනහිර

ජිමම්ඩබ්මක උද,ාංගන ම,ා

0718680369

නිහිළුඒ නැා ගනහිර

මච්මස්ථඩබ් ා  රනී කුමාන් මි,

0775214715

ඒහරක් ගා ගොඩ උතුර

මස්ථ ස්ා,ක් ගකාර ම,ා

වීරකැපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ. වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

බැදිගම දකුණ

මම්.බී.ව.ප්රි,ාංගනී මි,

071-5486598
071-3776210

බැදිගම නැා ගනහිර

ව.රාමනා,ක ම,ා

071-4422594

බැදිගම උතුර

ව.පී.මස්ථ.ා්දික ම,ා

071-4422593

මැදා ගොඩ

මයි.මම්.ා ක් ග.මනම්ා ප්න් ම,ා

047-3485756
071-3776302

බැදිගම බ හිර

මස්ථ.ටී.රත්නා,ක ම,ා

071-7314522

කුඩාබැදිගම

මස්ථ.මච්.ව.ිළ,ා ස්න ම,ා

071-4422628

ීමරකැ ක, නැා ගනහිර

ා ක් ග.ා ප්රමරත්න ම,ා

071-4868143

ීමරකැ ක, බ හිර

ම්.ව.මස්ථ මදුඒ් ම මි,

017-5772609
071-3775942

ම්ඩාඩුඒ

මච්.සී.ආ්ය.ා පා ්යරා මි,

071-3776171

බුශධී,ාගම නැා ගනහිර

සුමිත් නානා,ක් ගකාර ම,ා

047-2246238
071-3775912

බුශධි,ාගම බ හිර

සුමිත් නානා,ක් ගකාර ම,ා

047-2246238
071-3775912

මුකකින්ගා දකුණ

ඩබ්.මස්ථ.ාතුන්කා මි,

071-6544585
071-3775945

මුකකින්ගා නැා ගනහිර

ඩබ්.පී.කුමාරසින් ම,ා

077-3737474
071-2119450
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මහැර

මච්.ජී.මස්ථ. මාකරත්න ම,ා

077-6864611

මුකකින්ගා බ හිර

මස්ථ.ම්.මම්.ස්මරීමර ම,ා

071-4422632

මුකකින්ගා උතුර

ා ක් ග.ව.නිකමිණී මි,

071-8679512
077-8085940

උඩුකින්ස්ා

ව.පී.ධ්්යමදාස් ම,ා

047-2246225

,ක් ගගස්ථමුකා

මස්ථ.ඩබ්.රාිපක් ගක මි,

0472257220

මැදමුාන

ඩබ්ලිේ.ගුණපාා ම,ා

071-3409279

ා දගම්ා පෝ

ඩබ්.ව.සුරාංගි මි,

077-7634262

සි,ඹාාහැ්දෑඒ

මස්ථ.ා ක් ග.ඩී මා නොේ ම,ා

077-6074131

කිාංචිගුා ් නැා ගනහිර

ම්.මක මා බ්සිාංහ

071-3115406
071-6198972

කිාංචිගුා ් දකුණ

මස්ථ.පී.ධ්්යමදාස් ම,ා

071-1141051

කිාංචිගුා ් බ හිර

ඩබ්.සුනික ම,ා

077-0792743

ා කා මගා

ව.මම්.ව.මයුරකා් ම මි,

071-5988082
071-3775967

ා මොර,ා, දකුණ

මස්ථ.මච්.ම්.ාාමලී ස්මරසිාංහ
ම,

071-1848227

ා මොර,ා, උතුර

මම්.මෆථ.ව ෆා මමා මි,

076-7910107
071-3775922

ඒෑකඳඒා උතුර

ආ්ය.ා හමා ශය සා් මනී මි,

071-1823046

ඒෑකඳඒා දකුණ

ටී.ජී.ඩී.සිසිර කුමාර

071-9406260

මච් ා ක් ග  මාකරත්න

077-9822595

බී.මක.මස්ථ.ා ස්ේඒ්දිකා මි,

047-2246238

ා දා බොක් ගකාඒ නැා ගනහිර

071-7192522
071-3775947
ා දා බොක් ගකාඒ බ හිර

ා ක් ග.මච්.ව.සුධ්්යමා මි,.

071-9199083

ා ්ාඹු,ා,

යූ.ා ස්ෝමපාා ම,ා

047-3488959
071-3776025
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ා ගෝණා දනි, ාහා

ඩබ්.ඩී.රූිළකා මි,

077-4520502

ා ගෝණා දනි, පහා

ා ක් ග.ම.ා ක් ග ා කොඩිප්ිළලි ම,ා

071-9328014

මඹා කොාඒැඒ උතුර

ආ්ය ර්දිමා දිකරුක් ගෂි මි,

077-7614884
077-8548851

මඹා කොාඒැඒ දකුණ

මම්.මයි.මර්දි මි,

071-8577918

කුඩාිමබුා දකුණ

ආ්ය.ම්.මාංගලිකා

071-3400933
071-3776186

කුඩාිමබුා උතුර

ඩබ්.පී.සුා රකථ ා රොහා් ම,ා

077-9072925

ගකා පත්්,ා, දකුණ

මස්ථ.පී.ගුණඒතී මි,

047-2246725
077-4720522

ගකා පත්් උතුර

ජී.මා හකථ ිනාදර ම,ා

077-3312028

හීකාා ව මයින

ා ේ.ව.රසික දුාාංින

071-3522679

හඳපා්ගා මයින

මම් ා්්රදාස් ම,ා

075-8413529

මකා හඒා ව මයින

ඩබ්.ව.මම්.උද,ාංනී මි,

077-9373010
071-3775931

කඳමඩිත්්

ඩබ්.ඕ.ා ක් ග.මම්.තුකාර ම,ා

071-8223896

මුා්,ා,

ඩබ්.ටී.මම්.ස්ා ේසිාංහ මි,

071-3775952
078-5348871

කුඩගකආර

ම්.මච්.ව.ආ්ය.නිකමිණි

071-3776234

කළුඒගහ,ා,

බී.මක.ටී.උද,ාංගනී මි,

077-8695139

ඕක්ද,ා, උතුර

ඩබ්.මස්ථ.ා ක් ග.ඩී.

071-3776190

කරුණාරත්න මි,

072-1120626

ඕක්ද,ා, බ හිර

මක.පී.ස්ම්සින් ම,ා

071-6061101

රළුඒ

ව.ජී.ග,ාකා් ම,ා

047-2246238
071-2846932
071-3775946

කැප්ිළ ක,ා දකුණ

මක.ව.ප්රි,්් ම,ා

077-5376712

කැප්ිළ ක,ා උතුර

ම්.මස්ථ.ස්ා ේා ස්කර ම,ා

077-7436731
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071-3775959
බුශධි,ාගම උතුර

ා ේ.සුම මපාා ම,ා

071-4422616

මීය ගස්ථආර

ඩබ්.ා ක් ග.මයි.රාමන්ද

077-6861733

මැදගම

පී.මස්ථ.ස්දානගම මි,

071-7208117

ාත්්ා දමලි, දකුණ

ා ේ.ව.සී.රූබසිාංහ ම,ා

071-3776140

ාත්්ා දලි, බ හිර

ව.මච්.ව ා ප්රමා්ා මි,

047-3488713
071-3775980

ාත්්ා දමලි, නැා ගනහිර

ඩී.ඩබ්.ා ක් ග.නානා,ක් ගකාර
ම,ා

071-3776134

මතුා බොා ඳ නැා ගනහිර

ව.ජී.කරුණාදාස්

077-5503350

සූරියවැව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ. වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

ඒැලිඒැඒ

ඩබ්.පී.මනුර ස්ථටීඒ්

071-8058958

ර්මුදුඒැඒ

ඩබ්.ව.ා ක් ග.ර්කථපකුමාන්

071-2059045

ාහළ කුඹුක් ගඒැඒ

ටී.මච්.ආ්ය.කුා මාක

071-2321063

ස්හාරගා

මච්.ා ක් ග.ආ්ය.ප්රි,් මකා

071-7543932

මහපැාැස්ථස්

මච්.ජී.මස්ථ.ා ප්රමක ම,ා

071-3774537

ා ඒනිඒැකආර

මච්.ව.මයි.සුද්යශය සනි මි,

071-3774595

ම්දරඒැඒ

මක.ජී.ගුණදාස් ම,ා

071-3774522

මහගකඒැඒ

මච්.මක.ආ්ය.ස්්රසිාංහ

071-1790935

මීය ගහිඳුර

ඩබ්.ව.ඩී.මනුෂිකා

071-8557781

සූන්,ඒැඒ නගර,

ඩබ්.ඩී.ා්්රාණී

071-3774590

සුරුස්රුගම

ීම.ජී.මස්ථ.දිාාංකා

071-1141084

ස්මාිා ස්ඒාර්ර

ා ක් ග.ජී.ආ්ය.මකකා් ම

071-4218932

නමඩගස්ථඒැඒ

ඩබ්.පී.සී.දිකරුක් ගෂි මි,

071-1835799

මහඒැලිකඩආර

මච්.පී.මක.සී.ප්රස්ාංගනී මි,

071-5283565

බැශා දඒැඒ

ා ක් ග.ව.ා රෝහණ

077-0643248
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මලිහළුආර

ම්.ව.මස්ථ.ස්ාංජීඒනී මි,

071-8997897

හත්ා පෝරුඒ

මච්.ව.ව.රත්නකුමාර ම,ා

071-6171602

ීමන්,ගම

මච්.ව.ව.රත්නකුමාර ම,ා

071-6171602

බැදිගාංා ්ො

න්ද ා ක් ග.ප මරණ ම,ා

072-5947145

ඒැදිඒැඒ

ඊ.ව.මජිත් කුමාරසින් ම,ා

071-8059085

හබරත්්ඒා

ා ක් ග.ඥාන මාක ම,ා

077-6492724

ඒාස්ථමුකා ප්රාා ශිය, ා කකම් ා කොමේ ාශය ස,
ා.නි. ඒස්ම

නම

දුරකාන මාංක,

උඩ ජුාම්ිළ ක,

ා ක් ග. රාංජිත් ම,ා

0718035567

පකා ා ජුාම්ිළ ක,

ඩබ්.මච්.ව.දුාාාංිනී ද,ාපාා

0775607865
0712169614

ගකඒාඩි,

ඩබ්.සුා නත් ප්රි,්ජිත්

07122555634

ජුාම්ිළ ක,

ා ේ.ව.්ාරකා නිශය සා් ම

0711767857

මුරු්ා ඒා ාහා

ජී.පී.ා ක් ග.ප මරන

0712133887

මුරු්ා ඒා පහා

ඩබ්.ඕ.ම්.දම,් ම

0711302586

පහාේබඩ

මච්.ආ්ය.මම්.මම්.පී.ගම්භාරඒත්්

0715633323

ගාහි ක, නැා ගනහිර

ජී.ඩී.ඩී.ද,ාරත්න

0716469308

ගාහි ක, උතුර

මච්.මක.ව.සුනික

0713777095

ගාහි ක, දකුණ

පී.ජී.ඩබ්.ඩබ්.ා ක් ග.ඩ,ස්ථ

0718796156

ඕමාර බ හිර

ව.ජි.මස්ථ.ා ක් ග.ස්ාංපාලි

0715251652

ඕමාර නැා ගනහිර

ව.ස්ක්රමනා,ක

0713777470

ඒාස්ථමුකා දකුණ

ඩබ්.ිම.මම්. නිා රෝක්

0777820255

ඒාස්ථමුකා නැා ගනහිර

ටී.ඩබ්.ම්.සි.දිකරුක් ගෂි

0719371283

ඒාස්ථමුකා උතුර

ා ක් ග.ා ස්ෝමා්ා

0713777497

ා කොා හොාාන

ව.ස්ක්රමනා,ක

0713777470

ඒාස්ථමුකා ාහා

මස්ථ්ථ.ම්.ස්ක්රමසිාංහ

0772072824
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ඒාස්ථමුකා පහා

ා ක් ග.රාංජිත්

0718035567

ඒාස්ථමුකා බ හිර

මච්.මක.ව.සුනික

0713777095

ඇත්ිළ ක,

ා ක් ග.මනුාා ා්්රානි

0724106969

,හකමුකා

ව.මස්ථ.ඩබ්.ඒාාකුලුා ව

0716351156

ා බෝඒා බ හිර

මස්ථ.ිළ.මයි.මනුරුශධ්

0779205777

ා බෝඒා දකුණ

ා ක් ග.ජී.ා ප්රමා්්ර

0718570129

ා බෝඒා උතුර

ීම.ම්.ාා්දනී

0713204267

දළුඒක් ගා ගොඩ

පී.ව.මජිත් කුමාර

0713777338

ා කෝ්කරා හන

ා ක් ග.ටී.මම්.ා ප්රම මාක

0712292092

උ/ හවගි්ක්ද

ා ේ.මම්.පී.ි,රත්න

0712461211

ා ඒළදා ගොඩ

මම්.ජි.පශමිනි

0772892569

මාිළ ක්ද

ආ්ය.මම්.ජී.මනුර  මාක් ග

0713777118

බ ගස්ථස්

මම.මම.ඩී.ඒ්ද්රිකා

0713777441

පහාඒත්්

ා ේ.ටී.ව.මධුකානි

0717625659

මා ගොඩබැශද

මම්.ජි.පශමිනි

0772892569

කැකින්ීමබඩ

දීපාක ි,්් ා හමේ කආරච්චි

0718614292

කැබැකාකැ ක,

මස්ථ.මම්.මම්.ාක් ගමාලි

0713777171

ිළස්ථසුබැශද

ඒයි.මමරසිාංහ

0713777318

ඒරාිළ ක,

මම්.ඩි.ර්්ස්දුනි

0716854865

කෑරා දනි,

ා ක් ග.මස්ථ.ආන්ද

0766145638

ස්ර්්්ත්රීක්ද

ා ක් ග.ා ක් ග. මාක් ග මනුරසින්

0718082946

රම්මා

ා ක් ග.ා ක් ග. මාක් ග මනුරසින්

0718082946

පාා ්ගම

මම්.ශ්රි,ානි

0773053070

ා දහිගහා හන

ජී. මම්.ශ්රි,ානි

0711025044

්ාපත්ක්ද

ා ක් ග.මක.මස්ථ.ා ස්ේඒ්දි

0775695471

හදුගා

ජී.මස්ථ.ප්රි,ද්යශය සනී

0710873015

මතුඒක්ද

ා ක් ග.මක.සුා ්යකා

0774643004
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ීමදා පොා

මච්.ජී.කරුණාා ස්න

0779947563

මගාබඩ

මයි.ජී.ඩී.හ්යකනී

0775305821

රදනිආර

ා ේ.මම්.ශය සයාමලී මි,

0713777174

ීමදික්ද

මම්.ව.ා ක් ග

0772440367

ාාමලී උද,ාංගනි
නමනැලි,

ඩබ්.ව.ා ක් ග.ජී.සුභාෂිනි

0718777468

උඩහා ගොඩ

මස්ථ.ා ක් ග.ඩි.මනුරාධ්ා

0716325568

ා හොා ්යා ඒා

බී.මස්ථ.්ත්ස්රණි

0714177106

ඒත්ා ්ා හා නා ගොඩ

මම්.ඩි.ඩී.පී.ස්ාංජිඒ

0713777120

මැදගම්ා ගොඩ

ඩබ්.සී.ර්කථපකුමාර

0713511017

හම්බ්ා ්ො ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේ ාස්,
ා.නි. ඒස්ම

නම

දුරකාන මාංක,

බු්දා

මම්.මක ි,ඒ්යධ්න ම,ා (ඒැ.බ)

071-9575709

සින්,ාගම

මම්.මක ි,ඒ්යධ්න ම,ා

071-9575709

පකා ාමාා

මම්.ව.පී ගාප්පත් ම ම,ා (ඒැ.බ)

077-0607813

ජුකගමුඒ

මම්.ව.පී ගාප්පත් ම ම,ා

077-0607813

බදගින්,

ාා නෝකා ි,සුන්, මි,

071-1250903

්ම්මැ්නාඒ

ආ්ය.මම්.ඩී ා ස්ේඒ්දිකා මි,

077-4002078

,හාංගා බ හිර

ි,මිණි ස්ස්ාංගිකා මි,

071-7759349

,හාංගා නැා ගනහිර

මච්.ව ගරුසිාංහ ම,ා

071-8382700

ා කොා හොාාංකා

ා ක් ග.පී ස්ාරාංග ම,ා

071-3775402

සින්ා බෝර්ර

සුම් ස්ක්රමරත්න ම,ා

071-3440775

කෑලි,ර්ර

නිාාංක මුතුකුමාරණ ම,ා

071-1453738

ස්ාා මෝදාගම

යු.මස්ථ.ා ක් ග.මක ලි,නා ව ම,ා

077-53545346

හම්බ්ා ්ො නැා ගනහිර

ඩබ්.ජී ාක් ගමාලි මි,

071-3775442

හම්බ්ා ්ො බ හිර

බී නිර්න ම,ා

071-8296726
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ා ගෝා නෝරුඒ

ා ක් ග.පී ස්ාරාංග ම,ා

071-3775402

කැ ැ්ඒැඒ

මම්.ා ක් ග මාහා පරුම ම,ා

071-3775509

මාකා

මම්.ා ක් ග.මස්ථ නිඒ්් ම,ා

071-8917409

සි,ඹාාගස්ථස්ා උතුර

ඥාණා ගමා ව මි,

071-5616767

සි,ඹාාගස්ථස්ා දකුණ

ආ්ය.මස්ථ හදු්ා නත් ම ම,ා

071-0150239

ගකඒැඒ

පී.පී  මාකරත්න ම,ා

071-8173828

උඩබැරගම

උදාන් රත්නා,ක මි,

071-2991624

බැකාගස්ථඒැඒ

ඩී.ම් ි,ා ස්කර මි,

071-4408319

පහා බැරගම

ා ේ.බී සින්ක ම,ා

071-8296353

මරඒනමුකා

මස්ථ.ව.මයි මධුශය සාංක ම,ා

077-2627395

මින්ේිස්ා

ව.මක.සී හස්ාරා මි,

071-3775561

සිසිාස්ගම

ඊ.ව ාාානි මි,

071-8382560

ඒාඒ

නිා රෝකා ප්රි,ද්යශය සනී මි,

071-9580245

ා ගොඩඒා,

ආ්ය.පී  මාක ම,ා

071-4980581

ා දහිගහා්ද

ා ේ ගුණා ස්න ම,ා

071-8667422

මානේිාඒ

මම්.ඩී.ඩී ප්රි,ාංකා මි,

071-3775472

තිචස්ථස්ෙොරාෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ. වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

 මස්ථස්මහාරාම,

ම්.ටී ි,රත්න ම,ා (ඒැ.බ)

070-2123252

මැදඒැාෑන

මම්.මක.ආ්ය ර්දුනු ම,ා

071-2347739

කච්ා ච්න්,ගම

මම්.මස්ථ.පී සින්ඒ්යධ්න ම,ා

071-8139231

ගගසින්ර්ර

මච්.ඩබ් ස්ම්  මාක් ග ම,ා

071-8079951

ා රෝහණර්ර

මම්.මස්ථ මධුකාණී මි,

072-7276407

ා ස්නර්ර

ඩී රාංජිත් ම,ා

077-1619540

රබ්යඒත්්

මස්ථ පී ා හමේ කආරච්චි ම,ා

071-3775273

ශුශධ්නගර,

ඩබ්.පී.ා ක් ග ා ප්රමරත්න ම,ා

077-6107011
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රත්ා නළුම්ඒා,ා,

ා ක් ග.ඩී.ඩී න්දනී මි,

071-8604791

ස්දගින්ර්ර

මච්.ා ක් ග.පී සුභාකණී මි,

071-7697744

මහා ස්්ර්ර

මස්ථ ගාමිණී ම,ා (ඒැ.බ)

077-9027921

ා ගෝධ්ාභ,ර්ර

පී කළුආරච්චි ම,ා

071-8975372

රණා කිබ,

පී කළුආරච්චි ම,ා (ඒැ.බ)

071-8975372

උශධ්ග්ධ්ර

ා ක් ග.ා ේ මධුරාංග ම,ා

077-3377250

ා ,ෝධ්කණ්ඩි,

ා ක් ග.මම් ා්්රා්ා මි,

071-3775250

ඒැලිා පොා ත්ා ඒා

මම් ි,සු්දර ම,ා (ඒැ.බ)

071-8097719

හකමිකාෑඒ

මම් ි,සු්දර ම,ා

071-8097719
077-5352244

ස්හාරමහාා ශස්ර්ර

ා ේ.ව.සී තුකාරී මි,

071-3775113

කින්්ද

ඩී.මෆථ.මම්.ව.ටී ාක් ගමාක ම,ා

071-5488941

මාගම

ඩී.මක.ව ශය සා් නිම්ා රෝශ ම,ා (ඒැ.බ)

071-3775026

ම්දරගස්ථ,ා,

ඩී.මක.ව ශය සා් නිම්ා රෝශ ම,ා

071-3775026

නැදිගම්ස්ා

ව.මක.ව ශය සා් ම මි, (ඒැ.බ)

071-3775249

ා කෝ්ඒැාෑන

මක.ඩබ්.ජී ප්රස්ාංගිකා මි, (ඒැ.බ)

071-7705778

ස්ි,ර්ර

ව.මක.ව ශය සා් ම මි,

071-3775249

උඩුස්ා

ඩබ්.මච් මරුණි නිස්ාංස්ාා මි,

071-3775102

ස්ාලි,ර්ර

මම්.ව ා ස්ෝමසින් ම,ා (ඒැ.බ)

077-4391038

ා ගෝණගමුඒ

ඩබ්.පී.ා ක් ග ා ප්රමරත්න ම,ා (ඒැ.බ)

077-6107011

 මස්ථස්ර්ර

මක.ඩබ්.ජී ප්රස්ාංගිකා මි,

071-7705778

ප්නගමුඒ

ා ක් ග.මච් උපසීා ම,ා

077-9309010

දා ේඒැාෑන

ා ක් ග.මච් උපසීා ම,ා (ඒැ.බ)

077-9309010

මාංිලිගා

ඩී.යු ප්රි,ද්යශය සණී මි,

071-5934797

ඇකාගා

මම්.ජී.සී උද,කුමාර ම,ා

071-4492178

මහි්දර්ර

මම්.ව ා ස්ෝමසින් ම,ා

077-4391038

ා මෝාකැර්ප්ාන

යු.ව නිා රෝකා මි, (ඒැ.බ)

071-3775078
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ර්දුණුඒත්්

ඩබ්.ව.පී ස්ධ්ානා සුභාෂිණි මි,

071-3775256

ා පොකගහඒැාෑන

යු.ව නිා රෝකා මි,

071-3775078

ා දබරඒැඒ

ම්.ටී ි,රත්න ම,ා

072-3812613

ගැමුණුර්ර

මස්ථ ගාමිණී ම,ා

077-9027921

ස්දු්ගම

ඩබ්.පී ි,්් ම,ා

077-6564130

ස්ජි්ර්ර

මම්.මස්ථ මමරසිාංහ මි,

0718577867

මකමුතුගම

ා ේ.මච් ස්රත් සිසිර ම,ා

0718790203

කාඒ් මස්ථස්ර්ර

ඩබ්.පී.මක මා ශය සෝක ම,ා

072-5758000

ජුකපකාම

පී.මයි.ජී මුතුකුමාරණ ම,ා

071-8461344

ීමරා හා

මක.ඩබ්.පී ස්දමාලි මි,

071-6935036
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ලුණුගම්දේවදේෙර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
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නෙ

දුරකාන නංකය

මඟුණා කොළඒැඒ

ඩබ්.ව.ඊ ා දේමිණි

071-3192599

ා ඒා හරගා

මම් ටී ඩී මා නෝන්

077-1994716

මහමළුත්ගම්ආර

ජී ආ්ය මනුර වකනා,ක

071-2912285

මත්්ා

ඊ මස්ථ සින්ක

071-4492493

පහා මත්්ා

ජී ආ්ය මනුර වකනා,ක

071-2912285

ලුණුගම්ා ඒා හර නඒ
නගර,

මම් බී ස්ම් ද,ාරත්න

071-8181923

ීමරස්ක ආර

මම් බී ස්ම් ද,ාරත්න

071-8181923

ර්ාංචිමප්ර්ිදුර

ම් මච් සී ා ස්නරත්

077-6367539

පඬේගම

ම් මච් සී ා ස්නරත්

077-6367539

ා දේරම්ා ඒා හර

ම් මස්ථ සුදුසිාංහ

071-2634245

ා බෝගහඒැඒ

 ක මස්ථ මමරසිාංහ

078-8551641

රණඒරනාඒ

ව පී මස්ථ නිාානි

078-3634489

සිනිමු්න

මච් ව මස්ථ ාා්දනී

071-3997056

කැ්දගස්ථමාංකඩ

ාම නිළධ්ාරී

071-9770366

මහානාගර්ර

ාම නිළධ්ාරී

071-0147070

මුඒ්ඒැඒ

ාම නිළධ්ාරී

071-1732659

ාත්්්ඒෑකඩ

ාම නිළධ්ාරී

072-3143835

මභ,ර්ර

ාම නිළධ්ාරී

071-8440796

මිහිඳුර්ර

ාම නිළධ්ාරී

071-3774750

සිාංහර්ර

ා ක් ග ව ගුණ මාක

0775874682

ා ස්නර්ර

බී මහමූ්ය

0475781529

ීමරස්ා නඒ නගර,

මච් ජී ඩි ා්්රජිත්

0714245833

රණසින්ර්ර

පී ව මම් දිකහානි

0775814924

ස්ම්ර්ර

මච් ජී සුම මපාා

0714240539
83

කරඹඒැඒ

 ක ඩී ා ක් ග පාා ්ගම

0778307958

මඟ්ා බෝර්ර

ජී වකනා,ක

0779734601

දුටුගැමුණුර්ා ර

මක මච් සූන්,ා ස්න

0713774665

ි,ගම

මක මච් සූන්,ා ස්න

0713774665

ා බරලිා හා

පී ා ක් ග පී මුතුකුමාරණ

0719458535

පරාක්රමර්ර

ජී නිා් ම

0719536836

ස්ශධ්ා මස්ථස්ර්ර

පී බී සුනික

0714240546

නඟුණදේකොළපැලැස්ථස් ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ. වස්ෙ

ාෙ ළධළධා/  නෙ

දුරකාන නංකය

මඟුණා කොළ පැාැස්ථස්

මම් මක ලි,නගමා ව

0712679966

ආාාන්,ගම

ා ක් ග.ා ක් ග.ා්්රානි

0718082893

,කාගා

මස්ථ.ව.සින්ා ස්න

0713777911

හැා කකඩ

චිත්රා ස්ා ේා දෝරු

0713778001

කාංකානම්ගම

ා ක් ග.ගුණපාා(ඒැ.බ.)

0713518977

ිමාංකම

ා ක් ග.ගුණපාා

0713518977

මලුත්ඒැඒ

චිත්රා ස්ා ේා දෝරු

0713778001

දාංා දනිගම

ජී.ා ේ.වකනා,ක

0711302145

කරගහඒා

ආ්ය.ව.පී.ම්.රාිපක් ගක

0713777598

ජූාමුකා

මච්.පී.මස්ථ.මානඒරත්න

0715627644

ිදුර

මස්ථ.සි.ව.ා කොඩිතුඒක් ගකු

0714237227

පහාගම

මම්.මක.මස්ථ.මුතුකුමාර

0713777971

ගුරුඒා

ා ක් ග.ා ක් ග.ම්.රුඒ් කුමාර

0775873298

ාඳිගැ ා ඒා

යූ.මක.ම්.ස්ා ේා ස්කර

0712681302

්ාම්ා පොරුඒ

ඩබ්.ව.ඩී.නිලූකා

0715831470

ගුරු්නැා හා ගආර

ා ක් ග.ීම.පී.ද,ාසින්

0714731716

දහමමුණ

මම්.ඩී.ටී.ස්මරස්ර

0766799760
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ා කො ඒා,

ජී.ශය සානිකා

0714491859

හකුරුා ඒා

ඩී. මාක් ග ශය සා්්

0776605337

ා න ාා පෝරුඒ

ඩී.මස්ථ.ව.කුමාරා ස්න

0775608888

උඩ,ාා

මච්.ව. මාකරත්න

0775002432

මැද,ාා

ා ක් ග.ා ක් ග.සී.උද, කුමාර(ඒැ.බ)

0714475946

ා බෝගමුඒ

ා ේ.ඩබ්.සින්ක

0715293253

ීමරගස්ථඒැඒ

ා ක් ග.ා ක් ග.ම්.රුඒ් කුමාර(ඒැ.බ)

0775873298

දබරුකා දකුණ

ඩබ්.ා ක් ග.පත්මා

0713777576

කාන්,මඩිත්්

ව.ඩබ්.සුනික

0714174266

්ාාඒ උතුර

මම්.ව.තුකාර මාංජුා

0718681608

්ාාඒ දකුණ

මම්.ා ක් ග. මිබණි ාකාරා

0785140309

මැදආර

ව.ඩී.ා ප්රමා්ා

0715138738

ා කොා හොඹගස්ථඒැඒ

මස්ථ.ස්.පී.ගුණරත්න

0718045228

උස්ථඒැඒ

ටී.ා ක් ග.ව.ීම්ය ම කුමාර

0772155745

කයිාඒැකා පෝ ාඒ

මස්ථ.ස්මරනා,ක(ඒැ.බ)

ා ක් ග.මක.සින්පාා

මැ කගත්ඒා

0713145058

මා බ්ා ස්කරගම

ජී.ව.මස්ථ .රමණි

0725432218

දික් ගඒැඒ

පී.ව.ප්රස්ාශ ාමි්ද

0718399369

කාඒැකඒා

සුනී්ා වකනා,ක

0718134558

කැ්දකැ ක,

මස්ථ.ස්මරනා,ක

0713778023

රත්මකඒා

ව.ව.දීපානි ප්රි,ාංකා

0713778007

දබරුකා උතුර

ා ේ.ඩී.ද,ාා ස්න

0721923754
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ිමුණුෙ 04
ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොලිසිදේ ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ස්ම්බන් ධ කරග ෙැකි ළධලධා/ න්
දිස්ථත්රික් ගකා ේ ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ නිළධ්ාරී්
්නතුර

නම

ා ියකථ නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම
ා කොමේ ාශය ස භාර
ා ියකථ ා පොලිස්ථ
මධිකාරී
්ාංගකා දිස්ථත්රික් ග I

ඩබ්.මෆථ.යූ. ප්රනා්දු

මහ්ා
මච්.මම්.ඩබ්.සී.ා ක් ග.
මාහා කෝ් මහ්ා
ා ියකථ ා පොලිස්ථ
මධිකාරී ටී.සී.ව ධ්නපාා
මහ්ා
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාරී

කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,

ිාංගම දුරකාන මාංක,

041-2220174

071-8591011

047-2240231

071-8591854

047-2240228

071-8591488

047-2240225
047-2242715

071-8591495

047-2240223

071-8591491

047-2240226

071-8591490

047-2220226
047-2220222

071-8591500

047-2220223

071-8591502

047-2239228
047-2237223

071-8591504

බී.මම්.මම්. දස්නා,ක

මහ්ා
ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ
පරීක් ගකක
මච්.මක.පී.ා හමේ කආරච්චි
මහ්ා
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාරී මයි.ටී.දළුඒත්්
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාරී ව.ආ්ය.පී
ප්රස්්න ද මකස්ස්ථ මහ්ා
ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ
පරීක් ගකක පී.ව.මස්ථ.පී.
මා බ්සිාංහ මහ්ා
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාරී
බී.යූ.උඩුගමසූන්, මහ්ා

මු.ා පො.ප ්ාංගකා

්ාංගකා දිස්ථත්රික් ග II
හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ගක,
මු.ා පො හම්බ්ා ්ො
 මස්ථස්මහාරාම
දිස්ථත්රික් ගක,

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගකා ේ ා පොලිස්ථ ස්ථාාන ිළිබබඳ ා ්ොරතුරු
දේපොලිස්ථ ස්ථාාන

ස්ථාානාධිප ම
ීමරකැ ක,
ස්ථාානාධිප ම ු ාංගම
ස්ථාානාධිප ම
මඟුණුා කොළපැාැස්ථස්
ස්ථාානාධිප ම
ා බලිමත්්

දේපොලිස්ථ ස්ථාානාධිපතිචදේේ නෙ

ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
පී.ීම.මස්ථ.සී.ි, මාක මහ්ා
ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක මච්.බී.
ප්රනා්දු මහ්ා
ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක ීම්ය ම
ගුණඒ්යධ්න මහ්ා
ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
ටී.මම්.ා ේ.ස්මරා කෝ්
මහ්ා

දේපොලිස්ථ ස්ථාානාධිපතිචදේේ
දුරකාන නංකය
071-8591493

දේපොලිස්ථ ස්ථාානදේ
දුරකාන නංකය
047-2246222

071-8591492

047-2226022

071-8591494

047-2228222

071-8591497

047-2243222
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ස්ථාානාධිප ම
ඒාස්ථමුකා
ස්ථාානාධිප ම කටුඒන
ස්ථාානාධිප ම
මිශා දනි,
ස්ථාානාධිප ම
මම්බා්ා ්ො
ස්ථාානාධිප ම සූන්,ඒැඒ
ස්ථාානාධිප ම
ලුණුගම්ා ඒා හර
ස්ථාානාධිප ම  මස්ථස්
ස්ථාානාධිප ම ක්රගම
ස්ථාානාධිප ම ීමරස්ා

ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
මස්ථ.ා ේ.බී.සුඒාන්ස්ථ මහ්ා
ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
ීම.ව.ව.ඩී.සුස්්් මහ්ා
ා පොලිස්ථ
පරීක් ගකකමම්.පී.පී.ස්ාංජීඒ
මහ්ා
ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
ඩබ්.ව.නිමක මහ්ා
ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
ා ේ.ව.සී.ක්රිකා්් මහ්ා
ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
මච්.පී.දිස්ානා,ක මහ්ා
ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
බී.බී.මම්.බී.බස්ථනා,ක
මහ්ා
ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
මස්ථ.ා ක් ග.යු කාන්,ඒස්ම්
මහ්ා
ා පො.ප. මම්.ජී.කුමුදු කුමාර

071-8591496

047-2245222

071-8591498

047-2247390

071-8591499

047-2247222

071-8591503

047-2223223

071-8591501

047-2289022

071-8591507

047-2237224

071-8591505

047-2237222

071-8591506

047-2235223

071-8592109

047-2238229

යුධ ෙමුදා ළධලධා/ න්
12 වන බලදේස්ේනා මූලස්ථාානය ෙම්බන්දේ ොග.
්නතුර
ා ස්නාාංකාධිප ම

නම

කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,

ා ම්ි්ය ිනරාක ආ්ය.ව නුා වරා

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

0113083545

122 වන බලදේස්ේනාව වීරවිල.
්නතුර
බාා ස්නාධිප ම
සිස්ක ස්ම්බ්ධීකරණ
නිළධ්ාරී
පාාන නිළධ්ාරී
කිළ්ා් (උප)
නි.ම.පාාන

නම

කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

ක්යනක ා ක් ග.මච්.ා ක් ග.ා කෝමේ ඒත්්
ආ්යමස්ථපී
ා ම්ි්ය මච්.ඩී.සී.සී.බී.දිස්ානා,ක

047-5677987

076-6907184

047-5677317

077-7431096

පී.ඩී.මස්ථ.පකලි,ගුරු ආ්යමස්ථපී
පී.ව.ආ්ය.ීමරත්් (ගැා හබ)
ඩබ්.ව.ව.ීමරා කෝ් - ශ්රීාාංිාආබමු

047-3488074
047-5677976
047-3488074

077-7716511
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077-2672150

්නතුර
මණා දන නිළධ්ාන්
ා දඒන මණා දන
නිළධ්ාන්
ස්ධ්ා,ක මධිකාන්

්නතුර
මණා දන නිළධ්ාන්
ා දඒන මණා දන
නිළධ්ාන්

්නතුර
මණා දන නිළධ්ාන්
ා දඒන මණා දන
නිළධ්ාන්
ස්ධ්ා,ක මධිකාන්

්නතුර
මණා දන නිළධ්ාන්
ා දඒන මණා දන
නිළධ්ාන්

්නතුර

,ාා යුධ් හමුදා කඳවුර
නම
කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

සී.පී.සී.ා ක් ග.ා ස්නාරත්න
මම්.ව.ඩී.සිකඒා

011-3083945
011-3083946

076-6907575
071-2257842

ඩී.මම්.ආ්ය.බී.ීමරා කෝ්

011-3083946

077-1270892

මින්ේිස්ා යුධ් හමුදා කඳවුර
නම
කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,
මම්.ව.ඩී.මස්ථ.මුතුකුඩ(ගැා හබ)
ා ම්ි්ය ා්දික

021-3218789
021-3218789

කාඒ් මස්ථස්ර්ර යුධ් හමුදා කඳවුර
නම
කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
076-6907455
077-8380501

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

ඩබ්.මම්.ඩි.ව.ම්.මස්ථ.ම්්රාදි
ව.ි, මස්ථස්

047-3478216
047-3473454

077-3997537
077-7740883

පී.පී.මක.මම්. මාකරත්න

047-3473454

077-2017147

මයුරර්ර යුධ් හමුදා කඳවුර
නම
කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,
ා ක් ග.මම්.ා කොඩිතුඒක් ගකු
කැප් ් සුමිත්

011-3061636
071-8612184

නාස්ක හමුදා කඳවුර ්ාංගකා
නම
කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,

මණා දන නිළධ්ාන්

කැප් ් ස්ා ේසින්ඒ්යධ්න

047-2240886

ා දඒන මණා දන
නිළධ්ාන්

කමා්ඩ්ය පී.ලි,නා ව

047-2255554
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ිාංගම දුරකාන
මාංක,
076-6907554
077-2330555

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
077-7318211/
077-8835474
071-8187027

්නතුර
මණා දන නිළධ්ාන්
ා දඒන මණා දන නිළධ්ාන්

්නතුර
මණා දන නිළධ්ාන්

්නතුර
මණා දන නිළධ්ාන්
ා රජිා ම්්තු මණා දන
නිළධ්ාන්

නාස්ක හමුදා කඳවුර කින්්ද
නම
කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,
ා ාෆථ කන් කමා්ඩ්ය ිළ,ා ස්න
ා ාප් ක් ි,ඒ්යධ්න

047-3625376
047-3625376

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-8576644
071-1957776

නාස්ක හමුදා කදවුර රණ්මිනි්ැ්න
නම
කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,
ා ාෆථ කන් කමා්ඩ්ය ප්රනා්දු

047-2255554-56/
047-2255450

ගුඒ් හමුදා කඳවුර ීමරස්ා
නම
කා්ය,ාා දුරකාන
මාංක,
ගෘප් කැප් ් ව.ඒරකාාංග
ස්්ව කමා්ඩ්ය ආ්ය.ා ෆෝා ස්කා
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ිාංගම දුරකාන
මාංක,
-

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
077-2229154
077-2229192

ිමුණුෙ 05
ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ස්ාොජිකයන්දේේ දේ ොරතුරු ප්රජා දේපොලිස්ථ කටුටු දේ ොරතුරු
කටුවන ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන ස්ාාපතිචවරුන්දේේ
විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- කටුවන
නනු නෙ
නංක

ාෙ ළධලධා/ 
වස්ෙ

ලිියනය

ජංගෙ

01

ඊ.මම් . සුමනදාස්

හිගුරක්ද 520

ා කා හක ආරුඒ හිගුරක්ද

0719406828

02

ඊ.මම්. මාකරත්න

හිගුරක්ද 520

ා කා හක ආරුඒ හිගුරක්ද

0777182238

03

ඊ.මම්.ිළ,දාස්

හිගුරක්ද 520

ා.නි.කා්ය,ාා, ු ගුරක්ද

0715498477

04

ා ක් ග.මච්.ස්මාා ස්න

හිගුරක්ද 520

0717438737

05

ඊ.මම්.කින්ා ගෝන්ස්ථ

හිගුරක්ද 520

ා බලිමා බ්ගහඒත්්
ු ගුරක් ගක්ද
ා කා හකආරුඒ හිගුරක්ද

06

ා ක් ග.මච්.ධ්්යමපාා

දාංගාක්ද 531

දාංගාක්ද කටුඒන

0711514671

07

මච්.ජී.ා ප්රමදාස්

දාංගාක්ද 531

දාංගාක්ද කටුඒන

0723231391

08

ා ක් ග.සී.මච්.රාිකරු

දාංගාක්ද 531

ාම. නි දාංගාක්ද කටුඒන

0778937000

දාංගාක්ද 531

දාංගාක්ද කටුඒන

0711514671

නා
09

ා ක් ග.ජී.මා හකා
මදුරානි

10

ා ක් ග.ීම.ගුනා ස්න

දාංගාක්ද 531

දාංගාක්ද කටුඒන

0712474668

11

ජී.මස්ථ.ඒ්්රසින්

ා කොා හොම්ා පෝරු
ඒ 517

මමුා කා රටුඒ ා කොා හොම්ා පෝරැ

0715319601

ා කොා හොඹගහඒත්්
ා කොා හොම්ා පෝරුඒ
උඩහකා ඩ් ා කොා හොම්ා පෝරැඒ

0711082589

ඒඩුා ගදර ඒත්්
ා කොා හොම්ා පොරුඒ
ඒඩුා ගදරඒත්්
ා කොා හොම්ා පොරුඒ
උඩා ගොමඩි,

0714761768

ඒ

12

ීම.ා ක් ග.ිළ. ිළ,ාත්

13

මස්ථ.ආ්ය.මනුකා

14

දම,් ම සින්ඒ්යධ්න

15

ීම.පී.ා ප්රමසින්

16

ා ක් ග.ා ක් ග.පත්මා ස්න

ා කොා හොම්ා පෝරු
ඒ 517
ා කොා හොම්ා පෝරු
ඒ 517
ා කොා හොම්ා පෝරු
ඒ 517
ා කොා හොම්ා පෝරු
ඒ 517
උඩා ගොමඩි, 524

17

ා ්යනුකා බස්ථනා,ක

උඩා ගොමඩි, 524

ප්රස්ාංගි ා ගොමඩි, කටුඒන

0711302810

18

මම්.කුසුමාඒතී

උඩා ගොමඩි, 524

කීමකා උඩා ගොමඩි, කටුඒන

0475630916

19

ා ක් ග.ා ක් ග.පත්මසින්

උඩා ගොමඩි, 524

උඩා ගොමඩි, කටුඒන

0475615263

20

බී.ජී.රාංජිත්

උඩා ගොමඩි, 524

ක්ා දකුඹුර
උඩා ගොමඩි, කටුඒන

0725744047
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0715438775

0716638408
0475615263

21

මම්.ා ක් ග.ි,ඒ්යධ්න

22

ඊ.මම්.ා ප්රමදාස්

23

මම්.ා ක් ග.කුමාන්

24

ව.පී. මකලිකා

25

රැඒ් මධුස්ාංක

26

ා ක් ග.ීම.ාා ්යකා

ා කා ස්කඒත්්
526
ා කා ස්කඒත්්
526
ා කා ස්කඒත්්
526
ා කා ස්කඒත්්
526
ා කා ස්කඒත්්
526
ා බාංගමුක්ද 528

76/1 ා කා ස්කඒත්්
උඩා ගොමඩි, කටුඒන
දාංගහා කොරටුඒ පැාැනා ගොඩ

0770590508

ා කා ස්කඒත්්
උඩා ගොමඩි, කටුඒන
72/1 ඒන ා හන ා බාංගමුක්ද

0712839507

0778832197

ා ස්ේඒ්දි නිඒස් ා කා ස්ක
07103712532
ඒත්්
ා කොාඹ ා ගදර ා කා ස්ක ඒත්් 0714717010

0714383610

ිානීම
27

මම්.ා ක් ග.මාානී

ා බාංගමුක්ද 528

ා කහා් ා බාංගමුක්ද

0477918119

28

ඩී.බී. දිස්නා කුමුදුනී

ා බාංගමුක්ද 528

ා.නි. කා ා බාංගමුක්ද

0713778990

29

මා ේකා සුබාෂිනී

ා බාංගමුක්ද 528

71/3 ්ැ්න ා බාංගමුක්ද

0779256098

30

ඩී.ජී.කරැනාදාස්

ා බාංගමුක්ද 528

්ැ්න ා බාංගමුක්ද

0779256096

31

ා ක් ග.ා ක් ග.මා නෝමා

කන්ස්ා ක්ද527

බ කැ ක, ඒත්් කන්ස්ා ක්ද

0712348145

ිළ,ද්යශය සනී
32

ා ක් ග. මනුාාඒතී

කන්ස්ා ක්ද527

ාාංඇාගාඒත්් කන්ස්ාක්ද

0718809656

33

ා ක් ග.ා ක් ග.ිළා ස්න

කන්ස්ා ක්ද527

ාාංඇාගාඒත්් කන්ස්ාක්ද

0716544131

34

ව.ා ේ. ාමි්ද

කන්ස්ා ක්ද527

පරන ඒත්් උඩා ගොමඩි,

0719948650

35

මච්.ජී.ස්මාසින්

කන්ස්ා ක්ද527

ා ඒදා ගදර කන්ස්ාක්ද

0719897216

36

ආ්ය.ජී.ස්ම්්

ගකලිදමුකා 529

කාඹටුඒාා ගොඩ ගකලිදමුකා

0723047857

37

ජී.ම.ියර්්

ගකලිදමුකා 529

උඩහා කොරටුඒ ගකලිදමුකා
කටුඒන

0777522975

38

ඩබ්.ිළ.පත්මසින්

ගකලිදමුකා 529

පන්ස්ථස්ම්ඒත්් ගකලිදමුකා

0715667661

39

මම්.ම.්ථ ්නුිා

ගකලිදමුකා 529

්න්දු ා ස්ඒන.ගකලිදමුකා
කටුඒන

0711049609

40

ඒස්්් මුණසිාංහ

ගකලිදමුකා 529

පහාා ගොමඩි,
ගකලිදමුකා කටුඒන

0766625691

41

මාා නක ඒස්්්

උඩමලුා පොත්ා දනි හාංස්ි නිඒස් මඩ
, 523
මලුා පොත්ා දනි,

0774236462

42

ආ්ය.ජී.ආන්, පාා

0725005520

43

ීම.දුලිකා ස්ාරාංගි

උඩමලුා පොත්ා දනි මාංගාඒත්් මලුා පොත්ා දනි,
, 523
උඩමලුා පොත්ා දනි ා.නි 523
, 523
උඩමලුා පොත්ා දනි,

91

0713778238

44

ා ක් ග.මජිත් කුමාර

උඩමලුා පොත්ා දනි 242 උඩමලුා පොත්ා දනි,
, 523
කටුඒන

0716614271

45

ා ක් ග.ආන්,දාස්

උඩමලුා පොත්ා දනි කුමාර ා ස්ඒන මලුා පොත්ා දනි,
, 523

0710196188

46

ඩී.ඩබ්.ා්්රානි

මැදක්ද 525

මලුා දනි, මැදක්ද

0771924429

47

මම්.ා ක් ග.නිමලිකා

මැදක්ද 525

මලුා දනි, මැදක්ද

0719775719

රාංිනි
48

පී.පී.මනුකා

මැදක්ද 525

මැදක්ද උඩා ගොමඩි,

49

නලි් මධුස්ාංක

මැදක්ද 525

මැදක්ද උඩා ගොමඩි,

0715687684

50

බී.මච්.ි,ා ස්න

මැදක්ද 525

මැදක්ද උඩා ගොමඩි,

0712511047

92

තිචස්ථස්ෙොරාෙය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- තිචස්ථස්ෙොරාෙය

නනු නංක

නෙ

ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ
ජංගෙ

01

පී රුඒ්ප මරණ

ඒැලිා පොා ත්ා ඒා

071-4262711

02

මස්ථ.ව මජිත් ප්රි,්කර

ඒැලිා පොා ත්ා ඒා

071-4846234

03

මස්ථ. මා්ගා ප්රි,්ගනී

ඒැලිා පොා ත්ා ඒා

071-7402049

04

මම්.ව මාානී

ඒැලිා පොා ත්ා ඒා

071-5111616

05

ඩබ්ලිේ.පී ශය සා්්

ඒැලිා පොා ත්ා ඒා

072-5065340

06

පී.ඩී මයි ප්රි,ද්යශය සණී

ම්දරගස්ථ,ා,

072-8859597

07

මස්ථ.ම්.ජී මමිා

ම්දරගස්ථ,ා,

077-4580365

08

මම්.මම් ස්ථඒ්යණා්ා

ම්දරගස්ථ,ා,

077-6486079

09

මස්ථ සුා ්යකා

ම්දරගස්ථ,ා,

071-0100442

10

මස්ථ.පී ප්රදීප්

ම්දරගස්ථ,ා,

077-2194702

11

ස්ජි් ගමා ව

ා ,ොධ්කණ්ඩි,

077-5285178

12

උපාලි ඒ්නිආරච්චි

ා ,ොධ්කණ්ඩි,

071-6911506

13

පී.මම් ාමි්ද

ා ,ොධ්කණ්ඩි,

071-4100685

14

ා ේ.පී න්දා ස්න

ා ,ොධ්කණ්ඩි,

077-4842892

15

ව.ජී ා ස්ොමිපාා

ා ,ොධ්කණ්ඩි,

071-3744742

16

මච් ස්ා ේසුන්,

දා ේඒැාෑන

071-7472400

17

පී.ව ිනක කුමාර

දා ේඒැාෑන

077-8415526

18

ා ක් ග මා බ්ඒ්යණ

දා ේඒැාෑන

077-2819968

19

ා ක් ග.මක.ජී ස්ා ේසින්

දා ේඒැාෑන

072-6424616

20

ආ්ය.ව නුඒ් කුමාර

දා ේඒැාෑන

072-4696180

21

පී.ජී ා ප්රමසින්

ා දබරඒැඒ

071-0419696

93

22

මච්.ීම ධ්නුක

ා දබරඒැඒ

077-6583920

23

ඊ.පී.සී ි,සුන්,

ා දබරඒැඒ

071-3177750

24

ාක් ගකථම් ි,ීමර

ා දබරඒැඒ

077-9217498

25

ස්රත් ලි,නප බැදිා ව

ා දබරඒැඒ

077-8529539

26

ඩබ්ලිේ.මච්.ව සින්පාා

ා කෝ්ඒැාෑන

072-8639844

27

ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ මජිත් සුස්්්

ා කෝ්ඒැාෑන

072-8185942

28

ඩේලිේ.ා ක් ග රුඒ් ස්මීය ර

ා කෝ්ඒැාෑන

077-4943608

29

මක.පී ප්රා මෝශ ශ්රීමාක

ා කෝ්ඒැාෑන

072-9481539

30

මස්ථ.මච් ා ප්රම මාක

ා කෝ්ඒැාෑන

072-3945866

31

මම්.ා ක් ග කරුණාදාස්

උඩුස්ා

071-9770584

32

මස්ථ.මක සුනික ශය සා්්

උඩුස්ා

078-6089954

33

මක.ඩී ා ප්රමා්ාද සිකඒා

උඩුස්ා

078-3068860

34

මම්.ඩී නිමක

උඩුස්ා

071-6456022

35

මස්ථ.ම් සින්,ාඒතී

උඩුස්ා

077-2121358

36

මස්ථ.මස්ථ සුරීමර

ීමරා හා

071-4731615

37

ඩබ්ලිේ ිළ,දාස්

ීමරා හා

077-5107001

38

රනුක ාකාර සින්ඒ්යධ්න

ීමරා හා

071-2570507

39

ා ක් ග.ජී නුඒ් ස්දකැලුම්

ීමරා හා

071-7115105

40

බී.ව සුා ්යකථ ධ්නුකථක

ීමරා හා

078-9698654

41

ි,සින් ිාලි,ා ගොඩ

මාගම

077-4293438

42

ජී සුගත් ප්රි,්්

මාගම

071-8285995

43

ඊ.ව ා ප්රමරත්න

මාගම

071-1728725

44

පී.මම් ි,සීලි

මාගම

071-5268315

45

මච්.ජී මහි්ද

මාගම

071-5954231

46

ඊ.ව ස්මාරත්න

නැදිගම්ා ඒා

077-3751355

47

ඩබ්ලිේ.බී රාංජිත්

නැදිගම්ා ඒා

077-0638664

48

ා ක් ග.පී ර්ණයා්ා

නැදිගම්ා ඒා

072-4220349

49

ඩී.ජී ි, මස්ථස්

නැදිගම්ා ඒා

077-5014502

50

ජී.ජී මමරඒාංශය ස

නැදිගම්ා ඒා

077-0197055

94

51

ජී.ඩබ්ලිේ ඒ්යණපාා

හකමිකාෑඒ

077-5709219

52

ආ්ය.මම් මාංජුා

හකමිකාෑඒ

072-5471522

53

ාම්මි කස්ථතුන්ආරච්චි

හකමිකාෑඒ

077-9320401

54

පී.ජී සුනී්ා

හකමිකාෑඒ

071-8277445

55

ිළලිප් රුඒ්ප මරණ

හකමිකාෑඒ

071-3000280

56

ඩබ්.බී.මම් මාානී

රබ්යඒත්්

077-9080133

57

ඩී.ම් නානා,ක් ගකාර

රබ්යඒත්්

071-7209360

58

ම් සුරමය

රබ්යඒත්්

071-5821296

59

මක.ව ගී මකා නිා් ම

රබ්යඒත්්

077-5294900

60

ව.ජී මමරපාා

රබ්යඒත්්

071-9963465

61

ා ක් ග.මච් ගුණා ස්න

කින්්ද

071-2237778

62

පී.ඩබ්ලිේ පශමකුමාර

071-4406523

63

ආ්ය මිත්රපාා

072-4569895

64

පී.මම් මරාංගි

071-2237753

65

මම්.මම් ජීඒනී

047-3656630

95

ංගමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ

ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන ස්ාාපතිචවරුන්දේේ

විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- ංගමල
නනු
නංක

නෙ

ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ

ලිියනය

ජංගෙ

01

tï'fla' ksu,a
ch;siai

udrfld,a,sh 259

,Ës;" f.dä.uqj"
fkfgd,amsáh

047-5788304

02

rEmd chiQßh

udrfld,a,sh 259

071-6942781

03

mS'à'whs'fiújkaÈ

udrfld,a,sh 259

wUfijk"m%xYjej
mdr"udrfld,a,sh
udrfld,a,sh";x.,a,

04

j¾Ks y¾Isld
tÈßùr

udrfld,a,sh 259

071-0132065

05

,;d B' chùr

udrfld,a,sh 259

06

isß,a ,shkmgneÈ lyofudaor 239

iïfndaê
udj;"udrfld,a,sh";x.,a
,
iïfndaê
udj;"udrfld,a,sh";x.,a
,
ly|fudaor"rkak

07

B'cS'cskodi

lyofudaor 239

ly|fudaor"rkak

072-4530092

08

tia'fla';s,lr;a
k

lyofudaor 239

ly|fudaor"rkak

071-1548092

09

t,a'mS'isßfiak

lyofudaor 239

ly|fudaor"rkak

072-6528270

10

tÉ'cS'm%ikak

lyofudaor 239

ly|fudaor"rkak

076-7041283

11

fla'wfíisxy

fkfgd,amsáh
W;=r 256
tâuka wfíúl%u fkfgd,amsáh
W;=r 256
fla'wd¾'ùruka
fkfgd,amsáh
W;=r 256
;ß÷ j;ai,
fkfgd,amsáh
W;=r 256
fÊ'fla'mS'úu,fia fkfgd,amsáh
W;=r 256
k

150"je,sjekak"fkfgd,ams
áh
ú;drkafoKsh
mdr"fkfgd,amsáh
fkfgd,amsáh

077-6634933

je,swdr"fkfgd,amsáh

077-4411374

;siai mdr"fkfgd,amsáh

047-3623088

16

tia'fÊ'úfÊodi

145"fkfgd,amsáh

071-4784642

17

tÉ'î'iqñ;a

ñßiai mdr"fkfgd,amsáh

071-2470166

18

t,a'tï'úu,r;ak

fkfgd,amsáh

071-9683465

19

fla'tÉ'ls%IaKd
ldúkaÈ

;siai mdr"fkfgd,amsáh

077-6996850

12
13
14
15

fkfgd,amsáh
ol=K 257
fkfgd,amsáh
ol=K 257
fkfgd,amsáh
ol=K 257
fkfgd,amsáh
ol=K 257

96

077-6908425

071-0132065
071-6140359

071-5207066
047-3485650

20

tia' mS'{dK;s,l

fkfgd,amsáh
ol=K 257
l=vdje,a, ngysr
288

/lj mdr"fkfgd,amsáh

071-3409547

21

ta'ví'mS'ir;apkaø

wxl 181" l=vdje,a,
ngysr

071-0542498

22

wd¾'mS'<ysre

l=vdje,a, ngysr
288

l=vdje,a, ngysr

071-3574354

23

jhs'cS'jhs'ksYdka; l=vdje,a, ngysr
288

.%du ks<OdÍ" l=vdje,a,
ngysr

071-4167220

24

ví'ù'Ysjka;sld

l=vdje,a, ngysr
288

l=vdje,a, ngysr

077-4940991

25

mqnqÿ r;akùr

l=vdje,a, ngysr
288

2013"l=vdje,a, ngysr

071-6164097

26

tA'mS'ksfrdaI

WKdl+rej ngysr
276 $ kef.kysr
275

f.dve,a,fj," ;x.,a,

071-8210944

27

tia'.uf.a

WKdl+rej ngysr
276 $ kef.kysr
275

W¿j;a;"f.dhkafndlal"
;x.,a,

071-6993740

28

ví'à'ã'fmf¾rd

WKdl+rej ngysr
276 $ kef.kysr
275

ueof.dvmdr"
f.dve,a,fj,";x.,a,

047-5715767

29

mqIamd <udnÿiQßh WKdl+rej ngysr
276 $ kef.kysr
275

j¾K" f.dve,a,fj,"
;x.,a,

047-2241530

30

à'tka'wdßhodi

WKdl+rej ngysr
276 $ kef.kysr
275

mßj;a;"
f.dhkafndlal";x.,a,

077-4455421

31

ã't,a'chka;
wd¾'mS'p,s;a
fYydka

uOHu l=vdje,a,"
kdl=¿.uqj
flfi,a j;a;"uOHu
l=vdje,a,

077-4486744

32

l=vdje,a, uOHu
290
l=vdje,a, uOHu
290

33

mQcH udjke,af,a
chidr ysñ

l=vdje,a, uOHu
290

jd¿ldrdu
úydria:dkh"l=vdje,a,

077-9069728

34

ta'tÉ'lreKdj;S

uOHu l=vdje,a,"

071-0966189

35

t,a'jhs'pkaø,;d
ã'mS'fiakl

ueo fndaiñ÷ udj;"
uOHu l=vdje,a,"
kef.kysr l=vdje,a,

076-8021046

36

l=vdje,a, uOHu
290
l=vdje,a, uOHu
290
l=vdje,a,
kef.kysr 287

97

071-9123274

077-6071983

37

ta'tÉ'welauka

l=vdje,a,
kef.kysr 287
l=vdje,a,
kef.kysr 287

kef.kysr l=vdje,a,

077-7112631

38

fla'tÉ'his;a
l=udr

.%du ks<Odß" kef.kysr
l=vdje,a,

071-6520765

39

ks,añKS foaúld

l=vdje,a,
kef.kysr 287
l=vdje,a,
kef.kysr 287
lÜglvqj ol=K
251

kef.kysr l=vdje,a,

077-8322972

40

mS'tï'wkq,dj;S

kef.kysr l=vdje,a,

047-5928651

41

k,ska m%ikak

jdähf.dv" mdi, wi,

071-3544718

42

tia'ls%Ydka;

lÜglvqj ol=K
251

hdh 18"fj,.dj
j;a;"lÜglvqj

071-0807044

43

ví'tka'mS'iqika;

lÜglvqj ol=K
251

.%du ks<Odß"lÜglvqj
ol=K

071-5645657

44

ã't,a'i§m
È,aYdka

lÜglvqj ol=K
251

fkd'115"hdh 18"
lÜglvqj

071-6565734

45

cS'tA'wkqrisß

lÜglvqj ol=K
251

hdh 18"lÜglvqj"rkak

071-3082863

46

ví'úu,isß

/lj kef.kysr
254 $ /lj ngysr
255

Treje,a,"/lj
kef.kysr

077-9399016

47

ví'ir;a

/lj kef.kysr
254 $ /lj ngysr
255

cS'à'biâ
.ïudkh"fyÜáhfmd,"/
lj

071-3522715

48

tia tÉ'mshiS,s

/lj kef.kysr
254 $ /lj ngysr
255

Treje,a,"/lj
kef.kysr

071-3772362

49

tia'tÉ'wfkdaud

/lj kef.kysr
254 $ /lj ngysr
255

fmdl=Kf.dv"/lj"
fkfgd,amsáh

047-5619838

50

whsjka nÿf.a

/lj kef.kysr
254 $ /lj ngysr
255

Treje,a,"/lj"
fkfgd,amsáh

077-5958672

51

ta'cS'tÉ'ta'§msld

l=vdje,a, ol=K
291

fk;añK" ol=K
l=vdje,a,

071-7037035

52

huqkd Ysrdks
uq;=ud,

l=vdje,a, ol=K
291

yqïudk mdr" ol=K
l=vdje,a,

078-6278426

98

53

tï'tï'tia'ruHd
ldka;s

l=vdje,a, ol=K
291

.%du ks<Odß" ol=K
l=vdje,a,

077-9069728

54

tÉ'ksud,s

l=vdje,a, ol=K
291

úYdld udj;" ol=K
l=vdje,a,

077-2448074

55

ví'ta'iqO¾ud
pkaø,;d

l=vdje,a, ol=K
291

rx." ol=K l=vdje,a,

077-5157105

නදේ්දේවල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන
ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- වීරකැපාය
නනු
නංක

නෙ

ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ

ලිියනය

ජංගෙ

01

මස්ථ.ජී.සින්ා ස්න

හීන කහ්මුණ 492

රුප්ප ා රොටුබ ා මොදරඒාන

0774784212

02

බී.ා ප්රමදාස්
ජී.ම්.මාකා ගොඩ

04

නිා රෝකා ාතුරාංගනී

උඩහා කොරටුඒ කැදා
ා මොදරඒාන
ාම නිාදාරී
කා්ය,ාා, හීන කහ්මුන
මලුත් ා ගදර ා මොදරඒාන

07770594800

03

05

ීම.ජී.ා රෝහිනී

140/3 ා කො හ ා මොදරඒාන

0711301902

06

පී.ව.ා්්රානි

,ාපා නිඒස් ා මොරක්ා දා ගොඩ

0779293945

07

තුසි් ාදුනික
ස්රත් ඒෑඒාා ව

09

දිාානි ාතුන්කා

10

හකා් ්රාංග

්න්දු නිඒස් ගක ක්ද
පාර ා මොරක්ා දා ගොඩ
ස්දස් ද,ාරත්න
පාර ා මොරක්ා දා ගොඩ
ස්දු ා ස්ඒන ගකක්ද
ා මොරක්ා දා ගොඩ
ා දොඩම්ගහ ා කොරටුඒ
ා මොරක්ා දා ගොඩ

0723925668

08

හීන කහ්මුණ
492
හීන කහ්මුණ
492
හීන කහ්මුණ
492
හීන කහ්මුණ
492
දේෙොරකන්දේදදේගොඩ
480
දේෙොරකන්දේදදේගොඩ
480
දේෙොරකන්දේදදේගොඩ
480
දේෙොරකන්දේදදේගොඩ
480
දේෙොරකන්දේදදේගොඩ
480
කනුමුමදේදළධය/නැ
471
කනුමුමදේදළධය/නැ
471

පැතුම් මුකාඒත්් ඒාස්ථමුකා

0771775207

ඇ බගහඒත්්
උඩා දනි, ඒාස්ථමුකා

0473477709

කනුමුමදේදළධය/නැ
471
කනුමුමදේදළධය/නැ
471

ා ්ාබුගහඒත්් මුකාඒත්්

කනුමුමදේදළධය/නැ
471

මහරුප්ප උඩා දනි, ඒාස්ථමුකා

දහනා,ක
11

ා ක් ග.ආන්, දාස්

12

ම්.ව.සුමනාඒතී

13

ා ක් ග.මයිරාාංගනී

14

ා මෝක් ගකා රාංිනී

15

ිළයුමාඒතී

ස්්ගස්ථආර
ා කොරටුඒ උඩා දනි, ඒාස්ථමුකා

99

0718035851
0717685306

0725455227
0726993550
0777795477

16

කරුනාරත්න

නතුවල 476

දාංගහ ා කොරටුඒ නතුඒා
ඒාස්ථමුකා

0779105080

නතුවල 476

ා්ා දඒත්්
මැදා ගදර නතුඒා ඒාස්ථමුකා

0770373458

ගරුසිාංහ
17

මච්.ජී.මා නෝිා
ප්රි,ද්යශය සනී

18

මනුාා ි,සිාංහ

නතුවල 476

ා හමගින් නතුඒා ඒාස්ථමුකා

0715763982

19

ාම්ිළකා කාසිාංහ

නතුවල 476

0711578270

21

මච්.ආ්ය.ස්හ් ප්රමි් නතුවල 476

නිමක
ා ස්ඒන නතුඒා ඒාස්ථමුකා
ා ස්ා හස් නිඒස් නතුඒා

0777653640

ඒාස්ථමුකා
22

ඩබ්.මච්.නිමකසින්

උඩා දනි, 474

ා පත්්ා ්යඒත්් කාාස්ා ගොඩ

07125329940

23

ජී.ප්රි,ාංකා

උඩා දනි, 474

කැකුනා හන පකා ාක්ද

0475712571

මකකා් ම
24

මච්.ඩබ්.ා්්රානි

උඩා දනි,474

ා පත්්ා ්යඒත්් කාාස්ා ගොඩ

0712532940

25

ආ්ය.ා ක් ග.ප්රභාත්

උඩා දනි,474

්රුෂි ස්මගි මාඒ් උඩා දනි,

0778720672

26

ජී.ාා ්යකා

උඩා දනි,474

්රුෂි ස්මගි මාඒ් උඩා දනි,

0779861045

27

ව.මස්ථ.ස්මාා ස්න

ඕා ක් ගා ඒා 487

0770614369

28

ජී.ඩබ්.සින්ා ස්න

ඕා ක් ගා ඒා 487

උඩහා කොරටුඒ
ඕා ක් ගා ඒා ා මොදරඒාන
ර්ාංචිඒත්්
ඕා ක් ගා ඒා ා මොදරඒාන

29

මක.නිා රෝකා නිකමිනි

ඕා ක් ගා ඒා 487

ාම නිාධ්ාන්

0773092985

30

ඕා ක් ගා ඒා 487

හාංස්ස්ා ඕා ක් ගා ඒා

0775374151

31

ජී.ම්.ර්කථිළකා
ා හම් ම
ව.මස්ථ.ස්මාා ස්න

ඕා ක් ගා ඒා 487

උඩහ ා කොරටුඒ ඕා ක් ගා ඒා ා මොදරඒාන

0770614369

32

ා ක් ග.ජී.ස්ජි්රත්න

සුමිහින්ගම 468

ා ඒරලුගස්ථා හන ා දනගම

0724553996

33

ව.පී.කරුණාඒතී

සුමිහින්ගම 468

සිරානි නිඒස් සුමින්ගම මීය  ඇකා

0719509895

34

ීම.ජී.දුමි්ද

සුමිහින්ගම 468

ාලුක් ගකැ ක, මහමඩිත්්

0770277207

35

ා ක් ග.ජී.ා ප්රමා්ා

සුමිහින්ගම 468

පැගින්ා හන මහමඩිත්් මීය  ඇකා

0779351981

36

මච්.මස්ථ.රාංි්

සුමිහින්ගම 468

29 සුමිහින්ගම ීම ඇකා

0714710729

37

ව.ව.සුනික

, කගා ාහා 488

මධුකානි , කගා ාහා ා බලිමත්්

0718508776

38

ිළ,දාස් රුඒ්ප මරණ

, කගා ාහා 488

0718508776

39

මච්.ව.දනුකථක ප්රි,ද්යශය සන

, කගා ාහා 488

මාරගහා කොරටුඒ , කගා ාහා
ා බලිමත්්
ාම නිාදාරී , කගා ාහා

40

ව.සුමුදු ඒතුරාංග

, කගා ාහා 488

මදුකානි , කගා ාහා ා බලිමත්්

0711508776

41

ා ක් ග.මලුත් ආරච්චි

, කගා ාහා 488

ප්ස්ක ා කොරටුඒ , කගා ා බලිමත්්

0717895634

42

මස්ථ. මාකසින්

කඩිගමුඒ / නැ 483

දිවුකගහ ා කොරටුඒ කඩිගමුඒ

0475611723

100

ඕා ක් ගා ඒා

0710006353

07183360027

43

ඩී.මම්.ඩි.ිළ,දාස්

කඩිගමුඒ / නැ 483

සින්ා ස්ඒන ්මාඩුඒ ා මොදරඒාන

0774510649

44

 මලිනිකා දි්යශය සනී

කඩිගමුඒ / නැ 483

ා ,්සි් ්මාඩුඒ ා මොදරඒාන

07411075754

45

ශය සයාමා රාිපක් ගක

කඩිගමුඒ / නැ 483

46

ආ්ය.මක.ධ්නපාා

කඩිගමුඒ / නැ 483

ා බොයි ා ්ය ා කොරටුඒ ්මාඩුඒ
ා මොදරඒාන
ා දම කැ කආර ්මාඩුඒ ා මොදරඒාන

0777294760
076770470
0771701650

47

මනුරාධ් පන්ගා

ඒාේඒ 491

මැදා ගදර මක් ගකා ගොඩ ා මොදරඒාන

0772327287

48

ා ක් ග.මච්.ආ්ය.ා්දික

ඒාේඒ 491

ගුරුා ගදර ඒාේඒ ා මොදරඒාන

0712027876

49

ාා නෝකා රුඒ් ම

ඒාේඒ 491

ාම නිාදාරී ඒාේඒ ා මොදරඒාන

0713731580

50

ඒාේඒ 491

92/1 උස්ථඒත්් ඒාේඒ ා මොදරඒාන

0778097278

51

මස්ථ.ා ේ
රස්්දු
ා ශශය සා් රත්නා,ක

ඒාේඒ 491

්ාගහා කොරටුඒ ඒාේඒ ා මොදරඒාන

0714710715

52

ා ස්ෝමා ස්මරසිාංහ

ා මොදරඒාන/දකුණ 486

ස්ම්පත් නිඒස් ඒාස්ථමුකා ා මොදරඒාන

0727876751

53

ඩී.මම්.ජි.ප්රී මකා

ා මොදරඒාන/දකුණ 486

77. ඒතුමුකා ා මොදරඒාන

0779550403

54

මම්.රක.ව.රාංජිත්

ා මොදරඒාන/දකුණ 486

මප්යණා ා මොදරඒාන

0773114720

55

මධුකා ාක් ගමාලි

ා මොදරඒාන/දකුණ 486

මයිාගහ ා දනි, ඒනුමුකා ා මොදරඒාන

0718234227

56

මච්.ා ක් ග.ා ප්කාා ශ්රීමාලි

ා මොදරඒාන/දකුණ 486

77 ඒතුමුකා ා මොදරඒාන

0771920058

57

ඩබ්.මම්.මනුාාඒතී

ක්ා දබැශද 478

පැගින්මඩුඒ ක්ා දබැශද

0714989172

58

ඩබ්.මම්.දිලුම් ස්රාේ

ක්ා දබැශද 478

පැගින්මඩුඒ ක්ා දබැශද

0714924680

59

ස්ා ේමුනිා ව ීමරරත්න

ක්ා දබැශද 478

කනා දබැශද ඒාස්ථමුකා

0715691601

60

මම්.මම්.ස්ා ේසින්

ක්ා දබැශද 478

කනා දබැශද රාිර්රා ගොඩ

0718170023

61

පී.ස්ම්

ක්ා දබැශද 478

ා ්ාබුගහ ඒත්් ඒාස්ථමුකා

0712059398

62

ා ක් ග.ජී.ගුනදාස්

ා ගොඩඒැ්න 479

මැදා ගොඩ ා ගොඩඒැ්න

0716516986

63

ඩබ්.කරැණාදාස්

ා ගොඩඒැ්න 479

0711120179

64

පී.පී.මයි.කුමාර

ා ගොඩඒැ්න 479

ා කා හක ා කොරටුඒ ා ගොඩඒැ්න මීය 
ඇකා
ාම නිාදාරී

65

මා හකථ ාතුරාංග

ා ගොඩඒැ්න 479

ස්මරතුාංග ඒත්් ා ගොඩඒැ්න මීය ඇකා

0713403684

66

මක.ව.ස්ාගර ා ශස්්ද

ා ගොඩඒැ්න 479

ස්ාගර ා ගොඩඒැ්න මීය  ඇකා

0772647691

67

ව.මස්ථ.ව. ප්රි,ද්යශය සනී

, කගා පහා 489

22 බී උඩහගහඒත්් , කගා

0715502969

68

ශය සයාමලී ගමා ව

, කගා පහා 489

ප්ස්ා ක ා කොරටුඒ ා මොදරඒාන

0770311480

69

මක.ා ක් ග.ද,ාා ස්න

, කගා පහා 489

සින්ා ස්ඒන , කගා

0773051610

70

ව.පී.මා නෝමා

, කගා පහා 489

ගම්මඇශා දා ග ඒත්් , කගා

0715536373

71

ව.ව.සින්පාා

, කගා පහා 489

ආසින් , කගා ා මොදරඒාන

0776561249

72

රාංිනී දහනා,ක

්ාහගම්ඒාඩුඒ / ා 481

ා නෝ 02 මුදුන ඒාස්ථමුකා

73

ා ක් ග.්ය.ා්ා ්රස්ථන

්ාහගම්ඒාඩුඒ / ා 481

ා නත්මිණ ්ාහගම්ඒාඩුඒ

101

07759544450

සූරියවැව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන ස්ාාපතිචවරුන්දේේ
විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- සූරියවැව

නනු
නංක
01

නෙ
ව.ා්්ර ා ස්න

ාෙ ළධලධා/ 
වස්ෙ
මීය ගහිදුර 102

ලිියනය

02

ආ්ය.පී.ිළ,ා ස්න

මීය ගහිදුර 102

මීය ගහිදුර සුන්,ඒැඒ

0773040160

03

ීම.පී.දිස්ානා,ක

මීය ගහිදුර 102

ා ඒා හරපෑාැස්ථස්
මීය ගහිදුර

0719369405

04

ඊ.ා ක් ග.ප්රි,් ම ා ්යා

මීය ගහිදුර 102

ා ඒා හරපෑාැස්ථස්
මීය ගහිදුර.

0778679153

05

ඕ.මම්.කරුණාා ස්න

මීය ගහිදුර 102

ා ඒා හරපෑාැස්ථස්
මීය ගහිදුර.

06

ා ාස්ථලි ි,ා ස්කර

හබරත්්ඒා 137

පහාගම ා කොවගකා

0719740282

07

වමච් ීමරසිාංහ

හබරත්්ඒා 137

0717506161

08

පීපී කරුණාදාස්

හබරත්්ඒා 137

ා නො 136
හබරත්ඒා ා කොවගකා
පහාගම ා කොවගකා

09

ඩබ්මම් මාංජුාා
දම,් ම

හබරත්්ඒා 137

පහාගම ා කොවගකා

10

ආ්ය මමිා රස්ාක් ග

හබරත්්ඒා 137

පහාගම ා කොවගකා

0725196262

11

ඩබ්.ා්දික

ස්මාිා ස්ඒාර්ර
105

ා නො58/1 ා දයි,්දර
සූන්,ඒැඒ

071-9347771

12

ආ්ය.මම්.ි,ාත්

ස්මාිා ස්ඒාර්ර
105

367 ගකඒැඒ හ්දි,
සූන්,ඒැඒ

072-3471005

13

ා ක් ග.ජී.ආ්ය.මකකා් ම

ස්මාිා ස්ඒාර්ර
105

ාම නිළධ්ාරී
ස්මාිා ස්ඒාර්ර

071-4218932

14

සුිා්ා ා ස්නාධීර

ස්මාිා ස්ඒාර්ර
105

ා නො 16 ගකඒැඒ හාංදි,
සුන්,ඒැඒ

071-2825920

ා ඒා හරපැාැස්ථස්
මීය ගහිදුර

පුශගලික
0710870631

0718031462
0725351951

102

15

මයි.ව.රූපා
පශමකුමාන්

ස්මාිා ස්ඒාර්ර
105

මඹා ස්ඒන ගකඒැඒ
හාංදි, හාංදි, සුන්,ඒැඒ

16

මස්ථ. ස්මාාඒතී

ඒැදිඒැඒ 136

ා නො 39ව දකුණු කඩඒර
ා කොක් ගගකා

071-2121040

17

පී.ා ක් ග.ධ්නපාා

ඒැදිඒැඒ 136

උතුරු කඩඒර
ා කොක් ගගකා

071-3774814

18

ඒයි.මච්.සුා ්ත්රා
කුමාර

ඒැදිඒැඒ 136

උතුරු කඩඒර
ා කොක් ගගකා

078-8030183

19

මච්.ජි.ආ්ය,දාස්

ඒැදිඒැඒ 136

දකුණු කඩඒර
ා කොක් ගගකා

20

මක.පී.මස්ථ. නිලූකා

ඒැදිඒැඒ 136

උතුරු කඩඒර
ා කොක් ගගකා

21

ඩබ්.ව.ජිනදාස්

ාහාකුඹුක් ගඒැඒ
100

ාහා කුමුක් ගඒැඒ
මීය ගහිඳුර සූන්,ඒැඒ

047-5618170

22

ආ්ය.ා ක් ග.පශමිණි

ාහාකුඹුක් ගඒැඒ
100

ාහා කුමුක් ගඒැඒ
මීය ගහිඳුර සූන්,ඒැඒ

071-7430350

23

බී.ජි.ව.ශය සා් ම
ප්රි,ද්යශය සනී

ාහාකුඹුක් ගඒැඒ
100

ාහා කුමුක් ගඒැඒ
මීය ගහිඳුර සූන්,ඒැඒ

071-9369075

24

ආ්ය.මම්.නිාම් ම

ාහාකුඹුක් ගඒැඒ
100

පහා කුමුක් ගඒැඒ
මීය ගහිඳුර සූන්,ඒැඒ

071-1298592

25

ීම.ජී.නිකමිණි ීම්ය ම

ාහාකුඹුක් ගඒැඒ
100

ාහා කුමුක් ගඒැඒ
මීය ගහිඳුර සූන්,ඒැඒ

071-9538190

26

මච් ම් කරුණාදාස්

සුරුස්රුගම 104

මාංක 08 ඒැලි ආර
සූන්,ඒැඒ

071-3800100

27

ා ක් ගජි නුඒ් ාානක

සුරුස්රුගම 104

මාංක 149  මලිනි නිඒස්
ා කෝාංකැ කආර සූන්,ඒැඒ

077-6149733

28

ඒ,ජිමස්ථ දිාාංකා

සුරුස්රුගම 104

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
සුරුස්රුගම

071-1141084

29

ආ්ය ලිාාඒ ම

සුරුස්රුගම 104

පවුක ා ස්්ය නි.
කා්ය,ාා, සුරුස්රුගම

071-6213633

30

ටීමම් ප්රි,්් කුමාර

සුරුස්රුගම 104

මාංක 148සුරුස්රුගම
සූන්,ඒැඒ

077-9114279

103

071-6403325

31

ජී.මජිත් ප්රි,් ම

නාබඩගස්ථඒැඒ
110

හස් මර්ර ගම්මාන,
නබඩගස්ථඒැඒ සූන්,ඒැඒ

077-9539741

32

මච්.ඩබ්.ස්ජි්ා ශය සා් ම

නාබඩගස්ථඒැඒ
110

120/1 හස්ථ මර්ර ගම
සූන්,ඒැඒ

071-0464276

33

ආ්ය.ඒරුණි උා ශියකා

නාබඩගස්ථඒැඒ
110

1089/ හස්ථ මර්ර
නබඩගස්ථඒැඒ සූන්,ඒැඒ

071-2505294

34

මස්ථ.පී.ව.ා ්යණුකා

නාබඩගස්ථඒැඒ
110

ා නො349 හස්ථ මර්ර
සූන්,ඒැඒ

35

මච්.මච්.සුජිත් ද්යශය සන

නාබඩගස්ථඒැඒ
110

11/74 නබඩගස්ථඒැඒ
හස්ථ මර්ර සූන්,ඒැඒ

36

නිශය සා්් ඒනිගසිාංහ
ම,ා

ර්මුදුඒැඒ 99

මිහිදුගම ර්මුදුඒැඒ
සුන්,ඒැඒ

37

ා ක් ග.ජී ා්දික ප්රි,්්
ම,ා

ර්මුදුඒැඒ 99

මිහිදුගම ර්මුදුඒැඒ
සුන්,ඒැඒ

38

ස්ෑම් ස්ා ේසිාංහ ම,ා

ර්මුදුඒැඒ 99

ස්හාර මාඒ් ර්මුදුඒැඒ
සුන්,ඒැඒ

39

ව.ජී ගාංගානි ශය සයාමලී
මි,

ර්මුදුඒැඒ 99

මාංක 41 ර්මුදුඒැඒ
සුන්,ඒැඒ

දේබලිනත් ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන
ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- දේබලිනත්

මනු
මාංක
01

නම

ාම නිාධ්ාරී ඒස්ම

ර්ශගලික

නි්යමාා ාක් ගමිණි ස්මරීමර

ා බලිමත්් නගර,-351

0771623502

02

ා ම්නකා ර්ාංචිා හඒා

ා බලිමත්් නගර,-351

0724537476

03

ා ක් ග.රත්නා,ක

ා බලිමත්් නගර,-351

0472251409

04

මච්.ඩබ්.ා ක් ග.නි්යමාක

ා බලිමත්් නගර,-351

0719117857

05

මච්.මක.සුනික

ා බලිමත්් නගර,-351

0775354613

06

ආ්ය.මච්.ව.මයිරාාංගනි

නිහිළුඒ බ හිර -327

0714075646
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07

ආ්ය.මච්.ව. සින්ා ස්න

නිහිළුඒ බ හිර -327

0711645922

08

ජී.ව.ාා්දනි

නිහිළුඒ බ හිර -327

0719634302

09

මාංගලිකා ඒ්නිගම

නිහිළුඒ බ හිර -327

0712895894

10

ිළ,දාස් ස්හබ්දු

නිහිළුඒ බ හිර -327

0718134452

11

මම්.ඩී.මමරා ස්ෝම

උඩුගකා මොා මේ-324

0475715307

12

ිළ.ා ක් ග.ව. සුනික

උඩුගකා මොා මේ-324

0475680881

13

මම්.ඩී.කාස්්දි

උඩුගකා මොා මේ-324

0775715307

14

මජිත් ස්ම් ගමා ව

උඩුගකා මොා මේ-324

0776231705

15

බුශධික ඒැලිඒත්්

උඩුගකා මොා මේ-324

0721407006

16

මස්ථ.ව.කරුණාා ස්න

මි්යස්ථඒත්්-369

0718311551

17

ඩබ්.ව. ි,්්

මි්යස්ථඒත්්-369

0776338973

18

කුසුමා ා කොඩිතුඒක් ගකු

මි්යස්ථඒත්්-369

0718181579

19

ආන්,දාස් ප මරණ

මි්යස්ථඒත්්-369

0473478565

20

ා ක් ග.ව.ා ප්රමා්ා

මි්යස්ථඒත්්-369

0718906040

21

 මාක් ග ා දනිිළ ක,

මම්බා උතුර-371

0710872070

22

ඩබ්.පී.මජිත් කුමාර

මම්බා උතුර-371

0779911338

23

ඩබ්.පී. රා ම්කා ාක් ගමාලි

මම්බා උතුර-371

24

මාා නක ස්ථඒ්යණපාලි

මම්බා උතුර-371

0473621421

25

ඩබ්.පී.බුශධ්දාස්

මම්බා උතුර-371

0474911240

26

මස්ථ.ඩී.ා ක් ග.ලි,නආරච්චි

්ාරා ප්න්,-323

0773115216

27

මජිත් ස්ක්රමනා,ක

්ාරා ප්න්,-323

0714422753

28

ඩබ්.ව.ා ක් ග.රාංිනි

්ාරා ප්න්,-323

0782950203

29

යු.මස්ථ.ඒයි.ා ප්රමාඒ ම

්ාරා ප්න්,-323

04757208825

30

ශ්රි,ානි දහනා,ක

්ාරා ප්න්,-323

0775011102

31

ව.මක.ස්කස්්

ගාගම උතුර- 377

0771314283

32

මම්.ව.ා ප්රමා්්ර

ගාගම උතුර- 377

0779824559

33

නුඒ් චි්්ක

ගාගම උතුර- 377

0775435571

34

මම්.මම්.සුම මපාා

ගාගම උතුර- 377

0473474882

35

මස්ථ.ීම.වකනා,ක

ගාගම උතුර- 377

0778858221
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36

ඩී.ජී.ප්රදීප්

මර්ා ඒා උතුර-334

0717439417

37

සිස්ර කුමාර

මර්ා ඒා උතුර-334

0771805810

38

රූපා නිශය සා් ම

මර්ා ඒා උතුර-334

0714868891

39

ඊ.ජි.දුකමිනි

මර්ා ඒා උතුර-334

0724107304

40

ඒයි.ජි.ාසුරු ශය සානක

මර්ා ඒා උතුර-334

0718561159

41

ව.ජි.ි,සින්

කුඩාහීකා උතුර-368

0718182632

42

ව.ිළ.උර්ක රීම්්ර

කුඩාහීකා උතුර-368

0712294021

43

ආ්ය.ශ්රි,ානි

කුඩාහීකා උතුර-368

0712785047

44

ජි.ව. සුස්්්

කුඩාහීකා උතුර-368

0718672278

45

ජි.ව.ි,සින්

කුඩාහීකා උතුර-368

0718182632

46

මස්ථ.මච්.ා ඩ්ස්ඩ්

දම්මුකා බ හිර-318

0726064925

47

පී.ජි.සුමිත්

දම්මුකා බ හිර-318

0774237105

48

ාා ්යකා නුඒ් ම

දම්මුකා බ හිර-318

0778463455

49

සුනික මහානාම

දම්මුකා බ හිර-318

0717341783
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ෙම්බන්දේ ොග ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන
ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- ෙම්බන්දේ ොග
මනු
මාංක
01

නම

ාම නිාධ්ාරී ඒස්ම

ලිිළන,

ර්ශගලික

ඩබ්.පී ි,රත්න
ඩී.ීම මනුාා ශ්රි,ාණි

03

ා්්රානි දිස්ානා,ක

04

පී.බී ා ස්පාලිකා

27/10 හ්යක ස්මින ර්ර
හම්බ්ා ්ො
67 ස්කමමේ
ීමදි, හම්බ්ා ්ො
50/7 මා ්ය පාර.
හම්බ්ා ්ො
ිළලිප් ීමදි, හම්බ්ා ්ො

077-9304343

02

05

ආ්ය.පී ිළ,දාස්
මම්.ඩී මනුර කුමාර

07

බී ප්රදීප් කුමාර

සිසිාස්ගම -124

97 ාගමේ
පාර හම්බ්ා ්ො
මාංක 216/1 පදනම
ාදින්ිළ සිසිාස්ගම
හම්බ්ා ්ො
මාංක 7/19A සිසිාස්ගම
හම්බ්ා ්ො

047-5686708

06

හම්බ්ා ්ො බ
94
හම්බ්ා ්ො බ
94
හම්බ්ා ්ො බ
94
හම්බ්ා ්ො බ
94
හම්බ්ා ්ො බ
94
සිසිාස්ගම -124

08

ව.ආ්ය සින්ක

සිසිාස්ගම -124

071-6424266

09

සිසිාස්ගම -124

10

පී.මම්.ආ්ය ස්්ධ්යා
මාානී
ජී.මච් ා්දන කුමාර

11

ා ක් ග.මක ා්දන

ා ගොඩඒා,-126

සිසිාස්ගම
හම්බ්ා ්ො
මාංක 25 සිසිාස්ගම
හම්බ්ා ්ො
සිසිාස්ගම
හම්බ්ා ්ො
ස්හාර පාර ා ගොඩඒා,

12

මම් ා ම්නක සුා ශශය සථ

ා ගොඩඒා,-126

ස්ශය සාකා මාඒ් ා ගොඩඒා,

071-6070887

13

ා ගොඩඒා,-126
ා ගොඩඒා,-126

ස්ශය සාකා මාඒ්
ා ගොඩඒා,
ස්හාර පාර ා ගොඩඒා,

077-0295749

14

ආ්ය.මස්ථ.ආ්ය.ජී
මා නෝමා
මස්ථ.ව ප්රි,්්

15

පී.ජී සුස්්්

ා ගොඩඒා,-126

ස්මින මාඒ් ා ගොඩඒා,

072-2155304

16

ඩබ් ජී ශ්රි,ාණි

බූ්දා-81

072-9490620

17

ව.ජී මජිත් නිශය සෘ්්

බූ්දා-81

මාංක 22 බූ්දා
හම්බ්ා ්ො
මාංක 25

18

ව.ජී ශය සාමාඒතී

බූ්දා-81

බූ්දා

047-5688032

19

ඩබ්.ජී සුදා ස්ෝම

බූ්දා-81

බූ්දා හම්බ්ා ්ො

071-9146678

20

මස්ථ.ව සුජීඒා ලීාානි

බූ්දා-81

බූ්දා හම්බ්ා ්ො

047-5682959

හිරහිරහිරහිරහිර-

සිසිාස්ගම -124
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071-9022669
077-3515247
077-5139115

077-6423013
077-5025290

071-5710129
071-3409595
071-7346565

077-9182452

077-6610220

21

ා හමා්්ර ලි,නා ව

ා ගෝා නොරුඒ-95

14/1 හම්බ්ා ්ො
ා ගෝා නොරුඒ
ප්ඒැඒ
ා ගෝා නොරුඒ
07 කණුඒ ා ගෝා නොරුඒ

071-7428748

22

පී.ජී ා ්යණුකා ාා්දනී

ා ගෝා නොරුඒ-95

23

මස්ථ.ආ්ය ා ප්මසින්

ා ගෝා නොරුඒ-95

24

මස්ථ.ා ක් ග ර්ාංචිා හඒා

ා ගෝා නොරුඒ-95

බදගින්, පාර 06
කණුඒ.ා ගෝා නොරුඒ

071-2561641

25

ීම.බී ා ස්ෝමදාස්

ා ගෝා නොරුඒ-95

071-2397616

26
27

ඩබ්.පී ාමි්ද
මම්.ව ප්රස්්න

මින්ේිස්ා-123
මින්ේිස්ා-123

28

ා ක් ග.ටී.ව රත්නසින්

මින්ේිස්ා-123

29

මච්.ව ස්කථනා ස්ා මෝධි

මින්ේිස්ා-123

30

මක.සී ි,රත්න

මින්ේිස්ා-123

31

ඩී.ීම සුග්පාා

බූ්දා-81

32

ාමත් මදුස්ාං

බූ්දා-81

33

මච්.ජී ප්රි,් ම

බූ්දා-81

34

ව.පී ා රෝහණි

බූ්දා-81

35

මම්.ආ්ය රසිකා

බූ්දා-81

36

ා ේ.ඩී ස්ම් ශය සා්්

ස්ාා මෝදාගම-92

ා ගෝා නොරුඒ
හම්බ්ා ්ො
පාස්ක මාඒ් මින්ේිස්ා
51/1 මඩි 100
පාර මින්ේිස්ා
මවුස්ථා කෝ් මතුරු
පාර මින්ේිස්ා
මවුස්ථා කෝ් පාර
මින්ේිස්ා
81/15 රණස්රුගම මින්ේිස්
ා
ා ්ළුකා බූ්දා හම්බ්්
ා ්ො
ා ්ළුකා බූ්දා හම්බ්්
ා ්ො
සූන්,ඒැාෑන බූ්දා හම්බ
්ා ්ො
ා ්ළුකා බූ්දා හම්බ්්
ා ්ො
සූන්,ඒැාෑන බූ්දා හම්බ
්ා ්ො
933/1 මළුත් පාර කටුඒැඒ

37

මයි.ගුණතුග

ස්ාා මෝදාගම-92

071-3541087

38

ඕ.ඩී ශ්රි,ානි

ස්ාා මෝදාගම-92

823
කටුඒැඒ
68/1/G,රාිපක් ගක මාඒ්

39

මම්.බී ශය සකිාා

ස්ාා මෝදාගම-92

93 රාිපක් ගක මාඒ්
ස්ාා මෝදාගම

072-5058

40

ජී.මච්.ආ්ය මුතුකුමාරණ

ස්ාා මෝදාගම-92

071-0408342

41

මච්.ව නිශය සා්්

්ම්මැ්නාඒ -86

15/45 සුනාමිගම
හම්බ්ා ්ො
ා නො.52
්ම්මැ්නාඒ

42

්ම්මැ්නාඒ -86

කෑලි,ඒැාෑන. බඳගින්,

071-2256397

43

ව.ඩබ්.පී කැලුම්
ාස්්්
යූ.පී මා ශය සෝකා මාා නක

්ම්මැ්නාඒ -86

කෑලි,ඒැාෑන.

071-3121576

90

ා ක් ග.මක ා්්රා්ා

්ම්මැ්නාඒ -86

ධීඒර ගම්මාන බඳගින්,

071-9022667

108

077-922243
077-2598278

072-8005590
077-9557370
072-4868618
075-5213962
077-1936605
047-5680004
047-5788595
047-3473248
047-5788595
072-5009071
072-8110046

077-7456048

071-7438833

නම්බලන්දේ ොග ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන
ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- නම්බලන්දේ ොග
මනු
නම
ාම නිාධ්ාරී ඒස්ම
මාංක
01
ආ්ය ධ්්යමපාා
ලි,්ගස්ථා ්ො 133
02

පීව ස්රත්ා්්ර

ලි,්ගස්ථා ්ො 133

03

ලි,්ගස්ථා ්ො 133

04

මච්ා ක් ග ා නස්ක
ි,රත්න
ආ්යව සුජීඒ ස්දරුඒ්

05

ඩබ්මච් නිමක

ලි,්ගස්ථා ්ො 133

06

වමච්ා ක් ග ගුණා ස්න

ා බෝාාන උතුර139

07

මච්ව ස්ම් ශ්රීාාක

ා බෝාාන උතුර139

08

ඩබ්.මස්ථ.ව.ාතුර
ධ්නුකථක

ා බෝාාන උතුර139

09

වපී නදීශය සා

ා බෝාාන උතුර139

10

ඊපී සුධ්්යමා

ා බෝාාන උතුර139

11

ලි,නා ව මහි්ද

ා බෝාාන දකුණ140

12

වමම් ාා්දනි

ා බෝාාන දකුණ140

13

මම්ම්මම් නිස්ා්ය

14

ලි,්ගස්ථා ්ො 133

ලිිළන,

ර්ශගලික

මාංක 635 රුු ණූ
ලි,්ගස්ථා ්ො
බරඒකුඹුක.
රුු ණූ
ලි,්ගස්ථා ්ො මමුණ
පාර බරඒකුඹුක.
173 රුු ණු න්දි,ගම.

071-5491130

මාංක 730 රුු ණු
න්දි,ගම.බරඒකුඹුක.
රුු ණු ලි,්ගස්ථා ්ො
බරඒකුඹුක.

071-9121885

87/2, ා බෝාාන රුු ණු
රීදි,ගම

071-4492826

072-4086990
071-8307095

072-9063567

071-0436575
ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
මම්බා්ා ්ො .
183/1/ව ා කොවගලු ආර
ා බෝාාන
109/1 ා බෝාාන රුු ණු
රීදි,ගම
ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
මම්බා්ා ්ො .
මැා ක ා කොළණි,
මම්බා්ා ්ො .

077-9515835

ා බෝාාන දකුණ140

මැා ක ා කොළණි,
මම්බා්ා ්ො .

075-8916540

ා ක් ගව ක සිරාජුදී්

ා බෝාාන දකුණ140

ා බෝාාන දකුණ
මම්බා්ා ්ො .

071-8834267

15

මම්ා ක් ග ිළ,දාස්

ා බෝාාන දකුණ140

ා බෝාාන දකුණ
මම්බා්ා ්ො .

077-9981483

16

මච්පී ා ස්පාා

කුඩා ා බෝාාන141

077-9135165

17

වඩබ්මච් ස්්ධීප

කුඩා ා බෝාාන141

18

ඩී ා රෝහිණී

කුඩා ා බෝාාන141

කුඩා ා බෝාාන
මම්බා්ා ්ො .
කුඩා ා බෝාාන
මම්බා්ා ්ො .
කුඩා ා බෝාාන
මම්බා්ා ්ො .

109

071-2270431
075-4000643
0715290520
072-6585839

071-6393750
047-3477649

19

ආ්යඩී ස්ම්්
ා ප්රමාාක

කුඩා ා බෝාාන141

කුඩා ා බෝාාන මම්බා්ා ්ො .

077-1123191

20

මච්වා ප්රමසින්

කුඩා ා බෝාාන141

කුඩා ා බෝාාන මම්බා්ා ්ො .

071-9464242

21

සි කඩබ්සි
ා මොා හොමේ ක

පලුගහා ගොඩැකා
147

පලුගහා ගොඩැකා මම්බා්ා ්ො .

071-1797802

22

071-7909667

පලුගහා ගොඩැකා මම්බා්ා ්ො .

071-9580876

24

ඩබ්මච් මාංජුා

ා බොරාැස්ථස් මම්බා්ා ්ො .

077-8754417

25

මකමච් ප්රදිප්

පලුගහා ගොඩැකා මම්බා්ා ්ො .

071-2488801

26

පලුගහා ගොඩැකා
147
පලුගහා ගොඩැකා
147
පලුගහා ගොඩැකා
147
පලුගහා ගොඩැකා
147
මකා පත්්ාඒ148

පලුගහා ගොඩැකා මම්බා්ා ්ො .

23

ආ්යමම්ඒයි
ස්ා නෝදනි
ජිජි ඩි ස්ම්පත්

උර්ක
පරණමා්න
මච්ජී රජි්
මකා පත්්ාඒ148
ධ්ම්මික
මච්ීම
මකා පත්්ාඒ148
ධ්්යමා ස්න
ලිා ඒෝනි නදීකා මකා පත්්ාඒ148

ඒා කඒත්් පාර මකා පත්්ාඒ පාර
මම්බා්ා ්ො .
මකා පත්්ාඒ පාර මම්බා්ා ්ො .

071-5170028

ා ාොලූ ප්ාන මම්බා්ා ්ො .

071-9414861

ා නො.2011/2 ඒා කඒත්්
පාර මකා පත්්ාඒ
මකා පත්්ාඒ පාර මම්බා්ා ්ො .

071-5403515

27
28
29
30

071-7490270

ඩබ්මච්ජී
ීමරසිාංහ
ා ක් ගමච්
ආන්, මාක

මකා පත්්ාඒ148
ඒැලිප ්ස්ා150

මැදා ගොඩ ඒැලිප ්ස්ා
මම්බා්ා ්ො .

077-6221833

32

ම්ජීපී මජිත්

ඒැලිප ්ස්ා150

071-3447107

33

න්දසින්
ගමා හඒා
මස්ථජී ගී මකා
ාක් ගමාලි
ස්සිදු ස්ත්ස්ර
පරණමාණ
ා ක් ගවමක
සුනික
ඒයිීමව ද්යශය සන

ඒැලිප ්ස්ා150

ාාකස්ථ ා පමේ ක, මා ගොඩමාඒ්
ඒැලිප ්ස්ා
මක් ගකස්ථස් මම්බා්ා ්ො .

ඒැලිප ්ස්ා150

දීපාංකර මාඒ් ඒැලිප ්ස්ා.

071-8210882

ඒැලිප ්ස්ා150

ළදරු උ,න මාඒ් ඒැලිප ්ස්ා.

071-4663317

ලුණම උතුර151

උත්ස්ාහ ිනහි් මාඒ් ලුණම.

047-5616377

ලුණම උතුර151

ජිනර්න මාඒ් ලුණම.

071-3258554

ඩබ්වා ක් ග
ධ්ම්මමිකා
ජීජී ා ම්නකා
මකකා් ම
උද, කුමාර

ලුණම උතුර151

ා ස්ඒා ිළ,ස් ලුණම මම්බා්ා ්ො .

071-3553517

ලුණම උතුර151

ජිනර්න මාඒ් ලුණම.

077-4307500

ලුණම උතුර151

රණස්රුගම ලුණම මම්බා්ා ්ො .

071-7224260

31

34
35
36
37
38
39
40

110

077-6029955

077-5140750

41

 කඩි ගමා ව

ලුණම දකුණ152

071-1755190

ලුණම දකුණ152

323 රිස්රණගම ලුණම මම්බා්්
ා ්ො .
342/02 කළර්ඒ පාර ලුණම
මම්බා්ා ්ො
රිස්රණගම ලුණම මම්බා්ා ්ො

42

මම්ා ක් ගආ්ය
ප්රස්ාංග
නි්ය ම ්නුකා

ලුණම දකුණ152

මස්ථජි
ා ස්ෝමපාා
ස්ම් ා ශශය සප්රි,

ලුණම දකුණ152

334 ලුණම මම්බා්ා ්ො

071-1185761

ලුණම දකුණ152

ලුණම මම්බා්ා ්ො

077-1557317

ආ්යපී සුමුදු
කුමාන්
වමස්ථපී සින්පාා
ා ේමච් හැන්,ම්
ා හමා්ා
බී ස්රණසිාංහ
මදින්සූන්,
ජීමකමච්
ස්ා ේදාස්
ා ක් ගා ක් ග මාංජුා
ඩබ්ජි ා රොකා්
හ්යකා
ීමරා ස්කර
ඩබ්ආ්ය ාා මෝදි
වවා ේ ප්රි,්්
මස්ථම්පීඩී
ි,ාත්
මස්ථපී ි,සින්
ස්ශය සාා කෑම්ස්ථ
ාලි්ා ි,සිාංහ
මකඒයි න්දන
කුමාර
පැතුම්
රාමනා,ක
ද,ා රත්නා,ක

කිවුා උතුර153

දළුගහා හන කිවුා ු ාංගම.

කිවුා උතුර
කිවුා උතුර

ිළාංගම කිවුා ු ාංගම.
මලුත් ඇා පාර කිවුා ු ාංගම

කිවුා උතුර

මලුත් ඇා පාර කිවුා ු ාංගම

කිවුා උතුර

දළුගහා හන කිවුා ු ාංගම.

කිවුා දකුණ154
කිවුා දකුණ154
කිවුා දකුණ154

මාංක 255 කිවුා ු ාංගම.
226/ව කරමැ ක,පාර කිවුා ු ාංගම.
කිවුා දකුණ ු ාංගම.

කිවුා දකුණ154
කිවුා දකුණ154
උහිළ ා ගොඩ160

මාංක 150 කිවුා ු ාංගම.
කිවුා ු ාංගම.
රත්නර්ර පාර පලුගස්ථඒැඒ ලුණම.

උහිළ
උහිළ
උහිළ
උහිළ

රත්නර්ර පාර පලුගස්ථඒැඒ ලුණම.
160 ගඋහිළ ා ගොඩ.
රත්නර්ර පාර පලුගස්ථඒැඒ ලුණම.
පැතුම් හාක ා මෝා
පලුගස්ථඒැඒ ලුණම.
ඒා කඒත්් මඩඒා.

65

මනුර කුාතුාංග

66

පැතුම්
රාමනා,ක

ඒාා ේඒත්්
නැා ගනහිර163
ඒාා ේඒත්්
නැා ගනහිර163
ඒාා ේඒත්්
නැා ගනහිර163
ඒාා ේඒත්්
නැා ගනහිර163

ා ගොස්ින ා ස්ඒා මධ්යස්ථාාන, ලුණම.

64

මස්ථ
ා කොඩිතුඒක් ගකු
ඩිා ක් ග ාා්දනි

ඒා කඒත්් මඩඒා.

ර්ශගලික

67

මා නෝේ
ස්මරසිාංහ

ඒාා ේඒත්්
බ හිර164

ඒා කඒත්් බ හිර මාමඩා.

071-6096870

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ා ගොඩ160
ා ගොඩ160
ා ගොඩ160
ා ගොඩ160

ඒාා ේඒත්්
නැා ගනහිර163
ඒාා ේඒත්්
නැා ගනහිර163

071-9193915
077-6251590

ඒා කඒත්් මඩඒා.මම්බා්ා ්ො .

ඒා කඒත්් මඩඒා.
ඒා කඒත්් මඩඒා.මම්බානා ්ො .

111

68
69

දිාානි
දම,් ම
ම්මස්ථ කුමුදුනි

70

මකව ශය සාලිකා

71

ප්රදීප් කුමාර

72

ඩීවව ාාමි්ද

73

ආ්යඩබ් ාමිාා
දිකරුක් ගෂි
මම්මස්ථ
ා ප්රමදාස්
මම්ඩී ආන්,ඒාංශය ස
ඩබ්මම්
ි,රත්න
මස්ථ.මක.ා ක් ග.සු
රාංග
මම්.ව.නිලුකා
නිමක
ගාප්පත් ම
මක.ඒයි.සුා ශශය සථ
මකකා
ඩබ්.බී.සුනික
පශමසින්
සුදුසිාංහ
වමම් සුදුසිාංහ
ා ක් ගමච් ්රාංගා

ඒැ ක,173

ාම නිළධ්ාරී කා්ය,ාා, ඒැ ක,
බරඒකුඹුක.
335 ඒැ ක, බරඒකුඹුක.

ඒැ ක,173

ඩී. 6 ඒැ ක, බරඒකුඹුක.

071-3401695

ඒැ ක,173
ඒැ ක,173

ා බෝඩ් මාඒ් ඒැ ක,.
ඒැ ක, බරඒකුඹුක.

071-6326315
047-5782159

බ ම් දකුණ158

දකුණු බ ම් ු ාංගම

0775661877

බ ම් දකුණ158
බ ම් දකුණ158

දකුණු බ ම් ු ාංගම
දකුණු බ ම් ු ාංගම

0715635283
0715616202

බ ම් දකුණ158

78/5 දකුණු බ ම් ු ාංගම

0713757379

බ ම් දකුණ158
ඒාඳුරුප්ප142

දකුණු බ ම් ු ාංගම
ඒාඳුරුප්ප මම්බා්ා ්ො .

0712460611
077-6316506

ඒාඳුරුප්ප142
ඒාඳුරුප්ප142

071-2104678
071-0312162

දීපානි
මාංගලිකා
මයිජී ි,ා ස්න

ඒාඳුරුප්ප142

ඒාඳුරුප්ප මම්බා්ා ්ො .
1/420 ප්ස්ා හරස්ථ පාර ඒාඳුරුප්ප
මම්බා්ා ්ො
ඒාඳුරුප්ප මම්බා්ා ්ො .

ා ප්රමසින්
කුාතුාංග
ඒ්නිා ව
සින්,ාඒතී
ා ක් ග.ජී.නිලූකා
ස්ාංජීඒනී

ර්ාංචිා හන,ාගම
130
ර්ාංචිා හන,ාගම
130
ර්ාංචිා හන,ාගම
130

92

ාා ්යකා
මාා නක
ා ප්රමසින්
කුාතුාංග
ඩී.ඩබ්.ස්ා ේීමර

ර්ාංචිා හන,ාගම
130
ර්ාංචිා හන,ාගම
130
්ඒාළුස්ා 145

93

ඩි.ජී.ා්්රපාා

්ඒාළුස්ා 145

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

ඒාා ේඒත්්
බ හිර164
ඒාා ේඒත්්
බ හිර164
ඒාා ේඒත්්
බ හිර164
ඒාා ේඒත්්
බ හිර164
ඒැ ක,173

ඒාඳුරුප්ප142

ඒා කඒත්් .මම්බානා ්ො .

047-5619543

ඒා කඒත්් බ හිර මම්බා්ා ්ො .

077-7982918

ඒා කඒත්් මම්බා්ා ්ො .

071-4828256

ඒා කඒත්් මාමඩා.

077-2787902
071-4492784
072-6953280

071-4963094

මක් ගකර 05 ඒාඳුරුප්ප
මම්බා්ා ්ො .
ර්ාංචිා හන,ාගම න්දි,ගම.
ර්ාංචිා හන,ාගම න්දි,ගම.
552/6 ව ප්ස්ා පාර.
553/2/බී ඒැඒ පාර න්දි,ගම.
ර්ාංචිා හන,ාගම න්දි,ගම.
77 බී ා බලිගහාා ගොඩපාර
්ඒාළුස්ා.
්ණා්ද මම්බා්ා ්ො .
112

0719785974
0724130119

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

මච්.ජී. නිහාක
ශය සා්්
මනුකා
ස්මරසිාංහ
ම්.ව.ආන්,ස්
ා ්න
ඩී.ඩබ්.ස්ා ේීමර

්ඒාළුස්ා 145

්ණා්ද මම්බා්ා ්ො .

0775105863

්ඒාළුස්ා 145

ස්්ා ශශය ස පාර ්ඒාළුස්ා.

0773991918

්ඒාළුස්ා 145

0472225269

ඩී.ජී. ා්්රපාා
ඩබ්.ා හමා්්ර
ඩබ්.ජී.ා්්රා්
්ා
ඩබ්.ජී.ා ස්නක
ඊ.දීපා ්මාලි
මම්.මම්.මනුරුශ
ධ් ාමා
ඊ.ා ක් ග.ව.ි,ස්
ා ්කර
ඩබ්.මච්.ව.ආන්
, මාක
පී.මාානී
ආ්ය.ආ්ය.නිර්නි
ාතුන්කා
මහි්ද ස්ා ේීමර

්ඒාළුස්ා 145
හා්ගා 156
හා්ගා 156

ස්්ා ශශය ස පාර
්ඒාළුස්ා.මම්බා්ා ්ො .
77 බී ා බලිගහාා ගොඩපාර
්ඒාළුස්ා.
්ණා්ද මම්බා්ා ්ො .
කාමැ ක, ගකමුකා හා්ගා.
ගකමුකා හා්ගා.

හා්ගා 156
හා්ගා 156
හා්ගා 156

ගකමුකා හා්ගා.
කාමැ ක, පාර හකාමුකා.
කාමැ ක, පාර හකාමුකා.

0713062645
0719857298
0774446749

ු ාංගම 178

තුඩුඒ ු ාංගම.

0719242453

ු ාංගම 178

මැදමිබ, ු ාංගම.

0725477939

ු ාංගම 178
ු ාංගම 178

79 මැදමිබ, ු ාංගම.
මැදමිබ, ු ාංගම.

0717882873
0475784502

ු ාංගම 178

මැදමිබ, ු ාංගම.

0717525118

්ඒාළුස්ා 145

113

0719785974
0724130119
0717870929
0713081329

ලුණුගම්දේවදේෙර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන
ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- ලුණුගම්දේවදේෙර
නනු නංක

නෙ

ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ
පුශගලික

01

මස්ථ මහි්ද

මහමලුත්ගම්ආර 47

077-2976159

02

ා ේ මම් සුම මපාා

මහමළුත්ගම්ආර 47

077-2937694

03

ජි මක  ක ප්රි,ද්යශය සනී

මහමළුත්ගම්ආර 47

077-4170408

04

මස්ථ මස්ථ ි,් ම

මහමළුත්ගම්ආර 47

077-0359673

05

ස්මදිා ,ස්ථ ර්ාංචිා හඒා

මහමළුත්ගම්ආර 47

047-3470446

06

ස් ජී ා ස්ෝමරත්න

පහා මත්්ා 49

076-6005673

07

මච් මම් ා ේ සුරාංග

පහා මත්්ා 49

071-1834513

08

බී ඩබ් ිළ සුනී්ා

පහා මත්්ා 49

077-8116197

09

ීම පී දිස්ථනා කුමාරී

පහා මත්්ා 49

071-5845519

10

ීම ජී ඥාණ මස්ථස්

පහා මත්්ා 49

071-2867963

11

ඩී පී ගුණ මාක

ර්ාංචිමප්ර් ිදුර 52

077-9441669

12

ා ේ ඩී ද,ාසීලි

ර්ාංචිමප්ර් ිදුර 52

071-4100474

13

ා ක් ග ව කුසුමාඒතී

ර්ාංචිමප්ර් ිදුර 52

047-4906591

14

මච් මම් ශය සමයා්ා

ර්ාංචිමප්ර් ිදුර 52

072-8138100

15

ජී බී ිළ,දාස්

ර්ාංචිමප්ර් ිදුර 52

071-7410357

16

ා ක් ග මක සින්ා ස්න

පඩස්ගම 51

071-0745014

17

ව රුඒ් ාක් ගමාක

පඩස්ගම 51

077-3391829

18

ජී මාානී

පඩස්ගම 51

047-4902090

19

ව ා ක් ග සුරාංග ජීඒ්්

පඩස්ගම 51

072-4221143

20

ජී මස්ථ ආන්,පාා

පඩස්ගම 51

0711211402

114

නඟුණදේකොලපැලැස්ථස් ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන
ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- නඟුණදේකොලපැලැස්ථස්
නනු
නංක
01

නෙ
ඒස්්් ා රෝයී

ාෙ ළධලධා/ 
වස්ෙ
ගුරුඒා 199

ලිියනය

පුශගලික

සිාංහගින් ගුරුඒා.

0723892669

මුණසිාංහ
02

ආ්යාමි්ද කුමාර .පී.

ගුරුඒා 199

මස්ා ්යක නිඒස් ගුරුඒා
මගුණා කොළපැාැස්ථස්

0715635560

03

ටීබ්දුා ස්න.ව.ඩබ්.

ගුරුඒා 199

ා ේහැකා ක ා ගදර ගුරුඒා.

0723918506

04

ආ්ය පීතීකුසුමාඒ.

ගුරුඒා 199

සිාංහගින් ගුරුඒා.

0716686080

05

ඩබ්ධ්නුකථක.මච් ව.

ගුරුඒා 199

නාරත්ා ත් ා ගදර ගුරුඒා.

0777918823

06

පී මච්සුමිත් ආන්ද.

මාංක 85 දික් ගකුඹුර ්ාම්ා පෝරුඒ.

0779662136

07

දිා ්කථ මධුකාංක
මම්නුඒ් මජිත් කුමාර.

මාංක 77 ප්රිා ශය සාාාඒ ාදින්ිළ
දික් ගකුඹුර.
10/01
්ාම්ා පෝරුඒ හකුරුා ඒා.

0719017406

08

්ාම්ා පොරුඒ
201
්ාම්ා පොරුඒ
201
්ාම්ා පොරුඒ
201

09

මමා ස්ාරාංගි ඒනසිාංහ

මාංක 101 මම්්ර දික් ගකුඹුර.

0718997901

10

මච් ජිස්ා ේරත්න .පී .

171/1 පෑවු ඒැඒ ර්න.

0721563945

11

ස්චිත් ාානක

්ාම්ා පොරුඒ
201
්ාම්ා පොරුඒ
201
මකුළා දනි,
212

73/1 ා බෝගහඒත්් මකුළා දනි,

0473628236

12

ආ්ය මම් ා ප්රමදාස්

ඒත්ා ත්ගමා ගදර මකුළා දනි,

0775453024

13

ආ්ය ා ක් ගාමි්ද.

ගකඒැා ේ ා ගදර මකුළා දනි,

0712212325

14

ඩබ් ව ා ක් ග ද,ාඒතී

මැදඒතුා ගොඩ මකුළා දනි,

0779106526

15

ජීගුණපාා .පී.

මකුළා දනි, හකුරුා ඒා.

0477916715

16

පීපාලි්.ව.

මකුළා දනි,
212
මකුළා දනි,
212
මකුළා දනි,
212
මකුළා දනි,
212
ඒකමුකා 216

ා කොස්ථරුප්ප ඒකමුකා

0725588711

17

වදුමි්දා තුකාන්.ව.මක.

ඒකමුකා 216

මාංක 66 ඒකමුකා

0771655760

18

ා ක් ගමනුාා.බී.

ඒකමුකා 216

හීාංආර ඒකමුකා

0771655760

19

ස්ක්රමා ව මජිත්

ඒකමුකා 216

ාත්්ා දමලි, ා ගදර ඒකමුකා

0725528850

20

මස්ථලි,නා ව .පී.

ඒකමුකා 216

ාත්්ා දමලි, ා ගදර ඒකමුකා

0714470501

115

0717927312

නනු
නංක
21

නෙ

ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ ලිියනය

පුශගලික

මම් ජීා ස්ොමිදාස්.

මැදආර 223

ඩී 27 මැදආර උස්ථඒැඒ.

0475689688

22

මම් ඩී ාක් ගකථම්

මැදආර 223

2 බී 88/5 මැදආර උස්ථඒැඒ.

0774103815

23

ජීමනුකා.

මැදආර 223

2 බී 20/7

0475714539

මැදආර මගුණා කොළපැාැස්ථස්.
24

මනුාා

මැදආර 223

ඩී 32 මැදආර මගුණා කොළපැාැස්ථස්

0775197207

මැදආර 223

2 බී 149 මැදආර උස්ථඒැඒ

0713201205

ලි,නප මරණ
25

මමිා සුා ශශය සථ

්ාංගකා.
26

මස්ථ පීදීශය සා සු .
පශමිණි

ා කොා හොඹගස්ථඒැඒ
224

සී 26 ගුරුා ගොඩැකා උස්ථඒැඒ.

14 ව/7 ගකඒැඒ උස්ථඒැඒ ්ාංගකා. 0776863732

27

මච් මම් ස්ජි් කුමාර

28

මච් ව ා ඩ්ස්ඩ්

29

මස්ථ ව ස්ම් රාංජිත්

30

ඩබ් ා රොස්ා්

31

ඩබ්සින්ා්්ර.ා ක් ග.ව.

32

නාඒාා ව තුකාර

33

ා ේනිා් ම.ව.

34

ජිගුණපාා.ව.මක.

35

ආ්යස්ාංගප්ර .ජී.

36

මස්ථමදාස්ා ප්ර .ජි.

ා කොා හොඹගස්ථඒැඒ
224
ා කොා හොඹගස්ථඒැඒ
224
ා කොා හොඹගස්ථඒැඒ
224
ා කොා හොඹගස්ථඒැඒ
224
මා බ්ා ස්කරගම
228
මා බ්ා ස්කරගම
228
මා බ්ා ස්කරගම
228
මා බ්ා ස්කරගම
228
මා බ්ා ස්කරගම
228
දික් ගඒැඒ 229

37

නිහාක රණසිාංහ

38
39

0770720300

ා කොා හොඹගස්ථඒැඒ උස්ථඒැඒ
්ාංගකා.

0716005348

106/1 කැ ්ගහඒත්් ගකඒැඒ.

0774413780

ගුරුා ගොඩැකා උස්ථඒැඒ.

0779657600

මාංක 752 ස්මගිර්ර මා බ්ා ස්කරගම

0711829395

මාංක 60/13 ස්මගිර්ර
මා බ්ා ස්කරගම
මාංක
821/1 ා දොළහැළ මා බ්ා ස්කරගම
මා බ්ා ස්කරගම බරකුඹුක.

0724528523

මාංක 814 මා බ්ා ස්කරගම බරකුඹුක

0712100683

670/2 ඒරා,ා, උස්ථඒැඒ.

0475689788

දික් ගඒැඒ 229

මාංක 856 ඒරා,ා, දික් ගඒැඒ උස්ථඒැඒ.

0714415719

මම්ස්ඳු් ්ාරක .ජී.

දික් ගඒැඒ 229

මාංක 839/2 ඒරා,ා උස්ථඒැඒ.

0773559608

පීනිශය සාදි .මම්.

දික් ගඒැඒ 229

711 බී ඒරා,ා, උස්ථඒැඒ.

0714609167

047901810
0473627037

මයුමිකා
40

මස්ථ ීම පීසුර්් .

දික් ගඒැඒ 229

711 බී ඒරා,ා, උස්ථඒැඒ.

0766378253

41

නලි්ද ීමරක් ගා කොඩි

දබරුකා උතුර
223

30/2 ව රි
ා ගදර දබරැකා කාන්,මඩිත්්.

0727271206

116

42

ආ්යම මාකා ප්ර .පී.

43

ා ක් ගඩිාා්.මම්.

44

ඊධ්නුෂිකා.ජී.

45

වමදාස්ා ප්ර .

46

ම්.ීම.ජී.ධ්්යමා ස්න

දබරුකා උතුර
223
දබරුකා උතුර
223
දබරුකා උතුර
223
දබරුකා උතුර
223
කාඒැකඒා 230

41/2 ගමා ගදර
දබරැකා කාන්,මඩිත්්.
30/13 තුකා් නිඒස්
දබරැකා කාන්,මඩිත්්.
මලුත්ඒත්්
දබරැකා කාන්,මඩිත්්.
මහඒත්ා ත් ා ගදර
දබරැකා කාන්,මඩිත්්.
ඩී50 කාඒැකඒා මගුණා කොළ
පැාැස්ථස්
60/13/1 කච්චිගකආර
මගුණා කොළ පැාැස්ථස්
ඩි 100 ව කාඒැකඒා
මගුණා කොළ පැාැස්ථස්
ඩී.49 කාඒැකඒා මගුණා කොළ
පැාැස්ථස්
100/3 කාඒැකඒා මගුණා කොළ
පැාැස්ථස්
ස්ක්රමර්ර රත්මකඒා.
කයිාඒැකා පෝ ාඒ රත්මකඒා.
87/2 ව කයිාඒැකා පෝ ාඒ
රත්මකඒා.
99/9 ව කයිාඒැකා පෝ ාඒ
රත්මකඒා.
ස්ක්රමර්ර ස්දුහා රත්මකඒා

0712853930

47

ආ්ය.මස්ථ.මනුර

කාඒැකඒා 230

48

පී.මම්.ස්ම්මලී

කාඒැකඒා 230

49

ආ්ය මස්ථ.ාානිකා

කාඒැකඒා 230

50

ා ේ.ා ක් ග.පී.ිළ,දාස්

කාඒැකඒා 230

51

ඩබ්.ජි.ගාමිණි

52

ව.ජි.රැඒ් බුශධික

53

මච්.ජී.පැතුම්

54

ඊ.මම්.ා ප්රම මාක

55

ආ්ය.මම්.න්දා ස්න

56

සුමනා දිස්ානා,ක

කයිාඒැකා පෝ
226
කයිාඒැකා පෝ
226
කයිාඒැකා පෝ
226
කයිාඒැකා පෝ
226
කයිාඒැකා පෝ
226
ජුාමුකා 196

0714785448

ජුාමුකා 196

99/6/3 කයිාඒැකා පෝ ාඒ
රත්මකඒා.
ා කොමේා  ා ගඒත්් තුප්පහිගම
හකුරුා ඒා.
586 ා කොමේා  ා ගඒත්්
තුප්පහිගම හකුරුා ඒා.
136/9 තුප්පහිගම හකුරුා ඒා.

57

මා හකථ ිානක

ජුාමුකා 196

58

ඩබ්.ා ක් ග.ස්ඳමාලි

59

මච්.ව.ා ශශය සප්රි,

ජුාමුකා 196

මාංක 809 තුප්පහිගම හකුරුා ඒා.

0779994829

60

මම්.ව.ධ්්යමඒාංශය ස

ජුාමුකා 196

මාංක 575 තුප්පහිගම හකුරුා ඒා.

0475718615

61

ා ේ.ජී.ස්ම්්

මැ කගත්ඒා 227

626/2 ා ගෝ ාභ,ගම මැ කගත්ඒා.

0717492586

62

ව.ා ක් ග.ව.සුරාංග

මැ කගත්ඒා 227

967/1 මැ කගත්ඒා උස්ථඒැඒ.

077406035

63

ඩබ්.ආන්,දාස්

මැ කගත්ඒා 227

972 මැ කගත්ඒා උස්ථඒැඒ.

0777650339

64

පී.මම් ා්්රා
ා රෝහිනී
ජී.ා ක් ග.ව.කමාා

මැ කගත්ඒා 227

649 උස්ථඒැඒ ්ාංගකා.

0777138110

මැ කගත්ඒා 227

964 මැ කගත්ඒා උස්ථඒැඒ.්ාංගකා.

0715845111

65

ාඒ
ාඒ
ාඒ
ාඒ
ාඒ

117

0475719713
0719186472
0712689974
0713261428
0711076387
0713529314
0711076378
0717407455
0717036299
0718937982
0715759066

0771344766
0717741266
0713969308

වලස්ථමුමල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන
ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- වලස්ථමුමල
මනු
මාංක

නම

ාම නිාධ්ාරී ඒස්ම

ලිිළන,

ර්ශගලික

01

මච්.ජී.රමණි

මගාබඩ 569

ා බෝා ස්ඒන මගාබඩ ා හොා ්යා ඒා.

0772175962

02

ා ක් ග.මච්.කසු්
නිම්්
ා ක් ග.මච්.නදීකා
දිකහානි
ජී. ා හමේ ක ආරච්චි

මගාබඩ 569

ා බෝා ස්ඒන මගාබඩ ා හොා ්යා ඒා.

0772175962

මගාබඩ 569

ා බෝා ස්ඒන මගාබඩ ා හොා ්යා ඒා.

0716860505

මගාබඩ 569

රත්නඒාස් මගාබඩ ා හොා ්යා ඒා.

0713243441

මගාබඩ 569

සුර්් මගාබඩ ා හොා ්යා ඒා.

0714645446

06

මච්.පී..
කරුණාඒතී
ා ක් ග.ා ස්ෝමසින්

පාස්ා මස්ා ්ාපත්ක්ද ඒරාිළ ක,.

0475617705

07

ජී.ා ප්මාඒතී

රි ා ගදර ්ාපත්ක්ද ඒරාිළ ක,.

0475619542

08

මම්.කිත්සින්

උඩහඒත්් ්ාපත්ක්ද ඒරාිළ ක,.

0766308023

09

පාස්ා ාදින්ිළ ්ාපත්ක්ද ඒරාිළ ක,.

0475617705

10

මා හෂිකා
මධුකානී
මම්.නිශය සා්්

ර්ා න ා ගදර ්ාපත්ක්ද ඒරාිළ ක,.

0726035452

11

ආන්ද ිාතුාංග

මගාකුඹුරා ගොඩ ා ඒළඳා ගොඩ කිරම.

0771470754

12

මගාකුඹුරා ගොඩ ා ඒළඳා ගොඩ කිරම.

0768467805

13

ා ක් ග.ජී.ධ්ම්මික
සුස්්්
හසි් මනුරාධ්

මගාකුඹුරා ගොඩ ා ඒළඳා ගොඩ කිරම.

0772703966

14

ා ේ.ා්්රාාක

මගාකුඹුරා ගොඩ ා ඒළඳා ගොඩ කිරම.

0778092276

15

මච්.ජි.බ්දික
රුකා්
මච්.ජි.ලීාාඒතී
මම්.ඩී.ිානක
ඊ.ිම. ශ්රි,ා කා් ම

්ාපත්ක්ද
565
්ාපත්ක්ද
565
්ාපත්ක්ද
565
්ාපත්ක්ද
565
්ාපත්ක්ද
565
ා ඒළඳා ගොඩ
551
ා ඒළඳා ගොඩ
551
ා ඒළඳා ගොඩ
551
ා ඒළඳා ගොඩ
551
ා ඒළඳා ගොඩ
551
ීමදික්ද 571
ීමදික්ද 571
ීමදික්ද 571

ා ඒළඳා ගොඩ කිරම.

0779783753

කිරම ා ගදර ා බෝඒා ඒාස්ථමුකා.
ීමදික්ද ඒාස්ථමුකා.
ීමදික්ද ඒාස්ථමුකා.

0778098379
0752627795
0715423638

ීමදික්ද 571
ීමදික්ද 571

රත්නා හන ස්දික්ද.
ීමදික්ද ඒාස්ථමුකා.

0715731263
0713350104

රම්මා 562

02 ිළ,ඒර රම්මා ඒරාිළ ක,.

0719096455

රම්මා 562

ා ත් කම්හා මස්ා ඒරාිළ ක,.

0776231142

රම්මා 562

මාංක50.02 ිළ,ඒර රම්මා ඒරාිළ ක,.

0712797109

03
04
05

16
17
18
19
20
21
22
23

මස්ථ.කුමුදුනී
ඩබ්.මම්.නිහාක
කුමාර
ා ක් ග.මච්.ා ස්නක
ීමරසිාංහ
ඩබ්.ව.ා්දික
ීමරතුාංග
ප්රි,ද්යශය සනී
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රම්මා 562

මාංක 19 02 ිළ,ඒර රම්මා ඒරාිළ ක,.

0475788254

25

මච්.ව.පසිඳු
මධුරාංග
මච්.මහි්දදාස්

රම්මා 562

මාංක 16 02 ිළ,ඒර රම්මා ඒරාිළ ක,

0473475390

26

ටී.ඩී.ා ස්ෝමපාා

්ැ්නා හන ා දහිගහා හන මැදා ගදර.

0772038968

27

ටී.ඩී. ද,ාන්ද

්ැ්නා හන ා දහිගහා හන මැදා ගදර.

077115482

28

ජි.මම්.ශ්රි,ානි

ා දහිගහා හන ා.නි.කා්ය,ාා,.

0711025044

29

මස්ථ.තුකාර

239 ා දහිගහා හන

077696363

30

ීම.දුරාංග

ා ශදුනු නිඒස් ා දහිගහා හන

0724867321

31

ඩබ්.මහි්ද

ා දහිගහා හන
564
ා දහිගහා හන
564
ා දහිගහා හන
564
ා දහිගහා හන
564
ා දහිගහා හන
564
ඒරාිළ ක, 559

මාංක 56 රම්මා ඒරාිළ ක,

0779566728

32

ම් ආ්ය.ධ්නපාා

ඒරාිළ ක, 559

මාරඹා ගදර රම්මා ඒරාිළ ක,

0475724139

33

ඒරාිළ ක, 559

කු.ප.නි.ස්.කා්ය,ාා, ඒරාිළ ක,

0776287581

34

ීම.පී.ආ්ය.ර්කථප
කුමාන්
ා ක් ග.ා ක් ග.ස්කස්්

ඒරාිළ ක, 559

රුක් ගමත්්නා දනි, රම්මා ඒරාිළ ක,.

0473484028

35

මම්.රූබමේ

ඒරාිළ ක, 559

පාාබශදර රම්මා ඒරාිළ ක,.

0779482776

24
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වීරකැපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ

ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වන ස්ාාපතිචවරුන්දේේ

විස්ථ ර

දේපොලිස්ථ ස්ථාානය:- වීරකැපාය
නනු
නංක
01

නෙ

ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

ස්ක් ග ්ය.මස්ථ.ස්ා ේසු්ද
ර

මණ්ඩාඩුඒ389

ස්ි,
කර්ගම්ා පෝ ීමරකැ ක,

0772191222

02

මක.ඩබ්.න්දා ස්න

මණ්ඩාඩුඒ389

0713345164

03

මච්.සී.ආ්ය.ා පා ්යරා

මණ්ඩාඩුඒ389

04

ා ක් ග.ව.ස්චිනි
ා ක්ස්ායා

මණ්ඩාඩුඒ389

240 කර්ගම්ා පෝ ීමරකැ ක
,
ාම නිළධ්ාන්
කර්ගම්ා පෝ
කුසුම්
කර්ගම්ා පෝ ීමරකැ ක,

05

ා ක් ග.ජී.ිළ, ා ස්න

මණ්ඩාඩුඒ389

කර්ගම්ා පෝ ීමරකැ ක,

0775609360

06

ආ්ය.ජි.ද,ානි

උඩුකින්ස්ා 397

0772903042

07

න්දසින් මමරා කෝ්

උඩුකින්ස්ා 397

ා ත්ක් ගකමණ්ඩි,
උඩුකින්ස්ා
ා කෝදගා උඩුකින්ස්ා

08

ආ්ය.පී ද,ාන්ද

උඩුකින්ස්ා 397

0779716032

09

නිා රෝකා කුමුදුනි

උඩුකින්ස්ා 397

ා ාොලුගහා කොරටුඒ
උඩුකින්ස්ා
සින්නිඒස් උඩුකින්ස්ා

10

ීම.ජි සුජීඒ

උඩුකින්ස්ා 397

0726952168

11

ඩී.මච්. රණසිාංහ

බුශධි,ගම උතුර 440

12

ඩි.ජි ර්කථපකුමාරසින්

බුශධි,ගම උතුර 440

13

මච්.පී.ස්ත්ස්රා මදුශය සානි බුශධි,ගම උතුර 440

14

ආ්ය.ධ්්ය මා ස්න

බුශධි,ගම උතුර 440

15

මස්ථ.ි,ස්ක්රම

බුශධි,ගම උතුර 440

ා ාොලුගහා කොරටුඒ
උඩුකින්ස්ා
ා නො/18 සුනී්ගම
ීමරකැ ක,
මීය ගහඒත්් හිගුරුමුාන
ීමරකැ ක,
ා නො/20 සුනී්ගම,
ීමරකැ ක,
ා නො/30 සුනී්ගම,
ීමරකැ ක,
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,

16

ස්රත් මහ්ා

,ක් ගගස්ථමුකා 398

්ම්ඹුඒාඒ ීමරකැ ක,

0726528390

17

මච්.ජි ප්රස්්න

,ක් ගගස්ථමුකා 398

0724646480

18

ව.මච්.ම්.නසී්ය

,ක් ගගස්ථමුකා 398

ි,දිඒ ා ඒමේ ඹුඒාඒ ීමරකැ
 ක,
,ක් ගගස්ථමුකා ීමරකැ ක,

19

ා ්යණුකා මා ේිළ ක,

,ක් ගගස්ථමුකා 398

ස්මරගින්,
,ක් ගගස්ථමුකා ීමරකැ ක,

0712942617

120

0711075991
0725865714

0779674884

0713280051

0713284466
0712171037
0729291545
0711554447
0714422616

0715345127

20

මච්.මච්. රාංජිත්

,ක් ගගස්ථමුකා 398

්කගහඒත්් ා ේමේ ඹුඒාඒ
ීමරකැ ක,
කටුකැ ක, ඒත්්
බුශධි,ගම
පෑාරුප්ප බුශධි,ගම/බ

0776722087

21

මච්.ා ක් ග.කුාරත්න

බුශධි,ගම බ හිර 392

22

ඩබ්.කසු් චි්්ක

බුශධි,ගම බ හිර 392

23

ා ක් ග.බී.නාානි
මකකා් ම

බුශධි,ගම බ හිර 392

392
බ/බුශධි,ගම ීමරකැ ක,

0778876779

24

ිළ.ජි දුලික ප්රදීප්

බුශධි,ගම බ හිර 392

0776576917

25

ආ්ය.පී නිශය සථශය සාංක

බුශධි,ගම බ හිර 392

150/2 ා කොස්ථා කොරටුඒ
බුශධි,ගම
බුශධි,ගම/බ ීමරකැ ක,

26

සුරාංග ස්ම්පත්
මච්.මම් සිසිර කුමාර

28

ඩි.ජි ද,ාඒ ම

29

ශය සා්් ගුනරත්න

30

ඩබ් ස්දා ්යකා
මධුඒ් ම

88/3
ා ගෝනා දනි, ඒෑකදඒා
88/2 ා ගෝනා දනි, ා ගදර
ා ගෝනා දනි, ාහා
ා කොටුඒා ගදර
ා ගෝනා දනි, ාහා
රත්න නිඒස් ා ගෝනා දනි,
ාහා
කින්්ද ා ගදර
ා ගෝනා දනි, ාහා

0775662779

27

ා ගෝනා දනි, ාහා
413
ා ගෝනා දනි, ාහා
413
ා ගෝනා දනි, ාහා
413
ා ගෝනා දනි, ාහා
413
ා ගෝනා දනි, ාහා
413

31

සුනික ා කොඩිප්ිළලි

මුකගින්ගා බ හිර 394

ප්ස්ා පාර මුකගින්ගා

0716175545

32

පී.මච් ස්දරුඒ්

මුකගින්ගා බ හිර 394

ප්ස්ා පාර මුකගින්ගා

0779752054

33

මස්ථ.ම්.මම් ස්මරීමර

මුකගින්ගා බ හිර 394

34

ා ක් ග.ව ා ක් ග්කි

මුකගින්ගා බ හිර 394

ගුරුගක ා පොා මුකගින්ගා

0Ü6175545

35

ා ක් ග උපාලි

මුකගින්ගා බ හිර 394

0777619211

36

ඩබ් කිළා කුමාර

බැදිගම උතුර 383

37

ඩබ් මස්ථ සුමන මස්ථස්

බැදිගම උතුර 383

38

ඩී රණසිාංහ

බැදිගම උතුර 383

39

ර්කථපා ශය සා් ම

බැදිගම උතුර 383

40

ා ක් ග ජි සුස්්්

බැදිගම උතුර 383

ස්දළු ප්ස්ා පාර
මුකගින්ගා
මිහිර බැදිගම උතුර
ස්්ාර්ා දනි,
උනන ා ගදර බැදිගම
ස්්ාර්ා දනි,
ා නො 15 ා බෝගහ ඒත්්
බැදිගම ස් මර්ා දනි,
ස්ම්පත් නිඒස් බැදිගම
ස්්ාර්ා දනි,
ා බෝම්ඩි, බැදිගම උතුර

41

ා ක් ග.ා ක් ග දිා ,ෝනිස්ථ

මැදගම 442

123 මැනු්ඒත්් මැදගම

0774736003

42

ජි.ජි ාස්්් ශ්රිමාලි

මැදගම 442

මක් ගකර 10 මැදගම

0774736003

43

ා ේ ව රසික දුාාංින

මැදගම 442

269ඊ/5 ස්දු්ා ස්ඒන
හිගුරුමුාන

0713522679

121

0776680743
0713002915

0719746593

0776591881
0710515544
0776318762
0710871746

0714422632

0718882748
0774643485
0770695754
0716847324
0712212295

44

මා ,්කථ මදුශය සාංක

මැදගම 442

ා ්ාබුා කොරටුඒ මැදගම

0771944996

45

ා ක් ග.මක ස්මාා

මැදගම 442

ාාමර මැදගම

0714443825

46

මක ඩි රුඒ් ප මරන

කිාංචිගුා ණ් බ හිර 404

කිාංචිගුා ණ් මැදමුාන

0475614853

47

ඩබ්.ව ි,රානි

කිාංචිගුා ණ් බ හිර 404

0766169996

48

පී.ීම. ව න්ද මස්ථස්

කිාංචිගුා ණ් බ හිර 404

49

්ත්ස්රා කස්දු
ස්ක්රමසිාංහ

කිාංචිගුා ණ් බ හිර 404

මාරගහඒත්් කිාංචිගුා ණ්
මැදමුාන
ඒාඒකගාඒ කිාංචිගුා ණ්
මැදමුාන
්ත්ස්රා කිාංචිගුා ණ්
මැදමුාන

50

මච්.ා ක් ග ගුණපාා

කිාංචිගුා ණ් බ හිර 404

කිාංචිගුා ණ් මැදමුාන

0772777333

51

පශමා ස්ා ේස්ක්රම
ා ේ. ිම දිකකා්
හසි්්

මක් ගකර 06  මරාඒා
ස්්ාර්ා දනි,
මක් ගකර 06  මරාඒා
ස්්ාර්ා දනි,

0777392115

52

බැදිගම නැා ගනහිර
382
බැදිගම නැා ගනහිර
382

53

ව රාමනා,ක
ා ක් ග.න්ය මදා තුකාන්

55

ඩබ්.ආන්ඒ ම

56

ා ක් ග ව ්රාංගා
ප්රි,ද්යශය සනි

ාම නිළධ්ාන් කා්ය ,ාා,
බැදිගම නැ
මස්නි නිඒස්  මරාඒා
ස්්ාර්ා දනි,
85 බී  මරාඒා
ස්්ාර්ා දනි,
59 කිරම ා ගදර මුා්,ා,

0714422594

54

බැදිගම නැා ගනහිර
382
බැදිගම නැා ගනහිර
382
බැදිගම නැා ගනහිර
382
මුා්,ා, 425

57

ා ක් ග ව ආන්,දාස්

20/1 මුා්,ා, මිශා දනි,

0475714334

58

ඩබ්  ක මම් ස්ා ේසිාංහ

ාම නිළධ්ාන් කා්ය ,ාා,

0711295318

59

මච් ව රසිකා

60

බී රනික ආන්ද

61

ආ්ය ජී උර්ක ප්රි,්්

මුා්,ා මුා්,ා,
425,
මු මුා්,ා,
425ා්,ා,
මු මුා්,ා,
425ා්,ා,
මු මුා්,ා,
425ා්,ා,
බැදිගම දකුණ 381

62

ඩී ජී ගුණා ස්න

බැදිගම දකුණ 381

63

ව ිළ ස්ම් රදම්පා

බැදිගම දකුණ 381

64

ආ්ය ිළ ාතුරානි

බැදිගම දකුණ 381

65

ර්කථපා රදම්පා

බැදිගම දකුණ 381

66
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439
122

0772155121
0472257928

0779875883

0774346735
0712212295
0725432134

ා දනගම ා ගදර මුා්,ා, 0789078504
ගාං ාා ම් ා කොරටුඒ

0725964297

උර්ක බැදිගම
ස්්ාර්ා දනි,
උඩගහඒත්් බැදිගම
ස්්ාර්ා දනි,
දිස්නැගුම ස්ාං නි.බැදිගම
ස්්ාර්ා දනි,
මාංක 12 බැදිගම
ස්්ාර්ා දනි,
ා පොක ා කොරටුඒ බැදිගම
ස්්ාර්ා දනි,
Wvyj;a;"b.=reuq,k"
ùrleáh

0779291592
0726143629
0779137088
0711597732
0775782448
071-9080310

67

fla'cS'kqjka pdñl

lemafmáshdj W;=r
439

uqre;fj,
f.or"lemafmáhdj"
ùrleáh

071-1237375

68

tÉ'cS'bfkdald
Wohx.kS

lemafmáshdj W;=r
439

ksixi,d" b.=reuq,k"
ùrleáh

076-8602045

69

tka'tia'ùrfialr

lemafmáshdj W;=r
439

.%du ks<OdÍ"lemamsáhdj
W;=r"ùrleáh

071-3775959

70

î'fla'pkaøfiak

lemafmáshdj W;=r
439

cQ,a.y fldrgqj"
b.=reuq,k" ùrleáh

071-8369510
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ිමුණුෙ 06
ආපදා කළෙනාකරණයග ස්ම්බන්O නදේනකුත් දේස්ේවා ස්පයන
ආය නයන් ස්ම්බන්O කරග ෙැකි නාොවලිය
ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රි් දේමකම් කාර්යාසිය කාර්ය ෙණ්ඩලය
නෙ
1

නතුර

කාර්යාල
දුරකාන නංකය

දේපෞශගලික
දුරකාන නංකය

ඩබ්ලිේ.මච්.කරුණාරත්න

දිස්ථත්රික් ග ා කකම්

0472256235

0714441612

2

සී.ව.සුා නත් ා ාෝාන

ම මා ්යක දිස්ථත්රික් ග ා කකම්

0472256232

0718050670

3

මස්ථ.ම්. ා ඒකගම

ස්හකාර දිස්ථත්රික් ග ා කකම්

0472256945

0713441973

ා ක් ග.සුමනදාස්

ප්රධ්ාන මභය්්ර ස්ගණක

0472256503

0710131941

5
6
7

ඩබ්ලිේ.ජී.ම්.මා බ්ස්ක්රම
ඩබ්ලිේ.ජී.මස්ථ.ාඳුනික

ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරී
දිස්ථත්රික් ග ාාංජිා ්රු

0472256246
0472256425

0718035869
0718497090

මම්.මම්.උද,ාංග

,ා්ත්රික ාාංජිා ්රු

0472256502

0719830795

8

යූ.මක.මා බ්සූන්,

ගණකාධිකාරී

9

ව. මාකරත්න
මම්.බී.ා්්ර නිමක

පන්පාාන නිාධ්ාන්
මධ්යක් ගක (ක්රමස්ම්පාදන)
ස්හකාර මධ්යක් ගක
(ක්රමස්ම්පාදන)
ස්හකාර මධ්යක් ගක
(ක්රමස්ම්පාදන)
ස්හකාර මධ්යක් ගක
(ක්රමස්ම්පාදන)
ස්හකාර මධ්යක් ගක
(කුඩා ඒයාපාර)

0472256139
0472256288

0718285940
0714406520

0472256234

0718511350

0472256150

0714406530

0472256268

0714419774

0472256310

0713708236

0472256128

0773845818

4

10
11
12
13
14

මස්ථ.මච්.උද, කුමාර
ඊ.ඩී.ාාමලී ප්රි,ාංගිකා
සී.ි,සිාංහ
ම්.ප්රිම්ා රෝස්ථ රණසිාංහ

15

ආ්ය.පී.උපාලි

දිස්ථත්රික් ග ස්ාංයා ා කනඥ

0472256236

0776933696

16
17

ම්.ජී.ා ේ.පී.ා රෝහි්

දිස්ථත්රික් ග දිස්නැගුම මධ්යක් ගක
දිස්ථත්රික් ග නිාධ්ාන්
(ාම ස්ාංඒ්යධ්න)
ස්හකාර මධ්යක් ගක
(ාඩම් පන්හරණ)
දිස්ථත්රික් ග ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ග ක්රීඩා ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ග ක්රීඩා නිාධ්ාන්

0472256500

0714205315

18
19
22
23

මච්.ඩබ්ලිේ.මයුන්
රුචිරා ාක් ගමාලි ස්ක්රමරත්න
ඩබ්ලිේ.ව.බී.දම,් ම
ටී.මච්.ා ක් ග.ීම්ය ම ගුණ මාක
මස්ථ.මස්ථ.ි,ා නත් ම

124

0474934755
0472256020

0718035536

0472256285

0718058966

0472256285
0472256258

0714485808
0718198514

ෙම්බනaදේ ොග දිස්ථත්රි්කදේ ප්රාදේශීය දේලaකම්වරු
නෙ

නාමක ලි,නා ව ම,ා

කාර්යාල දුරකාන නංකය
ප්රා දේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාශය

සූන්,ඒැඒ

කාර්යාල
දුරකාන නංකය

047-2289039

දේපෞශගලික
දුරකාන නංකය

071-6850144
076-5528264

K.C ා ාොකුා හඒාගම මි,

ීමරකැ ක,

047-2246261

071-5346529

ාා ්යකා ලි,නගම මි,

කටුඒන

047-2247238

071-7213721

I.R.K. ස්්ාරණ ම,ා

ඒාස්ථමුකා

047-2254075

071-8296436

J.H.S.P ි,මහ ම,ා

ඕා කා ඒා

047-2254178

K.K ්කපාස්ා මි,

ා බලිමත්්

047-2243439

071-6836724

N.W ,ාපා ම,ා
E.K.A සුනී්ා මි,
L.K ප්රි,ඒාංශය ස ම,ා
N.D.B. රණසිාංහ මි,
 මාකඒ්යධ්න ම,ා

්ාංගකා
හම්බ්ා ්ො
 මස්ථස්මහාරාම,
ලුණුගම්ා ඒා හර
මම්බා්ා ්ො

047-2240438
047-2256044
047-2237149
047-2237619
047-2223338

071-4395946
071-8306950
071-8383236
071-6191552
071-5328479

C.P.W ඒ්නිආරච්චි මි,

මඟුණා කොළපැාැස්ථස්

047-2228238

071-5328481
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077-2078023

ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රි්කදේ දේදපාර් දේම්න්තු ො ආය න ප්රධානීන්
ා කොමේ ාස් මධ්යාපන
මධ්යක් ගක
ඒස්්් ම්පත්තු
ා කොමේ ාස් මධ්යාපන
දිස්ානා,ක
මධ්යක් ගක
ා ක් ග.මස්ථ.ම්.ා පා ්ය ා කොමේ ාස් මධ්යාපන
රා
මධ්යක් ගක
කාාප මධ්යාපන
ආ්ය.ඩබ්ලිේ.ගමා ව
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
නී්ා ස්ා ේසිාංහ
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ඩබ්ලිේ.ඕ.ධ්්යමදාස්
මධ්යක් ගක
තුකාන්  මාාංගා
ස්හකාර මධ්යාපන
ප මනා,ක
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ා ක් ග.මස්ථ.මා බ්රත්න
මධ්යක් ගක
මස්ථ.ව.මස්ථ.නිමාලි ද
ස්හකාර මධ්යාපන
සිකඒා
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
මම්.පී.ම්.නිකාදිකා
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ඩබ්ලිේ.ව.සී.සිකඒා
මධ්යක් ගක
ව.මච්.ම්.ඩී.මස්ථ.ස්ි ස්හකාර මධ්යාපන
,ස්ක්රම
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
මක.මක.ා ක් ග.මධූස්ා
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
මම්.ජී.ා ක් ග.ාක් ගමාලි
මධ්යක් ගක
මස්ථ.ඩබ්ලිේ.ි,ා ස්ක ස්හකාර මධ්යාපන
ර
මධ්යක් ගක
ඩබ්ලිේ.මස්ථ.ා ක් ග.
ස්හකාර මධ්යාපන
කරුණාදාස්
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
සී.යූ.ීමරා ස්කර
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ඕ.පී.ජී.නිාානි
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
පී.බී.ා ක් ග.දිස්ානා,ක
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
බී.ජී.සින්ක
මධ්යක් ගක
ා ක් ග.ස්චිත්රා
ස්හකාර මධ්යාපන
ම්්ා පා ්යරා
මධ්යක් ගක
බී.ජී.සින්ක

ා කොමේ ාස් මධ්යාපන
කා්ය,ාා,, ා බලිමත්්
ා කොමේ ාස් මධ්යාපන
කා්ය,ාා,,  මස්ථස්මහාරාම,
ා කොමේ ාස් මධ්යපන
කා්ය,ාා,,්ාංගකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
ඒාස්ථමුකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
්ාංගකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
්ාංගකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
්ාංගකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
්ාංගකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
්ාංගකා
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0772901938
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0712418598

0472245255
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0472242669

0719776778

0472242669

0715646760
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0716907636

0472251229

0715779504

0472240128

0773389437

මච්.ව.සී.ම්.ස්මරන
්ා,ක
බී.මම්.ඩබ්ලිේ.ීම්ය ම
ිළ,ක
ඩී.මස්ථ.ආ්ය.මම්.
ා ප්රමසින්රත්න

ස්හකාර මධ්යාපන
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
මධ්යක් ගක
යූ.ව.ආ්ය.ජී.
කාාප මධ්යාපන
රාිකරුණා
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ව.ඩී ඒස්්්
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ව.ජී. ස්ම් ම
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ර්බුදු මුතුමාා
මධ්යක් ගක
ිළයුමි නිරාංජිකා
ස්හකාර මධ්යාපන
ස්මාීම්ය ම
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ා ේ.සී මුණසිාංහ
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ා ක් ග.මච්.කමාසින්
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ා ක් ග.ජී.ටී. ස්ම් මකා
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
මම්.ා ක් ග. දිනුෂිකා
මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යාපන
ා ක් ග.ව.සී. රස්ාාංිලී
මධ්යක් ගක
ඩී.ඩබ්.මස්ථ. රාංජිත්

ගණකාධිකාන්

රාංජිත් මකලි,ාඒඩු

පන්පාාන නිාධ්ාන්

ඒයි.ඩබ්ලිේ.ම්.මබ
ා ්දීර

දිස්ථත්රික් ග
කළමනාකරු

මහි්ද
රුඒ්ප මරණ

ගණකාධිකාන්

ආ්ය.ා්දික ප්රස්ාශ

කළමනාකරු

ා ක් ග.ව.ජී.ා ේ.ප්රි,ද්ය
ශය සනී

කළමනාකරු

ඩබ්ලිේ.ව.ීමරා ස්න

කළමනාකරු

කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
්ාංගකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
්ාංගකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
්ාංගකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
්ාංගකා
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
කාාප මධ්යපන කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
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ව.ා ක් ග.ා මොා හොමේ ක

නී ම නිාධ්ාන්

ඩී.නානා,ක් ගකාර

ස්හකාර
ගණකාධිකාන්

පී.ව.රත්නා ස්න

ස්හකාර ාාංජිා ්රු

ආ්ය.මක.ා ස්පාා

ස්හකාර ාාංජිා ්රු

ම්.ම්.,ාපා
ප මරණ

ස්හකාර ාාංජිා ්රු

ා ක් ග.මම්.ඩී.ා ඒනුරර
ත්න

ස්හකාර ාාංජිා ්රු

කසු් ඈපා
ා ස්ා නස්රත්න
ටී.ඩබ්ලිේ.ා ක් ග.රූපස්
ා ්න

නාගන්ක
ා කොමස්ාන්ස්ථ
නාගන්ක ා කකම්

මම්.මම්.කාාංානා
ස්ාංජීඒනී

ආයු්යා ේද දඒදය
නිාධ්ාන්
ප්රිා ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

පී.නම්බුකාර ගමා ව

ා කකම්

ම්.ආ්ය.ස්මරජීඒ

ඩබ්ලිේ.ජී.කරුණාර
ත්න
මස්ථ.ඩබ්ලිේ.ව.සුඒ්ය
ණ
ඊ.ා ේ.ඩී.ආ්ය.හස්ථඒක
ඩ්
ආ්ය.මම්.නදීකා
ප්රි,ාංගනී
මච්.ව.මම්.ර්කථප
කුමාර
ා ක් ග.මච්.සී.මස්ථ.මා බ්
දීර

ා කකම්
ප්රිා ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්
ශ්රී ාාංකා ්ාක් ගකණ
ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ප්රිා ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්
ා කකම්
ආයු්යා ේද දඒදය
නිාධ්ාන්

පී.ා රෝහිණි

ා කකම්

දඒදය
ා ක් ග.ආ්ය.ඩී.ා්දික
දඒදය
ඩී.ජී.ඩී.පී.ාක් ගමාක
ඩබ්ලිේ.ව.ස්සික
ආන්ද

ආ,්න භාර
දඒදය නිාධ්ාන්
ද්් දශය සාය
දඒදය නිාධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ග දඒදය
නිාධ්ාන්

ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,,දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,
හම්බ්ා ්ො
හම්බ්ා ්ො මහ නගර
ස්භාඒ, හම්බ්ා ්ො
හම්බ්ා ්ො මහ නගර
ස්භාඒ, හම්බ්ා ්ො
 මස්ථස්මහාරාම ප්රාා ශීය,
ස්භාඒ,  මස්ථස්මහාරාම
 මස්ථස්මහාරාම ප්රාා ශීය,
ස්භාඒ,  මස්ථස්මහාරාම
ීමරකැ ක, ප්රාා ශීය, ස්භාඒ,
ීමරකැ ක,
සූන්,ඒැඒ ප්රාා ශීය, ස්භාඒ,
සූන්,ඒැඒ
ා බලිමත්් ප්රාා ශීය, ස්භාඒ,
ා බලිමත්්
්ාංගකා ප්රාා ශීය, ස්භාඒ,
ා නා  ොකිළ ක,
්ාංගකා ප්රාා ශීය, ස්භාඒ,
ා නා  ොකිළ ක,
කටුඒන ප්රාා ශීය, ස්භාඒ,
මිශා දනි,
කිරම නිදහස්ථ ආයු්යා ේද
ා බා හත් ශය සාාාඒ,කිරම
ප්රාා ශීය, ස්භාඒ,
ලුණුගමිා ඒා හර
ප්රාා ශීය, ා රෝහා
ලුණුගම්ා ඒා හර
ප්රාා ශීය, ා රෝහා
ලුණුගම්ා ඒා හර
ප්රාා ශීය, ා රෝහා බී
කාන්,මඩිත්්
128

0472220263

0715377483

0472220263

0718562915

0472220263

0718382999

0472220263

0718585526

0472220263

0718207982

0472220263

0718020503

0472256279

0716576005

0472256275

0777151560

0472237275

0718231967

0742237275

0776643998

0472246375

0713377799

0472288212

0718084567

0742243275

0717429559

0472240475
0472240475

0716531595

0472247275

0718022273

0472247075

0718276454

0472237701

0717443159

0472237061

0702717387

0472237061

0718084638

0472247062

0772619175

යූ.ව.සී.මක.කුමාර

දඒදය නිාධ්ාන්

ා ක් ග.බී.මමරා කෝ්

දඒදය නිාධ්ාන්

පී.ඩී.ා ක් ග.පරණගම

දඒදය නිාධ්ාන්

ඩබ්ලිේ.ඩී.ආ්ය.මස්ථ.
දඒදය නිාධ්ාන්
නිකමිණි
ඒයි.ීම.ව.මම්.මිහිරා
ද්් දශය සාය
ණි
දඒදය නිාධ්ාන්
ඩබ්ලිේ.ම්.ආ්ය.පී.ප්
ා හද නිාධ්ාන්
රමි්ා ශ්රී,ානි
දිස්ථත්රික් ග දඒදය
ඩබ්ලිේ.සුසිත් රාංින
නිාධ්ාන්
ව.බී.සී.ි,ශය සා්්
දඒදය නිාධ්ාන්
පී.ඩී.ම්.මයි.ගුණස්
දඒදය නිාධ්ාන්
ා ්කර
ද්් දශය සාය
ආ්ය.ව.ඩී.ජීඒ්්
දඒදය නිාධ්ාන්
මස්ථ.මම්. ප්රි,්්
දිස්ථත්රික් ග දඒදය
ස්ර්මාන
නිාධ්ාන්
ඊ.බී. ඈපා
දඒදය නිාධ්ාරී
ඩබ්.ආ්ය. උා ශනි
දඒදය නිාධ්ාරී
ටී.මම්. ීමරඒ්යණ
දඒදය නිාධ්ාරී
මක.ා ේ.
දඒදය නිාධ්ාරී
ා කොඩිතුඒක් ගකු
ටී.පී. රාිපක්ෂ
දඒදය නිාධ්ාරී
ව. යූ. මලුත්ගමා ව
දඒදය නිාධ්ාරී
ආ,්න භාර
ා ේ.මච්. ප මරණ
දඒදය
නිාධ්ාන්
පී.ව.ආ්ය. දීිළකා
දඒදය නිාධ්ාරී
දත්් දඒදය
ි,රත්න ඒනිගර්ර
නිාධ්ාරී
ආ.භා. දඒදය
මස්ථ. ස්ා ේතුාංග
නිාධ්ාරී
ා ක් ග.මක.මයි. මමිත්
දඒදය නිාධ්ාරී
ා ේ.ඩබ්. රණසිාංහ
ලි. දඒදය නිාධ්ාරී
නිේ ් කලුපහන
ා හද නිාධ්ාන්
ජී.ජී මාානී
ා හද නිාධ්ාන්
මක.මස්ථ. ්ාංගකා
ා හද නිාධ්ාන්
නා,ක
ා ක් ග.ඩබ්. ්රාංගනී
ා හද නිාධ්ාන්
යූ.මස්ථ.ම්.නානා,
ා හද නිාධ්ාන්
ක් ගකාර
ඩබ්.ජී. නිස්ාංස්ාා
ා හද නිාධ්ාන්
පී.බී. ා්දිමරත්න

මධ්යක් ගක (රා.ආ)

ප්රාා ශීය, ා රෝහා බී
කාන්,මඩිත්්
ප්රාා ශීය, ා රෝහා බී
කාන්,මඩිත්්
ප්රාා ශීය, ා රෝහා බී
කාන්,මඩිත්්
ප්රාා ශීය, ා රෝහා බී
කාන්,මඩිත්්
ප්රාා ශීය, ා රෝහා බී
කාන්,මඩිත්්
ප්රාා ශීය, ා රෝහා බී
කාන්,මඩිත්්

0472247063

0772222477

0472247064

0773380169

0472247065

0772342774

0472247066

0711308167

0472247067

0715155952

0472247068

0728687528

දිස්ා ා රෝහා කටුඒන

0472247264

0719990388

දිස්ා ා රෝහා කටුඒන

0472247265

0772842572

දිස්ා ා රෝහා කටුඒන

0472247266

0713352317

දිස්ා ා රෝහා කටුඒන

0472247267

0772249822

දිස්ථත්රික් ග ා රෝහා ා බලිමත්්

0472243261

0718359837

දිස්ථත්රික් ග ා රෝහා ා බලිමත්්
දිස්ථත්රික් ග ා රෝහා ා බලිමත්්
දිස්ථත්රික් ග ා රෝහා ා බලිමත්්

0472243261
0472243262
0472243263

0718728656
0777909930
0770259515

දිස්ථත්රික් ග ා රෝහා ා බලිමත්්

0472243264

0710944637

දිස්ථත්රික් ග ා රෝහා ා බලිමත්්
දිස්ථත්රික් ග ා රෝහා ා බලිමත්්

0472243265
0472243266

0773417704
0712687622

ප්රාා ශීය, ා රෝහා මිශා දනි,

0472247261

077852717

ප්රාා ශීය, ා රෝහා මිශා දනි,

0472247261

0773520090

ප්රාා ශීය, ා රෝහා මිශා දනි,

0472247261

0717977993

ප්රාා ශීය, ා රෝහා ර්න

0472226061

0718084875

ප්රාා ශීය, ා රෝහා ර්න
ප්රාා ශීය, ා රෝහා ර්න
ප්රාා ශීය, ා රෝහා ර්න
ප්රාා ශීය, ා රෝහා ර්න

0472226061
0472226061
0472226061
0472226061

0712414170
0474921058
0711994690
0726897797

ප්රාා ශීය, ා රෝහා ර්න

0472226061

0718125548

ප්රාා ශීය, ා රෝහා ර්න

0472226061

0776691143

ප්රාා ශීය, ා රෝහා ර්න

0472226061

0772036646

ප්රාා ශීය, ා රෝහා ර්න
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො

0472226061

0717508158

0472256700

0714418551
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පී.මච්.මස්ථ. ිළයුමිණී

දඒදය නිාධ්ාරී

මම්.ා ේ. ිෑ්ස්ථ

දඒදය නිාධ්ාරී

ා ේ.මස්ථ. ස්ාංජීඒනී

දඒදය නිාධ්ාරී

මම්.ජී. මස්ථ.ා ක් ග.
මාරාගාඒත්්

දඒදය නිාධ්ාරී

පී.ආ්ය. මම්.
මුතුකුමාරණ

දඒදය නිාධ්ාරී

ඩබ්.ා ක් ග.ා ක් ග. ි,ීමර

දඒදය නිාධ්ාරී

පී.මස්ථ. ජිනතුාංග

දඒදය නිාධ්ාරී

ා ක් ග.ා ක් ග.ආ්ය. ස්ාංජීඒ

දඒදය නිාධ්ාරී

ඩබ්.මච්.මම්.ඩී.
නිා රෝක්

දඒදය නිාධ්ාරී

ා ක් ග.මක.මම්.ා ක් ග
ි,ා ස්න

දඒදය නිාධ්ාරී

ව.ඩී.ව.
කරුණා මාක

දඒදය නිාධ්ාරී

ආ්ය.පී.ා ක් ග.රාිපක් ගක
ඩබ්ලිේ.මයි.ා ක් ග.ා බො
ා ත්ජු
ව.ා කොඩිතුඒක් ගකු
මච්.ඩී.ඩී.ස්කගමුඒ
මස්ථ.ව.බාිළ ක,ා හඒ
්ා
ජී.ටී.මාස්ආරච්චි
ීම.ා ක් ග.සී.ා ක් ග.ධීරා ස්
කර
ඩී.ටී.ස්ස්ාංක
ආ්ය.ව.මච්.ප්රි,ාංගිකා

ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො
ාමක රාිපක් ගක ආයු්යා ේද
ප්යා ේකණ ා රෝහා,
සින්ා බෝර්ර, හම්බ්ා ්ො

0472256700

0712631738

0472256700
0472256700

0718140275

0472256700
0472256700

0712671238

0472256700

0716536420

0472256700

0710821646

0472256700

0715654963

0472256700

0711201033

0472256700

0714476561

0472256700

0718059197

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0718354673

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0775882535

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0718354672

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0772914475

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0773560724

දඒදය නිාධ්ාරී
දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා
මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261
0472245261

0772885701

දඒදය මධිකාන්
(ඒැ.බැ.)
කායික ා රෝග
ස්ා ශය සකඥ දඒදය
ළමා ා රෝග ස්ා ශය සකඥ
දඒදය
දඒදය නිාධ්ාරී
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මක.බී.යූ.ා ක් ග.ා ස්නා
නා,ක
මස්ථ.බී.මස්ථ.හැඟුම්
ා ක් ග.ආ්ය.ාාංකාප්රි,
ටී.ා ගොඩා ඒාා ව
සී.ා ේ.සුන්,බණ්ඩාර

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0771511155

දඒදය නිාධ්ාරී
දඒදය නිාධ්ාරී
දඒදය නිාධ්ාරී
දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා
මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා
මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා
මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261
0472245261
0472245261
0472245261

0772004849
0772926496
0773677894
0773698052

ටී.ා ක් ග.ජී.මුහ්දිරම්

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0779821664

පී.මච්.ාලි්සින්
ආ්ය.මම්.හෆථරත්
ම්.මච්.මස්ථ.පී.කුමා
ර
ඩබ්ලිේ.ා ක් ග.ජී.ා හම
්්
ටී.ඩී.ම්.ඒ්යණසූන්,
ඩී.ජී.ාාමර
ව.පී.කරුණා මාක
මස්ථ.ටී.ද්යශය සනී
ඩී.ඩබ්ලිේ.ජී.පී.කුමා
න්
මච්.ජී.මයි.රණසිාංහ
මස්ථ.ම්.ා ස්නානා,
ක
ඩබ්ලිේ.ව.ව.රාමනා
,ක

දඒදය නිාධ්ාරී
දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා
මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261
0472245261

0774886788
0776029264

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0772266730

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0711235048

දඒදය නිාධ්ාරී
දඒදය නිාධ්ාරී
දඒදය නිාධ්ාරී
දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා
මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා
මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා
මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261
0472245261
0472245261
0472245261

0713618820
0718370309
0781553512
0718425563

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0714571440

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0718097416

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0718084669

දඒදය නිාධ්ාරී

මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

0472245261

0712568393

සී.ස්ා ේතුාංග

දිස්ථත්රික් ග දඒදය
නිාධ්ාන්

0472228260

0718400800

පී.ජී.මම්.ඊ.ගාකාග
ා ්

දඒදය නිාධ්ාරී

0472228260

0718205399

පී.ජී.ඩී.්රාංගනී

දඒදය නිාධ්ාරී

0472228260

0715415280

ආ්ය.ා ක් ග.සී.කුමාන්

දත්් දඒදය
නිාධ්ාරී

0472228260

0773761425

ජී.මස්ථ.ප්රස්්න

දඒදය නිාධ්ාරී

දිස්ා ා රෝහා
මඟුණුා කොාපැාැස්ථස්
දිස්ා ා රෝහා
මඟුණුා කොාපැාැස්ථස්
දිස්ා ා රෝහා
මඟුණුා කොාපැාැස්ථස්
දිස්ා ා රෝහා
මඟුණුා කොාපැාැස්ථස්
දිස්ා ා රෝහා
මඟුණුා කොාපැාැස්ථස්
දිස්ා ා රෝහා
මඟුණුා කොාපැාැස්ථස්
දිස්ථත්රික් ග මහ ා රෝහා
හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග මහ ා රෝහා
හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග මහ ා රෝහා
හම්බ්ා ්ො

0472228260

0715656297

0472228260

0717198934

0472220267

0718187363

0472220261

0773282685

0472220261

0715780232

දිස්ථත්රික් ග මහ ා රෝහා
හම්බ්ා ්ො

0472220261

0776427639

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන, මිශා දනි,

0472247222

0718591499

මස්ථ.ා ක් ග.පී.මස්ථ.ප්රි,ද
දඒදය නිාධ්ාරී
්යශය සනී
මච්.මම්.මස්ථ.ම්.මන
මධ්යක් ගක
තුාංග
මච්.ා ක් ග.මම්.ව.්නුර
ගණකාධිකාන්
ාමි්ද
මක.ඒයි. මාකරත්න
මස්ථ.ා ේාායුද්
මම්.ජී.පී.ස්ාංජීඒ

පන්පාාන නිාධ්ාන්
ප්රධ්ාන ස්ා ශය සක
ා ශ්රණිා ේ ා හද
නිාධ්ාන්
ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
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උප ා පොලිස්ථ
පරීක් ගකක
මම්.ව.ආ්ය.ගුණා ස්
උප ා පොලිස්ථ
න
පරීක් ගකක
උප ා පොලිස්ථ
ආ්ය.ව.මමරා ස්කර
පරීක් ගකක
උප ා පොලිස්ථ
ඩබ්ලිේ.ඊ.පී.නිමක
පරීක් ගකක
උප ා පොලිස්ථ
බී.ඩී.මක.ා හමකුමාර
පරීක් ගකක
ම්.ම්.ා ක් ග.රූබසිාං උප ා පොලිස්ථ
හ
පරීක් ගකක
ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ
ඩබ්ලිේ.ව.නිමක
පරීක් ගකක
මස්ථ.ඩබ්ලිේ.ා ක් ග.ව.ර
ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
ා ්ෝහණ ීම්ය ම
මම්.ඊ.ද්යශය සන
ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
කරුණාදාස්
ඩී.මයි.ප්රස්්න
ා පොලිස්ථ පරීක් ගකක
කුමාර
ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ
මච්.බී.සී.ප්රනාදු
පරීක් ගකක
ා ක් ග.පී.මැ මේ

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන, මිශා දනි,

0472247222

0716902223

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන, මිශා දනි,

0472247222

0718120291

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන, මිශා දනි,

0472247222

0727603477

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන, මිශා දනි,

0472247222

0715382176

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන, මිශා දනි,

0472247222

0713361066

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන, මිශා දනි,

0472247222

0772608626

0472223223

0718591503

0472223222

0714455144

0472223222

0776244748

0472223223

0713412619

0472226022

0718591492

0474931453

0718365225

0472222350

0777294101

0472222347

0714454910

0472225468

0703864000

0472225468

0779585059

0472225468

0718562871

0472225468

0714418083

0474931994

0718034614

0474931994

0714310975

0474931994

0718134643

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන,
මම්බා්ා ්ො
ා පොලිස්ථ ස්ථාාන,
මම්බා්ා ්ො
ා පොලිස්ථ ස්ථාාන,
මම්බා්ා ්ො
ා පොලිස්ථ ස්ථාාන,
මම්බා්ා ්ො
ා පොලිස්ථ ස්ථාාන, ු ාංගම

බ්ධ්නාගාර මිබමහ් ඒැඩ
බී.ඩී.මම්.ජී.බී.දිස්ානා ස්හකාර බ්ධ්නාගර
කඳවුර,උඩුස්ා,ා ගෝණගමුඒ,
,ක
මධිකාන්
 මස්ථස්මහාරාම
මච්.ඩබ්ලිේ.ඩී.කුාතු
සුරාබදු මධීකාරී කා්ය,ාා,,
සුරාබදු මධිකාන්
්ාංග
හම්බ්ා ්ො
දකුණු පළාත් මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න
ඩී.සී.ා,නක
ප්රාා ශීය, ාාංජිා ්රු මධිකාන්,, මස්ථස්මහාරාහ,/
හම්බ්ා ්ො
ාාංකා කා්යමික ස්ාංඒ්යධ්න
මෆථ.ඩබ්ලිේ.රාිපක් ග
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක
මණ්ඩා,,ා දහිගහා්ද,
ක
මම්බ්ා ්ො
ාාංකා කා්යමික ස්ාංඒ්යධ්න
මක.ඒයි.සී.ර්කථපකුමා ඒයාපාර ප්රඒ්යධ්න
මණ්ඩා,,ා දහිගහා්ද,
ර
කළමණාකාර
මම්බ්ා ්ො
ාාංකා කා්යමික ස්ාංඒ්යධ්න
ඒයාපාර ප්රඒ්යධ්න
මච්.ා ක් ග.ස්මරසිාංහ
මණ්ඩා,,ා දහිගහා්ද,
කළමණාකාර
මම්බ්ා ්ො
ාාංකා කා්යමික ස්ාංඒ්යධ්න
ඒයාපාර ප්රඒ්යධ්න
ව.ව.දිස්ානා,ක
මණ්ඩා,,ා දහිගහා්ද,
කළමණාකාර
මම්බ්ා ්ො
ශ්රී ාාංකා ස්ාගර ස්ශය සථඒ ස්දයාා,,
මක.ව.ා ක් ග.ා්දන
ස්හකාර මධ්යක් ගක
කුමාර
මහා ඒා පාර, ්ාංගකා
ශ්රී ාාංකා ස්ාගර ස්ශය සථඒ ස්දයාා,,
ඩබ්ලිේ.පී.ආන්,දාස් ,ාත්රාප ම
මහා ඒා පාර, ්ාංගකා
ශ්රී ාාංකා ස්ාගර ස්ශය සථඒ ස්දයාා,,
ඊ.ා ක් ග.සිසිර
,ාත්රාප ම
මහා ඒා පාර, ්ාංගකා
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නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)
ස්හකාර මධ්යක් ගක
මම්.මච්.යූ.සින්ඒ්යධ්න
(ප්යා ේකණ)
ාඩම්
පී.මනිා ම්්්ර
ා රජිස්ථට්රා්ය/ම මා ්යක
දිස්ථත්රික් ග ා රජිස්ථට්රා්ය
ප්රාා ශීය, කැණිම්
යූ.මම්.ටී.ප්රි,්්
ාාංජිා ්රු
මක.ා ක් ග.ා ක් ග.ඩී.මක ස්හකාර
ස්ස්ථ
ා කකාධිකාන්
ආ්ය.මෆථ.හෆික

ා නකස්් ර්කථප
කුමාර ි, මාක

ඒාන්මා්යග මධ්යක් ගක

මච්.ආ්ය.ඩබ්ලිේ.ා ේ.
ා ප්රමතුාංග

ප්රධ්ාන ාාංජිා ්රු

ා ක් ග.ඩී.නිශය සා් ම

ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු

ඩබ්ලිේ.ව.මමිා
ියර්්

ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු

මස්ථ.මම්.ශ්රී ඒ්යණසිාංහ ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු
ඩබ්ලිේ.ඩී.ප්රි,ද්යශය සනී

ගණකාධිකාන්

මයිරාාංගනී
ා හමේ කා හඒා

පන්පාාන නිාධ්ාන්

යූ.ා ේ.ස්්ාරණා ව

ා ියකථ
මිනි්ා දෝරු මධිකාන්

බී.ජී.තුකාණි

මිනි්ා දෝරු මධිකාන්

ඩී.ආ්ය.ව.සුනික
ීම.ගා ්කථ
ටී.ඩී.ස්මරීමර

සි ම,ම් ්ාක් ගකණ
නිාධ්ාන්
සි ම,ම් ්ාක් ගකණ
නිාධ්ාන්
සි ම,ම් ්ාක් ගකණ
නිාධ්ාන්

ඩබ්ලිේ.මක.ම්.බුශ
ධික

ප්රාා ශීය, ඒාන්මා්යග
ාාංජිා ්රු

ඩී.පී.ඩී.ස්ා ේගුණඒ්ය
ධ්න

ා කොමේ ාස් ස්හකාර

ීම ප්යා ේකණ
ස්ථාාන,,මම්බා්ා ්ො
ීම ප්යා ේකණ ස්ථාාන,,
මම්බා්ා ්ො

047223228

0714476315

047223228

0718084546

ාඩම් ස්හ දිස්ථත්රික් ග ා රජිස්ථට්රා්ය
කා්ය,ාා,,්ාංගකා

0472240200

0714346531

21,ා  රස්ථ ීමදි,,හම්බ්ා ්ො

0472222477

0715406804

21,ා  රස්ථ ීමදි,,හම්බ්ා ්ො

0472222477

0775400403

0474937800

0711485037

0474937801

0718082727

0474937802

0718461445

0474937803

0711474824

0474937804

0713243059

0474937805

0717676263

0474937807

0712689901

0472220186

0714258852

0472220187

0718603578

0472220186

0713435973

0472220186

0718112492

0472220186

0716295535

0472223247

0718185408

0472223247

0774273515

ඒාන්මා්යග මධ්යක් ගක
කා්ය,ාා,, ා දබරඒැඒ,
 මස්ථස්මහාරාම
ඒාන්මා්යග මධ්යක් ගක
කා්ය,ාා,, ා දබරඒැඒ,
 මස්ථස්මහාරාම
ඒාන්මා්යග මධ්යක් ගක
කා්ය,ාා,, ා දබරඒැඒ,
 මස්ථස්මහාරාම
ඒාන්මා්යග මධ්යක් ගක
කා්ය,ාා,, ා දබරඒැඒ,
 මස්ථස්මහාරාම
ඒාන්මා්යග මධ්යක් ගක
කා්ය,ාා,, ා දබරඒැඒ,
 මස්ථස්මහාරාම
ඒාන්මා්යග මධ්යක් ගක
කා්ය,ාා,, ා දබරඒැඒ,
 මස්ථස්මහාරාම
ඒාන්මා්යග මධ්යක් ගක
කා්ය,ාා,, ා දබරඒැඒ,
 මස්ථස්මහාරාම
දිස්ථත්රික් ග මිනි්ා දෝරු
කා්ය,ාා,,හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග මිනි්ා දෝරු
කා්ය,ාා,,හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග මිනි්ා දෝරු
කා්ය,ාා,,හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග මිනි්ා දෝරු
කා්ය,ාා,,හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග මිනි්ා දෝරු
කා්ය,ාා,,හම්බ්ා ්ො
ප්රාා ශීය, ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු
කා්ය,ාා,,න්දි,ගම පාර,
මම්බා්ා ්ො
ප්රාා ශීය, ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු
කා්ය,ාා,,න්දි,ගම පාර,
මම්බා්ා ්ො
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ම්.ඩබ්ලිේ.මක.නිහ
ස්ැාසුම් ියකිළ
්ාක
ඩී.ආ්ය.ි,ා ස්කර

ාාංජිා ්රු ස්හකාර

ව.ඩී.මස්ථ.ස්මරසිාංහ

ස්හකාර මධ්යක් ගක

ව.මස්ථ.ා ක් ග.ස්ා ේා ස්
කර

ර්ු ණු ියකිළ

ා ක් ග.ව.පී.මස්ථ.ස්මරීම
ර

මූාය නිාධ්ාන්

ඩබ්ලිේ.ව.ා ක් ග.කරු
ණා මාක

ම මා ්යක මධ්යක් ගක

ව.ඩබ්ලිේ.ගාමිණි

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක

ඩී.ීමරා ස්කර

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

ඩී.පී.පී.ලි,නා ව

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

ඩී.ජී.සී.ජීඒනි

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

ඩබ්ලිේ.ව.ස්ජි්ඒ්ය
ණ

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

ඩබ්ලිේ.මම්.පී.ම්.දි
ලූකා

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

මම්.ටී.ගුණා ස්න

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

ප්රාා ශීය, ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු
කා්ය,ාා,,න්දි,ගම පාර,
මම්බා්ා ්ො
ප්රාා ශීය, ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු
කා්ය,ාා,,න්දි,ගම පාර,
මම්බා්ා ්ො
ිා මක ඒෘත්තී, ර්ු ණු
ආ,්න,,මින්ේස්ා,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක ඒෘත්තී, ර්ු ණු
ආ,්න,,මින්ේස්ා,
හම්බ්ා ්ො
ිා මක ඒෘත්තී, ර්ු ණු
ආ,්න,,මින්ේස්ා,
හම්බ්ා ්ො
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
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0472223247

0716290202

0472223247

0718082733

0472220501

0710318755

0472220501

0710796517

0472220501

0711211834

0472228336

0718044942

0472228336

0718181717

0472228336

0718082943

0472228336

0714470194

0472228336

0472228336

0715343086

0472228336

0472228336

0718273022

මස්ථ.ටී.මුණසිාංහ

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

ඩබ්ලිේ.මම්.ම්.ඩී.
.....................

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

ඒයි.පී.ා ේ.මමරසිාංහ

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

ආ්ය.ව.ව.රණතුාංග

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

යූ.මයි.පී.ා පා ්යරා

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

බී.ම්.ස්මරනා,ක

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

මයි.ආ්ය.ලි,නා ව

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

ඊ.ා ක් ග.ඊ.සී.න,නා

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)

මස්ථ.ඩී.ා ස්නරත්
,ාපා
ම්.පී.ලි,නා ව

ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක
(ප්යා ේකණ)
ස්හකාර කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක (ආ්යථික)

ටී.ීම.ා ක් ග.ඩී.ීම.මමරීම
ර

පන්පාාන නිාධ්ාන්

ජී.ලීාාන්ද

ප්රාා ශීය,
කළමණාකරු

ා ක් ග.යූ.ා ශඒප්රි,

ඒයප් ම නිාධ්ාන්

මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
ස්ථාාන,, ීමරස්ා
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
ස්ථාාන,, ීමරස්ා
මාකා හා ා ්ක ා බෝග
ප්යා ේකණ හා ස්ාංඒ්යධ්න
මධ්යස්ථාාන,,
මඟුණා කොළපෑාැස්ථස්
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,,ා පොක
ඒගාකිරීා ම් මණ්ඩා,,
හම්බ්ා ්ො
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,,ා පොක
ඒගාකිරීා ම් මණ්ඩා,,
හම්බ්ා ්ො
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0472228336

0714476772

0472228336

0718094241

0472228336

0712763822

0472228336

0773063039

0472228336

0472228336

0714492725

0472228336

0714948898

0472228336

0718462231

0472237079

0718081443

0472228336

0718425015

0472228336

0711301838

0472220144

0766904540

0472220144

0766904542

ඩබ්ලිේ.මම්.ජී.ම්.
කුමාර

ගිණුම් නිාධ්ාන්

ඩී.ජී.ම්.්රාංග

ා ගොස්පළ ස්ැාසුම්
නිාධ්ාන්

ා ක් ග.ව.ව.ම්.මමරසි
්ාංහ

ස්හකාර ප්රාා ශීය,
කළමණාකරු

උර්ක නානා,ක් ගකාර

දිස්ථත්රික් ග
කළමනාකරු

ජී.මක.මකකා් ම

ර්ු ණු කිරීා ම්
නිාධ්ාන්

ව.ලි,නා ව

ප්රාා ශීය, ඒාන්මා්යග
ාාංජිා ්රු

ජී.ජී.සී.ස්මිත් කුමාර

ප්රධ්ාන ස්දුලි
ාාංජිා ්රු

මම්.ඩී.රත්නසින්

ස්දුලි ාාංජිා ්රු
(නඩත්තු)

ජී.මම්.ඩබ්ලිේ.කමක
සින්

ාාංජිා ්රු ස්හකාර

මච්.බී.ව.
න,නාන්ද

ප්රධ්ාන ාාංජිා ්රු

ඕ.ව.මස්ථ.නිඒ්්ක

ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්රු

ා ක් ග.බී.සී. දීපානි

ාාංජිා ්රු

ා ක් ග.ජී.මම්.මස්ථ.
මා නෝජිකා

ාාංජිා ්රු

බඩ්.ා ක් ග.බී.මා හෂිණී ාාංජිා ්රු
මස්ථ.ා ක් ග. ලි,නා ව

ාාංජිා ්රු

ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,,ා පොක
ඒගාකිරීා ම් මණ්ඩා,,
හම්බ්ා ්ො
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,,ා පොක
ඒගාකිරීා ම් මණ්ඩා,,
හම්බ්ා ්ො
ශ්රී ාාංකා කජු ස්ාංස්ථාාඒ, ගත්රී
පාර, ා දහිගහා්ද,
මම්බා්ා ්ො
ිා මක ආධුනිකත්ඒ ස්හ
කා්යමික ර්ු ණු කිරීා ම්
මධිකාන්,,ා නො.39,
පකලික් ගකුඩාඒ පාර,්ාංගකා
ිා මක ආධුනිකත්ඒ ස්හ
කා්යමික ර්ු ණු කිරීා ම්
මධිකාන්,,ා නො.39,
පකලික් ගකුඩාඒ පාර,්ාංගකා
ප්රාා ශීය, ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු
කා්ය,ාා,,මකුරුා ගොඩ,
 මස්ථස්මහාරාම
ාාංකා ස්දුලිබා
මණ්ඩා,,මාංක 44,ස්ැමුා ඒක
මාඒ්,්ාංගකා
ාාංකා ස්දුලිබා
මණ්ඩා,,මාංක 44,ස්ැමුා ඒක
මාඒ්,්ාංගකා
ාාංකා ස්දුලිබා
මණ්ඩා,,මාංක 44,ස්ැමුා ඒක
මාඒ්,්ාංගකා
ප්රධ්ාන ාාංජිා ්රු කා්ය,ාා,,
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,,
්ාංගකා
ප්රධ්ාන ාාංජිා ්රු කා්ය,ාා,,
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,,
්ාංගකා
ප්රධ්ාන ාාංජිා ්රු කා්ය,ාා,,
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,,
්ාංගකා
ප්රධ්ාන ාාංජිා ්රු කා්ය,ාා,,
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,,
්ාංගකා
ප්රධ්ාන ාාංජිා ්රු කා්ය,ාා,,
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,,
්ාංගකා
ප්රධ්ාන ාාංජිා ්රු කා්ය,ාා,,
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,,
්ාංගකා
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0472241771

0714286196

0472241772

0715324900

0472241772

0714238670

0472240363

0718570189

0472240259

0718084647

0472240363

0714408370

0472240363

0717407457

0472240363

0773616885

0472240259

0719517464

ආ්ය.ා ක් ග.බඩ්.ා ක් ග.
රණසිාංහ

කළමනාකරු
(ක්රිහාන)

ා ේ.පී.බී. ි,සූන්,

ප්රාා ශීය, ාාංජිා ්රු
(්ාංගකා)

නිශය සා් ීමරරත්න

ප්රාා ශීය, ාාංජිා ්රු
(හම්බ්ා ්ො )

ා ක් ග.මක.ා දදි,ගා

,ා්ත්රික ාාංජිා ්රු

මම්.මච්.මාඹර

ස්දුලි ාාංජිා ්රු

මච්.ා ක් ග. ිගත්
ස්ථඒ්යණාාක

ාාංජිා ්රු (ාමීය ,
ිා)

ම්.ජී.මක.
ස්මරතුාංග

ස්හකාර මධ්යක්ෂ

මනුරුශද
මුතුකුමාරණ

කළමණාකරු

සුා නත් ා ම්ඩිස්ථ

කළමණාකරු

ා ක් ග.ජී.ශ්රි,ානි

කළමණාකරු

ා ක් ග.මා බ්සිාංහ

කළමණාකරු

මස්ථ.ා කොඩිතුඒක් ගකු

කළමණාකරු

ව.ආ්ය.බඩ්.
කුමාරසිාංහ

කළමණාකරු

ප්රාා ශීය, කළමනාකරු
කා්ය,ාා,,ිා මක ිා
ස්ම්පාදන හා ිාාප්රඒාහන
මණ්ඩා,,ස්මිනර්ර
මාඒ්,හම්බ්ා ්ො
ප්රාා ශීය, කළමනාකරු
කා්ය,ාා,,ිා මක ිා
ස්ම්පාදන හා ිාාප්රඒාහන
මණ්ඩා,,ස්මිනර්ර
මාඒ්,හම්බ්ා ්ො
ප්රාා ශීය, කළමනාකරු
කා්ය,ාා,,ිා මක ිා
ස්ම්පාදන හා ිාාප්රඒාහන
මණ්ඩා,,ස්මිනර්ර
මාඒ්,හම්බ්ා ්ො
ප්රාා ශීය, කළමණාකරු
කා්ය,ාා,,ිා මක ිා
ස්ම්පාදන හා ිාාප්රඒාහන
මණ්ඩා,,ස්මිනර්ර
මාඒ්,හම්බ්ා ්ො
ප්රාා ශීය, කළමණාකරු
කා්ය,ාා,,ිා මක ිා
ස්ම්පාදන හා ිාාප්රඒාහන
මණ්ඩා,,ස්මිනර්ර
මාඒ්,හම්බ්ා ්ො
ප්රාා ශීය, කළමණාකරු
කා්ය,ාා,,ිා මක ිා
ස්ම්පාදන හා ිාාප්රඒාහන
මණ්ඩා,,ස්මිනර්ර
මාඒ්,හම්බ්ා ්ො
මධ්යම පන්ස්ර
මධිකාන්,,හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,,මාංක 45,
ීමරකැ ක, පාර,්ාංගකා
ශ්රී ාාංකා ා  ලිා කොම්,plc
හම්බ්ා ්ො
ශ්රී ාාංකා ා  ලිා කොම්,plc
හම්බ්ා ්ො
ශ්රී ාාංකා ා  ලිා කොම්,plc
හම්බ්ා ්ො
ශ්රී ාාංකා ා  ලිා කොම්,plc
හම්බ්ා ්ො
ශ්රී ාාංකා ා  ලිා කොම්,plc
හම්බ්ා ්ො
ශ්රී ාාංකා ා  ලිා කොම්,plc
හම්බ්ා ්ො
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0472220860

0777800152

0472220860

0714970556

0472220860

0773364278

0472220860

0775376266

0472220860

0779823392

0472220860

0773880304
4

0472241599

0714421693

0472220231

0719461407

0472221231

0711300448

0472220274

0718525424

0472220243
0472230426

0711830204

0472240102

0715360904

නලි් ගුණඒ්යධ්න
ා ක් ග.බී.ීම. ාදුනික
තුකාර
ම්.ජී.මක.
ස්මරතුාංග

ා ිකථ මිනි්ා දෝරු
මධිකාන්
ස්හකාර මධ්යක් ගක
ස්හකාර මධ්යක් ගක

මිනිනි්ා දෝරු
ා දපා්යතුා ම්්තුඒ
හම්බ්ා ්ො
ා ඒරළ ස්ාංරක් ගකණ මධිකාන්,
කළමැ ක,
මධ්යම පන්ස්ර මධිකාන්,
්ාංගකා

138

0472240363

0718173185

0472227573

0714870475

0472241599

0714421693

ිමුණුෙ 07
ප්රාෙ ආොර දේේල පැය 6 ් ිතුල ලබාදීෙ ස්ඳො ෙදුනා ගත් ආය නවල
ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය.
නම්බලන්දේ ොග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
දේෙෝගලදේ නෙ

දුරකාන නංකය

පැය 06් තුල ආොර ස්ැපිනය ෙැකි
පපරිෙ ආොර පාර්ස්ම ප්රොණය

ස්ඳලි ා හෝ ා,

047 5670124

ආොර පාර්ස්ම 900

ිළහිිම,ා ා ස්ඒන
ස්රත් ා්ද්රිකා ා හෝ ා,
සුසිාා ඒනිගරත්න
3 කණුඒ ා හෝ ා,

071 9414655
071 9464487
076 8308269
071 8042079

ආොර පාර්ස්ම 100
ආොර පාර්ස්ම 150
ආොර පාර්ස්ම 50
ආොර පාර්ස්ම 150

මක් ගකස්ථස් ිළහිිම,ා ා ස්ඒන
ළදරු උ,න ා හෝ ා,

077 9501794
047 2223437

ආොර පාර්ස්ම 100
ආොර පාර්ස්ම 75

මකස්ථස් ා හෝ ා,

071 8461400

ආොර පාර්ස්ම 100

ගක ාෑලි ා ්ො ා හෝ ා,

071 1985704

ඉදි ආප්ප කි.ම.300

මාමඩා ා හෝ ා,

072 8195216

ආොර පාර්ස්ම 100

ිාංස්ගම ා හෝ ා,

047 2223212

ආොර පාර්ස්ම 75

්ඒාළුස්ා ා හෝ ා,

071 6671212

ආොර පාර්ස්ම 100

ස්්යද් ා හෝ ා,

077 1643692

ආොර පාර්ස්ම 100

නඒරත්න ා බ්ක්යස්ථ

071 1714985

පාන් 150

දිලිනි ා බ්ක්යස්ථ

047 2223162

පාන් 100

හාංසි ා බ්ක්යස්ථ

047 2223162

පාන් 80

ා ඒනුර බුා ෆ

071 4626685

ආොර පාර්ස්ම 70

වීරකැපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
දේෙෝගලදේ නෙ

දුරකාන නංකය

පැය 06් තුල ආොර ස්ැපිනය ෙැකි
පපරිෙ ආොර පාර්ස්ම ප්රොණය

මරලි, ා හෝ ා,

047-2257888

ආහාර පා්යස්ක 500

ියා රෝමි ා හෝ ා,
ස්ධ්්යමා ා හෝ ා,

077-2012290
047-2246289

ආහාර පා්යස්ක 500
ආහාර පා්යස්ක 500

ෂී ෆුඩ් ා රස්ථටුර්මේ

071-5421624

ආහාර පා්යස්ක 2000

ාා්දනී ා ක් ග න්් ස්්යස්ස්ථ

047-3474085

ආහාර පා්යස්ක 2000

139

තිචස්ථස්ෙෙරාෙය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
දේෙෝගලදේ නෙ

දුරකාන නංකය

පැය 06් තුල ආොර ස්ැපිනය ෙැකි
පපරිෙ ආොර පාර්ස්ම ප්රොණය

ා රෝ,ක ා රස්ථටුර්මේ

077-3389109

ආහාර පා්යස්ක 200

ආන්ද ා බ්කන්,

047-2238875

ආහාර පා්යස්ක 300

ස්ේසින් ස්ථා  ෝයස්ථ

047-2237235

ආහාර පා්යස්ක 300

ස්ස්දු ා රස්ථටුර්මේ

047-2238227

ආහාර පා්යස්ක 400

නිේ සි ක ා බක් ග හවුස්ථ

047-2237842

ආහාර පා්යස්ක 500

ආන්ද ා බ්කන්,

047-2238875

පා් ා ගඩි 100

ා දබරඒැඒ ා බ්කන්,

047-2237574

පා් ා ගඩි 200

මිහිරාංග ා බ්කන්,

077-2799991

පා් ා ගඩි 100

 මස්ථස් ා හෝ ා,

047-5725979

පා් ා ගඩි 40

ස්්රස් ා බ්ක් ග හවුස්ථ

072-5007999

පා් ා ගඩි 150

නිේ සි ක ා බ්ක් ග හවුස්ථ

047-2237842

පා් ා ගඩි 200

ලුණුගම්දේවදේෙර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
දේෙෝගලදේ නෙ
ා ගදර බත් කඩ,

දුරකාන නංකය
071-8157999

දේෙෝගලදේ නෙ
ා්ද්රිකා ා හො ා,

පැය 06් තුල ආොර ස්ැපිනය ෙැකි
පපරිෙ ආොර පාර්ස්ම ප්රොණය
ආහාර පා්යස්ක500

දේබලිනත් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
දුරකාන නංකය
පැය 06් තුල ආොර ස්ැපිනය ෙැකි
පපරිෙ ආොර පාර්ස්ම ප්රොණය
047-2243226
ආහාර පා්යස්ක 200

ාැ් ් ා රස්ථටුරනමේ

077-7920920

ආහාර පා්යස්ක 100

ිළ,කරු

047-2225100

ආහාර පා්යස්ක 100

ර්දික ා බ්කන්, හා ා හෝ ා,

077-6201323

ආහාර පා්යස්ක 150

ා,් ා බ්ක් ග හවුස්ථ

047-2243227

පා් 100

ස්ැනාරා ා බ්කස්ථ

071-2398871

පා් 400
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ඔදේ්දේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
දේෙෝගලදේ නෙ
දුරක න නංකය
පැය 06් තුල ආොර ස්ැපිනය ෙැකි
පපරිෙ ආොර පාර්ස්ම ප්රොණය
ඒැලිඒත්් ායිනීස්ථ
077 0345622
ආහාර පා්යස්ක 500
ා ක් ග කිා්

071 4635420

ආහාර පා්යස්ක 300

සුදු මකලී බුා ෆ

071 3065751

ආහාර පා්යස්ක 100

නඟුණුදේකොළපමලැස්ථස් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
දේෙෝගලදේ නෙ
ෆිා නොමිබක ා හෝ ා,

දුරක න නංකය
ආහාර පා්යස්ක 500

ස්ත්මිණි ා හොා  ක

047 2229087
077 8707707
071 1083631

ා ස්නුර ායිනීස්ථ ා රස්ථටුර්මේ

070 2026926

ආහාර පා්යස්ක 300

ා ඒනුරු ටී රූම්

071 9893381

ආහාර පා්යස්ක 400

ඒජිරා ටී රූම්

071 7151925

ආහාර පා්යස්ක 400

හක් ගමන ා බ්කන්,

071 4384385

පා් 150

ෆිා නොමිබක ා හෝ ා,

047 2229087
077 8707707

පා් 100

දේෙෝගලදේ නෙ
ා පොකමතු බත් කා ඩ්

ආහාර පා්යස්ක 200

සූරියවැව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
දුරක න නංකය
පැය 06් තුල ආොර ස්ැපිනය ෙැකි
පපරිෙ ආොර පාර්ස්ම ප්රොණය
ආහාර පා්යස්ක 600
077-2789700

ද්යශය සන ා හෝ ා,

071-0531905

ආහාර පා්යස්ක 700

ා ක් ග.පී.සී. ායිනීස්ථ ා රස්ථටුර්මේ

071-7101055

ආහාර පා්යස්ක 500
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ඇමුණුම 08
ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය ස ඒා ස්ම්බ්ධීකරණ නාමාඒලි,
ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රි්කදේ රජදේ දේරොෙම ියළිබඳ දේ ොරතුරු
මුලික දේරෝෙදේම නෙ
දේරෝෙම නධය්ෂ
කාර්යාල දුරක න
නංකය
මහ ා රෝහා හම්බ්ා ්ො
මම්.මම්.මස්ථ.මම් මනතුාංග
047-2220261

ජංගෙ දුරකාන
නංකය
071-8187363

ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රි්කදේ මුලික දේරෝෙම ියළිබඳ දේ ොරතුරු
මුලික දේරෝෙදේම නෙ
වවදය නධිකාරි
කාර්යාල දුරක න
නංකය
මූලික ා රෝහා ්ාංගකා
මරාංගා ,ශා දහිා ව මි,
047-2240261

ජංගෙ දුරකාන
නංකය
077-3439081

මූලික ා රෝහා  මස්ථස්මහාරාම
මූලික ා රෝහා ඒාස්ථමුකා

මුලික දේරෝෙදේම නෙ
දිස්ා ා රෝහා ීමරකැ ක,

ප්රභාත් ි,ා ශඒ ම,ා(ඒැ.බ)
ිනක කරසිාංහ ම,ා(ඒැ.බ)

047-2237261

බී.මච්.ම්.මස්ථ ා්්රදාස් මි,

047-2245261

ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රි්කදේ දිස්ා දේරෝෙම ියළිබඳ දේ ොරතුරු
දිස්ථත්රි් වවදය ළධළධා/ 
කාර්යාල දුරක න
නංකය
තුකාර ාමි්් ම,ා
047-2246260

දිස්ා ා රෝහා ම/පැාැස්ථස්

ාානක ස්ා ේතුාංග ම,ා

047-2228260

071-4778826
071-8059323
071-8582424

ජංගෙ දුරකාන
නංකය
071-8177797
071-8400800

ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රි්කදේ ප්රාදේශීය දේරෝෙම ියළිබඳ දේ ොරතුරු
මුලික දේරෝෙදේම නෙ
දිස්ථත්රි් වවදය ළධළධා/ 
කාර්යාල
දුරක න නංකය
ප්රාා ශීය, ා රෝහා ා බලි මත්්
ප්රි,්් ස්ර්මාන ම,ා
047-2243261

ජංගෙ දුරකාන
නංකය
071-8353837

ප්රාා ශීය, ා රෝහා කටුඒන

තුසිත් රාංි් ම,ා

047-2247264

071-9990388

ප්රාා ශීය, ා රෝහා ලුණුගම්ා ඒා හර

දිා ්කථ ා්දික ම,ා

047-2237061

071-2717387

ප්රාා ශීය, ා රෝහා මිශා දණි,

ිානීම ප මරණ මි,

047-2247261

-

ප්රාා ශීය, ා රෝහා කාන්,මඩිත්්

ඩබ්ලිේ.ව ශය සෂික ආන්ද ම,ා

047-2247262

077-2619175

ප්රාා ශීය, ා රෝහා මම්බා්ා ්ො

ා ක් ග.ඩබ්ලිේ.ආ්ය ගිම් ම,ා

047-2223261

0767182500

142

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රිකා ේ ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාරී කා්ය,ාා ිළිබබඳ ා ්ොරතුරු
ෙෙජන දේස්ෞඛ්ය කාර්යාලය

වවදය ළධලධාරි දේේ නෙ

කාර්යාල දුරකාන නංකය

MOH -මම්බා්ා ්ො

යු.පී.මම් ා්්රකුමාර ම,ා

047-2225053

ජංගෙ දුරකාන
නංකය
071-8217174

MOH -

මම්.පී.ම් ස්ාංජීඒ ම,ා

047-2228261

071-9892973

MOH -ා බලිමත්්

ව.ව.ා ේ.මස්ථ මනුර ම,ා

047-2243718

071-4418080

MOH -හම්බ්ා ්ො

ා්දිකා ි,ාත් මි,

047-2256561

071-8307106

MOH -කටුඒන

ආ්ය ර්කථපකුමාර ම,ා

047-2247361

077-3220124

මඟුණා කොාපැාැස්ථස්

047-2248916
MOH -ලුණුගම්ා ඒා හර

හසි් සුභස්ාංහ ම,ා

047-2238014

071-8084609

MOH-ීමරකැ ක,

දිස්ථනා කුමාන් මුදලිා ව මි,

047-2246130

071-8117449

MOH-සුන්,ඒැඒ

සුස්්් කාන්,ඒස්ම් ම,ා

047-2239062

071-2052464

MOH-ඕා කා ඒා

මම්.ඩී ප්රි,්් ම,ා

047-2254176

071-3246192

MOH- මස්ථස්මහාරාම,

රුඒ් කුමාර ම,ා

047-2237184

071-4400194

MOH-්ාංගකා

ජී.ව.මයි.ව ප්රි,ද්යශය සණ ම,ා

047-2240278

071-4210458

MOH-ඒාස්ථමුකා

ඩබ්ලිේ.පී.ම් සිසිර කුමාර ම,ා

047-2245278

077-8232939

නතුර
දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය මධ්යක් ගක
ා ස්ඒා කා්ය,ාා, මින්ේිස්ා

දේස්ෞඛ්ය දේස්ේවා නධය්ෂ කාර්යාලය
නෙ
කාර්යාල දුරකාන
ජී.ජී ාමක ස්ාංජීඒ ම,ා

047-2258381(ෆැක් ගස්ථ)
047-2220381
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ජංගෙ දුරකාන
නංකය
077-2373766

ිමුණුෙ 09
දිස්ථත්රි් රාජය දේනොවන ආය න ස්ම්බනධ කර ග ෙැකි නාොවලිය.
රාජය දේනොවන ආය නදේ
නෙ
CHA
නඒජීඒන
Oxfam Australia
Child Fund Srilanka
WDF
Friends International

ක්රියාකාරි කලාපය

දුරකාන නංකය

මම්බා්ා ්ො හම්බ්ා ්ො
හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,
හම්බ්ා ්ො  මස්ථස්මහරාම
හම්බ්ා ්ො  මස්ථස්මහරාම
සූන්,ඒැඒ ලුණුගම්ා ඒා හර
හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,
්ාංගකා

071-3240190
047-2242718
0773187939
077-7885649

Janasuwaya Comm
Foundation
FISD
Smile Lanka
ර්ශී ාාංකා සුමිතුා රෝ
රුු ණු ා ඒකාස්ථස්
ලීඩ්ස්ථ

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,

ස්්යා ඒොද,
Survivor Associated

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,
්ාංගකා

හම්බ්ා ්ො ස්ාංඒ්යධ්න
පදනම
හම්බ්ා ්ො රුු ණු
ස්ාංඒ්යධ්න පදනම
නිදහස්ථ චි්්න ස්ාංස්ද,
දක් ගෂිණ රුු ණු ස්ාංඒ්යධ්න
පදනම
Tsunami Animal people
Alliance
School Relief Initiative

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,

ීමරකැ ක,
හම්බ්ා ්ො
ලුණුගම්ා ඒා හර
හම්බ්ා ්ො  මස්ථස්මහරාම සූන්,ඒැඒ ලුණුගම්ා ඒා හර
හම්බ්ා ්ො

047- 2220499
077-6980036, 0714855237
047-2238010/11

හම්බ්ා ්ො

071-8680817
047-2220826
047-5781200
047-2220193
047-2222385, 0773957350
047-2220329
011-2738313
047-4920741
047-3626699
071-5346572
071-3377428

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,
හම්බ්ා ්ො

071-4713426
071-3282850

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,

077-7513252

 මස්ථස්මහරාම

071-1302703

Rebuilding Foundation

මම්බා්ා ්ො

077-1316601

WUSC

හම්බ්ා ්ො  මස්ථස්මහරාම

077-6699260, 0412223604
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දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකයන් ප්රාදේශීය ඒකකයන් ස්ම්බන්ද කරග ෙැකි
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය
නෙ

ස්ථා කොඩ්ර් ලීඩ්ය
යූ.මක.ආ්ය.මස්ථ.ගුණසිාංහ
ආ්යඩබ්පී
මච්.ා ක් ග ව.ව.ප්රස්්න

නතුර

ලිියනය

දුරකාන නංකය

ස්හකාර මධ්යක් ගක
(දිස්ථත්රික් ග)

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො .

077-3957875

ා ක් ග.මක.නිශය සා්්

න්,දුරු

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො

071-6089190

මම්.මම්.ඩී.ා ශශය සා්

දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර
ආපදා කළමනාකරණ
ස්හකාර
කා්ය,ාා කා්ය, ස්හ,ක

ස්ම්් ස්ක්රමා ව
ා ක් ග.ජි.ාමි්ද
ඩබ්.ජී.නදීශය සා ග,ානි
ව.ා ක් ග.ම.සී ාතුරාාංගනී
සී.රුඒ්ප මරණ

071-8138191
070-2121524
077-3753937
071-5169640
071-6670614
071-0162279
077-5822081
071-6279300
077-9404347

10.1 ආපදා ස්ෙන දේස්ේවා ළධළධා/ න් ස්ම්බන්ධ කරග ෙැකි ක්රෙදේේදය.
ප්රාදේශියය දේමකම්
දේකොට්ඨාශය

ම්.ධ්ම්මික

නෙ

ලිියනය

දුරකාන මාංක,

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
වකක, හම්බ්ා ්ො .

070-2567885

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

071-5762959

මම්බා්ා ්ො

දිස්ථත්රික් ග ආපදා
ස්හනා ස්ඒා නිළධ්ාරී
මම්.ා ක් ග.ම්.ා ක් ග
ආන්,ා ස්න
ා රොහා් චි්්ක

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

071-6046272

්ාංගකා

ව ගාමිණි

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

071-0330204

ා ක් ග.පී ස්රසිාංහ

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා, ්ාංගකා

077-3360522

ඕ.ා ක් ග රුඒ්

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා, සූන්,ඒැඒ

071-0330213

හම්බ්ා ්ො

සූන්,ඒැඒ

හම්බ්ා ්ො .
මම්බා්ා ්ො
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ලුණුගම්ා ඒා හර

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

071-8296569

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

070-2016976

ඕා කා ඒා

මච්.මම් ාමක ා ශිය,
ාක් ගමාක
ආ්ය.පී. ා රෝකා්
කුමාරතුාංග
ව.මක.පී.ව.ඩි මා බ්ධීර

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

071-0330207

කටුඒන

ා ක් ග.ාාමර ස්ඳරුඒ්

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

071-3103020

ඩබ්. ප්රස්ාංග ප්රි,ාාක

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා, කටුඒන

071-3361763

ීමරකැ ක,

ආ්ය.මස්ථ. මජිත් කුමාර

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා, ීමරකැ ක,

071-0330206

 මස්ථස්මහාරාම

මස්ථ.ඩබ්. ර්බුදු කිත්සින්

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

077-3307005

මඟුණා කොළපැාැස්ථස්

ව.ා ක් ග.ව. දිලුම් නාාක
කුමාර
මච්.මක. මා ේකා
ලි,නා ව

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

071-0330205

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,

077-3813044
071-8182651

ඒාස්ථමුකා

ා බලිමත්්

ලුණුගම්ා ඒා හර
ඒාස්ථමුකා
ඕා කා ඒා

 මස්ථස්මහාරාම

මඟුණා කොළපැාැස්ථස්
ා බලිමත්්
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ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රි් ොධයදේේදීන්දේේ නාෙ දේමඛ්නය - 2017
නංක

නෙ

1
2

බ්දුා ා ස්නානා,ක
පී.ා ේ.සුබසිාංහආරච්චි

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ා ක් ග.ා කෝමේ ා ව
ා නකස්් ගකඇටුඹා ව
ව.ව ා ප්රමසින්
ා නකස්් ගකඇටුඹා ව
ව.ව ා ප්රමසින්
රාිා දඒා දයස්ථකර
ා ක් ග.ා ක් ග.ද,ාා ස්න
සින්ා ස්න ා හඒාගම
ිළ.ඩබ්.ා කොඩිතුඒක් ගකු
මා ශය සෝක  මාකරත්න කහදාා ගොඩ
ඇම්.බී ා්්රපාා
ආන්,දාස් ා කොඩිතුඒක් ගකු
මයි.ඩබ්.න්දා ස්න
බ්දුා මානඒඩු
මුනිදාස් ා හමේ කආරච්චි
ීම්ය ම ා හොරණ
මම්.ා්යෆ් ස්්න්,ා
රාංජිත් මස්ථ ඩ,ම්
මක.මච්.කුසුම් ප්රි,්්
ස්මක ගරුසිාංහ
ස්මක ගරුසිාංහ
මස්ථ.මමරා ස්කර

ලිියනය
ඒාඩිගා ර්න
ා නො14 පාමු පටුමග ා පොලිස්ථ නිඒාස් ස්ාංීම්යණ, නඒ
නගර, ඇිමලිිළ ක,
ස්ම්පත් ස්ි,සින්ර්ර ඒාස්ථමුකා
මධුජීඒ නාකුළුගම්ඒ
මුනි,ම්මාගම  මස්ථස්මහාරාම,
මධුජීඒ,නාකුළුගම්ඒ
මුනි,ම්මාගම, මස්ථස්මහාරාම,
ඇිමලිිළ ක, පාර,ලුණම මම්බා්ා ්ො
ා ඒ්ා ශසි ඒත්්,උඩා කොමඩි,පාර,කටුඒන
නුදඒාපාර,ාහා ා බලිගකා
ා රො ඒා පාර,මකා පත්්ාඒ,මම්බා්ා ්ො
ා කො ඒා,,හකුරුා ඒා
18ාඳිා පොකුණා ගොඩ පාර,්ාංගකා
ආසින්,කදුරුා පොකුණ,්ාංගකා
මාංක10E,ගකඒා,හම්බ්ා ්ො
64,බැරුක් ග ීමදි,,හම්බ්ා ්ො
ස්ප්් රාංග කාා,්න,,මයුරර්ර,හම්බ්ා ්ො
79,හම්බ්ා ්ො පාර,්ාංගකා
29/26,ස්ාංාාරක බාංගාාඒ පාර,හම්බ්ා ්ො
ස්ම්පත්,ා දබරඒැඒ, මස්ථස්මහාරාම,
230,කුඩාගම්මාන 04,ා බරලිා හා, මස්ථස්මහාරාම,
,කාගා,මඟුණා කොළපැාැස්ථස්
,කාගා,මඟුණා කොළපැාැස්ථස්
ා නො 89/22,පස්ථඒන පටුමන පටුමග පකා ාක්ද පාර,ඒාස්ථමුකා
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දුරකාන නංකය

ආය නය

0473475677
0472261747 0714414014

ාක් ගිමම දිනමිණ
ාාංකාදීප

0472254219 0716291391
0718059070
0718231768
0718059070
0718231768
07775355650
0711720796
0473478289
0473482833
0771665712,0473488143
0472240573
0713060533,0475711083
0475710922,0713997182
0718382425
0474920702,0718117586
0771229928,0472242435
0714467112
0728616679
07118181876
0718562880,0475789798
0718562880,0475789798
0718450018

දිඒයින
දිඒයින
දිඒයින ර්දිඒ
දිඒයින
දිඒයින,ර්දිඒ
ා ඩ්ලිනිවුස්ථ,මයිා්ඩ්
දිඒයින
දිනමිණ
දිනමිණ,රුු ණු ා ස්ඒ,
ාාංකදීප,දිනමිණ
දිනමිණ,ර්දිඒ
ාාංකාදීප
ාාංකාදීප
දිඒයින
ාක් ගිමම
ාාංකාදීප
 මනකර්
ාාංකාදීප
දිඒයින
ාාංකාදීප
ාාංකාදීප
ාක් ගිමම,දිනමිණ

25
26
27
28
29
30
31
32
33

ඩබ්.ව.ා නකකා
මජිත් ර්ස්ථපකුමාර
ස්කස්් ප්රනා්දු
මස්ථ.පී.මඩ්ස්්
ස්හම්ප ම මානා ව
හැරී ප මරණ
ඩී.පී.ි,සු්දර
මස්ථ.මම්.මිත්රපාා
ම්.පී.සී මමිා ස්ම්පත් ශ්රි

මහින ර්ස්ථ්කාා, මස්ා,කිරම,කටුඒන
96/02,්ාංගකා පාර,මම්බා්ා ්ො
කකපනී,ා බොා ක,ාඒ,ා දනි,,ු ාංගම
සින්නි,දාංකැ ක,,්ාංගකා
පාස්ක මාඒ්,සි කනමළුඒ,ා බලිමත්්
ගම්ප ම නිඒස්,ආනත්්ා ගොඩ,කටුඒන
213,ලුණම,මම්බා්ා ්ො
75,ඒාස්ථමුකා පාර,ා බලිමත්්
ස්ා ේසූන්, ාඩම,ම්දරගස්ථ,ා,,මාගම  මස්ථස්මහාරාම,

0472254680
0715233722
0713205773
0772577044,0474905749
0716017303
0779087941,0477910374
0714496451
0718450049
0712572811

34
35
36
37
38
39
40
41
42

පී.ස්මරස්ක්රම
පශමසින් ගා්යදිඒස්ම්
ස්දානප මරනා ව ගුණරත්න
සුජීඒ ි,ස්ක්රම
පරක්රම ගුණා ස්කර
ස්මර මඹා කොාඒැඒ
ස්ාංජීළු රාංජිත් ම්ඟීමර
මමිා ි,ඒ්යධ්න
ා රොකා් කුමාර ගුණා ස්කර

219 B,කර්ගම්ා පෝ,ීමරකැ ක,
පහාා ගොඩ ්ාංගකා
98 ීමදිා පොා හදුගහ මා්ර
ශ්රි,ා නිඒස් කටුඒන
53 සිාංහගම්මාන, මඩි100 පාර මින්ේිස්ා
මඹා කොාඒැඒ මැදමුාන
ලුණම මම්බා්ා ්ො
ප්ස්ා පාර ජූාම්ිළ ක,
6286 ා පොාපහා ධ්්යමීය ගම සූන්,ඒැඒ

0718108250
0713488200
0415682324,0724030343
0472285000,0774383437
0775337633,047572003
0724599003
0472223604/0714492785
0779466966
0713080486,0712931671

43
44

ැ්ස්ක රත්නා,ක
රාු ා ස්ම්් ා හමේමේආරච්චි

48,සින්ා බෝර්ර හම්බ්ා ්ො
70/13 ්ණා්ද මම්බා්ා ්ො

0774017570
0772221901,0715399945

45

පාලි් කුාසින්

93,්ාංගකා පාර,ා බලිමත්්

0718382829

46
47
48
49

ා කක ් ි,සිාංහ
පී.පී.ව කුමාරදාස්
ඩී.පී ාමි්ද ගුණරත්න
ා රෝක් රාජි්

0776627933
0716030015,0725737722
0715415340,0475615890
0715660330

50
51
53
54

ා රෝහණ ආන්,රත්න
ා රෝහණ ආන්,රත්න
ව රාමනා,ක
ජී.ා්්රා ස්න

251/9/A,ස්මුදු සින්ගම,ප්නගම්ඒ ීමරස්ා
 මලින ස්ථටූඩිා ,ෝ,්ාාඒ,කාන්, මඩිත්්
7 කණුඒමස්ා,ා කොා හොඹගහ පැාැස්ථස්, මස්ථස්
ා නො12 සිාංගප්පූරුනිඒාස්
සින්ා බෝර්ර හම්බ්ා ්ො
මගුකමඩුඒ බුදුමැදුර මස්ා ා බලිමත්්
මගුකමඩුඒ,බුදුමැදුර මස්ා,ා බලිමත්්
ජීඒ් කහඒත්්,ා බලිමත්්
25,ා ඒා හරගා පාර,ා ච් ම,ර්ර,ර්න

ා ඩ්ලි මිර්ය
ර් මෆථ.මම් සි,්
දිනම්ණ
ා කක් ගහවුස්ථ
ස්ථඒ්යණඒාහිනී සිරස්
දිනමිණ,ගුඒ්ස්දුලි,
ාාංකාදීප
ා ඩ්ලිමිර්ය,ාක් ගිමම
ස්ථඒ්යණඒාහිනී,ිා මක
රූපඒාහිනි,
දිනමිණ,ර්ගින්
න්ස්ර දිඒයින
ිා මක ගුඒ් ස්දුලි,
ාක් ගිමම ර්රහි්
දිනමිණ
ාක් ගිමම
දිඒයින ස්ථඒ්යණඒාහිනී
ාාංකාදීප/දිඒයින
ස්ථඒාධීන
රූපඒාහිනි, දිඒයින
ස්ථඒ්යණඒාහිනී,සිරස්
TNL,න්ස්ර,ස්ථඒ්යණඒාහි
නී ා දරණ
ිා මක රූපඒාහිනි,
TNL
ාක් ගිමම,මේිමම
ාාංකදීප
රාංගින් ගුඒ් ස්දුලි,
සිරස්

0715353300
0715353300
0714406493,0472243364
0772291177

මද සින්ක්
මද සින්ක්
දිඒයින
සිරස්,ාාංකාදීප
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ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය
DISASTER MANAGEMENT CENTRE

වදළධක ආපදා ත්ත්ව වාර් ාව ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රි්කය
Situation Report
දිස්ථත්රි්කය
District

ආපදාව
Disaster

දිනය
Date

ප්රා.දේම.දේකො
Division

ා.ළධ
.වස්ම්
G.N.
Div:

බලපමෙග ල්වූ
Affected
පවුම
පුශගලිනන්
Families
People

ටුය යැම්
Deaths

තුවාල වූ
පුශගලිනන්
Injured
People

නතුරුදෙන්
පුශගලිනන්
Missing
People

ළධවාස් ොළධ
Houses Damaged
Fully
Partially
පූර්ණ
නර්ධ ොළධ
ොළධ

ආර්ෂි ස්ථාාන
Safe Location
කඳවුරු
පවුම
පුශගලිනන්
ස්ංඛ්යාව ස්ංඛ්යාව
Persons
Nos
Families

මුළු මකතුඒ

දිස්ථත්රි් දේමකම්
හම්බ්ා ්ො .

ස්ෙකාර නධය්ෂ ිදිස්ථත්රි්
ආපදා කළමනාකරණ වකක,
හම්බ්ා ්ො .

දිස්ථත්රි් ආපදා ස්ෙන දේස්ේවා ළධලධාරි
හම්බ්ා ්ො .
149
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ආපදාදේවන් පසු කැලි කස්ල බැෙැර කි/ දේම් ක්රෙදේේදයග ස්ම්බන්ධ ආය න ස්ම්බන්ධ
කර ග ෙැකි ක්රෙදේේදය
පළාත් පාලන ආය න වල දේමකම්වරුන් - ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රි්කය
නෙ

ප්රාදේශීය ස්ාාව

රාජකාරි
දුරකාන නංකය

දේපෞශගලික දුරකාන
නංකය

1

ා ක් ග.මම්.රූපා ස්න

මහා නගර ස්භාඒ
හම්බ්ා ්ො

047-2220275

077-7151560

2

ව.යූ.පී. ස්්ානා ව

නගර ස්භාඒ ්ාංගකා

047-2240275

071-8240840

3

ිළ,ක රත්නා,ක

ප්රාා ශිය, ස්භාඒ ්ාංගකා

047-2240475

071-8359454

4

ා ක් ග. ගාකාා ව මහ්ා

ප්රාා ශිය, ස්භාඒ
හම්බ්ා ්ො

047-2220431

071-9861965

047-2222451

5

ා රෝහිණී ි,ාත් මි,

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ
ලුණුගම්ා ඒා හර

047-2237701

071-7443159

6

පී.ම්. නිහාක මහ්ා

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ
 මස්ථස්මහාරාම

047-2237275
047-2239035

077-3408949

7

ඩී.ව. ආන්,රත්න මහ්ා

ප්රාා ශිය, ස්භාඒ
මම්බා්ා ්ො

047-2223275

071-9595782

047-2225279

8

ව.මම්.ර්කථපකුමාර මහ්ා

ප්රාා ශිය, ස්භාඒ කටුඒන

047-2247275

071-8022273

9

ඩබ්.ජී.කරුණාරත්න මහ්ා

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ සූන්,ඒැඒ

047-2288212

071-8084567

10 පී.නමබුකාර ගමා ව මහ්ා

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ ස්රකැ ක,

047-2246375

071-3377799

11 ා ක් ග.ව. මනුාාඒතී මහ්මි,

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ ම’පැාැස්ථස්

047-2228275

071-4408452

12 ා ක් ග.මච්.නිශය සා්් මහ්ා

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ ා බලිමත්්

047-2243275

071-2943337
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ෙම්බන්දේ ොග දිස්ථත්රිකදේ ෙදිසි නවස්ථාාවක දේයොදාග ෙැකි ද්ශධ කිරිදේම්/කැපීදේම් පපකරණ
පපකරණ වර්ගය

ප්රොණය

රජය/පුශගලික නිනතිචකරුදේග නෙ

දු.ක. නංකය
047-2240536
077-8486522
047-2227043

බුකා ඩෝස්ර

12

ර්ශගලික

R&J ක්ස්ථට්රක් ගක්

බුකා ඩෝස්ර ා රෝද
ස්හි්
බුකා ඩෝස්ර ා රෝද
ස්හි්
බුකා ඩෝස්ර ා රෝද
ස්හි්
ම්යත් මුඒ්ය
ම්යත් මුඒ්ය
ා මෝ ්ය ා ඩ්ය

01

ර්ශගලික

රත්න ගකා මෝා

01

ර්ශගලික

01

රිා ේ

01
01
10

ර්ශගලික
රිා ේ
ර්ශගලික

ගඟසින් ගෘප් ම්ඩ්
ා කොම්පැනි
ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු
කා්ය,ාා,
වකනා,ක ම් ප්රයිස්ස්ථ
ාාංකා ධිඒර ස්ාංස්ථාාඒ
R&J ක්ස්ථට්රක් ගක්

ා මෝ ්ය ා ඩ්ය
ා මෝ ්ය ා ඩ්ය

01
01

රිා ේ
රිා ේ

ා මෝ ්ය ා ඩ්ය
ා මෝ ්ය ා ඩ්ය

01
02

රිා ේ
ර්ශගලික

නගර ස්භාඒ
ප්රාා ශිය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
නගර ස්භාඒ
ප්රි,්් ස්ා ේා ස්න

ා මෝ
ා මෝ
ා මෝ
ා මෝ

ා ඩ්ය
ා ඩ්ය
ා ඩ්ය
ා ඩ්ය

01
02
01
01

ර්ශගලික
රිා ේ
රිා ේ
ර්ශගලික

ව. ගුණරත්න
නගර ස්භාඒ
නගර ස්භාඒ
ා්න කවු් ා ්යක්

ා මෝ ්ය ා ඩ්ය
ා මෝ ්ය ා ඩ්ය
ා මෝ ්ය ා ඩ්ය

01
02
02

රිා ේ
රිා ේ
ර්ශගලික

ප්රාා ශිය, ස්භාඒ
ප්රාා ශිය, ස්භාඒ
සි,නැ කවු් ා ්යක්

ා මෝ
ා මෝ
ා මෝ
ා මෝ
ා මෝ
ා මෝ

ා ඩ්ය
ා ඩ්ය
ා ඩ්ය
ා ඩ්ය
ා ඩ්ය
ා ඩ්ය

01
01
01
01
01
01

රිා ේ
රිා ේ
ර්ශගලික
ර්ශගලික
රිා ේ
රිා ේ

නගර ස්භාඒ
නගර ස්භාඒ
රත්න ගකා මෝා
වකනා,ක ම් ප්රයිස්ස්ථ
පළාත් ස්භාඒ
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,

ා මෝ ්ය ා ඩ්ය

01

ර්ශගලික

ා මෝ ්ය ා ඩ්ය

01

රිා ේ

ා මෝ ්ය ා ඩ්ය
ා මෝ ්ය ා ඩ්ය

01
01

රිා ේ
රිා ේ

ා මෝ ්ය ා ඩ්ය

01

ර්ශගලික

ගඟසින් ගෘප් ම්ඩ්
ා කොම්පැනි
ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්රු
කා්ය,ාා,
ප්රාා ශිය, ස්භාඒ
ප්රාා ශිය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
ඩබ්.ා ශශය සා්

්ය
්ය
්ය
්ය

්ය
්ය
්ය
්ය
්ය
්ය

151

047-2237839
047-2237244
047-2237298
047-5680989
047-3789378
047-2240536
077-8486522
047-2247275
047-2240475
047-2237275
047-2239841
071-8117299
072-5909818
047-2248623
047-2246375
071-6050310
077-5620993
047-2240475
0472228215
047-2228231
077-4963535
047-2243275
047-2223275
047-2227043
047-5680989
047-2223275
047-2240363
047-2240259
047-2237839
047-2237244
047-2237298
047-2237275
047-2247275
0718207994
072-3738543

බැා කෝ ,්ත්ර

16

ර්ශගලික

බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර

01
01
02
01

ර්ශගලික
රිා ේ
රිා ේ
රිා ේ

බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර

02
02
01
01
01
01
01
01
11

ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
රිා ේ
රිා ේ

R&J ක්ස්ථට්රක් ගක්
නගර ස්භාඒ
නගර ස්භාඒ
ප්රාා ශිය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
ම්.ඩබ්.ිළයුමි
ම්.ිළ. මාක් ග
ප්රි,්්
මා නොේ ප්රි,්්
නීක ස්ම්පත්
මස්ථ.ා ක් ග.ා්්රා ස්න
ස්ම් කුමාර
ඊ.කුාරත්න
ප්රාා ශිය, ස්භාඒ

බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර

02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
02
03
04

ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
රිා ේ
ර්ශගලික

ප්රි,්් ස්ා ේා ස්න
ව.ගුණරත්න
නිශය සා්් ස්මරසිාංහ
ආ්ය.සුජිත් කුමාර
මම්.මාලිාංග
මස්ථ.නිශය සා්්
ම්.ස්මරසිාංහ
මස්ථ ි,ාත්
මස්ථ.ා කොඩිකාර
මච්.ිළ. ිගත්
මජිත් කුමාර
ධ්්යමා ස්න
ජි.ජි.ිළ.ාමි්ද
මයි.ස්ම්පත්
ඩබ්.මස්ථ.සුජිත්
මස්ථ.ගාප්පත් ම
මජිත් න්දා ස්න
ා ක් ග.ස්මරසිාංහ
ප්රි,ද්යශය සන
කුමුදු ා පා ්යරා
ා ස්නරත් ි,ා ස්න
ස්ම් ස්ක්රමසිාංහ
නගර ස්භාඒ
ාාමර දිස්ානා,ක

බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර

01
01
01
01
01
01

ර්ශගලික
රිා ේ
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික

ා ක් ග.ඩබ්.ස්මරසිාංහ
පළාත් ස්භාඒ
පී.ම්.ක්ඩම්ිම
ා ක් ග.ස්.ව.ිළ,දාස්
සිසිර ලි,නා ව
මම්.ඊ.බුස්ථධ්දාස්
152

047-2240536
077-8486522
047-2256277
047-2237701
047-2243275
077-3578557
077-6221568
077-3875010
072-9146369
0773279450
077-2223614
071-6505162
071-4236388
047-2240475
047-2239841
071-8117299
072-5909818
077-7177395
071-6048315
071-7879124
071-5399362
077-6032393
041-4920198
077-9689254
071-5486152
071-2890530
077-3038116
077-3056747
071-0155968
071-8585625
077-6032732
077-6070885
047-3622724
072-3612570
071-4457125
071-6118811
071-5984023
047-2246375
077-2341022
072-4570746
071-8367625
047-2243275
077-4075578
077-3103098
077-9109783
077-6752267
077-7594773

බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර

02
01
02
01
01
02

ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
රිා ේ

කුමාරසින් ම්පත්තු
පළාත් ස්භාඒ
ඒාන්මා්යග ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ
බ ම් ගක ා මෝා
වකනා,ක ම් ්යප්රයිස්ස්ථ
ිා ස්ම්පාදන හා
ිාාපඒාහන මණ්ඩා,
පළාත් ස්භාඒ
ප්රාා ශිය, ස්භාඒ

බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර

01
01

රිා ේ
රිා ේ

බැා කෝ ,්ත්ර

01

රිා ේ

බැා කෝ ,්ත්ර

01

රිා ේ

බැා කෝ ,්ත්ර

01

රිා ේ

ා ාෝඩ්ය

01

ර්ශගලික

ඒාන්මා්යා ාාංජිා ්රු
කා්ය,ාා,
මහ නගර ස්භාඒ
හම්බ්ා ්ො
ිා ස්ම්පාදන හා
ිාාපඒාහන මණ්ඩා,
ා්න කවු් ා ්යක්

ා ාෝඩ්ය

02

ර්ශගලික

R&J ක්ස්ථට්රක් ගක්

ා ාෝඩ්ය
ා ාෝඩ්ය
ා ාෝඩ්ය
ා ාෝඩ්ය

03
01
02
01

රිා ේ
රිා ේ
ර්ශගලික
රිා ේ

ස්දුලිබා මණ්ඩා,
පළාත් ස්භාඒ
රත්න ගක ා මෝා
ාාංකා ලුණු ස්මාගම

ා ාෝඩ්ය

01

රිා ේ

බැා කෝ ා ාෝඩ්ය
බැා කෝ ා ාෝඩ්ය
බැා කෝ ා ාෝඩ්ය

01
02
01

ර්ශගලික
රිා ේ
ර්ශගලික

ිා ස්ම්පාදන හා
ිාාපඒාහන මණ්ඩා,
තුකාර කවු් රක් ගක්
නගර ස්භාඒ
ා්න කවු් රක් ගක්

බැා කෝ ා ාෝඩ්ය
බැා කෝ ා ාෝඩ්ය

01
01

රිා ේ
ර්ශගලික

ඒාන්මා්යග ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ
සි,නැ ක්ස්ථට්රක් ගක්

බැා කෝ ා ාෝඩ්ය

01

රිා ේ

බැා කෝ ා ාෝඩ්ය

01

රිා ේ

ිා ස්ම්පාදන හා
ිාාපඒාහන මණ්ඩා,
ාාංකා ලුණු ස්මාගම

බැා කෝ ා ාෝඩ්ය

01

ර්ශගලික

ගෑස්ථ ක ්ය

02

රිා ේ

ගෑස්ථ ක ්ය
ගෑස්ථ ක ්ය
ගෑස්ථ ක ්ය

01
01
01

ර්ශගලික
ර්ශගලික
රිා ේ

ගෑස්ථ ක ්ය
ගෑස්ථ ක ්ය

01
01

රිා ේ
රිා ේ

ගඟසින් ගෘප් ම්ඩ්
ා කොම්පැනි
ාාංකා ගමනාගමන
මණ්ඩා,
රත්න ගක ා මෝා
බ ම් ගක ා මෝා
ඒා්යමා්යග ාාංජිා ්රු
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ
ාාංකා ධීඒර ඒරා,
ාාංකා ලුණු ස්ාංගම,
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047-2223275
047-2223247
047-2227057
047-5680989
047-2223266
047-2223275
047-2237275
047-2237244
047-2237298
047-2220275
047-2221232
047-2220860
047-2221279
047-2220208
071-6050310
077-5620993
047-2240536
077-8486522
047-2243215
047-2223275
047-2227043
047-2221279
047-2220208
047-2237321
077-6256149
047-2246375
071-6050310
077-5620993
047-2246237
047-2228231
077-4963535
047-2221232
047-2220860
047-2221279
047-2220208
047-2237839
047-2223281
047-2227043
047-2227057
047-2223247
047-3789378
047-2221279
047-2220208

ා බෝකමේ ක ්ය
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්

04
01
01
01
01
01
01
01
01

රිා ේ
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
රිා ේ

දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්
දම්ඒැක කි,ත්

01
01
01
02
01
01

රිා ේ
රිා ේ
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික
ර්ශගලික

ස්සි කැ ම
ස්සි කැ ම
ස්සි කැ ම

04
02
06

රිා ේ
රිා ේ
රිා ේ

ස්සි කැ ම

08

රිා ේ

ස්සි කැ ම

35

රිා ේ

ස්සි කැ ම
ස්සි කැ ම
ස්සි කැ ම
ස්සි කැ ම
ස්සි කැ ම

10
100
10
20
50

රිා ේ
රිා ේ
රිා ේ
රිා ේ
රිා ේ

ස්සි කැ ම

01

රිා ේ

ස්සි කැ ම
ස්සි කැ ම
ස්ඒක

01
01
05

ර්ශගලික
ර්ශගලික
රිා ේ

ස්ඒක

06

රිා ේ

ස්ඒක
ස්ඒක

40
40

රිා ේ
රිා ේ

ස්ඒක

250

රිා ේ

ස්ඒක

40

රිා ේ

ස්දුලිබා මණ්ඩා,
මහි්ද කුාතුාංග
බී.ිළ.උර්ක ඒස්්්
ිළ.ස්මරසිාංහ
ආ්ය.ගුණරත්න
ඩබ්.කිළා
ව.කාංකානම්ා ව
ිනක ක්රිශය සා්්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
ඒෘත් ම, ර්ු ණු මධිකාන්,
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
සුනික ි,්්
මහි්ද ඒතුා ගදර
නිමක ි,ා ස්න
නිා්් කුමාර
ස්දුලිබා මණ්ඩා,
ිා ස්ම්පාදන මණ්ඩා,
ිා ස්ම්පාදන හා
ිාාපඒාහන මණ්ඩා,
ඒා්යමා්යග ාාංජිා ්රු
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ
ප්රාා ශිය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
පළාත් ස්භාඒ

047-2243215
0472251676
0776362582
0477914854
071 9873635
0715954557
0473470086
0727238005
047-2237619
047-2220501
047-2220525
071-3538367
071-3538367
077-1796665
047-2254074
077-7454789
047-2243215
047-2234735
047-2223266
047-2223247
047-2223338

047-2223275
කෘෂීක්යම ා දපාර්ා ම්්තුඒ 047-2227044
047-2289100
පාාත් ස්භාඒ
047-2288212
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,
047-2240363
047-2240259
ා ගොස්ිනා ස්ඒා
047-4901716
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ
ඩබ්.ා ශශය සා්
072-3738543
ඒයි.ප්රි,්්
071-6107892
ඒා්යමා්යග ාාංජිා ්රු
047-2223247
ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ
ප්රාා ශිය, ා කකම්
047-2223338
කා්ය,ාා,
කෘෂීක්යම ා දපා්ය්ා ම්්තුඒ 047-2227044
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,
047-2240363
047-2240259
ාාංකා ලුණු ස්මාගම
047-2221279
047-2220208
මහනගර ස්භාඒ
047-2220275
හම්බ්ා ්ො
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ස්මූපකාර ො දේවළඳ ස්ැම
ප්රා.දේම.දේකො
ට්ඨාස්ය

ස්ථාානය/වස්ෙ

දු.ක. නංකය

ඒාස්ථමුකා

උඩා දණි,
මඹගහා හන
සුමිහින්ගම
නමනැලි,
ඕළුආර
ඒාස්ථමුකා
ස්ි,සින්ර්ර
ඒාස්ථමුකා සුප්ය ස්ථා  ෝ්යස්ථ
කිරම
කිරම ිළරවුම්හා
ඒාස්ථමුකා ිළරවුම්හා
කැකින්ඕබඩ හා්යඩ්ා ඒ,ා්ය
ා කොමියුනිා ක් ගක්
කරමැ ක, හා්යඩ්ා ඒ,ා්ය
කරමැ ක, හා්යඩ්ා ඒ,ා්ය සුප්ය මා්යකමේ
ඒාස්ථමුකා හයික ා ස්් ්ය
්ැනගම
දි,ඇා
ගැ මා්න මකුණ
නිහිළුඒ
ාහා ා බලිගකා
පහා ා බලිගකා
දම්මුකා
ඒාඩි,
මැදා ගොඩ
මම්බා
මින්ස්ථඒත්්
ා දශදුඒාඒා
ර්ඒක් ගදණ්ඩාඒ
ගැ මා්න නැා ගනහිර
ා මොරකැ කආර
කුඩාඒැකා
Co-op Shop ා බලිමත්්
නිේ ා කෝප් ා කොප් ා බලිමත්්

071-7723423
078-9778085
071-2479606
047-3470098
077-4205935
047-2245228
071-6435672
047-2254884
071-1738399
047-2254741
047-2254883
047-3470097
047-3478806
047-3478809
047-3478809
071-6013065
071-1804754
072-5258771
071-3996011
071-3491485
077-4910650
071-1804661
077-4643994
071-1804758
071-1804658
071-1804224
071-1804772
071-5131053
071-7194306
077-1937833
071-1804696
071-1804667
047-3629910
071-1959472

ා බලිමත්්
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ස්ථදේගෝරු
ගණන

කවුන්ගර්
ගණන

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

ාමීය ය
බැංකු
ගණන
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01

දිස්ථත්රි් රාජය දේනොවන ආය න
රාජය දේනොවන ආය නදේ නෙ
CHA
නඒජීඒන
Oxfam Australia
Child Fund Srilanka
WDF
Friends International
Janasuwaya Comm
Foundation
FISD
Smile Lanka
ර්ශී ාාංකා සුමිතුා රෝ
රුු ණු ා ඒකාස්ථස්

ක්රියාකාරි කලාපය
මම්බා්ා ්ො හම්බ්ා ්ො
හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,
හම්බ්ා ්ො  මස්ථස්මහරාම
හම්බ්ා ්ො  මස්ථස්මහරාම
සූන්,ඒැඒ ලුණුගම්ා ඒා හර
හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,
්ාංගකා
හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,

දුරකාන නංකය
071-3240190
047-2242718
0773187939
077-7885649
047- 2220499
077-6980036, 0714855237
047-2238010/11

ලීඩ්ස්ථ

ීමරකැ ක,
හම්බ්ා ්ො
ලුණුගම්ා ඒා හර
හම්බ්ා ්ො  මස්ථස්මහරාම සූන්,ඒැඒ ලුණුගම්ා ඒ
ා හර
හම්බ්ා ්ො

ස්්යා ඒොද,
Survivor Associated

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,
්ාංගකා

හම්බ්ා ්ො ස්ාංඒ්යධ්න පදනම

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,

හම්බ්ා ්ො රුු ණු
ස්ාංඒ්යධ්න පදනම
නිදහස්ථ චි්්න ස්ාංස්ද,
දක් ගෂිණ රුු ණු ස්ාංඒ්යධ්න
පදනම
Tsunami Animal people
Alliance
School Relief Initiative

හම්බ්ා ්ො

047-2222385, 0773957350
047-2220329
011-2738313
047-4920741
047-3626699
071-5346572
071-3377428

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,
හම්බ්ා ්ො

071-4713426
071-3282850

හම්බ්ා ්ො දිස්ථත්රික් ගක,

077-7513252

 මස්ථස්මහරාම

071-1302703

Rebuilding Foundation

මම්බා්ා ්ො

077-1316601

WUSC

හම්බ්ා ්ො  මස්ථස්මහරාම

077-6699260, 0412223604
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071-8680817
047-2220826
047-5781200
047-2220193

ා ්ක ිළරවුම්හක
ස්ථාානය

ස්ම්බන්ධකරග ෙැකි නය

දුරකාන නංකය

මම්බා්ා ්ො

මැවන්මේ ගෘප් ර්ශගලික ස්මාගම

මම්බා්ා ්ො
මම්බා්ා ්ො

ිස්ථ ක් ා හ්්රස්්ාරණ
නිහාක ගුණා ස්කර ර්ශගලික ස්මාගම

මඟුණුා කොළපැාැස්ථස්

දහනා,ක මඩ්ස්්

ා බලිමත්්

Beliatta Mpcs Ltd

ා බලිමත්්
ා බෝාාන න්දි,ගම
හම්බ්ා ්ො

ජී.ආ්ය.පී.ා හමේ කා හඒා
සී.ීමරා කෝ්
Hambantota MPGS Ltd

හම්බ්ා ්ො
හම්බ්ා ්ො

ධීඒර ස්ාංස්ථාාඒ
රතුකුරුස් ස්මාි,

ු ාංගම

Hungama Mpcs Ltd0

කටුඒන
කිරම

මස්ථ.ඩබ්.ා මොා හොමේ ක
Walasmulla MPGS Ltd

කින්්ද
කුඩාඒැකා
ලුණුගම්ා ඒා හර
මිශා දණි,
මිශා දණි,
නාකුළුගමුඒ

Ceylon Fisheriesshar Cor
Ceylon Fisheriesshar Cor
Benette A W
Weerakatiya MPGS Ltd
පී.ා ක් ග.ලි,නා ව
Beliattha MPCS Ltd

ප්ා නගමුඒ
සුන්,ඒැඒ
්ාංගකා

රම්,ාාක
Ben Hewa Associates (PVT) Ltd
DWAU.දික් ගඒැකා

්ාංගකා
 මස්ථස්-ා ,ෝධ්කණ්ඩි,

Ceylon Fishery Harbors Cor
S7S Petroleum Traders

 මස්ථස්මහාරාම,
ීමරකැ ක,
ීමරකැ ක,
 මස්ථස්මහාරාම,
ඒකස්ථමුකා
ඒකස්ථමුකා
ීමරස්ා
 මස්ථස්

ම්.ඩී.ා ක් ග. ම් ප්රයිස්ස්ථ
AK Feeling Station (Pvt) Ltd
Weeraketiya MPCS Ltd
DS De Silva Associates (Pvt) Ltd
Walasmulla MPCS Ltd
CMH Enterprises
President Service Institute Fund
ව.ආ්ය.  මාක් ග කුමාර

047-2225231, 077-7729129, 071421472200
047-2223632, 071-2710400
047-2223252, 047-5678573,
072286706,
047-2228267, 047-2229067, 0772221078
047-2243210, 047-3629914, 0777481567
047-2243672
047-2223381,0776001497
047-5717065, 072-5378011, 0472256368
047-2222431
077-7521896, 071-8114255, 0773867902
047-2227035,047-2223284, 0472223284
047-3628282, 071-6453905
047-2245228, 047-2254884, 0475678602
047-3489378
041-2255106, 0714660701
047-4913722, 0713203989
047-2246218, 047-2248109
071-4769613, -077-3074428
041-2256755, 071-1804630, 0711804676
047-2237126, 071-0722312
047-2289007, 077-7314073
047-2242866, 047-2240402, 0777753714
047-2240978
047-2237020, 071-2758767, 0718476135
047-2245234, 071-6081015
041-2257451, 047-2257450
047-3470151, 071-4485795
047-2237128, 077-1485858
047-2254883, 0710753905
047-2245234, 071-6081015
047-2237169
077-8073187, 047-2255923, 0710579922
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්ාංගකා
මම්බා්ා ්ො
ීමරස්ා
ීමරස්ා
්ාංගකා

ාාංකා ගමනාගමන මණ්ඩා,
ාාංකා ගමනාගමන මණ්ඩා,
ගුඒ් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ

047-2240282, 047-2240281
047-2223281
047-2237169
072-2649330, 047-3471000
047-2240212

දේලොරි රා
රාජය/පුශගලික

නිනතිචකරු

දුරකාන නංකය

1

රාිය

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ

047-2240475

8

ර්ශගලික

ශය සා්් ාාංජිනි,්ය ර්ශගලික ස්මාගම

077-6655572

20

ර්ශගලික

්මලු ප්රඒාහන ා ස්ඒ,

047-2242801

2

රාිය

නගර ස්භාඒ

047-2240275

2

රාිය

ධීඒර ස්ාංස්ථාාඒ

071-8240840

1

රාිය

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන,

047-2240209

1

රාිය

ස්දුලි බා මණ්ඩා,

047-2240229

1

රාිය

ස්දුලි බා මණ්ඩා,

047-2223786

1

රාිය

ස්දුලි බා මණ්ඩා,

047-2223786

1

ර්ශගලික

ාක් ගමාලි ස්ථා  ෝ්යස්ථ

047-2243215

රාිය

Malty Purpose Co-operative
Society
ිා ස්ම්පාදන හා ිාාපඒාහන
මණ්ඩා,

ස්ංඛ්ාව

1
2

රාිය
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047-2289076
047-2246218

ආර්ෂි ස්ථාාන දේලස් දේයොදාග ෙැකි පාස්ම ියළිබඳ විස්ථ ර
පාස්දේම නෙ
හ/්ාංගකා ිළන්මි ිා මක පාස්ා
හ/කදුරුා පොකුණ ශ්රි ිළ,දස්ථසි ම.ස්
හ/කුඩාඒැකා ි,ස්ක්රම ම.ස්
හ/නාකුළුගමුඒ ගාමිනි ම.ස්.
හ/ර්න මහ ස්දයාා,
හ/කහදා මෝදර කස්ටු ස්දුහා
හ/සිනීා මෝදර කනිටු ස්දුහා
හ/්ාංගකා රාු ා මහ ස්දයාා,
හ/ස්්ාර්ා මණි, මහ ස්දයාා,
හ/ගැ මා්න ස්ි,බා ිා මක පාස්ා
හ/රුු ණු ස්ි,බා ිා මක පාස්ා
හ/ා බලිමත්් මහ ස්දයාා,
හ/මම්බා්ා ්ො මහ ස්දයාා,
හ/පාා පෝ මහ ස්දයාා,
හ/කුඩාහීකා මහ ස්දයාා,
හ/ගාගම මහ ස්දයාා,
හ/ගැ මා්න දකුණ මහ ස්දයාා,
හ/මර්ා ඒා මහ ස්දයාා,
හ/කම්බුස්ථස්ාා ඒා මහ ස්දයාා,
හ/මහඒත්් මහ ස්දයාා,
හ/නිහිළුඒ මහ ස්දයාා,
හ/පකාත්්ර මහ ස්දයාා,
හ/ාහාා බලිගකා මහ ස්දයාා,
හ/ා කො ඒා, මහ ස්දයාා,
හ/උඩ,ාා මහ ස්දයාා,
හ/මත්්න,ාා ස්රන්ද මහ ස්දයාා,
හ/ිමාංකම මහ ස්දයාා,
හ/දබරැකා මහ ස්දයාා,
හ/මා බ්ා ස්කරගම මහ ස්දයාා,
හ/ා දා බොක් ගකාඒ මහ ස්දයාා,
හ/ඒාස්ථමුකා මහ ස්දයාා,
හ/රාිපක් ගක මධ්ය මහ ස්දයාා,
හ/ා මොදරඒාන මහ ස්දයාා,
හ/ඩීව රාිපක් ගක ස්දයාා,
හ/ජූාම්ිළ ක, මහ ස්දයාා,
හ/ඕමාර මහ ස්දයාා,
හ/මුකගින්ගා මහ ස්දයාා,
හ/ා මොර,ා, මහ ස්දයාා,
හා/මීය ගස්ථආර මහ ස්දයාා,
හා/ම්ඩාඩුඒ මහ ස්දයාා,
හ/ාත්්මකා දනි, මහ ස්දයාා,
හ/ා ගෝනා දනි, මහ ස්දයාා,
හ/ඒෑකඳා ඒා ිනපද මහ ස්දයාා,
හ/මුරු්ා ඒා මහ ස්දයාා,

වැසිකිළි
ස්ංඛ්ාව
06
05
04
06
04
02
02
06
04
05
06
05
06
04
03
04
04
03
04
04
05
03
05
04
03
04
03
04
06
03
04
06
05
03
02
05
04
03
04
03
02
05
02
02
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රැඳවිය ෙැකි
ප්රොණය
650
550
770
850
800
320
400
850
740
820
900
750
550
450
450
500
600
550
660
520
700
450
660
550
440
550
470
550
550
450
800
950
600
420
550
750
680
450
660
450
460
650
550
700

දුරකාන
නංකය
071-8449982
071-7381930
071-4882317
041-2255125
071-1409050
047-3471060
077-0509943
071-7685297
072-4625671
071-4606403
047-2241976
047-3626639
077-2400704
071-4470619
077-9219417
047-3625816
077-5753144
077-6546989
071-3466787
071-4280960
071-0454315
071-6912620
077-2036353
071-2912539
071-8181499
071-4645769
071-4454103
077-4612635
071-4470129
072-6414428
047-2245283
071-4491866
071-1409050
077-8936416
071-2522840
071-6411889
071-5486352
077-8238224
071-4492078
071-8275598
071-1499606
071-8008917
077-1256464
077-3112265

හ/හක්ද,ා, මහ ස්දයාා,
හ/,ක් ගගස්ථමුකා මක මමීය ්ය මුස්ථලිම්
ස්දයාා,
හ/මිශා දණි, මහ ස්දයාා,
හ/කටුඒන ිා මක පාස්ා
හ/ශය සා්්ා ම්න් ිා මක ිළස්ා
හ/බඳගින් මහ ස්දයාා,
හ/ස්හිරා මුස්ථලිම් ස්දයාා,
හ/ා දහිගහා්ද මහ ස්දයාා,
හ/මින්ේිස්ා මහ ස්දයාා,
හ/සුචී ිා මක පාස්ා
හ/ු ාංගම ිා මක පාස්ා
හ/මාඩා මහ ස්දයාා,

03
02

350
450

071-4454170
077-9753225

03
04
03
03
03
04
03
06
04
02

460
700
800
450
650
650
540
750
870
550

071-1225575
071-7193678
047-2220880
072-7207772
047-2220117
047-5634250
047-3484369
047-4920155
047-2226036
071-8667409

දේවළඳ ස්ැම
දේවළඳ ස්ැම
වර්ගය

ස්,ිබ ආහාර

ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි පුශගලයන් ො ලිියනය

දුරකාන නංකය

ස්ා ්ොස් හම්බ්ා ්ො
ි,්් ස්ථා  ෝ්යස්ථ සින්ා බෝර්ර හම්බ්ා ්ො
කුමාර ස්ථා  ෝ්යස්ථ සිසිාස්ගම හම්බ්ා ්ො
මා ශය සෝක ස්ථා  ෝ්යස්ථ හම්බ්ා ්ො
ිනස්ස්, ා ේඩ්ය ා දහිගහා්ද මම්බා්ා ්ො
ක්රිශය සා් ස්ථා  ෝස්ථ සිප්ිළකුාම හම්බ්ා ්ො
ාමිා ස්ථා  ෝ්යස්ථ ඒැලිගත්් හම්බ්ා ්ො
ඒස්්් ස්ථා  ෝ්යස්ථ පහා ම්දරඒැඒ
ද,ාන්ද ස්ථා  ෝ්යස්ථ ා ගෝා නොරුඒ හම්බ්ා ්ො
ස්ා ේා ස්කර ස්ථා  ෝ්යස්ථ ගකඒැඒ හම්බ්ා ්ො
ම්ම්ා ප්න් ස්ථා  ෝ්යස්ථ මිශා දණි,
L B ස්ථා  ෝ්යස්ථ මිශා දණි,
P S W ස්ථා  ෝ්යස්ථ මිශා දණි,
ස්ා ේනා,ක ස්ථා  ෝ්යස්ථ මිශා දණි,
ස්ා ්ොස්.්ාංගකා
S R ස්ථා  ෝ්යස්ථ ්ාංගකා
ස්ා ්ොස් ා දබරඒැඒ
මුණසිාංහ ස්ථා  ෝ්යස්ථ ා දබරඒැඒ
ස්ා ්ොස් මම්බා්ා ්ො
ි,රත්න ස්ථා  ෝ්යස්ථ මම්බා්ා ්ො
ා ස්නරත් ස්ථා  ෝ්යස්ථ මම්බා්ා ්ො
බ්රසික ස්ථා  ෝ්යස්ථ මම්බා්ා ්ො

047-2222379
071-8123325
077-3801568
047-2222750
047-2225121
071-4154651
077-6244384
077-9128274
077-1555025
071-3811348
047-2247265
047-2247310
077-6329871
047-3476629
047-2241683
077-3522031
047-2239520
077-3467865
047-2225487
071-8425027
077-3478932
071-8390877
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