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1

පටුන

01.
02.

ෙැදින්විෙ
ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාන ියයවරයන්
2.1. ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබඳ දැන ගැනීෙ
2.2.පුර්ව දැනුම්දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධාරීආ ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු
ද්වවා
2.3. ආපදාව ියළිබඳ සියලු දේ ොරතුරු රැස්ථකිරීෙ
2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදු වූ ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ
2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීෙ
2.6. දිස්ථත්රි්ව කටුටුව රැස්ථකිම.ෙ. ිසිදු වී ිතිච වයස්නදේ ස්ථවාාවය නනුව
2.7. විප ග පත්වූවන්දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කිරීෙ
2.8. ආපදාදේේ ආස්න්න ෙ දේ ොරතුරු නනුව විප ග පත්වූ ජන ාව ස්දො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය
ස්ැපයීෙ
2.9. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්ථාාිය කිරීෙ
2.10. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණයග නවශය ළධළධාරීන්ග ආරාධනා කිරීෙ
2.11. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්දො නවශය පපකරණ ලබාදීෙ
2.12. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්ැකසීෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ
2.13. ජන ාව ඉවත් වූ ළධවාස්වල ආර්වෂාව ෙවුරු කිරීෙ
2.14. ආපදා සිදු වූ ස්ථාානය නැරඹීෙග පැටුදේණන නනවශය පුශගලිනන් පාලනය කිරීෙ
2.15. ආපදාදේේ වර් ොන ත්ත්වය ියළිබද සියලු දේ ොරතුරු රැස්ථකර ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය
දේව ලබා දීෙ ිආකෘතිචය්ව ස්ැකසිෙ
2.16. ආපදා ත්ත්වය ඉකුත් වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12
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ඇමුණුම් පටුන
ඇමුණුම 01 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මමා්යාාංශය ස, ස්හ ස්හන ා ස්ඒා වකකඒා ිා මක මමේ ා ම්
ා ්ොරතුරු
ඇමුණුම 02 ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,න්හි ස්ම්බන්ධ් කර ග් හැකි නිාධ්ාරීන්
ඇමුණුම 03 කුරුණෑගා දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්න්ා ව ස්ස්ථ්ර
ඇමුණුම 04 ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පොලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ස්ම්බන්ධ් කරග් හැකි නිාධ්ාරීන්
4.1දිස්ථත්රික් ගකා ේ ප්රධ්ාන ා පොලිස්ථ නිාධ්ාරීන්
4.2 යුධ් හමුදා නිාධ්ාරීන්
4.3 කුරුණෑගා දිස්ථත්රික් ගකා ේ ා පොලිස්ථ ස්ථාාන ළිබඳබත ා ්ොරතුරු
ඇමුණුම 05 ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ාමාජික,න්ා ව ා ්ොරතුරු ප්රිා ා පොලිස්ථ කමිටු ා ්ොරතුරු
ඇමුණුම 06 ආපදා කළමනාකරණ, ස්ම්බන්ධ් මා නකුත් ා ස්ඒා ස්ප,න ආ,්න,න් ස්ම්බන්ධ් කරග් හැකි
නාමාඒලි,
6.1 කුරුණෑගා osia;%sla f,alï ld¾hd,hSh ld¾h uKav,h
6.2 කුරුණෑගා Èia;%slalfha m%dfoaYSh f,alïඒරුන්
6.3 කුරුණෑගා osia;%sla md¾,sfïka;= .re ue;s weu;sjreka
6.4 ඒ,ඹ m<d;a iNdfõ .re weu;sjreka
6.5 කුරුණෑගා Èia;%slalfha fomd¾;fïka;= yd wdh;k m%OdkSka
6.6 bxcsfkarejreka ^ud¾.&
6.7 ,xld úÿ,sn, uKav,fha ks,OdÍka
6.8 cd;sl c, iïmdok uKav,fha ks,OdÍka
6.9. දිස්ථත්රික් ග ඒාන් මාර්ග මධ්යක් ග කාර්,ාාා ේ නිාධ්ාරීන්
6.10 jhU m<d;a iNdfõ .re uka;%Sjreka
6.11 කුරුණෑගා දිස්ථත්රික් ගකා ේ ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරීන් ළිබඳබද ා ්ොරතුරු
6.12 ස්මෘේධි නිාධ්ාරී ා ්ොරතුරු
ඇමුණුම 07 ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ග ඇතුළ් ාබාදීම ස්තහා හදුනාගත් ආ,්නඒා ස්ම්බන්ධීකරණ
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 08 ප්රාා ේශී, ස්හ ා ස්්ය මාංශය සඒා ස්ම්බන්ධීකරණ නාමාඒලි,
ඇමුණුම 09 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ානඒා දිස්ථත්රික් ග හා ප්රාා ේශී, මමේ ම්ඒා දී ප්ර මාාර දැක් ගීමා ම්දී ස්ම්බන්ධීකරණ
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 10 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක,න් ප්රාා ේශී, වකක,න් ස්ම්බන්ධ් කරග් හැකි ක්රමා ේද,
10.1 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ නිාධ්ාරීන් හා ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරීන්
10.2 ප්රාා ේශී, ා ේකම් ා කොමේශාශය ස,න්හි ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරීන්

ඇමුණුම 11 කුරුණෑගා දිස්ථත්රික් ග මාධ්යා ේදීන්ා ව නාම ා ේන,
3

ඇමුණුම 12 ්ත්ත්ඒ ඒාර්්ා ආකෘ ම,
ඇමුණුම 13 ආපදාා ඒන් පසු කැලි කස්ා බැහැර කිරීා ම් ක්රමා ේද, ස්ම්බන්ධ් ආ,්න ස්ම්බන්ධ් කර ග් හැකි
ක්රමා ේද,
ඇමුණුම 14 ා ඒනත් ම්යඒශය සය දුරකාන නාමාඒලි,
14.1 ප්රඒාහන පහසුකම්
14.2 ස්මුපකාර ා ඒාද ස්ැේ
14.3 ්ැපැේ කාර්,ාා
14.4 ඉන්ධ්න ළිරවුම්හේ
14.5 ගබඩා පහසුකම්
14.6 ා ාොන් ස්හ ටිපර්
14.7 ිා බවුස්ර්
14.8 ශුේධ් කිරීා ම් ස්හ කැපීා ම් උපකරණ
14.9 කුරුණෑගා දිස්ථත්රික් ගක, තුළ ා හලිා කොප් ර් ,ානා ා ගොඩ බැස්ථස්ස්, හැකි ස්ථාාන
14.10 ්ාඒකාලික රැදවුම් මධ්යස්ථාාන ා ාස් ාාස්්ා කළ හැකි ස්ථාාන
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1.0. ෙැදින්වීෙ
ජාතිචක ෙට්ගටුන් ියහිටුවා ිතිච ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය නනමෙ ෙදිසි නවස්ථාාවකදී කාර්ය්ෂෙ නන්දටුන්
ස්ම්බන්ධීකරණ කගයුතු කිරීෙ ඒ ස්ඳො ප්රතිචාාර දැ්වවීෙ ස්ෙ දේපර නවශය ා ියළිබඳ ක්රියාකාම.දේේ. දේම් ෙදිසි
දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය ස්තිචදේ පැය විසිෙ ර පුරාෙ ක්රියාත්ෙක වන න ර ඒ ෙන්න් ආපදා කළෙනාකරණය
ස්ඳො සියළුෙ දේ ොරතුරු ස්ෙ නවශය සියළුෙ ස්ම්පත් ියළිබඳ ස්ම්බන්ධීකරණය කරනු ලැදේේ.ජාතිචක ෙදිසි
දේෙදේෙයුම් ස්ැලැස්ථදේම් ක්රියාකාම. ස්ැලැස්ථෙ දේලස් දේෙෙ ස්ැලසුම් ිප්රාදේශීය ස්ෙ ජාතිචක දේලස් ස්ැකසිෙ සිදුකරන
ලද න ර දේෙිනන් ප්රාදේශීය ස්ැලැස්ථෙග මුලිකත්වය දේදටුන් එය ළධර්ොණය කරන ලදි.
දේෙහි දි ආපදාව්ව සිදුවන නවස්ථාාදේේ පගන් එය ෙනා කාර්ය්වෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙනාකරණය කර
ගැළධෙග දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින් නවස්ථාාව ස්ැලදේස්නු ි .
දේෙදේෙයුම් ෙැදිම.ය ස්තිචදේ දින ෙදේත්ෙ පැය විසිෙ ර තුළෙ ක්රියාත්ෙක පාලන ෙැදිම.ය්වද සියළුෙ ස්න්ළධදේේදන
පපකරණ පාලනය කළ ෙැකි ස්න්ළධදේේදන ෙැදිම.ය්වද ි .ජාතිචක ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ස්ැලැස්ථදේම් ක්රියාකාම.
ස්ැලැස්ථෙ දේලස් දේෙෙ ස්ැලසුම් ිප්රාදේශීය ස්ෙ ජාතිචක දේලස් ස්ැකසිෙ සිදුකරන ලද න ර දේෙිනන් ප්රාදේශීය
ස්ැලැස්ථෙග මුලිකත්වය දේදටුන් එය ළධර්ොණය කරන ලදි. දේෙහි දි ආපදාව්ව සිදුවන නවස්ථාාදේේ පගන් එය ෙනා
කාර්ය්වෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙනාකරණය කර ගැළධෙග දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින් නවස්ථාාව ස්ැලදේස්නු ි .
වද ආපදා කළෙනාකරණදේ
සියළුෙ නවස්ථාාවන් ආවරණය වන පම.දි ස්ෙ ඊග ස්න්ධි වන
සියලු පාර්ශථවයන්දේේ කාර්ය ාාරය ආවරණය වන පම.දි දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ ස්කස්ා ි . දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුළ ගැලිම්
ස්ගෙන් ෙඟින් එෙ කාර්යයන්දේේ දේපළගැස්ථෙද ස්ම්ෙ ක්රියා පපාපාපා ෙරො ස්විස්ථ රාත්ෙක ස්ගෙන්ව ද
නන් ර්ග දේේ. දේෙෙ ප්රාදේශීය ස්ැලැස්ථෙ තුල ආපදා ත්ත්වයක දී ක්රියාත්ෙකවන සියලුෙ පාර්ශථවකරුවන්දේේ
දුරකාන නංක ස්ෙ විකමප ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ ිතුළත් වන න ර එෙ පාර්ශවකරුවන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි
කාලපම.ච්දේේද ස්ඳෙන් දේේ. දේෙෙන්න් නනැෙ නවස්ථාාවක ආගන්තුක ළධළධාම.යකුග පවා දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින්
ෙ කාර්යාාරය ඉ ා කාර්ය්වෂෙව ස්ෙ ඵලදාින දේලස් ඉටු කිම.දේම් නවස්ථාාව පදාවනු ි .
දේෙෙ ප්රාදේශීය ස්ැලැස්ථෙ තුලින් ත්රිවිධ ෙමුදාව ස්ෙ දේපොසිසිය ස්ම්බන්ධිකරණය, පළමු ආොර දේේල ලබාදිෙ
ිතුළු ප්රධාන ආපදා කළෙනාකරණ කගයුතු දේවනුදේවන් ෙෙගු දායකත්වය්ව ද්වවින. දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ යම්
ළධශථචි කාල පම.ච්දේේදයකග නනුව යාවත්කාලින කිම.ෙ නළධවාර්ය වන න ර එෙන්න් දේෙෙ ස්ජිවි දත්
ගබඩාව්ව දේලස් පවත්වා ග ෙැක.
සියලුෙ දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකක ෙරො දේෙහි ිමුමම් යාවත්කාලින වුම දත් ස්ෙඟ ස්ම්පුර්ණ
විය යුතු දේේ. දේෙෙන්න් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙනාකරණ ක්රියාවලිය්ව ිතිචදේකොග ප්රජාවන්දේේ සුර්වෂි බව
ිතිච කිම.ෙ තුළින් ආපදාවන්ග මුහුණ දියෙැකි ප්රශස්ථ ශ්රී ලංකාව්ව හිහිවනු ි .
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02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාන ියයවරයන්
ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ
වගකිෙ
දැනුවත් කිරීෙ කරනු
ලබන ළධළධාරීන්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාම නිළධ්ාරී
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ
ා පොලිසි,
ාමීය , ආපදා
කළමනාකරණ කමිටු
ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන්

දුරකාන
නංකය

117 ඇමතුම්
මැදින්,(මහින්ාඒ)

ඇමුණුම් 10

ඊදේම්ම

ආපදාව

විකමප ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

කාලය ිආපදාව නනුව
දේවනස්ථදේේ නවෙ
කාලය්ව තුල ආපදාව
ියළිබඳ දේ ොරතුරු
ලබාදිය යුතුදේේ.
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ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 04
ඇමුණුම් 05
ඇමුණුම් 04
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
වකක,

මාධ්ය
ඇමුණුම් 11
ප්රා ේශය සා ේ සිදුඒන ආපදා ළිබඳබද ා ්ොරතුරු ිමම් මමේ ා ම් සි දිස්ථත්රික් ග
ආපදා කළමනාකරණ වකක, ා ඒ් ාගා ස්, යුතුා ේ. ා ම, ආපදා ඒා
ත්රීඒ්ාඒ,න් මදාාඒ ඉ්ා ා කටි කාා,ක් ග තුා ආපදා කළමනාකරණ
නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් ස්, යුතුා ේ. ා ම් ා ඒනුා ඒන් මනා ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,ක් ග ඇ මකා යුතු ම්ර මම පේධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම ආපදා
කළමනාකරණ දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග කා ව ඒගීමම ඒනු ඇ්.
දැනුවත් කිරීෙ කරනු
දුරකාන
විකමප ස්න්ළධදේේදන
ඊදේම්ම
ලබන ළධළධාරීන්
නංකය
ක්රෙදේේදය
ආපදා කළමනාකරණ
ඇමුණුම් 01
මධ්යස්ථාාන,
දි.ා ේ/ ම මා ර්ක
ඇමුණුම් 06
දි.ා ේ.
මදාා ආ,්න
ඇමුණුම් 06
සි,ළුම ආපදාඒන් ළිබඳබද දිස්ථත්රික් ග ඉහළ නිළධ්ාන්න් ස්හ මදාා
නිළධ්ාන්න් ළිබඳා ඒලින් දැනුඒත් කළ යුතුා ේ. ා ම් ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ම්
ස්ැළැස්ථමක් ග  මිම, යුතු ම්ර සි,ළුම ආපදාඒන් ළිබඳබදඒ දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ඇතුළු ඒගකිඒ යුතු නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් කින්ම මනිඒාර්, ඒනු ඇ්.

දිස්ථත්රික් ග
ා ේකම්/ම.දි.ා ේ.
/ආ.ක.ම./
ප්රා.ා ේ./ ා.නි.

6

X+ 8ටුළධත්තු

X + 10ටුළධත්තු

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

ප්රා ේශය සා ේ සිදුඒන ආපදා

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

කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාම.
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර  ප්රාා ේශී, ා ේකම්
මධ්යක් ග ක
 ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ
ා පොලිසි,
 ාම නිළධ්ාරී
 ාමීය , ආපදා
කළමනාකරණ කමිටු
 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන්
 117 ඇමතුම්
මැදින්,(මහින්ාඒ)
 මාධ්ය

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ේ
(ා ප්ේගලික
ඊා ම්ේ ාාස්්,/
රාිකාන්
,ාඒත්කාලීන
නැ්)
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

සි,ළුම ආපදාඒන් ළිබඳබද
දිස්ථත්රික් ග ඉහළ නිළධ්ාන්න් ස්හ
මදාා නිළධ්ාන්න් ළිබඳා ඒලින්
දැනුඒත් කළ යුතුා ේ.

දි.ා ේ/ ම මා ර්ක 
දි.ා ේ.

මදාා ආ,්න


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

කාර්යයන්

වගකිෙ




ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ
ා පොලිසි,
ාම නිළධ්ාරී
ාමීය , ආපදා
කළමනාකරණ කමිටු
ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන්
117 ඇමතුම්
මැදින්,(මහින්ාඒ)
මාධ්ය
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කාලසීොව
ආපදා
සිදුස්
ස්නාඩි 5ක් ග
ඇතුා්

ආපදාඒ
සිදුස්
ස්නාඩි
10ක් ග ා හෝ
15ක් ග තුා

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

වගකීම







District SOP
ා ්ොරතුරු ාබා ගැනිම.
ා ්ොරතුරු ස් හන් කර ගැනිම
(ා ාස් මාංක,න් ස්හ ස් හන්
ා ,දිම)
ා ්ොරතුරු ස්ථථිර කර ගැනිම.
ා ්ොරතුරු ාබාදිම ස්ථථිර කින්ම
නැඒ් ාබාදිම.
ගත් ක්රි,ාමාර්ග ස් හන් කර
ගැනීම.
(දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මදයක් ග ා ඒ්
ා ම් ළිබඳබද ඒගීමම පැඒා ර්)

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන
ළධළධාම.න්
ආපදා ස්හන
නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ස්ම්බන්ධීකාරක
ඇමුණුම් 01
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම.
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ.
ඇමුණුම් 06
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක, තුා
නිළධ්ාන්න් ස්තහා ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ
යුතුා ේ. ා මහිදි ස්ම්ම් ක්රි,ා පටිපාටි, මනුඒ ක්රි,ා කළ
යුතු ම්ර ා මහිදි නිඒැරදි ා ්ොරතුරු දිස්ථත්රික් ග නිළධ්ාන්න්
ස්හ මහින්ාඒ ා ඒ් ාබා දි, යුතුා ේ. ා මහිදි
දිස්ථත්රික් ගක, තුා පඒ මන පුර්ඒ දැනුම දිා ම් ක්රම ා ේද,
ක්රි,ාත්මක කළ යුතුා ේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ

දු.
නංකය

දේවනත්

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

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

9 දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකය

ආපදාවන්ග නදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධාරීන් ියළිදේවල
විකමප
දු.
නෙ
දේවනත්
ස්න්ළධදේේදන
නංකය
ක්රෙදේේදය
ආ.ක.ම.
ඇමුණුම් 10
මදාා ආ,්න(්ාක් ග ණික ා හෝ
්ාක් ග ණික ා නොඒන)
ඇමුණුම් 06
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්/ ම ම.
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
යුේධ් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
ඇමුණුම් 04
ගුඒන් හමුදාඒ
ා පොලිසි,
ආපදා ා ්ොරතුරු ප්රා ේශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග ා ේකම් ඇතුළු
පර්ශය සඒකරුඒන් ා ඒ් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග ක ස්සින් කළ යුතුා ේ. ා මහිදි හු
ස්සින් නම් කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික් ගආපදා කළමනාකරණ
නිළධ්ාන්න් හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ස්ධිමත්
දැනුම් දිා ම් ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග ාාස්්ා කළ යුතුා ේ.
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X+ 5 ටුළධත්තු

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාම.න්
ආපදා ස්හන නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ස්ම්බන්ධීකාරක
ඇමුණුම් 01
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම.
මගින් ්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ.
ඇමුණුම් 06
මගින් ්ාඒකාලිකඒ)
ින්ාඒ දැනුඒත් ක්රම ා ේද, නැරිමම ,ාම ඒැළැක් ගස්ම ස්හ ප්රා ේශය සා ේ
ආරක් ග ාඒ ස්ම්බන්ධ්ඒ ස්ම්බන්ධීකරණ ක යුතු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර මධ්යක් ග කඒර,ා පඒරනු ඇ්.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ

දු. නංකය

දේවනත්

ා ගොදුරු ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ/ප්රිාඒන් ඉඒත්
කිරීම තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබා දී
(නැරඹීම ,ාම ඒැළැක් ගීමම ස්හ ආරක් ග ක ළි,ඒර
ගැනිම ස්ම්බන්දීකරන, දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර මදයක් ග ඒර,ා ස්සින් කා
යුතුා ේ )



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



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



ප්රදේශශදේ ආර්වෂාව දේවනුදේවන් ඉදිම. වැඩ කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතු දේේ.
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වගුව- 2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධාරීආ
ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා ලබා දීෙ.
කාර්යයන්

වගකිෙ

ා ්ොරතුරු ාබා

ගැනිම
(ා ම් ස්තහා ස්ා ශය සෂි්

කණ්ඩා,මක් ග ආපදාඒ
සිදුවු ස්ථාාන, ා ඒ්

ා ,ොමු ා කො
නිරන්්රා ,න්ම
,ාඒත්කාලින කින්ම
කළ යුතුා ේ.

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

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



දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
වකක, තුා
නිළධ්ාන්න් ස්තහා
ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම
ක්රි,ාත්මක කළ
යුතුා ේ.



ආපදා ා ්ොරතුරු
ප්රා ේශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග
ා ේකම් ඇතුළු
පර්ශය සඒකරුඒන් ා ඒ්
දැනුම් දිම




ඇමුණුම් 01

ඇමුණුම් 01














ස්හකාර
ස්ම්බන්ධීකාරක
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම. මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ
. මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
ස්හකාර
ස්ම්බන්ධීකාරක
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම. මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

ස්න්ළධදේේදන
කාලසී
ක්රෙදේේදය
ොව
මදාා දුරකාන මාංක සිදුීම
නාමාඒලි,
පැ,ක
ෆැක් ගස්ථ
කාා,
දුරකාන
ක් ග
ඊා ම්ේ
ඇතුා
Skype/ IMO
්
CDMA
Satellite
මදාා දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ේ
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ඇමුණුම් 01

ඇමුණුම් 01



ින්ාඒ දැනුඒත් ක්රම
ා ේද,

කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාම.
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
 ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
 ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක





දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

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

ඇමුණුම් 01





දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

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

ඇමුණුම් 01



දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
10

ාමි, මමේ ම ස්දහා බාපෑ
- මාධ්ය
මක




ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක





ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
ත්රිස්ද හමුදාඒ
ා පොලීසි, ස්හ
මා නකුත් ාමීය ,
ස්න්නිා ේදන ක්රම
ා ේද,න්.

11

දුරකාන / CDMA
ා පොලිසි, ස්හ රාිය
ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
ස්තු පුර්ඒ දැනුම්
දිා ම් උපකරණ
පේධ් ම,
ිනඇමතුම් කමේ ා
ස්යිරන්
පාරම්පන්ක
ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,න්
පණිස්ඩකරුඒන්

ාක් ගස්
,
හැකි
මඒස්ා
න
පුේගා
,ා
දක් ගඒා
ා මම
පණිස්
ඩ,
ාබා
දි,
යුතුා ේ
. ා මහි
ස්ම්පූර්
ණ
ඒගීම
ම
දිස්ථත්රි
ක් ග
ස්හකා
ර
මධ්යක් ග
ක
ඒර,ා
ා ඒ්
පැඒ
ා රනු
ඇ්.

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

දිස්ත්රික්කය දා ක
ඒ

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාම.න්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
දිස්ථ.ආ.ක.ස්.
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ.
ඇමුණුම් 01
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම.
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
ආපදාඒන් ළිබඳබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒාර්,
ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්පුර්ණ
ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග ක ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න් පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා
ගැනිම ස්තහා නි,මි් ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග
ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ාර්ාක වු ස්
ස්කේප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුතුා ේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ

දු.
නංකය

නමකක

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

ණ

දේවනත්

දේ ොරතුරු ස්ෙ ඡායාරූප, ස්ජීවී
දර්ශන ලබා දේදන ක්රෙදේේදය
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ේ (ා ප්ේගලික ඊා ම්ේ
ාාස්්,/ 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 පුරා දින 07 තුා ක්රි,ාත්මක ඒන ම්ර මම මැදින්, ම්ර
පැ, 24 පුරා දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ වකක ස්ම්බන්ධ් ස්,
යුතු ම්ර ව ස්තහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග ාාස්්ා කළ
යුතුා ේ. ්ඒද මම ස්න්නිා ේදන ක්රම ා ේද, ස්ස්ධ් ක්රම ාාස්්ා
කින්මද මහි නි,ම ලිළින,න් මාංක,න ස්තහන් කළ යුතුා ේ.

්ත්ත්ඒ ඒාර්්ා ආකෘ ම,
ඇමුණුම
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Skype/
IMO/Whatsapp
CDMA
Satellite
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ොරතුරු ස්ජිස්
දර්ශය සණ ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒාර්්ාඒන්
ාබාදිම ස්තහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග
ාාස්්ා කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන ඊා ම්ේ Skipe,IMO,Whats Apps
ස්හ ාන්ද්රිකා ්ාක් ග ණික ක්රමා ේද,න්
ාාස්්ා කින්ම මනිඒාර්, ා ේ.

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

වගුව- 2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කිරීෙ
කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාම.
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර  දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
මධ්යක් ග
ස්හන ා ස්ඒා
 ස්.ස්ම්බන්ධීකාර
නිළධ්ාන්
ක
ස්හකාර ආපදා
 කළමනාකරණ
කළමනාකරණ
ස්හකාර
ස්ම්බන්ධිකාරක  පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ
මගින්
ඇමුණුම් 01
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම.මගින්
්ාඒකාලිකඒ
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්)
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර  දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
මධ්යක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා
 ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
 ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
ස්ම්බන්ධිකාරක

කාර්යයන්

වගකිෙ

ා ්ොරතුරු
රැස්ථකින්ම





ආපදා

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

ඒාර්්ාඒන්
ාබාදිම

ඇමුණුම් 01

හදිසි ා මා හයුම්
මැදින්, දැනුඒත්
කිරීම ස්හ
,ාඒත්කාලීන
කිරීම





දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
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 ම්ේ
(ා ප්ේගලික
ඊා ම්ේ ාාස්්,/
රාිකාන්
,ාඒත්කාලීන නැ්)
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

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

සිදුස් ස්නාඩි 30
ක් ග ඇතුා්

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

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

්ත්ත්ඒ ඒාර්්ා
ා ,ොමු කින්ම.





දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා

නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා

කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
ඇමුණුම් 01
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ෆැක් ගස්ථ
ඊා ම්ේ
Data base soft
wear
ස්කේප මඒස්ථාාඒන්
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි
මම ්ත්ත්ඒ, ළිබඳබත
ස්ාංෂිප්් ්ත්ත්ඒ
ඒාර්්ාඒක් ග දිනක
02 ඒරක් ග උදැස්න
10.00 ස්ඒස් 3.00
ා පර ආපදා
කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි
ා මා හයුම් මැදින්,
ාබාදි, යුතුා ේ. ා මම
්ත්ත්ඒ ඒාර්්ාඒ
සිේධි, මදාාඒ
උපන්ම ා ්ොරතුරු
ඇතුාත් ස්, යුතුා ේ.
ස්ා ශය ස ා ,න්ම ා මම
්ත්ත්ඒ ඒාර්්ාඒ
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ
ස්හකාර මධ්යක් ග ස්හ
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න් ,න
ා දා දනා ඇතුළුඒ
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
මත්ස්න් 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
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නංක දේවනත් ස්න්ළධදේේදන
නධය්වෂ
ය
ක්රෙදේේදය
යුේධ් හමුදාඒ
ගුඒන් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
ඇමුණුම් 04
ා පොලීසි,
සිස්ේ ආරක් ග ක
බාකා,

වගකීෙ

දේව
විකමප
න
ස්න්ළධදේේදන
ත්
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාම.න්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක
කළමනාකරණ ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
ඇමුණුම් 01
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ. මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
ආපදාඒන් ළිබඳබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒාර්,
ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්පුර්ණ
ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග ක ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න් පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා
ගැනිම ස්තහා නි,මි් ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග
ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ාර්ාක වු ස්
ස්කේප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුතුා ේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ

දු.
නංකය

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

දු. නංකය

දේවනත්

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම්
01
ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 06

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

දේවනත්

ඇමුණුම් 01

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

වගුව - 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොගආපදාව සිදුවූ
ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ.
කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාම.
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර  දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
මධ්යක් ග
ස්හන ා ස්ඒා
 යුේධ් හමුදාඒ
නිළධ්ාන්
 ගුඒන් හමුදාඒ
ස්හකාර ආපදා  නාස්ක හමුදාඒ
කළමනාකරණ  ා පොලීසි,
ස්ම්බන්ධිකාර
 සිස්ේ ආරක් ග ක
ක
බාකා,

කාර්යයන්

වගකිෙ

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





ඇමුණුම් 01
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ා ඒ් දැනුම්දීම
ස්හ ා ්ොරතුරු
ාබාගැනීම





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

ආපදා
කළමනාකරණ
වකකා ේ
නිළධ්ාරීන් ,ැීමම
ස්හ ා ්ොරතුරු
ාබාගැනීම





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

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

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

ඇමුණුම් 04








දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න්
ාම නිළධ්ාරී
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාරී
ස්මෘේධි ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී
කු ප නි ස්.

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

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

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

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

ඇමුණුම් 01 03,04 06








දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග
දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ.
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)

16

ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරණ පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීෙ.
දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුඒන කිසි,ම් ා හෝ ආපදා ්ත්ඒ,ක දී ඊ මදාළ පාර්ශය සඒකරුඒන් දැනුඒත් කිරීා ම් පූර්ණ
ඒගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග හ පැඒා රන ම්ර පාර්ශය සඒකරුඒන් දැනුඒත්
කිරීම පහ් දක් ගඒා ඇ ම ආකාර, සිදුකළ යුතු,.කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග දිස්ථත්රික් ගක, තුළ සිදුීම ඇ ම බඒ
ා ්ොරතුරු ාද ා හොත් ව ළිබඳබත ා ස්ො,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ ්හවුරු කළ යුතු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ ්ාක් ග ණික
ආ,්නක් ග ස්සින් ාබා දුන්ා න් නම් මම ්ාක් ග ණික මාංශය සා ,න් නැඒ් ම, ්හවුරු කර ග් යුතු,)සිදුවූ ආපදාඒ
ප්ර මාාර දැක් ගීමම ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග හා දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්ා ව උපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම ක යුතු කළ
යුතු,.
ස්ගෙන - සි,ළුම ා ්ොරතුරු දදනික සිදුීමම් ා පොා ත් ස් හන් කළ යුතු ම්ර ාද ලිළි ා ගොනු කර ්බා ග් යුතු,.

වගකීෙ

ආපදා ස්බැදි මූලික ා ්ොරතුරු ාද
ස්

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

(ා ්ොරතුරු ්හවුරු කර ගැනීා මන් පසු)

•දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග ක
•ස්හකාර ආපදා කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක ඒරුන් ස්හ
කළමනාකරණ ස්හකාර ඒරුන්.
ඇමුණුම් 01

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

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

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

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

වගුව 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරණ පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කිරීෙ.

කාර්යයන්

වගකිෙ

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



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



දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ඇමුණුම් 01

කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාම.
 ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
 ස්හකාර
ආපදා
කළමනා
කරණ
ස්ම්බන්ධි
කාරක
ඒරුන් ස්හ
කළමනා
කරණ
ස්හකාර
ඒරුන්.



ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ආපදා
කළමනා
කරණ
ස්ම්බන්ධි
කාරක
ඒරුන් ස්හ
කළමනා
කරණ
ස්හකාර
ඒරුන්.

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

ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ේ
 දැනුඒත් කරනු
ාැබූ
ආ,්නා ේ
නම පණිස්ඩ,
ාබා ගත්
නිළධ්ාන්,ාා ව
නම හා
පණිස්ඩ, ාබා
දුන් ා ේාාඒ
නිඒැරදිඒ
දදනික
සිදුීමම් ා පොා ත්
ස් හන් කළ
යුතු,.
 පණිස්ඩ, ාබා
දුන් මාධ්ය
උදා :දුරක්න,ගුඒන්
ස්දුලි ස්ාංඥා
මගින්,ෆැක් ගස්ථ
මගින් ආදි, ද
දදනික

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

ඇමුණුම් 01

පාර්ශය සඒකරුඒන් ාබා දුන්
පණිස්ඩ, නිඒැරදිඒ ාබාදුන් බඒ
ස්නාා කර ගැනීම හා ඊ මදාළ
ලිළි ා ේන හා දදනික ස් හන්
්බා ගැනීම.



දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
ඇමුණුම් 01




ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ආපදා
කළමනා
කරණ
ස්ම්බන්ධි
කාරක
ඒරුන් ස්හ
කළමනා
කරණ
ස්හකාර
ඒරුන්.
ඇමුණුම් 01
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සිදුීමම් ා පොා ත්
ස් හන් කළ
යුතු,
 කිසි,ම් වූ
මාධ්ය,ක් ග
මගින්
ආ,්න,
ස්ම්බන්ධ් කර
ගැනීම හා
මදාළ පණිස්ඩ,
ාබා දීම
ා නොහැකි
වූඒානම් ව
ළිබඳබතඒ ද
ස් හනක් ග
දදනික
සිදුීමම් ා පොා ත්
ස් හන් ්ැිම,
යුතු,.
මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ේ
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

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

වගකීෙ

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

දිස්ථත්රික් ග කමිටු නිළධ්ාන්න් රුස්ථකින්ම ස්තහා දිස්ථත්රික් ග
ා ේකම්තුමාා ව උපා දස්ථ ම් ස්ම්බන්ධිකරණ,
සිදුකින්ම.

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

දු.
නංකය

දිේත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග හැ ක රමසදදයන්
නෙ

ආය නය

නතුර

ජංගෙ දු.න.

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේ
දු.ම.

ඇමුණුම් 06
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ා ප්ේගලික
දු.ම.

නිඒාා ස් දු.ම.

Skype /
IMO/Whatsapp
/Twitter/Viber

ක්රියාදාෙය 2.7. විප ග පත්වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම්
ොමුදාව ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කිරීෙ.
කල

සිදුීමම ළිබඳබත මූලික ා ්ොරතුරැ ාබා ගැනීම
ළි ත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ම් ප්රධ්ානී
පළමු මි.05 (ආපදා ස්ථඒාාඒ,
මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්,
හැක.)
(ආකෘ ම පත්ර,ක් ග මඒශය සය ා ේ) ළි ත්කර හන්න ාද
කණ්ඩා,ම් මගින් සිේධි, වූ ස්ථාාන, නිඒැරදිඒ හදුනා
ගැනීම, ණ්ඩාාංක ගැනීම, ආපදාා ේ ස්ථඒාාාඒ,,
ප්රමාණ, (ස්ශය සාාත්ඒ, ) හා මඒධ්ානම ළිබඳබද
මඒා බෝධ්,ක් ග ාබා ගැනීම මනතුර පත් ස්ාංයාඒ
හවුන් මුදඒාග් හැකි ආකාර, හා මනතුර පත් ා ේපළ
ළිබඳබත මඒා බෝධ්,

ව ළිබඳබතඒ
ප්රාා ේශී, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම

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

මනතුර පත් ළින්ස්ථ ා බ්රාගැනීම ස්තහා
ස්හ, ඉේලීම හා මඒශය සය ා ්ොරතුරු ාබාදීම
(මඒශය සය වූ ස් ිා මක හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, මගින්)

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

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

ඒගීමම ස්හ
ස්ම්බන්ධිකරණ,

සිේධි, වූ ස්ථාාන,
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම



සිදුීමම ළිබඳබත මූලික
ා ්ොරතුරු ාබාගැනීම



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

ප්රාා ේශී, බාධ්ාන්,ා
දැනුඒත් කිරීම





කණ්ඩාාංක ආපදාා ේ
ස්ශය සාාත්ඒ, මඒදානම
මනතුර පත් ස්ාංයාඒ
මුදඒාග් හැකි
ආකාර,ළිබඳබත ස්ැළසුම්
කින්ම.
ා ස්ීමා ම් හා මුතඒා ගැනීා ම්
කණ්ඩා,ම් සූදානම් කරන
ා ාස් දැක් ගීමම
මනතුර පත් ළින්ස්ථ ා බ්රා
ගැනීම ස්තහා ස්හ, ඉේලීම
මඒශය සයස් EOC මගින්



ා ස්ීමම් හා මුතඒා ගැනීා ම්
කණ්ඩා,ම් ළි ත්කර
හැරීම



කාර්,
පැඒා රන
නිළධ්ාරීන්


දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර
මධ්යක් ග හා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බන්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරීන්

දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර
මධ්යක් ග හා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බන්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරීන්

දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර
මධ්යක් ග හා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බන්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරීන්

දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර
මධ්යක් ග
ා ස්ස්ම් මුදඒා

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



දිස්ථත්රික් ගස්ාකාර
මධ්යක් ග






දිස්ථත්රික් ගස්ාකාර
මධ්යක් ග ා හෝ හු
ස්සින් බා, ාබා
දි ඇ ම නිළධ්ාන්

දිස්ථත්රික් ගස්ාකාර
මධ්යක් ග හා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බන්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරීන්
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ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

මිනිත්තු 05

ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුුණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
SAR/4RS
ප්රධ්ානී
SAR/4RS
ප්රධ්ානී ා හෝ
OCDS
SAR/4RS
OCDS

කාාසීමාඒ

මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,

මිනිත්තු 05

ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ේ

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

ප්රාදේශීය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ාබා දීම මඒශය සය ආහාර හා බීම ඒතුර
ප්රමාණ, තීරණ, කරගැනීම.

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

ඇමුණුම් 01

ා ඒනත් බා, ාබාා දන
නිාධ්ාරීන්

ඇමුණුම් 03

මඒශය සය ආහාර ඒර්ග තීරණ, කිරීම-

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර
මධ්යක් ග

ඇමුණුම් 01

ආහාර කමිටුඒ කැතීමම /ස්ක්රි, කිරීම

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී

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

බීම ඒතුර ාබා ගන්නා
ක්රමා ේද, ්හවුරු කරගැනීම

ආහාර ාබා ගැනීම / මනුම් කර ගැනීම

ිා, ාබා ගැනීම / මනුම් කර
ගැනීම

ආහාර රැා ගන ,නු ාබන ආකාර,

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර,

ිා, රැා ගන ,නු ාබන

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර,

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

වගකීෙ

ාබාදීම
මඒශය සය ආහාර
හා ඒතුර
ප්රමාණ,
තීරණ, කිරීම



ආහාර ඒර්ග
තීරණ,






ආහාර කමිටු
කැතීමම/ස්ක්රී,
කිරීම



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



ිා,
ාබාා දනු
ාබන
ආකාර,





ස්ම්බන්ධිකරණය

ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



කාර්ය පැවදේරන
ළධළධාරීන්



දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ග








දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ග


දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ග



දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ග



ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ාම නිළධ්ාරී
ස්මෘේධි නිළධ්ාන්
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,න්

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,න්
ප්රධ්ානකාර්,ස්ාංස්
ධ්ානනිළධ්ාරීන්

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

හදුනාගත්/
ලි,ාපදිාංචි කළ
ආහාර ස්කස්න
ආ,්න

CDMA
Satellite
VHF
HF







ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී

ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී









දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ග






දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ග
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කාලසීො
ව

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජිකයින්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරීන්

(ඇමුණුම්
මාංක
01,03 04 06)

ආපදාඒ
සිදුස්
පළමු
පැ, 06
ඇතුා්

ක්රියාදාෙය 2.9. සුර්වෂි ෙධයස්ථාානය ස්ථාාිය කිම.ෙ. ිආකෘතිච පත්රය්ව
නවශය දේේ
කාා, = (X +15-30
මිනිත්තු) ආපදා ස්ථඒාාඒ,
මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්,
හැක.

වගකීෙ

ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ
ිස්ම්බන්ධිකරණය

ඇමුණුම් 01

ඇමුණුම් 03

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානඒා මඒශය සය්ාඒ,න් හදුනා
ගැනීම
(ළමයින්,ගැහැණු,ළින්මි, ආබාධි්,ඒ,ස්ථග් ස්හ ළදරුඒන්)

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ළිහිටුීමම මඒශය සය ආරක් ගෂි්
ස්ථාාන හදුනා ගැනීම

පහසුකම් ා ස්ො,ා බැලීම
(ිා,. ේදුලි,,ඒැසිකිලි,ආරක් ග ාඒ)

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

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

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

ඒගීමම

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



සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ඒා
මඒශය සය්ාඒන් හදුනා
ගැනීම



පහසුකම් ා ස්ො,ා
බැලීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ා ඒ්
ා ,ොමු කිරීම

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග

කාර්, පැඒා රන
නිළධ්ාරී







දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්/
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග



දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්/
ප්රාා ේශී, ා ේකම්



දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග



දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග














ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරීන්
ාම කමිටු
නා,කයින් ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ාම කමිටු
නා,කයින් ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
CEB, NWSDB
ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ නගර
ස්ාාඒ ාමි, කමිටු
නිළධ්ාරීන්
ා පොලිසි,
PHI
ාම නිළධ්ාරී
ා පොලිසි,
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,න්
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
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ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

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

(ිමුමම් නංක
01,03,06,13

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

ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන කළෙණාකරණයග නවශය
ළධළධාරීන්දේේ කාර්ය ාාරයන් ළධර්ණය කිරීෙ.
කාා, = (X +15-30
මිනිත්තු) ආපදා
ස්ථඒාාඒ, මනුඒ කාා,
ා ඒනස්ථ ස්, හැක.

වගකීෙ
ප්රදේශියය දේමකම්
දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ප්රා ේිය, ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ
ිස්ම්බන්ධිකරණය

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම් 01
ඇමුණුම් 01
ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 01

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ග ාඒ ්හවුරු කිරීම

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

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්තහා මඒස්ර, ාබාගැනීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා පුේගායින් ලි,ාපදිාංචි,

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන , ා ස්්ය ස්නීපාරක් ග ාඒ ,ටි්ා පහසුකම්
ඇ මකිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්තහා ආහාර මා නකුත් ්රඒය ාබාදීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ම් ග්කිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්තහා මඒස්ර ාබාගැනීම

කතවුරුකළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාළි් කිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම
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01. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන, කළමනාකරණ, ළිබඳබත ඒගකිම දරණ නිළධ්ාන්න්
 ප්රාා ේශී, ා ේකම්
 ස්හකාර මධ්යක් ග (ආපදා කාමනාකරණ)
 ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්න්
 පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න්
 මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්
 ළමා හිමිකම් ප්රඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්
 ඒනි්ා ක යුතු ළිබඳබත නිළධ්ාන්න්
 ඒැඩිහිටි නිළධ්ාන්න්
 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්
 ස්මෘේධි නිළධ්ාන්න්
 ප්රාා ේශී, ා ස්්ෘය නිළධ්ාන්න් (මහින ා ස්්කය, පරීක් ග ක)
 ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
 ප්රාා ේශී, ස්ාා නගර ස්ාා මහනගර ස්ාා නිා ,ෝින, කරමින් නිාධ්ාන්,කු
 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න්
 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න්
 ආරක් ග ක මාංශය ස, ා පොලිසි,
 රාිය ස්හ රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන.
02. ආපදා ප්රාා ේශී, ා ේකම් ා කොමේශාස් කිහිප,කදී මකඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් ග මමේ මින් ා මම
කම්ටුඒ ස්මන්ස්් යුතු ම්ර මහිදී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මගින් සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ස්ම්බන්ධ් තීන්දු තීරණ ගනු ාැා බ්.
03. දිස්ථත්රික් ගක, තුළ ඇ ම හදුනා ගත් සි,ළුම සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාැයිස්ථතු ග් කර දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ කමිටුඒ නිා ,ෝින, කරන දිස්ථත්රික් ග මධ්යාපන හා මා නකුත් ආ,්න ාාර
නිාධ්ාරීන්ා ව මනුමැ ම, පූර්ඒා ,න් ාබා ා ගන  මිම, යුතු, - ඒගීමම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග
ඒර,ා
04. පාස්ේ සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා ාස් පාස්ච්චි කි්රීා ම් දී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුා ේ
මනුමැ ම, මනුඒ පාස්ා ා කොපමන කාා,ක් ග ාාස්්ා කරනඒාද ,න්නත් තීරණ, කරග් යුතු,.
05. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒලින් බැහැරඒ ්ම නිඒස්ථ තුළ මස්ේ ඒැසි නිඒාස් තුළ නෑදෑ නිා ඒස්ථ තුළ
සිටින ම, ද සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සිටින ම, ා මන් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයි, යුතු,.
06. මදාා ාම නිළධ්ාන් ස්මෘේධි හා ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න් මගින් පුේගායින් කතවුරු ඒා ලි,ාපදිාංචි
කිරීම කළ යුතු,. (ආකෘ ම පත්ර,ක් ග නිපදස්, යුතු,)
07. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක් ග ාඒ ස්හ ා ස්්ය ළිළබතඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම් ා ස්්ය
නිළධ්ාන්න් ස්සින් ස්ැාසුම් ස්කස්ථ කර මදාා පහසුකම් ස්ැපයි, යුතු,.
08. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ග ාඒ ස්ම්බන්ධ්ඒ පූර්ණ ඒගීමම මදාා ා පොලිස්ථ ස්ථාානා ේ
ස්ථාානාධිප ම හ ාාරඒ ඇ ම ම්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ේ ආරක් ග ක නිළධ්ාන්න් ා ,ොදා ගනිමින්
කතවුරු ස්තහා මණ්ඩඒ ආරක් ග ාඒ ස්ැපයි, යුතු,.
09. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒ්ැන් වූ ින්ාඒ ස්තහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් ග මතුළ් ාබාදි,
යුතු ම්ර මහි පූර්ණ ඒගීමම ප්රාා ේශී, ා ේකම් ඒරු ස්තුා ේ. මහිදි ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන් ස්මෘේධි ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන් පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න් හ ඒගීමම් පඒරා හවුන්
මගින් ා මම ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුතු,.
10. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සිටින ින්ාඒ නිඒැරදි ආකාර, ගණන, කිරීා ම් ඒහීමම ආපදා
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන් ස්හ ාම නිළධ්ාන් ඒරුන් පැඒා රන ම්ර කුඩා දරුඒන් ඒැඩිහිටි
පුේගායින් ස්හ ස්ා ශය සෂි් මඒධ්ාන,ක් ග ා ,ොමුකළ යුතු ළින්ස්ථ ා ඒනම මනාග් යුතුා ේ.
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වගුව2.10.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණ කාර්යන් පැවදේරන ළධලධාරීන් ො
වගකීම්

ප්රා ේශී,/ා
මීය , මමේ ා ම්

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන





ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්න්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න්
මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්





ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා,
ස්දුලි බා මණ්ඩා,
ා පොලිසි,




ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව)









ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්න්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න්
මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්
ළමා හිමිකම් ප්රඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්
ඒනි්ා ක යුතු ළිබඳබත නිළධ්ාන්න්
ඒැඩිහිටි නිළධ්ාන්න්
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්



ප්රාා ේශී, ා ේකම්



ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න්
පන්පාාන ාම
නිළධ්ාන්න්






ාම නිාධ්ාරී
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්
ස්මෘේධි නිළධ්ාන්න්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න්









ාම නිළධ්ාන්න්
මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්
ළමා හිමිකම් ප්රඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්
ඒනි්ා ක යුතු ළිබඳබත නිළධ්ාන්න්
ඒැඩිහිටි නිළධ්ාන්න්
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න්

හදුනා
ගැනීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන
මඒශය සය්ා
හදුනාගැනීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන
පුේගායින්
ලි,ාපදිාංචි,





ප්රාා ේශී, ා ේකම්



ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න්
පන්පාාන ාම
නිළධ්ාන්න්
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ආපදා පූර්ඒා ,න්
හදුනාග් යුතු,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව)

කාලසීෙසීොව

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

පාමු පැ, 01 තුළ

ාබාගැනීම
ස්තහා
මඒස්ර,
ාබාගැනීම




ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

කදවුරු ා ඒ් පැමිා ණන
ආකාර,

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන

කාර්යන් පැවදේරන
ළධලධාරීන්

වගකීෙ

ආපදා පූර්ඒා ,න්
හදුනාග් යුතු, ආපදා
මඒස්ථාාා ේ සුදානම් කළ
යුතු,

කාර්යන්

මහින ා ස්්ය, පරීක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්න්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න්
මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්
ළමා හිමිකම් ප්රඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්
ඒනි්ා ක යුතු ළිබඳබත නිළධ්ාන්න්
ඒැඩිහිටි නිළධ්ාන්න්
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න්




ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ග ක(දිස්ථත්රික් ග
.ම.ක.ස්.ව)







ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්න්
ාම නිළධ්ාන්න්
මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න්

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන




ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ප්රා ේශය ස, ාාර
ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාරී




ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
සිස්ේ ආරක් ග ක නිාධ්ාරීන්

ස්හන
ා ස්ඒකයින්
ා ගන්ඒා
ගැනිම




ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ග ක
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව)




ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර මධ්යක් ග ක
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.ව

ා ස්්ය
ස්නීපාරක් ග ා
ඒ ,ටි්ා
පහසුකම්
ඇ මකිරීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන
ස්තහා
ආහාර
මා නකුත්
්රඒය
උපකරණ
ාබාදීම

ආරක් ග ාඒ
්හවුරු
කිරීම
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පාමු පැ, 02











පාමු පැ, 03

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ස්්ය
නිළධ්ාන්න්

මිනිත්තු 30
සි




සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන

ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්ඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ළිබඳබත ස්න්නිා ේදන ක යුතු ස්දහා මඒශය සය උපකරණ ස්මඟ සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානා ේ
ා මා හයුම් කමිටුඒ ස්න්නේධ් කළ යුතු,. ව ස්තහා ස්න්නිා ඒදන උපකරණ ාබාදි, යුතු,.

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ (Camp Operation Committee ) ා ාස් පහ් නම් ස්තහන් නිාධ්ාන්න්ා ව
ප්රධ්ානත්ඒා ,න් ක යුතු කළ යුතු ම්ර සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ස්ම්බන්ධ්ඒ ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,න්
ස්ථාාපන, කිරීම.

ාම නිළධ්ාන්
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන්න්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
ඇමුණුම් 06

ස්මෘේධි නිාධ්ාන්න්

උපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර මධ්යක් ග ක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කාමනාකරණ) ඉහ් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන කාමනාකරණ
කමිටුඒ මගින් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්තහා මඒශය සය පහ් ස්තහන් උපකරණ සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ
(Camp Operation Committee ) ා ඒ් ාබාදි, යුතු,.














ිා ැාංකි ස්හ ිා ළින්පහදු උපකරණ
මුළු්ැන්ා ග මඒශය සය උපකරණ (ාාින etc….)
ස්දුලි, ස්තහා මඒශය සය උපකරණ (ා ිනා ර් ර් etc…..)
පැදුරු ා කොමේ , etc……
ස්නීපාරක් ග ක උපකරණ / කමේ ා
ස්දුලි පන්දම්
්ාඒකාලික ඒැසිකිබඳ (Moving Toilets)
ඇමතුම් උපකරණ /Mega Phones
CDMA දුරකාන
ප්රාමාධ්ාර කමේ ා
්ාා පොලි,න් ෂිමේ
ඇඳුම්
ස්දුලි ිනන ,න්ත්ර
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2.12. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්ැකසීෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ

කාර්යන්

ඒර්ගීකරණ, හා
ප්රමාණ,න් නිර්ණ,
කිරීම

කම්කරුඒන්ා ව
ා ේ්න ආහාර හා
ස්ාංයාඒ ස්හා
ඇස්ථ්ා ම්න්තු ස්කස්ථ
කිරීම

ආඒරණ මනුමැ ම,
මදාා ආ,්න
ස්ම්බන්ධීකරණ,
කිරීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන
කළමනාකරණ,

කාර්යන් පැවදේරන
ළධලධාරීන්

වගකීෙ







ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්
ස්මෘේධි නිළධ්ාන්

ගණකාධිකාන්
(ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,)



දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්



ස්හකාර මධ්යක් ග
(ආ.ක.ම)
ස්හකාර ස්න්නිා ේදන
ස්ම්බන්ධීකාරක





ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්





ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ාම නිළධ්ාන්
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්




ගණකාධිකාන්
(ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,)
ගණකාධිකාන්
(දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
කාර්,ාා,)













ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ාම නිළධ්ාන්
ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
NWSDB
බන්ධ්නාගාර මහ නගර
ස්ාා ා  ලිා කොම් ආ,්න,
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්
ස්මෘේධි නිළධ්ාන්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

කාලසීොව

මිනිත්තු 60

පැ, 01

පැ, 01

පැ, 01

ඉහ් සි,ලු කාර්,න් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ ස්හකාර මදධ්ය,ක් ග ක ස්සින් ස්ම්බන්ධීකරන, කා යුතු
ම්ර ව ස්දහා මඒශය සය සි,ලු ස්හා ,ෝග, ාබාදි, යුතුා ේ.
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2.13.ජන ාව ඉවත් වූ ළධවාස් වල ආර්වෂාව ෙවුරු කිරීෙ

කාර්,න්

ඒගීමම

 ා පොලිසි,
(ඉහ් සි,ලු
කාර්,න් ආපදා
කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ
ස්හකාර
මදධ්ය,ක් ග ක ස්සින්
ස්ම්බන්දීකරන,
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,
ආරක් ග ාඒ ස්ැපයි, යුතු
නිඒාස් හා වඒා ළිහි ා ඇ ම
ප්රා ේශය ස, හදුනා ගැනීම ා ම්
, ා ත් රිා ේ ා ේපළ
මධ්යස්ථාාන
ඒැදගත් ස්ථාාන
ආගමික ස්ථාාන ආදි,
ස්මිබන්ධ්ා ,න් ද
මඒධ්ානා ,න් ද ක යුතු
කළ යුතු,.

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක

කාර්, පැඒා රන
නිළධ්ාරීන්











ආරක් ග ාඒ ස්ැපයීම

 ා පොලිසි,



පසු ස්පරම හා ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ් ස්නාා
කිරීම






දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග
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ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

ඉඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මෘේධි නිළධ්ාන්
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්
ාමීය , කමිටු
නා,කයින්

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

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මෘේධි නිළධ්ාන්
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්
ාමීය , කමිටු
නා,කයින්

කාාසීමාඒ

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

ඉඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

පැ,ක
කාළ,ක් ග

2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාානය නැරඹිෙග පැටුදේණන නනවශය පුශගලිනන් පාලනය
කිම.ෙ.
කාර්,න්
ප්රා ේශය ස මාර්ග හදුනා ගැනීම

ඒගීමම





ප්රා ේශය ස මාර්ග ආඒරණ,
ඒන ා ාස් ආරක් ග ක බාධ්ක
ස්ථාාළි් කිරීම






්ඒ දුර ත් පුේගායින්
කණ්ඩා,ම් හදුනා ගැනීම
ස්හ ඉඒත් කිරීම / මත්
මඩාංගුඒ ගැනීම





මාධ්ය නිා ේදන ාබා දීම






දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග
ා පොලීසි,

නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
ා ිය ථශ
ා පොලිස්ථ මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම්
ත්රිස්ධ් හමුදා
ස්හ, ා පොලිස්ථ
මධිකාරී ස්සින්
මදාළ ළිබඳා ඒ්
ාබා ග් යුතු,.
නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
ා ිය ථශ
ා පොලිස්ථ මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මාධ්ය මාංශය ස,ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ග

කාර්, පැඒා රන
නිළධ්ාරීන්





නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම
ා ිය ථශ ා පොලිස්ථ
මධිකාරී
ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ්
හමුදා ස්හ, ා පොලිස්ථ
මධිකාරී ස්සින් මදාළ
ළිබඳා ඒ් ාබා ග්
යුතු,.
 ා පොලිසි,



ා පොලිසි,




දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
මාධ්ය ප්රකාශය සක ආ.ක.ම.
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ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

කාාසීමාඒ
සිදු ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇතුළ්

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

පැ,ක
කාළ,ක් ග

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

ඒගීමම

ා ්ොරතුරු
ාබා
ගැනීම



ස්රා
ස්ධිමත්
ා පොදු
ආකෘ ම,
ක් ග ස්කස්ථ
කිරීම





කාර්, පැඒා රන නිළධ්ාරීන්

දිස්ථත්රික් ග
ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ග







ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ාම නිළධ්ාරී
ස්මෘේධි නිළධ්ාන්
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්

ආපදා
කළමණා
කරණ
මධ්යස්ථාා
න,



ආපදාකළමණාකරණමධ්යස්ථාාන, මගින් ා පොදු
ාක්රා ේන,ක් ග ඉදින්පත් කළ යුතු,.

ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

සිදු ීම
පැ,ක
මදාා දුරකාන කාා,ක් ග
ඇතුළ්
මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ේ
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 දැ්වවිෙ ිපැය 12

කාර්යයන්

වගකිෙ ආ ස්ම්බන්ධිකරණය

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

i. ළිසූ ආහාර




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








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







16.4 ළින්සිදු ිා, ස්ම්පාදන,
කිරීම / ිා මූාාශ්ර ළින්සිදු
කිරීම










දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ගස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්

දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)
පළාත් මාර්ග
මමා්යාංශය ස,
මාර්ග ස්ාංඒර්ධ්න
මධිකාන්,
පළාත් පාාන
ා කොමස්ාන්ස්ථ
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)
ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කොම්
ස්දුලිබා මණ්ඩා,

දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)
ිා මක ිාස්ම්පාදන හා
ිාා ප්රඒාහණ
මණ්ඩා,
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
පළාත් පාාන
ා කොමස්ාන්ස්ථ
දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය
මධ්යක් ග ක
ප්රාා ේශී, ා ස්්ය
බාධ්ාන්

ස්න්ළධදේේද
න
ක්රෙදේේදය
මදාා
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
දුරකාන
ාම ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
මාංක
ස්මෘේධි නිළධ්ාන්
නාමාඒලි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්
ෆැක් ගස්ථ
ාමි කමිටු නා,කයින්
දුරකාන
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
ඊා ම්ේ
දානපතීන් /පන්්යාග ශීලින්
Skype/
සී/ස් ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මුපකාර
IMO
ස්මි ම
CDMA
ආගමික නා,කයින්
Satellite
VHF
මාර්ග ස්ාංඒර්ධ්න මධිකාන්,
HF
පළාත් මාර්ග
(ඇමුණුම්
ා දපාර්තුා ම්න්තුඒ.
මාංක
ත්රිස්ධ් හමුදා
01/02/03/0
ා පොලිසි,
4/06/09/10/
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
11)
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ස්දුලිබා මණ්ඩා,
ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්
ඒතු මධිකාන්
ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්
මාර්ග ස්ාංඒර්ධ්න මධිකාන්,
පළාත් මාර්ග
ා දපාර්තුා ම්න්තුඒ.
ත්රිස්ධ් හමුදා
ා පොලිසි,
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ස්දුලිබා මණ්ඩා,
ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,.
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ග ක
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

කාර්යය පැවදේරන ළධළධාම.
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කාලසී
ොව
ඉඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ඉඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ඉඒත්ීම
පැ,
10ක් ග
ඇතුා
්

ඉඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

16.5 ස්නීපාරක් ග ක ක යුතු
්හවුරු කිරීම.
i.
මප්රඒය ඉඒත් 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 ේශය ස ඒා
ආරක් ග ාඒ ්හවුරු කිරීම.






16.9 ආපදාඒ ාක් ගවු කතවුරු
ඒා ිා, ාබාදිම








දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)
ා ේකම් පළාත්
ා ස්්ය ා ස්ඒා
මමා්යාංශය ස, (සි,ළු
ස්ම්බන්ධිකරණ
ක යුතු)
ප්රාා ේශී, ා ස්්ය
ා ස්ඒා මධ්යක් ග
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)
ප්රාා ේශී, ා ස්්ය
ා ස්ඒා මධ්යක් ග
ා ේකම් පළාත් ා ස්්ය
ා ස්ඒා මමා්යාංශය ස,

පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ග ක
මදාා ා රෝහේ
මධ්යම පන්ස්ර මධිකාන්,









දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ේිය, 
දිස්ථත්රික් ග ිා මක

ා ගොඩනැගිලි

පර්ා ේ ණ නිළධ්ාන්

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)



දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර

මධ්යක් ග ක (ආපදා)

නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම
(ඒගකිම)
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)

නිා ,ෝිය ස්ාමානය

මධිකාන් ිා මක

ිාස්ම්පාදන හා ිාා
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,

පළාත් පාාන

ා කොමස්ාන්ස්ථ
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ඉඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ග ක
මදාා ා රෝහේ
පළාත් පාාන ආ,්න,.
පවුේ ා ස්්ය ා ස්ස්කා
ඒතු ා රෝහා
ශ්රි ාාංකා රතු කුරුස් ස්මාි,
කාන්්ා ක යුතු මමා්යාංශය සය
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
ඒතු මධිකාන්
ා ේශය සපාාන නා,කත්ඒ,
ාම නිාධ්ාන්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
පළාත් පාාන ආ,්න,
ඒැස්ලි මානඒ ස්ාංඒර්ධ්න
ාාර,
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
ආගමික ස්ථාාන
පාස්ැේ බාධ්ාරීන්
ා පොලිසි,
සිස්ේ ආරක් ග ක බාකා,.
ස්ා ශය ස කාර්, බාකා,
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ

ඉඒත්ීම
පැ,
10ක් ග
ඇතුා
්

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

ඉඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ඉඒත්ීම
පැ,
12ක් ග
ඇතුා
්

ඉඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

16.10 ඒැසිකිලි පහසුකම්
ාබාදීම








16.11 ආපදාඒ ාක් ගවු
නිඒාස් ා ගොඩනැගිලි ස්හ
පාස්ේ ළින්සිදු කිරීම
/ළිබඳස්කර කිරීම
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රාිය ා නොඒන
ිා්යන්්ර ආ,්න
ස්ම්බන්ධීකරණ,.








දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ආපදා ස්හන නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ේිය,
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)
පළාත් පාාන
ා කොමස්ාන්ස්ථ
RDH(Regional
Department
of
Health)
ආපදා කළමනාකරණ
මමා්යාංශය ස,
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
පළාත් පාාන
ා කොමස්ාන්ස්ථ (ඒගකිම)














ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස,
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන,(සි,ළු

ස්ම්බන්ධිකරණ
ක යුතු)
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ග ක (ආපදා)

38

ිා මකිාස්ම්පාදනහාි
ාාප්රඒාහණමණ්ඩා,.
 පළාත් පාාන ආ,්න,
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
 මහින ා ස්්ය
පරීක් ග ක
 ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්
 ස්ථා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන
 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
 INGOS / NGOS
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
ිා මක ා ගොඩනැගිලි
පර්ා ේ ණ ස්ාංස්ධ්ාන,.
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක් ග ක
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
ස්ා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
සිස්ේ ආරක් ග ක
ා දපාර්තුා ම්න්තුඒ
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්

ඉඒත්ීම
පැ,
06ක් ග
ඇතුා
්

ඉඒත්ීම
පැ,
10ක් ග
ඇතුා
්

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12
2.16.1 අවශ්යතාකව අුව දහක ලබකදීමට

ටයුතු කිරීම.

 ියසූ ආොර
 වියළි ආොර

වගකීෙ GN,DS
DDMCU,
NDRSC

ආොර නවශය ාවයන් ්වදේස්ේරු කිරීෙ
රජදේ මුදම
වියදටුන්
ආොර ස්ැපයුම් ස්ථාාන තීරණය කිරීෙ

වගකීෙ
GN,DS,
DDMU,
NDRSC

පම. යාග

ස්මූපකාර
NGO / INGO

ආොර ියළිදේයල කිරීදේම් ො දේබදා ෙැරීදේම් ක්රෙදේේදය
තීරණයකිරීෙ

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

දේගෝකන් ප ්ව ලබා දීෙ

කාල සීොව
තීරණය කිරීෙ
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2.16.2 අ කන ප්රදේශශ්වලට නඟකවි හැකි මංමකවත් සැ සීම.

ආපදාවගල්වවූ ප්රදේශශවලියළිස්කර
කිරීෙග ිතිච ෙංොවත් ෙදුනා ගැනීෙ.
සිස්ේ ආරක් ග ක
ා දපාර්්ා ම්න්තු

ස්ම්බන්ධිකරණය GN,
DS,DDMCU

වගකීෙ

RDA,GA,

ෙංොවත් ියළිස්කර කර ගැනීෙග
ක්රෙදේේදය්ව ෙදුනා ගැනීෙ

RDA

DMC,DS,
Tri Forces LGA

ියළිස්කර කළ යුතු ආය න තීරණය කිරීෙ

පාළාත් පාලන
ආය න
ෙධයෙ රජය

ප්රාදේශියය දේමකම්
කාර්යාලය (ාෙ
දේස්ේවක)

වගකීෙ

ොර්ග ියළිස්කර කිරීෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය

DDMCU,DS, DMC
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2.16.3. දා කවට ලක්කය වූ නිවකස පිරිසිදු කිරීමආපිළිස

වගකීෙ
GN,DS,GA,DDMCU

දා කවට ලක්කය වී ඇති නිවකස වර්ගී

කිරීම

ණ

සුලු
පිරිසිදු කිරීදේේ

ණ්ඩක ේ හදුකක ගැීම

අර්ධ

සේපූර්ණ
සිවිමආරක් කෂක
සදපාර් සම්න්තුව
ස්ථා ේච්ඡා
ස්ාංස්ධ්ාන

වගකීෙ
DDMCU,DS,
DMC

නිවකස පිළිස
කිරීදේේ සේබන්ධී

හමුදාව
ණ
ප්රාසීය ය ෙවාව

වගකීෙ
DDMC,DS.DMC
නිවකස පිළිස
කිරීමට
අවශ්ය ්රවය සැාීම

වගකීෙ

DDMC,DS.DMC

DMC

නිවකස පිළිස
කිරීමට
අවශ්ය ්රවය හදුකක ගැීම
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NDRC

2.16.4 ස්නීපාර්වෂක





වගකීෙ
CEA,DMC,DS,police

කගයුතු ෙවුරු කිරීෙ.

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

සිදු න යුතු සීාක ක්කයෂ

ටයුතු හදුකක ගැීම

MOH

අ කන ද තාක හදුකක ගැීම

ප්රකදේශය ස්ාා

ා රෝහේ

වගකීෙ MOH,LOGA,DMC,DS

සීාක ක්කයෂ
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ටයුතු ක්රි කත්ම
අධීක්කයෂණ

කිරීම සහ

2.16.5 ියම.සිදු ජලය ස්ම්පාදනය කිරීෙ.
වගකීෙ GN,DS,
LOGA,
NWSDB

ජල නවශය ාවය ෙදුනා ගැනීෙ

ියම.සිදු කිරීෙග ිතිච ජල
මූලාශ්ර ෙදුනා ගැනීෙ

ජල මූලාශ්ර ියම.සිදු කිරීෙ

වගකීෙ GN,DS,
LOGA,
NWSDB

ජලය දේබදා ෙැම.ෙක්රෙදේේදය ෙදුනා ගැනීෙ

සිස්ේ ආරක් ග ක
ා දපාර්්ා ම්න්තුඒ

ාම නිාධ්ාන්

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

වගකීෙ
GN,DS, DDMCU,
NDRSC,Police

ත්වයග පත්කිරීෙග කගයුතු කිරීෙ.

විදුලිය ො දුරකාන හිඳ වැටීම් ෙදුනාගැනීෙ

ස්දුලි බා
මණ්ඩා,
ප්රාා ේශී, ස්ාා

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

ියළිස්කර කිරීදේම් කගයුතු දියත් කිරීෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
RD/PRD/LGA
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2.16.7 දේසෞඛ්ය අවශ්යතාක සේාක ක .





ෙදේනෝ ස්ොජීය නවශය ා
ස්ායළධක කගයුතු
දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය.

ඒගීමම
MOH, PHI, HOSPITAL

නදාළ පුශගල කණ්ඩායම් ස්ෙ දේබෝවන දේරෝග වයාප් වන
ප්රදේශශය ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH, PHI,
HOSPITAL

දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය කිරීෙ ස්දො
නදාළ කණ්ඩායම් ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

දේස්ඛ්ය කණ්ඩායම්වලග නවශය පෙසුකම් ස්ැපයීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

වැඩස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ, නධී්වෂණය ො
ස්ම්බන්ධීකරණය
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2.16.8 තාකව කලි

වගකීෙ
GN, NDRSE, DS

නිවකස අවශ්යතාක තාහුරරු කිරීම.

ාවකාලික ළධවාස්නවශය පවුම ස්ංඛ්යාව ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
DS, GN

ාවකාලික ළධවාස් ස්ථාාිය කිරීෙග සුදුසු ස්ථාාන

MDDD
වගකීම
GA, DS, DMC

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

NGO
Red cross
ේසදච්ඡා ෙංවිධාන
ත්රිවිධ හමුදාව

වගකීෙ
DMC, NDRSC

ඉදි කිරීම් කගයුතු ආරම්ා කිරීෙ,
නධී්වෂණය

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ.
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2.16.9 අවශ්ය ප්රදේශශ් වල ද ක්කයෂකව තාහුරරු කිරීම.

වගකීෙ
GA,DS, DMC,GN

වගකීෙ
GA,DS, DMC

ආර්වෂාව නවශය ප්රදේශශ ෙදුනා ගැීම.

ආර්වෂක නංශවලග දැනුම් දීෙ.

වගකීෙ
ආරක් ග ක මාංශය ස

නදාළ ප්රදේශශවලග ආර්වෂාව දේයදවීෙ.

.
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2.16.10 දා කවට ලක්කය වූ

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

NDRC

ුරරු වලට ජල ලබක දීම

කදවුරු ප්රොණය නනුව ජල ගැංකි තීරණය කිරීෙ

ජලය ලබාදීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය

ිා ස්ම්පාදන
වකක,
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මහින ා ස්්ය
නිළධ්ාරී

2.16.11 වැසිකිලි ාහසු ේ ලබක දීම

වගකීෙ
PHI, GA

කදවුරු නවග ිතිච වැසිකිලි ියළිස්කර කිරීෙ

වගකීෙ
DMC, NDRSC
GS, NGO/INGO

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

වගකීෙ
GA,DS,DMC

වගකීෙ
GA,DS,DMC

වගකීෙ
GA,DS,DMC

වගකීෙ
GA,DS,DMC

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

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

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

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

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කිරීෙ
නවශය ස්ථාාන ස්දො දේයොමු කිරීෙ
ආහාර
ා ස්්ය

වගකීෙ
DMC, NDRSC,
DDMCU, GA

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

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

කාර්යාල දුරකාන නංක

ෆැ්වස්ථ නංක

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

0112-665306
0112665296

0718018700
0715567076
0777547778
0713369483

ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය- 117 ආ 2670002
නෙ

දුරකාන
ජංගෙ
කාර්යාලය

නතුර

ජී.මේ.මස්ථ.ා ස්නාධීර මහ්ා

මධ්යක් ග ිනරාේ

0773957896

0112136100

ආර්.පී. ස්මරක් ගා කොඩි මහ්ා

ම මා ර්ක මධ්යක් ග ිනරාේ

0773957909

0112136101

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න
ා මා නස්,

මධ්යක් ග (මඒම කිරීම්
පර්ා ේ ණ ස්හ ස්ාංඒර්ධ්න)

0772320525

0112136141

ා ේ.මම්.මස්ථ.ි,ීමර මහ්ා

මධ්යක් ග (ා පරසූදානම්)

0773957898

0112136180

සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා

මධ්යක් ග (දැනුඒත් කිරීම්)

0772320533

0112136201

බ්රිා වඩි,ර් මතුා ආන්,රත්න

මධ්යක් ග (හදිසි
ා මහා ,්ම්)

0773957903

0112136220

ා ේ.මම්.ව.ආර්. ි,රත්න මහ්ා

නිා ,ෝිය මධ්යක් ග
ා මා හයුම් (රා.ඉ)

0773957908

0112136241

හදිසි
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ා ක් ග.ව.ඩී.පී.ා ක් ග. ා කොඩිප්ළිලි
මහ්ා
ව.ආර්.මම්.පී.රත්නා,ක මහ්ා
ා ක් ග.ව.නිශය සාන්් මහ්ා
ශ්රිමාේ ස්මන්සින් මහ්ා
නුඒන් මදඒන්ආරච්චි මහ්ා
ාතුර ලි,නාරච්චි මහ්ා
ස්ාරාංගා ස්්ානා ව
ශය සාන් ප මරණ මහ්ා

නිා ,ෝිය මධ්යක් ග පූර්ඒ
දැනුම්දීම් (රා.ඉ)
නිා ,ෝිය මධ්යක් ග මානඒ
ස්ම්පත් (රා.ඉ)
නිා ,ෝිය මධ්යක් ග මුදේ
(රා.ඉ)
ස්හකාර මධ්යක් ග
(පර්ා ේ ණ ස්හ ස්ාංඒර්ධ්න)
ස්හකාර මධ්යක් ග (ා පර
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්)
ස්හකාර මධ්යක් ග (ා පර
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්)
ස්හකාර මධ්යක් ග (පුුණු
හා දැනුඒත් කිරීම්)
ස්හකාර මධ්යක් ග (පුුණු
හා දැනුඒත් කිරීම්)

0772320530

0112136242

0772320527

0112136260

0773957899

0112136270

0773957907

0112136166

0773957906

0112136182

0773957901

0112136181

0772091597

0112136203

0773957902

0112136202
0112136224

තුෂි් ා ඒදයරත්න මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ග හදිසි
ා මා හයුම්
ස්හකාර මධ්යක් ග හදිසි
ා මා හයුම්
ස්හකාර මධ්යක් ග
ස්න්නිා ේදන

ිානක හඳුන්ප මරණ මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (මාධ්ය)

0773957897

0112136243

ා ේ.මච්.පී.ි,ාත් මහ්ා

මායන්්ර ස්ගණක

0772320532

0112136115

ඉා නෝකා හස්න් ම රාිපක් ග

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0773481695

0112136260

මස්ථ.මන්.ි,සිාංහ

මූාය නිාධ්ාරී

0774940343

0112136275

හිරාන්  මාකරත්න මහ්ා
ටී.ඩබ්.ා ක් ග.මයි.පු ථපකුමාර මහ්ා

0772320531
0772130754
0772129174

0112136231
0112136236

a දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ ඒකක (DDMCU)
1

දිස්ථත්රි්වකය
මම්පාර

නෙ
ta'tia'tï' සි,ාේ මහ්ා

කාර්යාලය
0632222218

දුරකාන නංක
0773957883

2

මනුරාධ්පුර,

0252234817

0773957881

3

බදුේා

ා ක් ග.ව.ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.බන්ඩාර
මහ්ා
ඉ.මම්.මේ.උද,කුමාර මහ්ා

0552224751

0773957880

4

මඩකාපුඒ

මස්ථ.ඉන්පරාින් මහ්ා

0652227701

0773957885

5

ා කොළඹ

මම්.මම්.පී.මම්.මාරසිාංහ

0112434028

0773957870

6

ගාේා

0912227315

0773957873

7

ගම්පහ

ලු ම්න් කර්නේ
පී.ඩී.ා ක් ග.ිම.මස්ථ. රත්නා,ක
ව.මම්.ව.මන්.ාන්්රසින් මහ්ා

0332234671

0773957871
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8

හම්බන්ා ්ො

යු.මේ.ආර්.මස්ථ.ගුනසිාංහ මහ්ා

0472256463

0773957875

9

,ාපන,

මස්ථ. රස් මහ්ා

0212221676

773957894

10

කළු්ර

ලු ම්න් කර්නේ මයි.ළි.ි,සිාංහ

0342222912

0773957872

11

මහනුඒර

මයි.ව.රනීමර මහ්ා

0812202697

0773957878

12

කෑගේා

ා ක් ග.ජි.මම්.ිගත් මහ්ා

0352222603

0773957876

13

කිලිා නොච්චි,

ටි.මන්.සූර්,රාේ මහ්ා

0212285330

0772320528

14

කුරුණෑගා

0372221709

0773957884

15

මන්නාරම

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

0232250133

0772320529

16

මා්ා ේ

ාමින්ද මමරීමර මහ්ා

0662230926

0773957890

17

මා්ර

0412234134

0773957874

18

ා මොණරාගා

ලු ම්න් කර්නේ
යු.ව.ළි.හා බ්සින්ඒර්ධ්න
ව.මච්.රීමන්්ර මහ්ා

0552276867

0773957889

19

මුා මේ

මච්.ජි.ඩි.ප්රි,න්් මහ්ා

0212290054

0773957886

20

නුඒරමබඳ,

මච්.මම්.මම්.බන්ඩාර මහ්ා

0522222113

0773957879

21

ා පොා ළොන්නරුඒ

0272226676

0773957882

22

පුත්්ාම

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

0322265756

0773957888

23

රත්නපුර,

මස්ථ.මච්.මම්.මාංජුා මහ්ා

0452222991

0773957877

24

ත්රිකුණාමා,

ා ක් ග.සුගුනදාස්ථ මහ්ා

0262224711

07723957884

25

ඒවුනි,ාඒ

මන්.සූන්,රාේ මහ්ා

024222553

0773957892

ජාතිචක ස්ෙනදේස්ේවා ෙධයස්ථාානය - 0112-665702
නං

දිස්ථත්රි්වකය

1

4

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය
දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය
දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය
ා කොළඹ

5

කළු්ර

ක්රි ාන් මහ්ා

6

මා්ා ේ

ජීඒනි මි,

718259813

7

නුඒරමබඳ,

ස් ම,ා ේළු මහ්ා

714464785

8

මහනුඒර

ාාන්දනි මි,

714395435

9

ගම්පහ

කුසුම්සින් මහ්ා

710330522

2
3

නෙ

දුරකාන නංක

නින. සී . පතිචරාජ (නධය්වෂක

0773550134

ස්දිශාළධ එම .යශදේදහිදේේ

+94112665221

දේේ.ඒ.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි

+94112665221

නන්දසින්

778819389
071-3404987/ 0776368763
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10

පුත්්ාම

ාමින්ද මහ්ා

773489042

11

රත්නපුර

කාමාර මහ්ා

714408835

12

කෑගේා

සුදන්් මහ්ා

0716319695/ 0779127597

13

මනුරාධ්පුර,

ලි,නගමා ව මහ්ා

718025181

14

බදුේා

මාහා කෝන් මහ්ා

710330307

15

මම්පාර

ප්රදීප් මහ්ා

783422026

16

මුා මේ

ා කෝකුාරාිා මහ්ා

772487804

17

කුරුණෑගා

මා ස්ෝක මහ්ා

722933113

18

ත්රිකුණාමා,

මජුරන් මහ්ා

772657122

19

මා්ර

ස්දානා ව මහ්ා

718245180 715186309

20

කිලිා නොච්චි,

ා ස්ේඒ මරාිස්,ම් මහ්ා

775486479 779349999

21

ගාේා

ඉසුරු මහ්ා

710330179

22

හම්බන්ා ්ො

නීේ මහ්ා

778287874

23

මඩකාපුඒ

සිඒනාදන් මහ්ා

776402324

24

ා මොණරාගා

සුා ේශය සථ මහ්ා

712166000

25

,ාපන,

ඒ,ාමේ මි,

773222853

26

ා පොා ළොන්නරුඒ

ාමින්ද මහ්ා

27

ඒවුනි,ා

ධ්නරාේ මහ්ා

0711306896 0728399508
0783450475
776365793

කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව නම

්නතුර

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

Mr. S Premalal

Mr. A.K.
Karunanayake

කාර්,ාා,

Director
+94714402908 +94 112 694 104
Director General
(Meteorological Data Processing and Archival)
+94 112 686 499
Director
+94773050535
(Forecasting and Decision
Support)

Mr. D.A.
Jayasinghearachc
hi

Director
(Meteorological
Observation Networks)

Ms. A.R.
Warnasooriya

Deputy Director

+94 112 691 443
+94774368390
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+94 112 694 582

ෆැක් ගස්ථ
+94 112 698 311

011 268311

වාම.ොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව
නෙ

දුරකාන

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

M.
Thuraisingham
Eng

නධය්වෂ ජනරාම

077-3732854

011-2584984

011-2505890

T.P මේස්ස්ථ

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම

071-8344337

011-2586839

011-2055413

071-8247486

011-2586311

011-2586311

නධය්වෂ (Hydrology)

071-8440761

011-2581636

011-2581636

නධය්වෂ(Engineering Geology)

071-4399316

011-2504677

011-2504677

071-3058912

011-2586781

011-2586781

මහ්ා

(System Management)

S.L.

ා මොා හොමඩ්
මලි,ාස්ථ මහ්ා

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම
(Regional Development &
Construction)

P.

ා හමේටිආරච්චි
මහත්මි,
M.M. මහරුෆථ

මහ්ා
G.P. ගුණඒර්ධ්න නධය්වෂ (Engineering, Scientific &
Technological Services)
මහ්ා

ජාතිචක දේගොඩනැන්ලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධානය
දුරකාන
නෙ

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

ආාාර්, ආසින්
කරුණඒර්ධ්න

නධය්වෂ
ජනරාම

-

011-2 505 149

011-2 502 611

R.M.S. බාංඩාර මහ්ා

නධය්වෂ

-

011-2 588 946

011-2 589 943

-

011-2 588 946

011-2 502 611

-

011-2 588 946

011-2 556 003

කි න් සුග්පාා මහ්ා
K.N. බාංඩාර මහ්ා

නධය්වෂ
නධය්වෂ
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භුවිදයා ස්මීය ්වෂණ ො ප ම කාර්යාංශය
නෙ

දුරකාන

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

D.ස්ජානා ද
සිමවා

නධය්වෂ ජනරාම ිවැ.බ.

077-7315452

011-2886271

011-2886276

Dr.
C.H.E.R.සිම.වර්
ධන

ළධදේයෝජය නධය්වෂ (Geology)

011-2886287

071-8063205

011-2887825

පදය ද සිමවා

ස්ෙකාර නධය්වෂ

071-7970797

011-2886277

011-2886695
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ිමුමෙ 02
ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලදේයන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි ළධලධාරීන්
න්ම.බාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ිාංගම දුරකාන මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

මච්.මම්.ා ේ.මම් ා හරත් ම,ා
ඩබ් ව ඒස්න්් ම,ා
ආර් මම් මස්ථ බස්ථනා,ක ම,ා
මස්ථ.ා ක් ග.ආර්.ා ක් ග.ළි.බණ්ඩාර ම,ා
මයි.ිම.ඩි.ළි.බාංඩාර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර ස්ැාසුම් මධ්යක් ග
ගණකාධිකාන්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා

071-6070757
071-9235236
071-8455142
071-5982032
071-0330255

0372053604
0372053604
0372053604
0372053604
0372053604

ගමගමුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම
පී.මම්.මස්ථ.පී.ප මරාි මි,
ආර්.මම්.ඊ.යූ.ා ක් ග.රත්නා,ක ම,ා
මච්.මම්.මන්.සුාා ණී ා හරත් මි,
ආර්.මම්.ඩබ්.නා ,ෝමිණී මි,
ආර්.ව.මස්ථ.ා ේ.ි,සූන්, මි,
ඊ.මම්.ස්ා ේදාස් ම,ා

්නතුර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
0718277076

ා ස්ඒා ස්ථාාන,
දු.ම.
0372253038
0372253129

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

-

037-2253464

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

-

037-2253038

ගණකාධිකාන්

0714955120

037-2253396

පන්පාාන නිාධ්ාන්

0718006705

037-2253038

පන්පාාන ාම නිාධ්ාන්

0719636191

037-2253038

ිෙැටුවැව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම
ඩබ්.ආර්.ඩබ්.ආර්.ඒැලිළිටි,ම,ා
ඩබ්.මම්.ටී.ඩබ්.බාංඩාරම,ා
ඩී.මම්.ාන්්රා ස්න ම,ා
ඩී.මම්.ව.ා ක් ග.දිස්ානා,ක මි,
ඩී.මම්.ටිකින් බාංඩා ම,ා
ා ේ.මම්.ඩී.ව.ි,සිාංහ

්නතුර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)
ගණකාධිකාරී
පන්පාාන නිාධ්ාරී
පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී
ක් ගා  ත්ර නිාධ්ාරී

ිාංගම දුරකාන මාංක,
0763116993
0718277148
0775507079
0776591121
0718912578
0782353853

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.
0372253397
0372253397
0372253397
0372253397
0372253397
0372253397

ෙෙව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම
මච්.මම්.ා ේ.මම්. ා හරත් ම,ා
ආර්.මම්.ව.සී. රත්නා,ක මි,
ව.මච්.බී. ි,සුන්දර ම,ා
ආර්.ඩී.ජී.මස්ථ. සුරාංජිමාලි මි,
ආර්.මම්. ා පොඩිමැණිා ක් ග මි,
ඩබ්.මම්. පාලි් ම,ා

්නතුර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)
ගණකාධිකාරී
පන්පාාන නිාධ්ාරී
පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී
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ිාංගම දුරකාන
මාංක,
0716070757
0771931159
0714971628
0716667263
0712529046
0713804257

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.
0372275238
0372275238
0372275238
0372275238
0372275238
0372275238

නඹන්දේපොල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ඩබ්.මස්ථ. ා ස්නා මස්ථස් ම,ා
ඩබ්.ව.මස්ථ.මම්. ස්්ානආරච්චි ම,ා
ඊ.මම්.මේ. ආනන්ද ම,ා
ව.ඩී.ා ක් ග. ආන්,ඒාංශය ස ම,ා
ආර්.මයි.බී.සී. රත්නමාා ම,ා
ඩබ්.මම්. පුාංචි බණ්ඩාර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)
ගණකාධිකාරී
පන්පාාන නිාධ්ාරී
පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
0777580521
0778466973
0714419764
0714910378
0757039169
0776532040

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.
0372253381
0372253381
0372253381
0372253381
0372253381
0372253381

දේකොගදේවදේෙර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා ේ.මම්.මයි.ආර්.ා ක් ග. ි,සුන්දර

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0719486485

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.
0372260284

මේ.ජී.මම්. ප්රි,දර්ශය සනී මි,
ආර්.මම්. ි,රත්න ම,ා
ආර්.ව.මස්ථ.බී කුමාන් මි,
ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග. ඒන්නිනා,ක
ා ේ.මච්.මම්.ව.ඩී. ා හරත්

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)
ගණකාධිකාන්
පන්පාාන නිාධ්ාන්
ක් ගා  ත්ර නිාධ්ාන් (ආපදා)

0770481993
0718341248
0715319539
0713358660
0719486485

0372260284
0372260284
0372260284
0372260284
0372260284

නම

්නතුර

ිාංගම දුරකාන මාංක,

රස්ථනායකපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ා ස්ඒා ස්ථාාන
දුරකාන මාංක,

ිාංගම දු.ම.

මම්. ආර්. මම්. ඉම්රාන් ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

037-4936623

077-2965505

ඩී. මම්. මන්. මස්ථ. දිස්ානා,ක මි,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

037-4936624

077-3292455

ඩබ්. මම්. ඩී.
ඒන්නිනා,ක ා ම,

ගණකාධිකාරී

037-4936625

071-0573500

ඩී. මම්. සී. දිස්ානා,ක මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ක්රම ස්ම්පාදන)

037-4936626

071-8935905

ටී. මම්. බණ්ඩාර මැණිා ක් ග මි,

පන්පාාන නිාධ්ාරී(ඒැ.බ.)

037-4936627

076-7365072

ආර්.

ා ක් ග.

ළධකවැරපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ඊ.මම්.පී.වකනා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

077-3970830

ා ස්ඒා ස්ථාාන,
දු.ම.
037-2260238

ආර්.මම්.මස්ථ.මන්.රාිපක් ග මි,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

077-2969796

037-2260238

ව.මච්.මම්.ව.ා ක් ග.මා බ්සිාංහ මි,

ගණකාධිකාන්

071-8119156

037-2260352

ා ේ.මම්.මන්. ි,සුන්දර ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැළසුම්)

071-4485000

037-2260118

ව.මච්.මම්.ආර්. මා බ්රත්න ම,ා
ටි.මමි. ටිකින්බාංඩා ම,ා

පන්පාාන නිාධ්ාන්
පන්පාාන ාම නිාධ්ාන් (ඒැ.බ)

071-4484881
077-3293888

037-2260238
037-2260238

නම

්නතුර

ිාංගමදු. මාංක,

දේපොමියතිචගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම
මම්.ව.මස්ථ.මාරසිාංහ (ඒැබ)
යූ.ඩී.ආර්.ඊ.රුඒන්පුර
ආර්.ඩී.මස්ථ.ටී.ගුණසිාංහ

්නතුර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)
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ිාංගම දුරකාන
මාංක,
0718602513
0718178701
0713990315

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.
037 2273128
037 2273241
037 2273044

ා ේ.මම්.ස්ශය සාකා ගුණඒර්ධ්න මි,
මච්.මම්.මච්.වකනා,ක

ගණකාධිකාන්
පන්පාාන ාම නිාධ්ාන්

0711467362
0713803344

037 2273021
037 2273044

ආර්.ා ේ.්මරා මධිකාන් මි,

ක් ගා  ත්ර නිාධ්ාන් (ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා)

0710330233

037 2273044

ඉේබාගමුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ගණකාධිකාරී
ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)
පන්පාාන නිාධ්ාරී

මම්.ව.මස්ථ.මාරසිාංහ මි,
ඩබ්.පී.සී.මන් ප මරණ මි,
ා ේ.ිම.ඩි.රත්නා,ක මි,
මම්.සී.ි, මස්ථස් ම,ා
ළි.ආර්.ආර්.මමරසිාංහ මි,

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-8602513
071-8304341
071-4458694
071-8100421
071-4416688

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.
037-2259758
037-3970660
037-2259630
037-2259943
037-2259937

ගදේන්වත් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.

ඩී.පී.සී.උද, කුමාර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

071-6866930

037-2264038

ඉ ානි ගුණරත්න මි,
මච්.මම්.මන්.මේ.දිස්ානා,ක ා ම,
ා ේ.මම්.නන්දාඒ ම මි,
මම්.පී.ඩී.ා ක් ග.මම්.මමරා ස්න මි,
මච්.ා ේ.ා ක් ග.ආර් ා පා ර්රා

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ගණකාධිකාන්
පන්පාාන නිළධ්ාන්
ස්හකාර මධ්යක් ග (ක්රමස්ම්පාදන)
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්

071-3839279
070-2085459
071-4244404
071-8439279
071-8056262

037-2264039
037-2264038
037-2264038
037-2264039
037-2264039

ම.දීගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
0716826950

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.
037-2246274

ආර්.මම්.මස්ථ.ඩබ්. බණ්ඩාර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

ා ක් ග.පී.මන්.මස්ථ.ස්ා ේතුාංග

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0713890347

037-2245311

ජී.ආර්.ව. ස්ජීඒනී මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0713954205

037-2245152

ා ක් ග.ව.ඩී.ා ේ.කුරුප්පු මි,

ගණකාධිකාරී

0779522957

037-2246205

නැ්

පන්පාාන නිාධ්ාරී

-

-

ටී.ව.මස්ථ.ා ිෝ ම ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී

0715682155

037-2246030

ොව ගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
මම්.මම්.ව.බී.මහඒත්් ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
072-2298518

ආර්.මන්.මන්.මේ.කරුණාරත්න
මි,.
-

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

071-8204223

037-2298316

ගණකාධිකාරී

071-5628528

037-2299497

මස්ථ.ව.දුනුා ක් ගා පෝ ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

071-6689035

037-2299238

ව.මම්.ඩී.ා ක් ග.ා හරත් මි,.

පන්පාාන නිළධ්ාරී

071-0130881

037-2299238

නම

්නතුර
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ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.
037-2298518

ඩබ්.මම්.ඩබ්.කුමාන්හාම්

පන්පාාන ාම නිාධ්ාන්

-

037-2299238

ආර්.මේ.මම්.සී.මස්ථ.රාිකරුණා

ආපදා ස්හනා ස්ඒා නිාධ්ාන්

-

-

ෙමලවියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු.ම.

ආර්.මම්.පී.රත්නා,ක

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

071 8165570

037 3879084

මච්.ඩබ්.ජී.මස්ථ.,ස්රත්න

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

077 7645881

037 2223701

ඩබ්.ව.ා ක් ග.සී.ා ක් ග.ස්ා ේසූන්,

ගණකාධිකාන්

071 4421755

037 2228129

ා ක් ග.සී.ීම.ා පා ර්රා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

071 8178747

037 3616577

මස්ථ.ආර්.බී.මම්.ා හරත්

පන්පාාන නිළධ්ාන්

071 7299685

037 2228422

ටී.මම්.ඩබ්.ා ්න්නා කෝන්

පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්

071 7833685

037 2228129

කුරුණමගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

ඊ.මම්.මම්.මස්ථ.වකනා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0713078625

0372224538

මයි.ා ක් ග.මම්.මම්.මස්ථ.ඉාාංගා ස්කර
ම,ා

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0714435443

0372225243

ඩී.මම්.පී.දිස්ානා,ක ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0718074060

0372222239

ආර්.මම්.මස්ථ.මන්.රත්නා,ක මි,

ගණකාධිකාරී

0718017144

0372225242

මච්.මම්. ාන්්රාඒතී මි,

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0777789390

0372222239

නැ්

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී

නැ්

නැ්

පී.මම්.බී.ා ක් ග.ඒර්ණකුාසූන්, ම,ා

ක් ගා  ත්ර නිාධ්ාරී

0710330252

0372222239

60

ොස්ථදේපො ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන, දු.ම.

ඩබ්.මස්ථ.ා ස්නා මස්ථස් ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0777580521

037226581

බී.මම්.ආර්.ඩී.බස්ථනා,ක මි,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0715668819

0372054544

මච්.මම්.ආර්.මස්ථ.ා ක් ග.ා හරත් ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0718178722

0372054543

ඩබ්.මම්.ජී.ස්ා ේීමර ම,ා

ගණකාධිකාන්

0711055847

0372054542

ඩබ්.ඩී.ාන්්රා්ා මි,

පන්පාාන නිාධ්ාන්

0728971595

0372236747

ඩබ්.මම්.ඩී.ා ක් ග.බී.ඒන්නිනා,ක ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ාන්

0770628110

0372236747

0710330242

0372236747

ආපදා ස්හන ස්ාංඒර්ධ්න

ා ේ.මම්.ා ේ.මස්ථ.ීමරතුාංග ම,ා

නිාධ්ාන්

වීරඹුදේගදර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
0714416731

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

ඊ.මම්.මස්ථ.පී.වකනා,ක ා ම,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

මච්.මස්ථ.සී.මස්ථ.ස්දරත්න ා ම,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0712831285

0372248039

ඩබ්.ජී.බී.ා ේ.මේ ස්මන්කුමාර ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග ස්ැාසුම්

0714560249

0372050001

මස්ථ.ආර්.ා ක් ග.මම්.ස්ථඒර්ණා ාන්්රා්ා
මි,.

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0702039111

0372248039

මම්.ව.මන්.ප්රි,දර්ශය සනී මි,.

ගණකාධිකාරී

0713154564

0372248061

ආර්.මම්.ඩබ්.ාාංකා මාක ම,ා

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා)

0711504203

0372248039

ා ේ.මම්.ාලිත් ා ප්රමසින් බාංඩාර ම,ා

මානඒ ස්මිපත් ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී

0714394553

0372248039

සී.බී.මරා ේා පොා ම,ා

ා බ්ේධ් ක යුතු ස්මාා ,ෝික

0718149162

0372248039

මච්.ආර්.මච්.ටී.සුමනා ස්කර මි,

ා බ්ේධ් ක යුතු ස්මාා ,ෝික

0719231412

0372248039

ස්ාංස්ථකෘ මක නිාධ්ාරී

ඩබ්.මම්.ප්රස්න්න ස්ා ේසූන්, ම,ා

0717170655

0372248039

නිපුන්ා ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී

මස්ථ.ටී.ා නළුම්ා දණි, ම,ා

0718491071

0372248039

ා බ්ේධ්ක යුතු ස්මාා ,ෝික

ඩබ්.ව.මයි.ජී.ස්ා ේසිාංහ මි,

0712887775

0372248039

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී(පුනරුත්ාාපන)

මස්ථ.ව.ඩී.ා ක් ග.ස්මරසිාංහ ම,ා

0712610559

0372248039

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී(ඵාදායී්ා)

ඩී.මම්.සී.බී.දස්නා,ක ම,ා

0718478625

0372248039
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0372248010

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී(ාම ස්ාංඒර්ධ්න)

ඩී.මම්.ටී.මාධ්ීම මි,

0785499833

0372248039

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී(ඒනි්ා)

ටී.ීම.මම්. මත්්නා,ක මි,

0719169410

0372248039

ප්රාා ේශී, ළමාරක් ග ක නිාධ්ාරී

ඩබ්.ව.ටී.මස්ථ.ස්ා ේසිාංහ ා ම,

0713283217

0372248039

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී(උපා ේශය සන
ස්හකාර)

ඩබ්.පී.මේ.ටී.ප මරණ මි,

0716490138

0372248039

ළමා හිමිකම් ප්රඒර්ධ්න නිාධ්ාරී

ඩබ්.මන්.ස්මරනා,ක ම,ා

0713502720

0372248039

නලේව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

පී. සුස්න්් ි, මාක මහ්ා

ප්රාා ේශී,ා ේකම්

0714750231

0372278179

මස්ථ.මන් ස්ාංජීඒනී ා මනස්,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0711010623

ඩබ්.ඩී.සී රනිේ කුමාර ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0718098112

0372278179
0372278179

ාාමනී ි,සිාංහ මි,

ගණකාධිකාරී

0718113042

0372278179

ජී.මම්.මස්ථ ි,ඒර්ධ්න ම,ා

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0714406170

0372278179

මස්ථ ස්ක්රමරත්න ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ඡාරී

0770786599

0372278179

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී(ඒයඒස්ා,
ස්ාංඒර්ධ්න)

මච්.මම්.පී.ා ක් ග.ා හරත් මි,

0773350626

0372248039

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී(ා ේශී, දඒදය)

ඩී.මම්.පී.ා ක් ග.දස්නා,ක මි,.

0711721043

0372248039

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී(ාමීය , ආර්ථික)

මන්.ීම.ටී.නඒරත්න මි,

0773582890

0372248039

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී(මපන,න
ස්ාංඒර්ධ්න)

ා ක් ග.ජී.ජී.මස්ථ.නිලුකා මි,

0715247815

0372248039

දේපොමගෙදේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

ඩී.මා නෝමා දිස්ානා,ක මි,
පී.ඩී.මස්ථ.ා ක් ග.ගුණපාා ා ම,
ා ේ.ව.ටී.ා ක් ග ි,සූන්, මි,
ඩබ්. මන් කුමුදුනි මි,
ඩබ්. ව. ජී.සී ස්දයාරත්න මි,

ප්රාා ේශී,ා ේකම්
ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)
ගණකාධිකාරී
පන්පාාන නිාධ්ාරී

071-4400614
071-8246112
071-0314545
077-7384235
071-4408149

037-2244382
037-2243885
037-2241380
037-2243555
037-2243239

ආර්.මම් මා බ්සිාංහ ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ඡාරී

071-4943995

-
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නාරම්ෙල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

්නතුර

ිාංගම දු. මාංක,

ා ස්ඒාස්ථාාන,දු.ම.

076-6597603

037-2249354

මස්ථ.මම්.ා පත්්ාඒඩු මි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

-

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

-

-

මච්.මම්.මයි.යු.ා ක් ග. ා හරත් මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

071-4461868

037-2249354

පී. බී. මේ. රාංිනී මි,

ගණකාධිකාන්

077-6192647

037-2249354

පී. ස්මාගුණ ා ස්කර මි,

පන්පාාන නිාධ්ාරී

077-8320789

037-2249354

ා ක් ග.මේ. ආර්. ා ස්ෝමීමර ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී

071-3811745

037-2249354

කුලියාියපාය නැදේගනහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

ඩී.මච්.මම්.මන්.පී.දස්නා,ක

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0773604296

0372248467

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0716039272

0372247671

ආර්.පී.මන්.ාම්ළිකා මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0714642387

0372247672

නාලිකා ගුණ මාක මි,

ගණකාධිකාරී

0718651180

0372248579

මච්.ව.මස්ථ.ඩී.ා ස්නරත් ම,ා

පන්පාාන නිාධ්ාන්

නැ්

0373978529

ඊ.මම්.ඒයි.සී.බාංඩාර ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී

0713809722

0373978529

ා ක් ග.මච්.මයි. ස්තමාලි  මාකරත්න
මි,

කුලියාියපාය බගහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0718215470

0372281881

ඩබ්. මලිණි නිස්ාංස්ාා සිේඒා මි,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0727128533

0372281881

මස්ථ.ව.මයි සූන්,ආරච්චි මි,

ගණකාධිකාරී

0716029862

0372282824

ඩබ්.ඩී.මන්.මස්ථ ි,සිාංහ මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0713343423

0372281881

මස්ථ.මම්.මන් කුමාන් මි,
ආර්.පී.මස්ථ දන්කැා ේඒත්් ම,ා

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0776363135

0372281881

පන්පාාන ාමනිාධ්ාරී

0771109297

0372281881

පී.ඩී.ා ක් ග පෑා බොටුඒ ම,ා

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා)

0710330251

0372281881

ජී.පී.මස්ථ.ා ේ.ද ා ස්ොයිස්ා ම,ා
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වාම.යදේපොල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

ව.මම්.පී.මරම්පත් ම,ා (ඒැ.බ)

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0773656004

ා ක් ග.ඩී.ව.කැරැේා ගොඩ මි,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0713042800

0372267238

ඩී.මම්.ා ේ.දිස්ානා,ක ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0714461171

0372267238

පී.ා ක් ග.ජී.ටී.මන්.මම්.කුාරත්න මි,

ගණකාධිකාන්

0777933211

0372267238

ටී.මම්.මන්.මස්ථ.ා ්න්නා කෝන මි,

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0717154080

0372267238

ටී.මම්.ඩී.බාංඩාර ම,ා

පන්පාාන ාමනිාධ්ාරී

0711379218

0372267238

0372267238

පඩුවස්ථනුවර නැදේගනහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

පී.ඩී.ආර්.ටී. ධ්ර්මඒර්ධ්න ා ම,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0713217119

0373769450

මයි.පී.මන්.පී.  මාකරත්න ම,ා

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0777447620

0373974954

ආර්.ජී.මස්ථ.ා ක් ග. රණීමර ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0714407908

0373974954

ඩබ්.පී.ව.පී. ස්ක්රමනා,ක ා ම,

ගණකාධිකාරී

0776015495

0373981847

ආර්.මම්.මන්. රත්නා,ක ම,ා

පන්පාාන නිාධ්ාරී (ඒැ.බ.)

0719121082

0373974954

මච්.ා ක් ග.මස්ථ. මමරනා,ක ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී

0710655273

0373974954

මස්ථ. මම්. මස්ථ. පී. මැදා ගොඩ මි,

ස්ාංඒර්ධ්න ක් ගා  ත්ර ස්හකාර

0774204190

0373974954

බමුණාදේකොටුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

ව.මම්.පී.මරම්පත් ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0773656004

0372057764

මච්.මම්.සී.ා ේ.ා හරත් ා ම,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0714513380

0372057767

ඩබ්.මම්.සී.ා ේ.ස්ා ේා කෝන් මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0711226052

0372057767

ා ේ.මම්.ගී්ා ි,ා කොඩි මි,

ගණකාධිකාරී

0702732146

0372057765

මා ශය සෝකා ස්මරනා,ක මි,

පන්පාාන නිාධ්ාන්

0715271787

0372057767

ඩබ්.මම්.මස්ථ.මන්.ස්ා ේපාා ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී

0718125019

0372057767

මච්.ජී.ව.ස්මරනා,ක ම,ා

ක් ගා  ත්ර නිාධ්ාරී

0714462189

0372057767
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පඩුවස්ථනුවර බගහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

ඩී.පී.මස්ථ.කුමාර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

072-9494894

037-2291506

මස්ථ.ව.ඒයි. ආර්.ි, මාක මි,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

076-8507508

037-3985525

ා ක් ග.ව. පු ථපා දම,න් ම මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

071-6488756

037-2291038

මස්ථ.මම්.ා ේ.ඩබ්.බාංඩාර මි,

ගණකාධිකාරී

071-8454742

037-2291476

මස්ථ.මස්ථ.ා ්න්නා කෝන් මි,

පන්පාාන නිළධ්ාරී

071-5662473

037-2291038

ඩබ්.ව.පී. ඒාංශය ස මාක ම,ා

පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී

077-2331259

037-2291038

හිංන්ම.ය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

මන්.මම්.ා ේ.ප්රනාන්දු මි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0777701407

0322246264

ඊ.මම්.පී.පී.වකනා,ක ා ම,

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0779296321

-

මච්.මම්.ව.කුමාරසිාංහ ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0714131535

-

මම්.මම්.ජී.ටී.මුණසිාංහ ම,ා

ගණකාධිකාරී

071891464

-

ා ේ.මම්.ඩබ්.කාන් ම මැණිා ක් ග මි,

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0776204990

-

මන්.ඩබ්.ස්ා ේකුමාර ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී

0727285691

-

ව.ටී.ා ක් ග.මතුා කෝරළ මි,

රා.ක.ස්. I ( ප්රධ්ාන)

0770704314

-

පඩුබශදාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන, දු.ම.

ඩී.ව. න,නානන්ද

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

071-4419627

037-2286538

ආර්.ටී.සී.මස්ථ. රණසිාංහ

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0777-384418

037-2286538

මස්ථ.පී.මන්.පී.මන්මා බ්ා ස්කර ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

071-8610488

037-2280515

ඩබ්.ව.පී. ස්ා ේසිාංහ

ගණකාධිකාන්

072-7456280

037-2286538

නැ්

පන්පාාන නිාධ්ාන්

-

037-2286538

නැ්

පන්පාාන ාම නිාධ්ාන්

-

037-2286538

ඩබ්.ා ේ. සුා නත් ප්රනාන්දු

ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

071-0330249

037-2286538
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දේකොදේබිනගදේන් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

මන්.ව.ව.මස්ථ.ප්රි,ාංකර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0711532650

0372293037

ආර්.මම්.මන්.ා ේ.රාිපක් ග මි,
මයි.මම්.ඩි.ස්මන්්ා ාක් ග ථමන් මි,
මච්.මම්.ඩි.ා හරත් ම,ා
නැ්
නැ්
ආර්.ළි.ප්රස්ාේ ා ස්ෝමරත්න ම,ා

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ස්හකාර මධ්යක් ග ( ස්ැාසුම්)
ගණකාධිකාන්
පන්පාාන නිාධ්ාරී
පන්පාාන ාම නිාධ්ාන්
ක් ගා  ත්ර නිාධ්ාරී

0702104664
0702717343
0714716051
0713471359

0372293037
0372293037
0372293037
0372293037

පන්නල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නම

ිාංගම දුරකාන

්නතුර

මාංක,

ා ස්ඒා ස්ථාාන,දු.ම.

ආර්.මම්.මස්ථ.ඩබ්. බණ්ඩාර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0716826950

037-2246274

ා ක් ග.පී.මන්.මස්ථ.ස්ා ේතුාංග

ස්හකාර ප්රාා ේශී, ා ේකම්

0713890347

037-2245311

ජී.ආර්.ව. ස්ජීඒනී මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ස්ැාසුම්)

0713954205

037-2245152

ා ක් ග.ව.ඩී.ා ේ.කුරුප්පු මි,

ගණකාධිකාරී

0779522957

037-2246205

නැ්

පන්පාාන නිාධ්ාරී

-

-

ටී.ව.මස්ථ.ා ිෝ ම ම,ා

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී

0715682155

037-2246030
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කුරුණෑගා දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්න්ා ව ස්ස්ථ්ර

ඇමුණුම 03

න්ම.බාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 35
ා.ළධ.වස්ෙ
ා.ළධ.නෙ
ා හමේටිආරච්චිග ආර්.මම්.ව.ආර්.රත්නා,ක
ම
ගුරුළුළිටිගම
ඩබ්.ටී.මම්.ආර්.පී.ඒන්නිනා,
ක
මා,පුර
ඒරාඒැඒ

ඩබ්.ටී.මම්.මන්.බී.ා ්න්න
ා කෝන්
ඩබ්.ව.මම්.මන්.මස්ථ.බාංඩාර

ස්ඟා බෝපුර

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.කුමාර

ා ස්ෝා ාඒැඒ

ා ක් ග.මම්.මම්.දම,න් ම

ලිියනය
ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
ා හමේටිආරච්චිගම,ඒරාඒැඒ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

077-8462933

නැ්

ඒර්ේඩ්ස් න් ා ගොඩනැිනේා,
ගුරුළුළිටිගම

071-4751950

නැ්

මා,පුර , ඒරාඒැඒ

071-7170540

නැ්

පරණ ස්මූපකාර නිඒස්,ඒරාඒැඒ

072-7081726

නැ්

071-7765537

නැ්

071-6539430

නැ්

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,ප්රිා
ශය සාාාඒ, ස්ගා බෝපුර,ඒරාඒැඒ
ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ා ස්ෝා ාඒැඒ (ා ක් ග.මම්.රාංබණ්ඩා
ම,ාා ව නිඒස්)

ි,න් මපුර

ආර්.ඩී.රණතුාංග

බුකාර්, මධ්යස්ථාාන,,
ි,න් මපුර,ා ස්ෝා ේඒැඒ

071-8439084

නැ්

ස්දගා

ා ක් ග.ද,ාරත්න බාංඩා

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
ස්තගා,ා ස්ෝා ාඒැඒ

072-6546713

නැ්

ප්ා න්ඒැඒ

ා ක් ග.ව.කුමුදුනී

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
ප්ා න් ඒැඒ, ා ස්ෝා ේඒැඒ

071-8580639

නැ්

බඹා ර්

බඩ්.මම්.ව.ඩී.මස්ථ.බී.ඒන්නිනා
,ක
මේ.මස්ථ.බී.ලි,නා ව

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,බඹා ර්,
ා ස්ෝා ේපුර
ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ඒර්ේඩ්ස් න්,
ා ගොඩනැිනේා,පැරකුම්පුර,
ා ස්ෝා ේපුර
ාම ා ේකම්
කාර්,ාා,,හේමිේාගා, ස්ාලි,
මා ශය සෝකපුර
මයි.පී.ධ්නපාා, මඹීන්ා පොකුණ,ස්ා
ලි, මා ශය සෝකපුර

077-7395903

නැ්

072-4629363

නැ්

071-4194810

නැ්

077-7973696

නැ්

072-3683447

නැ්

071-9142371

නැ්

072-5800969

නැ්

පැරකුම්පුර

හේමිේාගා

ඒයි.ජිනානි සි්ාරා ි, මස්ථස්

 මිමන්ා පොකුණ

මයි.පී.ධ්නපාා

මහා ස්න්පුර

ඩබ්.ව.ා ක් ග.ඊ.මන්.කුමාන්

ස්ැරසුම්ගා

ඩබ්.මම්.ා ක් ග.පී.ඒනිගා ස්කර

හරුගා

මච්.මම්.මස්ථ.ා හරත්

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
මහා ස්න්පුර,ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර
ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ඒර්ේඩ්ස් න්
ා ගොඩනැිනේා,,ා, 01, ස්ාලි,
මා ශය සෝකපුර
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,හරුගා, ස්ාලි,
මා ශය සෝකපුර
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ීමරා පොකුණ

දම්ා ස්ෝපුර

හස්ථථීරාිපුර

ඩබ්.මම්.ස්ා ේඒර්ධ්න

මේ.ආර්.ා ක් ග.ඊ.කරුණාරත්න

මම්.මම්.මස්ථ.පී.මාංානා,ක

ා ස්ෝා ේපුර

ඩබ්.මම්.පී.ා ක් ග.ඒන්නිනා,ක

්ම්මි ගම

මස්ථ.මම්. මාකරත්න

ා පෝාන

මච්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ා හරත්

පහා ගින්බාඒ

ා ේරගා

ව.මම්.මයි.යූ.මධිකාන්

මස්ථ.ඩබ්.මන්.උපශය සාන්්

ඉහා
මරදන්කඩඒා

ඩබ්.මම්.ඩී.ඩී.ා හරත්

ඉහා ගින්බාඒ

ඩබ්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාර

ා කොක් ගමඩුඒ

්ඹුත්්
්ම්මැන්නාඒ
මයිාෑඒ
මඩිා ව

ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,ීමරා පොකුණ, ස්ාලි,
මා ශය සෝකපුර
ාම ා ේකම්
කාර්,ාා,,දම්ා ස්ෝපුර, ස්ාලි,
මා ශය සෝකපුර
ාම ා ේකම්
කාර්,ාා,,හස්ථථිරාිපුර,,ා, 02,
ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර
ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ා ස්ෝා ේපුර,
ාම ා ේකම්
කාර්,ාා,,්ම්මි ගම, ස්ාලි,
මා ශය සෝකපුර
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,ප්රිාශය සාාාඒ,
ා පෝාන,පහාගින්බාඒ
ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,පහා
ගින්බාඒ (ඩබ්.මම්.නිශය සාන්්
බාංඩාර ම,ාා ව නිඒස්)
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,ා ේරගා,පහා
ගින්බාඒ
ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,ඉහා
මරදන්කඩඒා,පහා ගින්බාඒ

ප්රිා ශය සාාාඒ,ඉහා ගින්බාඒ,පහා
ගින්බාඒ
ඒයි.මම්.නජුර්දීන්
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,ස්මි මශය සාාාඒ,ා කොක් ග
මඩුඒ,පහාගින්බාඒ
මස්ථ.මම්.මම්.ආර්.ස්ාදිමැණිා ක් ග ාම ා ේකම්
කාර්,ාා,,්ඹුත්්,්ඹුත්්
ටී.මම්.බණ්ඩාරණා,ක
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,්ම්මැන්නාඒ,
්ඹුත්්
ඕ.ව.ඩී.කන්ා ේා පොා
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,මයිාෑඒ, ්ඹුත්්
ව.මස්ථ.මම්.රත්නීමර
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,මඩිා ව,්ඹුත්්

මලි,ාඒැටුණුඒැ
ඒ

මන්.මම්.සී.නඒරත්න

ගම්ා පොා

ඩී.මම්.ඩී.ා ක් ග.දිස්ානා,ක

ස්ාංගප්පාා,

ඩී.මම්.ා ේ.බී.දිස්ානා,ක

ඒන්නිකුඩාඒැඒ

පී.මම්.ා ස්ෝමරත්න

ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,මලි,ාඒැටුණුඒැඒ,්ඹු
ත්්
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,ගම්ා පොා,්ඹුත්්
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,ස්ාංගප්පාා,,
ඒන්නිකුඩාඒැඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,ඒන්නිකුඩාඒැඒ
68

037-5751939

නැ්

071-9413299

නැ්

071-2398447

නැ්

071-2180547

නැ්

077-6049437

නැ්

071-6558452

නැ්

072-8525022

නැ්

072-5425825

upashanthag
s@gmail.co
m

072-5425659

නැ්

072-8525022

නැ්

072-3472237

නැ්

072-8863881

නැ්

072-5408278

නැ්

077-6550702

නැ්

072-5778002

නැ්

071-6017746

නැ්

071-4805561

නැ්

071-3282882

නැ්

072-4677191

නැ්

ගමගමුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 62
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

පන්පාාන ාම
නිාධ්ාන් (ඒැ/බ)
36 මහනාන්ා න්න්,
උතුර

ඊ.මම්.ස්ා ේදාස් ම,ා
මන්.පී.මච්.පී.ි,න්
් ම,ා

ඒෑඒැරණඒැටි, පාර ,මහනාන්ා න්න්,

077-0647016

-

37 මහනාන්ා න්න්,
දකුණ

මන්.පී.මච්.පී.ි,න්
් ම,ා

ඒෑඒැරණඒැටි, පාර ,මහනාන්ා න්න්,

077-0647016

-

ඒෑඒැරණඒැටි, ,මහනාන්ා න්න්,

077-0647016

-

-

-

38 ඒෑඒරණඒැටි,
39 ඉහා
නාන්ා න්න්,

මන්.පී.මච්.පී.ි,න්
් ම,ා
මස්ථ.ඩබ්.ගුණසින්
ම,ා

ලිියනය

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා, ගේගමුඒ

පළුා ගොේා,නාන්ා න්න්,

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

071-9636191

-

40 නේාච්චි,

ඊ.මම්.ව.වකනා,ක
ම,ා

නේාච්චි,,මහනාන්ා න්න්,

078-7798366

-

41 ා ප්ේා දෝගම

ා ක් ග.මම්.ස්ා ේසිාංහ
ම,ා

ා ප්ේා දෝගම,මහනාන්ා න්න්,

071-9780697

-

42 කාටුඒැඒ

ා ක් ග.මම්.ස්ා ේසිාංහ
ම,ා

කාටුඒැඒ,මහනාන්ා න්න්,

071-9780697

-

මැදඒච්චි,,මහනාන්ා න්න්,

078-7798366

-

ා ්ෝරඒ,මහනාන්ා න්න්,

078-2966778

නාා හමේටිකුාම,මහනාන්ා න්න්,

078-2966778

-

ඉහාගම,ගේගමුඒ

071-0505452

-

103.ි,ිමම,ගේගමුඒ

072-6356695

-

ා නොච්චි,,ඒන්නිකුඩාඒැඒ

077-9262271

-

077-9262271

-

-

-

43 මැදඒච්චි,
44 ා ්ෝරඒ
45 නාා හමේටිකුාම

46 ඉහාගම
47 ි,ිමම
48 ා නොච්චි,

ඊ.මම්.ව.වකනා,ක
ම,ා
මම්.මච්.මම්.මස්ථ.ඩබ්
.ා හරත් ම,ා
මම්.මච්.මම්.මස්ථ.ඩබ්
.ා හරත් ම,ා
ආර්.මම්.ජී.බණ්ඩාර
ම,ා
ටී.මම්.මස්ථ.ා ්න්න
ා කෝන් මි,
ඩී.මච්.මම්.ටී.බී.දිස්ා
නා,ක ම,ා

-

49
ා කොා හොඹන්කුාම

ඩී.මච්.මම්.ටී.බී.දිස්ා
නා,ක ම,ා

ා කොා හොඹන්කුාම,ඒන්නිකුඩාඒැඒ

50 පළුා ගොේා

මස්ථ.ඩබ්.ගුණසින්
ම,ා

ඉහා නාන්ා න්න්,, නාන්ා න්න්,

51 මළුත්ා හරත්ගම

බී.මම්.මස්ථ.මන්.බාා
සූන්, ම,ා

ා මොමේ ා පත්්ෑඒ,ගේගමුඒ

071-5636044

52
ා මොමේ ා පත්්ෑඒ

බී.මම්.මස්ථ.මන්.බාා
සූන්, ම,ා

ා මොමේ ා පත්්ෑඒ,ගේගමුඒ

071-5636044

-

53 කරුඒාගස්ථඒැඒ

පී.මච්.ා ේ.පේමසින්
ම,ා

ට්රැක් ග 05,72,ගේගමුඒ

071-8341851

-

54 ඉහා
පලුකන්දෑඒ

ටී.මම්.මස්ථ.ා ්න්න
ා කෝන් මි,

ඉහා පලුකන්දෑඒ,ගේගමුඒ

072-6356695

-

69

-

55 පහා
පලුකන්දෑඒ
56 ා මොන්නන්කුාම

ආර්.මම්.ජී.බණ්ඩාර
ම,ා
මම්.මස්ථ.මම්.පරීඩ්
ම,ා

ඒාාා ස්න, පලුකන්දෑඒ,ගේගමුඒ

071-0505452

-

ා මොන්නන්කුාම,ගේගමුඒ

071-6786860

-

57 ගේගමුඒ නගර,

මම්.මස්ථ.මම්.පරීඩ්
ම,ා

පහළ ගේගමුඒ,ගේගමුඒ

071-6786860

-

58 දිවුේඒැඒ

මයි.මම්.යූ.පී.වකනා
,ක ම,ා

දිවුේාෑඒ,ගේගමුඒ

071-8177155

-

59 කුරුන්දන්කුාම

මයි.මම්.යූ.පී.වකනා
,ක ම,ා

දිවුේාෑඒ,ගේගමුඒ

071-8177155

-

60 මහ ගේගමුඒ

ව.ව.මේ.මස්ථ.ආනන්
මහගේගමුඒ , ගේගමුඒ
ද ම,ා

077-0433309

-

61 උේප්ගම

ඩී.මන්.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය ස
නී මි,

උේප්ගම , ගේගමුඒ

077-5237181

-

62 බුේනෑඒ

මච්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩා
ර ම,ා

බුේනෑඒ , ගේගමුඒ

072-2831961

-

ඒාස්ථඒැඒ ,ගේගමුඒ

072-2831961

-

ා පොා රොත්තුකඩඒා,ගේගමුඒ

071-0975460

-

ා කොක් ගඒැඒ , මහගේගමුඒ

077-5237181

-

63 ඒාස්ථඒැඒ
64
ා පොා රොත්තුකඩඒා
65 ා කොක් ගඒැඒ

ඊ.මම්.දිස්ානා,ක
ම,ා
මච්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩා
ර ම,ා
ඩී.මන්.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය ස
නී මි,

66 ඒෑා ගදර

ඊ.මම්.දිස්ානා,ක
ම,ා

ඒෑා ගදර,,ගේගමුඒ

072-2831961

-

67 මඩා දොා ේ

ඩී.මන්.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය ස
නී මි,

මඩා දොා ේ,ගේගමුඒ

077-5237181

-

68 ා කෝන්ඒැඒ

ටී.මම්.මන්.දිස්ානා,
ක ම,ා

ා කෝන්ඒැඒ,ගේගමුඒ

071-2538939

-

ගා න්දිවුේඒැඒ,ගේගමුඒ

071-2538939

--

කමේ කඩුඒ,ගේගමුඒ

072-2831961

-

ඒඩුගම , ගේගමුඒ

770-4333309

-

69 ගා න්දිවුේඒැඒ
70 කමේ කඩුඒ
71 ඒඩුගම

ටී.මම්.මන්.දිස්ානා,
ක ම,ා
ඊ.මම්.දිස්ානා,ක
ම,ා
මස්ථ.මස්ථ.ආනන්ද
මි,

72 කුරුන්දෑඒ

මස්ථ.මස්ථ.ආනන්ද
මි,

කුරුන්දෑඒ , ගේගමුඒ

770-4333309

-

73 පාලුකඩඒා

ටී.මම්.මන්.දිස්ානා,
ක ම,ා

පාලුකඩඒා,ගේගමුඒ

071-2538939

-

76 පාඩිපාංාාඒ

ඩී.මම්.පී.ඩී.ා ේ.දිස්ා
නා,ක ම,ා

ලි,න්නාගම,ගේගමුඒ

072-3992066

-

77 කැා ේගම

ඩබ්.ජී.ා ේ.මස්ථ.ි,ර
ත්න ම,ා

බුදුරුඒකන්ද,ගේගමුඒ

071-2368400

-

78 සි,ඹාෑඒ

මච්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩා
ර ම,ා

සි,ඹාෑඒ , ගේගමුඒ

071-0975460

-

79 ි,ාන්ද

ඩී.මම්.පී.ඩී.ා ේ.දිස්ා
නා,ක ම,ා

ි,ාන්ද , ගේගමුඒ

072-3992066

-

80 ,ා, 04

බී.මම්.කරුණාරත්න
27/4,උස්ථගා සි,ඹාන්ගමුඒ
ම,ා

072-9845580

-

70

81 ාස්ථස්නගම

බී.මම්.කරුණාරත්න
54/4,උස්ථගා සි,ඹාන්ගමුඒ
ම,ා

072-9845580

-

82 මහගේකඩඒා

ආර්.මම්.ව.ා ක් ග.ි,
සිාංහ මහා

මහගේකඩඒා , ගේගමුඒ

077-5641471

-

83 කුඹුක් ගඒැඒ

මච්.මම්.ඩී.ව.ා හරත්
ම,ා

,ා, 05, මහගේකඩඒා

072-4021303

-

84 ා මොාෑඒ

ඩබ්.මම්.ස්ා ේරත්න
ම,ා

ා මොාෑඒ,ගේගමුඒ

072-2150775

-

85 කේාාංචි,

ඩබ්.මම්.ස්ා ේරත්න
ම,ා

ා මොාෑඒ,ගේගමුඒ

072-2150775

-

86 බුදුරුඒකන්ද

ඩබ්.ජී.ා ේ.මස්ථ.ි,ර
ත්න ම,ා

බුදුරුඒකන්ද,ගේගමුඒ

071-2368400

-

87 ා ස්නරත්ගම

මච්.බී.මයි.පී.කුමාන්
මි,

ා ස්නරත්ගම , මහගේකඩඒා

071-5787033

-

88 මැදගම

මච්.මම්.ඩී.ව.ා හරත්
ම,ා

,ා, 05, මහගේකඩඒා

072-4021303

-

89 මැදගම
නැා ගනහිර

මච්.බී.මයි.පී.කුමාන්
මි,

ා ස්නරත්ගම , මහගේකඩඒා

071-5787033

90 මීය ඟාෑඒ

මම්.ඩබ්.යූ.මස්ථ.කුමා
ර ම,ා

514/1,මීය ඟාෑඒ

077-4952929

-

91 පදස්ගම

මම්.ඩබ්.යූ.මස්ථ.කුමා
ර ම,ා

341/3,පදස්ගම,මීය ඟාෑඒ

077-4952929

-

19/2,උස්ථගා සි,ඹාන්ගමුඒ

071-8186085

-

78/2,උස්ථගා සි,ඹාන්ගමුඒ

071-8186085

-

169/1,උස්ථගා සි,ඹේගමුඒ

072-4210481

-

ඇ මනිඒැටුනගා,උස්ථ/සි,ඹාන්ගමුඒ

077-2946383

-

92
උස්ථ/සි,ඹාන්ගමුඒ
93  මස්ථස්පුර
94 ගැමුණුපුර
95 ඇ මනිඒැටුනගා

ආර්.ව.ආර්.උපනන
න්ද ම,ා
ආර්.ව.ආර්.උපනන
න්ද ම,ා
මයි.ව.මන්.ා හරත්
ම,ා
ජී.ඩබ්.ඩී.ස්ා ේසින්
ා ම,

-

98 කැප්ඇා

පී.ජී.නිමේ ම,ා

164/,කැප්ඇා

077-6301880

-

99 ගනන්ගමුඒ

මම්.ඩබ්.යූ.මස්ථ.කුමා
ර ම,ා

514/4,ගනන්ගමුඒ,මීය ඟාෑඒ

077-4952929

-

ිෙැටුවැව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 35
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
,ේා දස්ථස්ාඒ,ම්රගේා,ගේගමුඒ
ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ා ඒා හරා ගොඩ,ා,,ම්රගේා,ගේගමු
ඒ

දුරකාන නංකය

74 ,ේා දස්ථස්ාඒ

ා ක් ග.ජී.බී.යු.ා ක් ග.ගම
ා ව (ඒැ.බ)

75
ා ඒා හරා ගොඩ,ා,

ා ක් ග.ජී.බී.යු.ා ක් ග.ගම
ා ව

100 මන්දර ඒැඒ

මච්.මම්.ව.මස්ථ.ඒන්නි
නා,ක

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
මන්දරඒැඒ,මීය ගාෑඒ

772321402

101 මහඒැේ්ැන්න

ඩබ්.මම්.ව.ව.ඒාස්ා

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,
මහඒැලි්ැන්න,මීය ගාෑඒ

771812865

71

770630816
770630816

විදුත් ැපමල

නැ්
නැ්
නැ්
නැ්

102 මැදින්ා නෝරුඒ

ා ක් ග.මච්.ව.ා කෝදා
ා ගොඩ

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
මැදින්ා නෝරුඒ,මීය ගාෑඒ

778496760

103 ඒැලි,ාඒ

ඒයි.මම්.රත්නා,ක

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,
ඒැලි,ාඒ,මීය ගාෑඒ

723819002

104 ා බෝාංගම

ආර්.මම්.මස්ථ.පී.ා ක් ග.ර
ත්නා,ක

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ා බෝාංගම,ගිරා්ාාන,මීය ගාෑඒ

778421672

105 කටුගම්පාගම

ා ක් ග.මච්.ව.ා කෝදා
ා ගොඩ (ඒැ.බ)

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,
කටුගම්පාගම,මීය ගාෑඒ

778496760

106 ා ේදිනිගම

ආර්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.රත්
නා,ක

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,
ා ේදිනිගම,මීය ගාෑඒ

772322435

107 මහ
කත්ා නෝරුඒ

ආර්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.රත්
නා,ක(ඒැ.බ)

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,
මහකත්ා නෝරුඒ,මීය ගාෑඒ

772322435

108 කුඩා
කත්ා නෝරුඒ

ව.මච්.බී.නඒරත්න

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
කුඩාකත්ා නෝරුඒ,මීය ගාෑඒ

777132305

109 ා පෝාා න්ගම

ඒයි.මම්.ආර්.ව.කුමාර

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ා පෝාා න්ගම,මීය ගාෑඒ

776565471

110 මුදි,න්නෑගම

මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.ා හර ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ත්
මුදි,න්නෑගම,මීය ගාෑඒ

713801921

111 දිවුේගා න්

ව.මච්.බී.නඒරත්න
(ඒැ.බ)

777132305

112 ස්කාා දනිගම

මයි.මමි.ා ේ.සි.බණ්ඩා ාම නිාධ්ාන්
ර
කාර්,ාා,,ස්කාා දනිගම,මීය ගාෑඒ

113 මකුාෑඒ

මයි.මම්.ා හමා්ා

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,මකුාෑඒ,මීය ගාෑඒ

771140853

114 නි්ාඒ

ඩී.මම්.ආන්,දාස්

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,, නි්ාඒ,
ඇහැටුඒැඒ

775848601

115 ඉහා දිගන

මයි.මම්.දිස්ානා,ක
(ඒැ.බ)

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,, ඉහළදිගන,
ඇහැටුඒැඒ

779767336

116 නිා ්ෝගම

ආර්.ඩබ්.ආර්.මම්.ආර්
.මේ.රාිකරුණා

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,, නිා ්ෝගම,
ඇහැටුඒැඒ

713801883

117 ගාළි දිගන

මච්.මම්.මයි.රාිපක් ග

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ගාළි දිගන, ඇහැටුඒැඒ

773116380

118 ඇ මනිමා ේ

ව.මච්.බී.නඒරත්න

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ඇ මණිමා ේ, ඇහැටුඒැඒ

775319094

119 රත්න දිවුේඒැඒ

මේ.ා ේ.මම්.මන්.ආර්. ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ා ක් ග.ි,සුන්දර
රත්නදිවුේඒැඒ, ඇහැටුඒැඒ

771628235

120 හිේදෑඒ

මේ.ා ේ.මම්.මන්.ා ක් ග. ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,, හිේදෑඒ,
ි,සුන්දර
ඇහැටුඒැඒ

779128170

121 ඇහැටුඒැඒ

මයි.මම්.දිස්ානා,ක

122 කදුරුඒැඒ

මේ.ා ේ.මම්.මන්.ා ක් ග. ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,, කදුරුඒැඒ,
ි,සුන්දර(ඒැ.බ)
ඇහැටුඒැඒ

123 මහ ඇා ඹෝගම

යූ.මේ.මම්.මුර් ලින්

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,, දිවුේගා න්,
ඇහැටුඒැඒ

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,, ඇහැටුඒැඒ,
ඇහැටුඒැඒ

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
මහඇා ඹෝගම,ඇා ඹෝගම

72

713801985

779767336
779128170
779220470

නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්

124 ඉහා
ඇා ඹෝගම

බී.මම්.ද සිේඒා

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ඉශය සළඇා ඹෝගම,ඇා ඹෝගම

724021811

125 ඒාත්ඒැඒ

ඩී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ඇ
ා ඹෝගම

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ඒාත්ඒැඒ,ඇා ඹෝගම

715292669

126 නඹඩෑඒ

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ඒන්නිනා
,ක

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
නබඩෑඒ,ඇා ඹෝගම

778324901

127  මිමන්,ාඒ

මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.ා හර ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ත්
 මිමන්,ාඒ,ඇා ඹෝගම

776656207

128 ුණුගේාෑඒ

ආර්.මේ.යූ.ව.ආනන්ද

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ුණුගේාෑඒ,ඇහැටුඒැඒ

718747947

129 මන්,ාඒ

ඩබ්.මම්.ා ේ.මච්.ඇහැ
ටුඒැඒ

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
මන්,ාඒ,ම්රගේා,ගේගමුඒ

772593763

130 නාා කොාගා න්

ඩී.මම්.ආර්.පී.දිස්ානා
,ක

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
නාා කොාඟා න්,ම්රගේා,ගේගමුඒ

713801975

131 ගුරුා ගොඩ

ඩබ්.මම්.ා ේ.මච්.ඇහැ
ටුඒැඒ(ඒැ.බ)

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ගුරුා ගොඩ,ම්රගේා,ගේගමුඒ

772593763

132 ම්රගේා

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ස්ාංජීඒනී

ාම නිාධ්ාන් කාර්,ාා,,
ම්රගේා,ගේගමුඒ

711311466

නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්
නැ්

ෙෙව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 69
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

133 ා මොරගස්ථඒැඒ

ඩබ්.පී.ජී.මන්.යූ. ස්ා ේඒර්ධ්න
ම,ා( ඒැ.බ)

ා මොරගස්ථඒැඒ, ා කෝන්ඒැඒ

0713802977

නැ්

134 ා කෝන්ඒැඒ

ඩී.මම්.මනුර රාංජිත්
දිස්ානා,ක ම,ා

ා කෝන්ඒැඒ, ා කෝන්ඒැඒ

0713803008

නැ්

135 කමේ ඹුඒාඒ

ඩබ්.මම්.මස්ථ.මස්ථ.බී.
දිස්ානා,ක ම,ා

කමේ ඹුඒාඒ, ා කෝන්ඒැඒ

0713803109

නැ්

136 ,ේදිගම

ඩබ්.පී.ජී.මන්.යූ.
ස්ා ේඒර්ධ්න ම,ා

,ේදිගම, ා කෝන්ඒැඒ

0713802977

නැ්

137 බමුණුගම

ඩබ්.මම්. ා හමා්ා මි,

බමුණුගම, ා කෝන්ඒැඒ

0718455293

නැ්

138 ඉහාගම

පී.මම්. ි,ා ස්න ම,ා

ඉහාගම, ා කෝන්ඒැඒ

0721740811

නැ්

139 පහාගම

ඩබ්.සී.ා ක් ග. ීමරසිාංහ
ා මනස්,

පහාගම, ා කෝන්ඒැඒ

0713803154

නැ්

140
ා කොා හොඹකඩඒා

මයි.මම්. දිස්ානා,ක ම,ා

ා කොා හොඹකඩඒා,
ා කෝන්ඒැඒ

0789111676

නැ්

141 බක් ගමීය ගහඒත්්

ඩබ්.ව.ජී. ා හරත් ම,ා

බක් ගමීය ගහඒත්්, මහඒ

0713802986

නැ්

73

142 කින්මැටි,ාඒ

ඩබ්.ව.මම්.මන් ා ස්ොා ාෝකාර
ා මනස්,

කින්මැටි,ාඒ, මහඒ

0713803056

නැ්

143
කරුඒාගහඒත්්

ඩබ්.ව.මම්.මස්ථ.පී. බණ්ඩාර
ම,ා

කරුඒාගහඒත්්, මහඒ

0718146758

නැ්

144 පයිලිගම

බී.ීම.ජී. ා ප්රමරත්න ම,ා

පයිලිගම, මහඒ

0715460133

නැ්

145 දිවුේාෑඒ

ව.බී.ඩී.සී. බණ්ඩාර ම,ා

දිවුේාෑඒ, මහඒ

0718674462

නැ්

146 ා නත් මපාගම

ා ක් ග.ව.මච්.මම්. මදින්සිාංහ
මි,

ා නත් මපාගම, මහඒ

0713803232

නැ්

147 කුඹුක් ගඒැඒ

බී.මම්.පී.මන්.ා ක් ග.
බස්ථනා,ක ා මනස්,

කුඹුක් ගඒැඒ,මහඒ

0713803064

නැ්

148 මහඒ
නැා ගනහිර

ා ේ.මම්.ටී.ඩී. ි,සුන්දර මි,

මහඒ නැා ගනහිර, මහඒ

0714064959

නැ්

149 මහඒ බ හිර

ටී.මම්.සී.බී.බී.
ා ්න්නා කෝන් ම,ා

මහඒ බ හිර, මහඒ

0716159157

නැ්

150 මාදුරුගම

ඩබ්.මම්.ආර්.ා ක් ග.
ඒන්නිනා,ක මි,

මාදුරුගම, මහඒ

0714971577

නැ්

151 කැකුණාඒ

මච්.ව. ස්ා ේසිාංහ ම,ා

කැකුණාඒ, මහඒ

0715233124

නැ්

152 මාකඩුඒාඒ

මම්.ඩී.මන්. කුාරත්න මි,

මාකඩුඒාඒ, මහඒ

0713803289

නැ්

153 තුඹුේා ේගම

ඩී.මම්.ව. ඒාස්ා දිස්ානා,ක
මි,

තුඹුේා ේගම, මහඒ

0771968978

නැ්

156 මූණමා ේගම

මම්.ීම. උද,ාංගනී
කුරුකුාසූන්, මි,

මූණමා ේගම, මහඒ

0714003738

නැ්

157 ම ඒරා

ඊ.මම්. සුමනා වකනා,ක
මි,

ම ඒරා, මහඒ

0713803278

නැ්

158 දිගන

පී.මම්. රූපාඒතී මි,

දිගන, මහඒ

0777138848

නැ්

159 උේාාා පොා

මස්ථ.මන්.ඩබ්.මම්.ව.මස්ථ.
බණ්ඩාර ම,ා

උේාාා පොා, මහඒ

0713803115

නැ්

160 ලි,නගම

ඩබ්.මම්.ද,ාඒතී මැණිා ක් ග
මි,

ලි,නගම, මහඒ

0723924201

නැ්

161 උඩුා ේන්,

ආර්.මම්. මාංගලිකා මි,

උඩුා ේන්,, මහඒ

0719742342

නැ්

164 හීනුක් ගගා

ආර්.මයි.බී.ව.ව.
ස්ා ේා කෝන් ම,ා

හීනුක් ගගා, මහඒ

0724049831

නැ්

165 කුඹුක් ගඒැඒ

ආර්.මයි.බී.මම්.ා ක් ග.
රත්නා,ක මි,

කුඹුක් ගඒැඒ, මහඒ

0784560401

නැ්

166 ා කොන්ඒැඒ

ා ක් ග.ඩබ්.ඩී. කුමාන් මි,

ා කොන්ඒැඒ. මහඒ

0715763895

නැ්

167 ඉපා ාෝගම

ඩබ්.ව.මම්.ආර්.මස්ථ.
මා බ්සිාංහ ම,ා

ඉපා ාෝගම, මහඒ

0713803261

නැ්
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168 ්ම්මි ගම

ඩබ්.මම්. ා ක් ගමරත්න ම,ා

්ම්මි ගම, මහඒ

0752143733

නැ්

169 මානින්ගමුඒ

බී.මම්.මස්ථ.මස්ථ. බණ්ඩාර මි,

මානින්ගමුඒ, මහඒ

0779861725

නැ්

194 හිා ්ෝකඩඒා

ඩබ්.ව.ජී. ා හරත් ම,ා

හිා ්ෝකඩඒා, මහඒ

0713802986

නැ්

195 ්ාඹා ර්

මයි.සී.ා ක් ග. දිස්ානා,ක ම,ා

්ාඹා ර්, මහඒ

0714471705

නැ්

196 දළදාගම

ඩබ්.ව.මම්.මන්. ස්මන්මලී
මි,

දළදාගම, මහඒ

0713803302

නැ්

197 ස්ාඒ

ඩී.මන්.ීම. දම,න් ම මි,

ස්ාඒ, බාේා

0711288801

නැ්

198
ඉඹුේා ගොඩ,ාගම

ආර්.පී.මන්. උද,ාංගනී
රාිකරුණා ා මනස්,

ඉඹුේා ගොඩ,ාගම, බාේා

0713109203

නැ්

199 බාේා

මයි මම් ා ස්නස්රත්න බාංඩා
ම,ා

බාේා, බාේා

0779739208

නැ්

200 පහළ බාේා

ා ක් ග.ව.මස්ථ. මේිනී
කාන්සූන්, මි,

පහළ බාේා

0713803036

නැ්

201
බාා ගොේාාගම

ආර්.මම්.ජී.මස්ථ. රත්නා,ක
මි,

බාා ගොේාාගම, බාේා

0712655747

නැ්

202 පන්ඒැඒ

මච්.ජී. ස්මන් බාංඩාර ම,ා

පන්ඒැඒ, බාේා

0713803014

නැ්

203 කුඹුක් ගඒැඒ

මන්.මම්.මච්.ඩී.ා ක් ග.
මා බ්සිාංහ ා මනස්,

කුඹුක් ගඒැඒ, බාේා

0713802940

නැ්

204 මඹගස්ථඒැඒ

මම්.ව.ඩී.ආර්. මේාඒ මි,

මඹගස්ථඒැඒ, න්දිබැදිඇේා

0713803007

නැ්

205 ගිනැවගම

පී.මච්.ඩී. නුඒන් කුමාන්
ා මනස්,

ගිනැවගම, න්දීබැදිඇේා

0713803120

නැ්

206 ා පොතුඒැඒ

ආර්.මම්. පුාංචි බාංඩා ම,ා

ා පොතුඒැඒ, මහඒ

0713803164

නැ්

207 රැා කෝගම

මම්.ා ක් ග.සී.සී.ා ක් ග. ා හරත්
මි,

රැා කෝගම, මහඒ

0718674455

නැ්

208  මස්ථනම්පාගම

 මස්ථනම්පාගම, මහඒ

0713417584

නැ්

209 ගේාෑඒ

මච්.මම්.ා ේ.ාමින්ද බාංඩාර
ම,ා
ඊ.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.වකනා,ක
ා මනස්,

ගේාෑඒ, මහඒ

0713803195

නැ්

210 ්ාම්බුඒ

බී.ීම.ජී. ා ප්රමරත්න ම,ා

්ාම්බුඒ, මහඒ

0715460133

නැ්

211 ඇා ඹෝගම

මස්ථ.ඩබ්.මච්.මම්.ජී.ආර්.
කැකුණාඒ මි,

ඇා ඹෝගම, මහඒ

0713802961

නැ්
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212 හීනුක් ගඒැඒ

මස්ථ.ඩබ්.මම්.ා ක් ග.
ඒන්නිනා,ක ම,ා

හීනුක් ගඒැඒ, මහඒ

0718086639

නැ්

213 ්ාගේා

බී.ව. මමරා ස්න ම,ා

්ාගේා, මහඒ

0726298581

නැ්

214
නාා ගොේාාගම

මම්.මම්. ද,ාරත්න ම,ා

නාා ගොේාාගම

0725151110

නැ්

215 පලුගස්ථඒැඒ

මන්.ව.ඩී. පු ථපකුමාර ම,ා

පලුගස්ථඒැඒ. නාා ගොේාාගම

0718504565

නැ්

216 කටුඒන්නාඒ

සී.මයි.පී. ාක්රඒර්තී ා මනස්,

කටුඒන්නාඒ,
නාා ගොේාාගම

0713803128

නැ්

217 ඒේපාලුඒ

ඩබ්.මම්.මස්ථ. කුමාන් මි,

ඒේපාලුඒ, නාා ගොේාාගම

0713803103

නැ්

218 මින්හන්ළිටිගම

මච්.බී.මම්.සී. උද,ාංගනී
හිටිබාංඩාර මි,

මින්හන්ළිටිගම,
නාා ගොේාාගම

0713803055

නැ්

219 කඳුබඩගම

ආර්.මම්.ා ේ. කුමාර ම,ා

කඳුබඩගම, මහඒ

0717577277

නැ්

220 කඩම්බාඒ

මේ.මම්.මස්ථ.මන්. ාාංස්කාර
ා මනස්,

කඩම්බාඒ, කරා ේ

0713803295

නැ්

221 ගාා ේඒැඒ

ඊ.මම්.ආර්.මම්. වකනා,ක
ා මනස්,

ගාා ේඒැඒ, නාා ගොේාාගම

0713803202

නැ්

222 දැහැනැවගම

ා ක් ග.මම්.යූ. කරුණානා,ක
ම,ා

දැහැනැවගම, කරා ේ

0718340244

නැ්

223 කරා ේ

ා ක් ග.මම්.යූ. කරුණානා,ක
ම,ා

කරා ේ

0718340244

නැ්

224 මැටි,වගම

ා ේ.මම්. දස්නා,ක ම,ා

මැටි,වගම, කරා ේ

0711126770

නැ්

225 මැදගම

ා ේ.මම්.මම්. ි,ාත්
ා මනස්,

මැදගම, නාා ගොේාාගම

0713803038

නැ්

226 ගා
මඹගස්ථඒැඒ

මම්.මම්. ද,ාරත්න ම,ා

ගා මඹගස්ථඒැඒ,
නාා ගොේාාගම

0713802997

නැ්

227 රත්මා ේ

ව.ආර්.ඩබ්. කුමාර ම,ා

රත්මා ේ, නාා ගොේාාගම

0725030111

නැ්

228 දම්ළිටිගම

ව.ඩී.මන්. ස්ක්රමසිාංහ මි,

දම්ළිටිගම, මහඒ

0713028090

නැ්
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නඹන්දේපොල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 28
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

0711401318

නැ්

මාංක 154 මැඩි,ාඒ

ජී.මම්.මයි. ා හමා්ා මි,

දනිකි්ඒ පාර, කුකුාෑඒ,
මහන්ා පොා

මාංක 155
ා ස්රුා ගොඩ

මස්ථ.මම්.ා ක් ග.පී. ස්පුකුමාර
ම,ා

ා රොාඒ, මහන්ා පොා

0771626828

නැ්

මාංක 162

ව.ඩබ්.ජී. ඒස්න්් කුමාර

හැඒැන්පාගම, මහඒ

0728316515

නැ්

මාංක 163
කැත්්පුඒ

බ.පී.මස්ථ. මිා නෝ නී මි,

සින් ා ස්ඒන, සිාංහාරගම,
කුහක් ගඒැඒ, මහඒ

0716040225

නැ්

මාංක 170 ඒදුරැස්ථස්

මයි.මම්.ා ක් ග.බී.මිේාා ගොඩ
ම,ා

කයිරක් ගගම, ා රොාඒ,
මහන්ා පොා

0713802146

නැ්

මාංක 171 ඒාලි,

මයි.මම්. කුසුමාඒතී මි,

‘’කුසුමාලි’’ 168
්ම්මි ගම,මහඒ

0717767833

නැ්

මාංක 172
නැක මකුඹුක් ග ඒැඒ
මාංක 173
පාාපත්ඒා

ඩී.මම්. උපාලි දිස්ානා,ක
ම,ා
මච්.මම්. ස්න්ධ්යා ප්රි,දර්ශය සනී
මි,

ඒාලි,, මහන්ා පොා

0712586554

නැ්

මාංක 26,ඒරාගම්මන කා ඩ්,
මහන්ා පොා

0771704592

නැ්

මාංක 174 ා බොරඒැඒ

මම්.මච්.බී.මස්ථ.යූ. ගුණඒර්ධ්න
ම,ා

06,ඇගලුම් කම්හා
මස්ා,මනුරාධ්පුර පාර,
මහන්ා පොා

0718014475

නැ්

මාංක 175 බක් ගමීය ඒැඒ
(ඒැ.බ)

මච්.මම්. මහින්ද පු ප
ථ කුමාර
ම,ා

‘’ඒාස්නා’’,කටුළිටිගම,
මහන්ා පොා

0726556281

නැ්

මාංක 176 රා නෝරෑඒ

මච්.මම්. මහින්ද පු ප
ථ කුමාර
ම,ා

‘’ඒාස්නා’’,කටුළිටිගම,
මහන්ා පොා

0726556281

නැ්

මාංක 177 මහ
දිවුේඒැඒ

ඩබ්.ව.මම්. ගුණරත්බණ්ඩා
ම,ා

මහගම,ා නළුම්පත් ඒැඒ,
මහන්ා පොා

0778668432

නැ්

මාංක 178 උඩ දිවුේ
ඒැඒ

ා ේ.මම්. ි,සිාංහ ම,ා

ඇේාබඩගම, මහන්ා පොා

0722714551

නැ්

මාංක 179
ඇේාබඩගම

මච්.මච්. ා ේදු ාාන්දනී මි,

මාංක 53,කින්මැටි,ාඒ,
මහන්ා පොා

0718503914

නැ්

ඩබ්.මම්.පී.බී. ඒාස්ා ම,ා

ා නො.42,ිනි,පුර ,මහඒ

0778441482

නැ්

ඩබ්.ව.මම්. ගුණරත්බණ්ඩා
ම,ා

මහගම,ා නළුම්පත්ඒැඒ,
මහන්ා පොා

0778668432

නැ්

මාංක 182
කාසිා කොා මේ
නැා ගනහිර (ඒැ.බ)

බී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.
බණ්ඩාරනා,ක මි,

‘’සුා ම්ධ්ා’’,කාසිා කොා මේ,
මහන්ා පොා

0728365782

නැ්

මාංක 183
කාසිා කොා මේ බ හිර

ඩබ්.මම්. මින්්ා ා රෝහිනී
මි,

කුකුාෑඒ, මහන්ා පොා

0713818440

නැ්

මාංක 184 බැලුාංගා
(ඒැ.බ)

ඩබ්.මම්.ව.මේ.
මත්්නා පොා ම,ා

මධ්ය මහා ස්දුහා ඉදින්ළි ,
මහන්ා පොා

0717604751

නැ්

මාංක 185 මමුණුගම

ඩබ්.මම්.ව.මේ.
මත්්නා පොා ම,ා

මධ්ය මහා ස්දුහා ඉදින්ළි ,
මහන්ා පොා

0717604751

නැ්

මාංක 186
මබා කොාඒැඒ උතුර

මන්.පී. ාන්්රසින්ේ ම,ා

මහා කොාඒැඒ, මහන්ා පොා

0715120460

නැ්

මාංක 180
ඒරාගම්මන
මාංක 181
ා නළුම්පත්ඒැඒ
(ඒැ.බ)
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මාංක 187
මඹා කොාඒැඒ
දකුණ

ඩබ්.මම්.මේ.බී. මන්,ාඒ ම,ා

පාස්ා
ඉදින්ළි ,ම්රගේා,ගේගමුඒ

0717604776

නැ්

මාංක 188
කින්මැටි,ාඒ

යූ.ජී. මනුර බණ්ඩාර ම,ා

197,මහා කොාඒැඒ,
මහන්ා පොා

0728690046

නැ්

මාංක 189
මඹන්ා පොා උතුර

බී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.
බණ්ඩාරනා,ක මි,

‘’සුා ම්ධ්ා’’,කාසිා කොා මේ,මඹ
න්ා පොා

0728365782

නැ්

මාංක 190
මඹන්ා පොා දකුණ

ා ක් ග.මම්. මප්පුහාමි ම,ා

ා බොරඒැඒ,මඹන්ා පොා

0726014573

නැ්

මාංක 191 උඩාංගාඒ

ා ක් ග.මම්. ගී මකා ප්රි,දර්ශය සනී
මි,

430/1,දුම්න්,
ා පොා,මස්ා,දිගන,මඹන්ා පො
ා

0718479119

නැ්

මාංක 192 දැ්ඒ

ඩබ්.ව.මම්.ා ේ. ා ස්නස්රත්න
ම,ා

සි,ඹාෑඒ
හන්දි,,දැ්ඒ,මහන්ා පොා

0766167487

නැ්

මාංක 193 ා රොාඒ

මම්.මස්ථ.මන්. ා පා ර්රා ම,ා

ඒැඒ පාර,මනුරාධ්පුර
පාර,මහන්ා පොා

-

නැ්

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

දේකොගදේවදේෙර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 31
නෙ

වස්ෙ

ලිියනය

මස්ථ.ඩබ්.මම්.ව.ිම
ා ස්මසිාංහ ම,ා.
මස්ථ.ඩබ්.මම්.ව.ිම
ා ස්මසිාංහ ම,ා.

229 පලුා ගොේා ව

පාලුඋස්ථඒැඒ මීය ඒැේාෑඒ

0714683118

-

230 පලුා ගොේා බී

පාලුඋස්ථඒැඒ මීය ඒැේාෑඒ

0714683118

-

ඩබ්.මම්.ා නළුම්
කුමාන් ා හරත් මි,
ව.මච්.මම්.ස්න්ධ්යා
කුමාන් මි,
ආර්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග
රස්ථනා,ක මි,
ජි.ආර්.හින්මැණිා ක් ග
මි,
ජි.ආර්.හින්මැණිා ක් ග
මි,
මස්ථ.ඩබ්.මම්.මන්.දම
,න් ම ඒන්නිනා,ක
මි,
වන්.වම්.ඒාස්නා
කුමාන් නාස්න්න මි,
ඩබ්.මම්.මස්ථ.ව.ා ක් ග.
ඒන්නිනා,ක ම,ා
.ඩබ්.මම්.මස්ථ.ටි.ා ක් ග.
ඒන්නිනා,ක ම,ා
මච්.මම්.ළි.ා ේ.ා හර
ත් ම,ා

231- පාලුඋස්ථඒැඒ

ගේකඩඒා මීය ඒැේාෑඒ.

0767682453

-

232- ගේකඩඒා

මීය ඒැේාෑඒ මීය ඒැේාෑඒ.

0713802334

-

233-මීය ඒැේාෑඒ

මඹගස්ථඒැඒ මීය ඒැේාෑඒ.

0712916579

-

234-ගින්ේා

0718421133

-

0718421133

-

236-,කඩප්

ආයුසින්පැා උඩගින්ේා
මහගින්ේා.
ආයුසින්පැා උඩගින්ේා
මහගින්ේා.
මඹගස්ථඒැඒ මීය ඒැේාෑඒ.

0713802286

-

237- මළගම්මිේාඒ

මළගම්මිේාඒ මීය ඒැේාෑඒ.

0716777843

-

238-නාඒාන

0718277718

-

0767003409

-

0719885453

-

මන්.මම්.මන්.ා ක් ග.
නාස්න්න මි,

241- සින්ා ස්්ගම

ා දොඩන්ා ගොේා ේගම
සින්ා ස්්ගම.
ා දොඩන්ා ගොේා ේගම
සින්ා ස්්ගම.
87/1 සින්ා ස්්ගම පාර
ා නත් මා පොා ේගම
මහගින්ේා.
ගා ේඒේා පොා  මිමන්,ාඒ.

0710657152

-

235-හිා දෝගම

239-නාගා
240-ුාඒ
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මච්.දඒා දයස්ථකර
මි,
ව.මච්.මම්.මස්ථ.ව.
ා ක් ග.මා බ්සිාංහ ම,ා
ා ේ.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ි,
සිාංහ මි,
සි.ා ේ.මම්.මච්.බාංඩා
ර ම,ා
වච්.වම්.ඒස්න්්
ම,ා
ඩි.මම්.මම්.ළි.දිස්ානා
,ක මි,
ළි.මම්.ආර්.ඩි.නඒර
ත්න මි,
මන්.සින්ා ස්න ම,ා

242-ා දොඩම්ා ගොේා ේගම

0772678105

-

243-ඉ්ෑඒ

මලුත්පාර නාාගමුඒ
සින්ා ස්්ගම
මළගම්මිේාඒ මීය ඒැේාෑඒ.

0718504706

-

244-දිවුේාෑළිටි,

්ඹා රොබුඒ ා කො ා ඒා හර

0711529945

-

245-කින්න්ද ව

ා දොඩන්ා ගොේා ේගම
සින්ා ස්්ගම නිකඒැරටි,.
මහකින්න්ද මහගින්ේා.

0775152644

-

0775066220

-

0711076476

-

252-ා මොරා ගොේා

ා රෝහා ළිටුපස්
ා කො ා ඒා හර.
ා බෝගහ,ා, දිගැන්නෑඒ.

0711838515

-

253-ා කො ා ඒා හර

නුගන්ා නෝරුඒ දිගැන්නෑඒ

0716409829

-

ව.මම්.මම්.ඩි.මධිකා
න් මි,
ආර්.මම්.ඩි.මම්.රත්
න කුමාන් මි,
ා ේ.මච්.මම්.සි.ළි.ිම.
ි,පත්ම ම,ා
ඩි.මන්.මම්.කුමාරසිාං
හ ම,ා
ඩි.මන්.මම්.කුමාරසිාං
හ ම,ා
මච්.ළි.මම්.ළි. මාකර
ත්න ා ම,
මස්ථ.ළි.කාන් ම
සින් මාක මි,
ඩබ්.ඩබ්.සි.මාා නේ
මි,
ආර්.ිම.ස්මන් බාංඩාර
ම,ා
මන් .සින්ා ස්න ම,ා

254-මලුත්ගම

උඩුා නොඒ පාර
ා මොන්නෑකුාම
99/3 මලුත්ගම දිගැන්නෑඒ.

0711588623

-

0719117175

-

කුඩාඒැඒ කුඩමි්ඒ
ා මොන්නෑකුාම.
,ා, 10 පලුා ගොේා
ගේගමුඒ.
,ා, 10 පලුා ගොේා
ගේගමුඒ.
ාන්දි ස්ථා  ෝර්ස්ථ උනාා ේ
ා කො ා ඒා හර.
ඉහළීමරදාඩාන
ා මොන්නෑකුාම
ගුරුා පොකුණ දිගැන්නෑඒ

0710653502

-

0714681365

-

0714681365

-

0711588623

-

0717500537

-

0716731723

-

මාංක 260 කන්හමේටිකුාම
ා මොන්නෑකුාම.
නුගන්ා නෝරුඒ දිගැන්නෑඒ

0713474755

-

0716409829

-

246-කින්න්ද ිම
251-කුදරඒාලි,

255- කැා ේගම
256-දිගැන්නෑඒත්්
257-දිගැන්නෑඒ
258-කුඹුක් ගඒැඒ
259- මහමි්ඒ
260-ා දහැන්නෑගම
261-කුඩාමි්ඒ
265-ා මොන්නෑකුාම
266-ඉහාීමරදඩාන

රස්ථනායකපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 28
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

දුරකාන නංකය

247-්ාාා කොාඒැඒ

ආර්.මම්.බී.බී.රස්ථනා
,ක ම,ා

247-්ාාා කොාඒැඒ,

248-මගාරඋඩ

බී.මම්
ා ස්ා නස්රත්න ම,ා

248-මගාරඋඩ,

ා මොන්නෑකුාම

072-9267136

249-උඩුා නෝඒ

ආර්.මච්.මම්.මමිා
සිදත් ජිනදාස් ම,ා

249-උඩුා නෝඒ, ා මොන්නෑකුාම

071-3802525

250-මඹාා ේ

මච්.මම්.නිාාංකා
ස්තමාලි ා හරත්
ා ම,

250-මඹාා ේ, ා කො ා ඒා හර

071-3802589

262-ගේපානඒ

ා ක් ග.ආර්.මච්.මම්.ව.
යූ.ා ක් ග රාිසිාංහ මි,

262-ගේපානඒ,

077-4319007

263-ආා බෝක් ගකාගම

ා ේ.මච්.මම්.ව.ා ක් ග
ා හරත් ම,ා

263-ආා බෝක් ගකාගම, ා මොන්නෑකුාම

රස්ථනා,කපුර

ා මොන්නෑකුාම
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විදුත් ැපමල

071-9499684

071-9767890

dsrasnayakapura@gmail.com

ලිියනය

264-කණුකැටි,

යූ.මේ.මම්.ුා ස්න්
ම,ා

264-කණුකැටි,,

267-ලීා කොාළිටි,

ආර්.මම්.ගාමිණී
බණ්ඩාර ම,ා

267-ලීා කොාළිටි,, රස්ථනා,කපුර

071-5640116

268-හළා ේ

මේ.මච්.ා ප්රම මාක
ම,ා

268-හළා ේ,

077-8024493

269-මේපානඒ

මච්.මම්.මෆථ.ෆරීහා
මි,

269-මේපානඒ,

ා මොන්නෑකුාම

ා මොන්නෑකුාම

ා මොන්නෑකුාම

071-4808403

071-3802504

මච්.මම්.ා ේ.කරුණා
 මාක ම,ා
ඩී.මම්.මස්ථ.මන්.ා ක් ග.
දස්නා,ක මි,

270-ා කෝරා,ාගම,
ා මොන්නෑකුාම

272-කඩිගාඒ ,ා,
03

ඩබ්.සී.රාංජිකා මි,

272-කඩිගාඒ ,ා, 03,

273-කඩිගාඒ ,ා,
01

ඩී.මම්.මස්ථ.මම්.දිස්ා
නා,ක ා ම,

273-කඩිගාඒ ,ා, 02, කඩිගාඒ

071-3802605

274-මඟුරන්කඩඒා

ඩබ්ලිේ.මම්.මයි.උද
,ාංගනි මි,

274-මඟුරන්කඩඒා, පේාම

072-9829460

275-සුාසිාංහපුර

ඩබ්.ව.මස්ථ.ාන්දන
ම,ා

275-සුාසිාංහපුර,

077-4603008

271-කුරුස්කුාම

276-රස්ථනා,කපුර
277-කණගුේාෑඒ
278-කේාාංචි,
279-හමේටුකුාම
280-උණා ගොේා

ආර්.මම්.කාණි
රාිපක් ග ා ම,
මච්.මන්.මරුණ
සුදර්ශය සණ ා හරත්
ම,ා
ආර්.මම්.ා ේ.බී.රස්ථ
නා,ක ම,ා
ව.මච්.මම්.ඩබ්.සුස්
න්් ම,ා
ඩී.මම්.මස්ථ.දස්නා,
ක මි,

071-3622537

271-කුරුස්කුාම,

කඩිගාඒ
කඩිගාඒ

කඩිගාඒ

071-0337878
071-8421024

276-රස්ථනා,කපුර, රස්ථනා,කපුර

071-3802594

277-කණගුේාෑඒ, රස්ථනා,කපුර

071-3802604

278-කේාාංචි,,

රස්ථනා,කපුර

072-5363302

279-හමේටුකුාම,

රස්ථනා,කපුර

072-3802671

හීා ාෝගම

071-5239769

280-උණා ගොේා,

281ා කෝන්ගස්ථඒා,ාගම

ඩී.මම්.මස්ථ.දස්නා,
ක මි,(ඒැඩ බාන)

281-ා කෝන්ගස්ථඒා,ාගම, හීා ාෝගම

071-5239769

282-මඹගම්මන

ඩබ්.ා ක් ග.මන්.ාක් ගමා
ලි ා ම,

282-මඹගම්මන,

071-3985927

285-රඹෑඒ
290-දිවුේාෑඒ

ආර්.මම්.ි, මාක
ම,ා
මම්.මෆථ.මන්.ා ස්ේඒ
න්දි ප්රනාන්දු

හීා ාෝගම

285-රඹෑඒ, හීා ාෝගම

071-2277569

290-දිවුේාෑඒ,හීා ාෝගම

071-3802521

291-නම්මුඒාඒ

ව.ව.මා බ්ා කෝන්
ම,ා

291-නම්මුඒාඒ, හීා ාෝගම

072-7505991

292-නීරාලි,ේද

ආර්.මම්.කමාාඒ ම
මි,

292-නීරාලි,ේද, හීා ාෝගම

077-6975549

303-උඩා හා න්ගම

යූ.ආර්.මස්ථ.ි, මස්ථස්
ම,ා

303-උඩා හා න්ගම, හීා ාෝගම

077-5744894
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270-ා කෝරා,ාගම

ළධකවැරපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 42
ා.ළධ වස්ෙ

283 - හීා ාෝගම
284 - කැබැේාෑඒ
286 කළුඒැන්නෑඒ
287 - දණ්ඩුඒාඒ
288 ්රණා ගොේා
289 - පහා
ගාළිටි,ාගම
293 - නිකඒැරටි,
උතුර
294 - නිකඒැරටි,
දකුණ
295 - ස්හාරගම
296 මාගේා ේගම
297 - මිේාා ගොඩ
298 - දි,ගම
299 හැඒැන්පැාැස්ථස්

ාළධ. නෙ

මච්.මම්.මයි.පී.ා හරත්
මි,
ටී.මම්.ටිකින්බණ්ඩා
ම,ා
ඩබ්.ා ක් ග.ටී.ජී.කුමාන්
ා ම,
ටී.මම්.මන්.ඊ.ා ්න්න
ා කෝන් මි,
ඊ.මම්.මම්.වකනා,ක
ම,ා
ආර්.මම්.මම්.ා ේ.රාි
සිාංහ ම,ා
මස්ථ.මච්.සී.මස්ථ.ස්මා
ා ස්න ම,ා
ආර්.මම්.ස්ා ේසුන්දර
ම,ා
ා ේ.මම්.ජී.මම්.ි,සු
න්දර ා ම,
ව.මච්.මම්.සී.ම්පත්
තු ම,ා
ටී.මම්.සී.පී.ා ්න්න
ා කෝන් මි,
ඩබ්.මම්.ළි, මාක
ම,ා
ඩී.මම්.මයි.මම්.දිස්ානා
,ක ා ම,

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

හීා ාෝගම , නිකඒැරටි,.

0776383201

-

හීා ාෝගම , නිකඒැරටි,.

0773293888

-

හීා ාෝගම , නිකඒැරටි,.

0713488448

-

හීා ාෝගම , නිකඒැරටි,.

0772451585

-

්රණා ගොේා, නිකඒැරටි,.

0773669635

-

නිකඒැරටි,.

0772654786

-

නිකඒැරටි,.

0713556929

-

නිකඒැරටි,.

0770443324

-

නිකඒැරටි,.

0717512702

-

නිකඒැරටි,.

0772865392

-

නිකඒැරටි,.

0778631225

-

නබඩෑඒ, නිකඒැරටි,.

0771655898

-

නිකඒැරටි,.

0775998764

-

300 - කිවුා ේගම

ඩබ්.මම්.ආර්.ටී.ස්ා ේ
ා කොන් ම,ා

නිකඒැරටි,.

0711225722

-

301 - නබඩෑඒ

ඩී.මම්.ටී.බී.දිස්ානා,
ක ම,ා

නබඩෑඒ, නිකඒැරටි,.

0718144071

-

302 - තුඹුේා

මස්ථ.මන්.ඩබ්.මම්.මම්.
රුඒන්මලී මි,

නබඩෑඒ, නිකඒැරටි,.

0775470064

-

304 ගාළිටි,ාගම

ඩී.මම්.ළි,ා ස්න ම,ා

නිකඒැරටි,.

0713541833

-

0714544871

-

0714485015

-

0770667237

-

0775738819

-

305 - හා මගම්මන
306 - බුදුමුත්්ාඒ
307 - හළුපැලි,ාඒ
308 - ඒදුරුස්ථස්

මම්.මයි.බී.ා ක් ග.බාංඩාර
නිකඒැරටි,.
ා ම,
ඩබ්.බී.සින්ා ස්න ම,ා නිකඒැරටි,.
ා ක් ග.පී.ආර්.මස්ථ.ප මර
හළුපැලි,ාඒ, මහගින්ේා.
ණ ම,ා
ඩී.මම්.මස්ථ.සී.දිස්ානා,
ඒදුරුස්ථස්, මහගින්ේා.
ක ම,ා
81

309 කන්ා දා ගදර
310 - ුළුගේා
311 - ගාා ගදර
312 දළුක් ගා ගොේා
313 - කරා කොා ේ
314 ඉහා කොාගම
315 -  මිමන්,ාඒ
316 - හේමිේාෑඒ

ඩබ්.මම්.ව.මස්ථ.ා බෝ
ා ගොේාාගම ා ම,
මච්.මම්.ටී.නාමේ
බණ්ඩාර ම,ා
ව.මම්.මන්.ප්රි,දර්ශය සණී
මි,
ඩබ්.මම්.මස්ථ.ඒන්නිනා
,ක මි,
ජී.ආර්.සී.පී.ගමා ව
ම,ා
මස්ථ.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ස්මර
ා කෝන් මි,
ඩබ්.මම්.කුසුමාඒතී
ා ම,
මස්ථ.මච්.මස්ථ.ඩබ්.ා ස්ම
සිාංහ ම,ා

ුළුගේා, නිකඒැරටි,.

0779161778

-

ුළුගේා, නිකඒැරටි,.

0718674447

-

නිකඒැරටි,.

0713702281

-

නිකඒැරටි,.

0775778316

-

නිකඒැරටි,.

0718003563

-

නිකඒැරටි,.

0773305875

-

නිකඒැරටි,.

0775123532

-

නිකඒැරටි,.

0719114277

-

317 - ඕා ්ො
දිවුේාෑඒ

මස්ථ.මච්.මම්.ඩී.මයි.බී.
ස්මරා කෝන් ම,ා

ඕ/ දිවුේාෑඒ, දිවුේාෑා ගොඩ.

0714708359

-

318 - කුඹුක් ගඒැඒ

ටී.මම්.ආර්.පී.ා ්න්න
ා කෝන් ා ම,

නිකඒැරටි,.

0712106539

-

නිකඒැරටි,.

0777105241

-

නිකඒැරටි,.

0717768150

-

ුා ාෝා ගදර, නිකඒැරටි,.

0774101570

-

නිකඒැරටි,.

0773701802

-

ුා ාෝා ගදර, නිකඒැරටි,.

0712945666

-

සින්ා ස්්ගම, නිකඒැරටි,

0778253168

-

ුා ාෝා ගදර, නිකඒැරටි,.

0711518845

-

මේ.මච්.මන්.රුඒන්
ාාංස්කාර ම,ා
ඊ.ව.ව.ා ක් ග.මදින්සිාංහ
320 - ඇාඒක
ම,ා
ඩබ්.මම්.මන්.ඒන්නි
321 - ුා ාෝා ගදර
නා,ක ම,ා
319 - ක ගමුඒ

325 ළින්නා පොා ේගම

ා ක් ග.පී.මස්ථ.මස්ථ.බී.ා හ
රත් ම,ා
බී.මස්ථ.ව.ස්ා ේසූන්,
ම,ා
ඩී.මම්.ඒයි.ඩී.දිස්ානා,
ක ා ම,
ඩබ්.මම්.පුාංචිබණ්ඩා
ම,ා

326 - සි,ඹාෑඒ

බී.මස්ථ.සී.ාාන්දනී මි,

දිවුේාෑා ගොඩ, නිකඒැරටි,.

0718087291

-

327 - කින්දිගේා

ඩබ්.මස්ථ.මන්.ස්ක්රමර
ත්න ම,ා

න්දීබැඳි ඇේා, මහඒ.

0768514721

-

328 - ඒාසිඒැඒ

ව.මම්.මස්ථ.ව.මා බ්නා
,ක ා ම,

238 , ඒාසිඒැඒ, බාේා.

0788189015

-

329 දිවුේාෑා ගොඩ

මස්ථ.මන්.ඩබ්.මම්.ා ක් ග.
බී.ුළුගේා ම,ා

දිවුේාෑා ගොඩ, නිකඒැරටි,.

0766351320

-

322 - රාංා දණිගම
323 ා බෝා ගොේාාගම
324 - මාඒ්ගම
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දේපොමියතිචගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 82
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

330 සි,ඹාන්ගමුඒ

මච්.මම්.මස්ථ.ා හරත්
ම,ා
ආර්.මම්.මනුර ම,ා

331 ්ාාඒ
332 ්ාාදළිටි,
333 කුඹුක් ගකඩඒා
334 කම්බුඒ ඒන
335 ගේගින්,ාඒ
336 ා පොා හොරඒත්්
337
ා මොරා ගොේාාගම
338 බුේනෑඒ
339 ා ස්රුගස්ථ,ා,
340 නිකඒැඒ
341 ගාහිටි,ාගම
342 ා හරත්ගම
343 ස්ාලි,ගම
344 ඉහා  මිමන්,ාඒ
345 මාමුණුගම
346 ප මරැන්ා න්ගම
347 මඩගේා
348 කින්බමුා ණ්ගම
349 දා ේ
350 ා පොතුස්ා
351 පේා ාකැා ේ
352 ා බෝා ගොේා
353 කුඹුකුාාඒ
354 ා පොේළි මගම
355 මමුණා කොා ේ

ලිියනය

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ව.මම්. මාකරත්න
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ම,ා
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ආර්.මම්.ආර්.ා හරත් ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කුමාන් මි,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
මච්.මම්.ඩී.බී.ා හරත් ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ා ම,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ඊ.ා ේ.මම්.මනුරකුමා ප්රාා ේශී, ා ේකම්
න් මි,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ඩී.මම්.මස්ථ.ආර්.කුමා ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ර ම,ා
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ආර්.මම්.සී.රත්නා, ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ක ා ම,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ීම.මච්.කුාරත්න
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
බාංඩාර ම,ා
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ආර්.මම්.ව.මච්.රාි
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
පක් ග මි,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
පී.ව.ව.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය ස ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ණී මි,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ආර්.මම්.පී.මන්.ා ක් ග. ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ා හමාන්්ර මි,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ආර්.මම්.ව.මස්ථ.බාංඩා ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ර ම,ා
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ඊ.මම්.ා ක් ග.වකනා, ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ක ා ම,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ඩබ්.මම්.ඩී.බී.වකනා ප්රාා ේශී, ා ේකම්
,ක ා ම,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
සී.මම්.මන්.මේ.ාන් ප්රාා ේශී, ා ේකම්
්රා ස්කර මි,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
බී.ව.මස්ථ.කුමාන්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
බාාසූන්,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
මස්ථ.ා ක් ග.ා පොේා කො ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ටුඒ මි,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ඩබ්.මම්.ටී.ප්රි,දර්ශය ස
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ණි ා ම,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ආර්.මම්.ඊ.පී.රත්නා ප්රාා ේශී, ා ේකම්
,ක ම,ා
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
මච්.මම්.ජී.ආර්.ා හර ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ත් ම,ා
ා පොේළි මගම කාර්,ාා,
බී.මම්.මස්ථ.මස්ථ.බස්ථ
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
නා,ක ම,ා
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
මච්.මම්.ඩී.ා ක් ග.නිශය සා ප්රාා ේශී, ා ේකම්
මලී මි,
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ආර්.මම්.මස්ථ.ද,ාන
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
න්ද ම,ා
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ඩබ්.ව.පී.ීමරසිාංහ
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ම,ා
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ා ක් ග.බී.ඩබ්.මම්.මන්. ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ආර්.බාංඩාර ම,ා
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
83

දුරකාන නංකය

0718037704
0773930722
0728307523
0778611607
0713682907
0710369819
0716636078
0714630575
0779743515
0787142368
0713803347
0714456059
0712119923
0773166676
0716188394
0713803328
0711812945
0711870454
0713803618
0714069298
0713803627
0712803604
0716777599
0725796063
0713803332
0776906335

විදුත් ැපමල

-

356 හා මගමුඒ
357 ගාා ගදරගම
358 නි,දඒන,
359 මීය ගස්ථඒැඒ
360 මේමස්ථන
361 හත්ා පොකුණ
362 ්ේපත්ඒැඒ
363 ගේකැටි,ාගම
364 ා දඹ ගා
365 ා කෝරුඒාඒ
366 ගේ ැාංඒැඒ
367 ඉඳිා ගොේා
368 බාා ගොේා
369 රාඒාඇා
370 දාගම
371 මා මබඳ, උතුර
372 මා මබඳ, දකුණ
373 මගාා ර්
374 රා ේ
375 ඒදුරැස්ථස්
376 කලුගේා
377 ා ඒාන්ා ගොේා
378 ඉහා
ා ්ළිම,ාඒ
379 මඹගස්ථඒැඒ
380 බක් ගමීය ඒැඒ
381 ්ාමේගම
382 කාඒාන
383 ඒැලිදේා
384 දීගම

ආර්.ඒයි.මම්.මයි.පී.ද
ස්නා,ක ා ම,
ආර්.මම්.ස්මාාඒ ම
මි,
ආර්.මම්.මහින්ද
රත්නා,ක ම,ා
මච්.ජී.ව.මම්.ලි,න
ා ව ා ම,
ා ක් ග.බී.මස්ථ.නිස්ාංස්ාා
බස්ථනා,ක ා ම,
මච්.මම්.ස්මන්
බාංඩාර ම,ා
ව.මයි.ලි,නා ව
ම,ා
ඩබ්.මස්ථ.මස්ථ.රාිපක් ග
මි,
ව.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ම්ප
ත්තු ම,ා
පී.මම්.ව.මස්ථ.ප මරාි
මි,
ඩී.මම්.කුසුමාඒ ම
මි,
ආර්.ව.සී.ආර්.රණ
තුාංග ා ම,
ා ේ.බී.ඉහාා ගදර
ම,ා
ා ේ.බී.ඉහාා ගදර
ම,ා
ා ේ.මස්ථ.පේමසින්
ම,ා
ා ේ.පී.සී. ද ා ස්ොයිස්ා
මච්.මම්.සී.මච්.ා හර
ත් ා ම,
මම්.ජී.මස්ථ.මා බ්ා ස්
කර මි,
ව.ජී.මන්.ගුණඒර්ධ්
න ම,ා
ව.මම්.මේ.ඩබ්.ා ප්රම
ාන්්ර ම,ා
ව.මම්.මයි.මස්ථ.ම්ප
ත්තු ා ම,
මච්.ජී.ආර්.මන්.ා ස්
නස්රත්න මි,
මම්.ව.ව.මස්ථ.මාරසිාං
හ මි,
පී.ා ක් ග.ආර්.වකනා,
ක ම,ා
පී.ා ක් ග.ආර්.වකනා,
ක ම,ා
ආර්.ව.ව.ා ක් ග.
රණඒක ම,ා
ා ක් ග.ව.මස්ථ.මස්ථ.ඒර්
ණකුාසූන්, ම,ා
මච්.මම්.මමි්ා
කුමාන් මි,
මම්.ව.ව.මස්ථ.මාරසිාං
හ මි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
84

0712988667
0727989681
0713803612
0715176431
0713803574
0718339312
0713803635
0712803507
0718666754
0726591873
0778609345
0713803524
0719178149
0719178149
0722030915
0702603269
0713803587
0713803552
0717043711
0713444191
0713803567
0713803596
0724586995
0718149194
0718149194
0725156301
0726460217
0713803549
0724586995

-

385 ා පොන්නිාඒ
386 ා දකදුඒා
387 ්ම්බුඒ
388 ා දොරා ේරුඒ
389 හාංගමුඒ
390 උතුරුඒැේා
391 ා හනඒ
392 ්ේඒැහැර
393 ා කොස්ථගහඇා
394 මකුේා පෝ
395 හක් ගඒටුනාඒ
396 සි,ඹාාඒැඒ
397 ්ාාා කොාඒැඒ
398 ඇාගමුඒ
399 රැකෑවුා
400 නිකඒැහැර
401 හේමිේාඒැඒ
402 ඒැලිළිටි,
403 ා මොා රොත්්
404
කෑරාන්කඩඒා
405
ා පොේගහන්ා ගොඩ
406 මඟුේගමුඒ
407 ඉමිහානිා න්ගම
408 බේා ේගම
409 මඩහා පොා
410 මැදකන්ද
411 පරගහඇා

ඩී.ව.ජී.ා ක් ග.දිස්ානා,
ක මි,
මම්.පී.ඩී.සුරාජි
මධුාාෂිණි ා ම,
ව.ඩී.පී.සී.ා ස්නස්ර
ත්න ම,ා
මච්.ඩබ්.මයි.ා ස්නාධී
ර ම,ා
ා ක් ග.බී.මම්.මස්ථ.ස්ම
ාදාස් මි,
පී.ඩබ්.ඩී.මේ.රූපසිාං
හ ා ම,
බී.මම්.රත්නා,ක
බාංඩා ම,ා
ඩී.මයි ස්මන් කුමාර
ම,ා
ආර්.ා ක් ග.මස්ථ.බී.ව.ම
ම්.මන්.සූන්,බාංඩාර
ා ම,
ආර්.පී.සී.ආන්,රත්
න ම,ා
ආර්.මම්.ඊ.පී.රත්නා
,ක ම,ා
මච්.මම්.ා ක් ග.මස්ථ.
ා ක් ග.ා හරත් ම,ා
මච්.පී.ජී.ප්රි,දර්ශය සණි
මි,
ඊ.මම්.ස්මරනා,ක
ම,ා
ඊ.මම්.ස්මරනා,ක
ම,ා
ආර්.මම්.ි,න්්
බාංඩාර ම,ා
මයි.මම්.ඩී.ස්මාසින්
ම,ා
බී.ඩී.මන්.මස්ථ.ි,සිාං
හ ා ම,
ඩී.මම්.මන්.පී.දිස්ානා
,ක ා ම,
බී.මම්.ව.පී.දිස්ානා,
ක ා ම,
ආර්.මම්.ජී.ා ක් ග.රාි
පක් ග මි,
ආර්.මම්.ජී.ා ක් ග.රාි
පක් ග මි,
ඩබ්.මම්.ව.ස්ා ේ
ා කෝන් ම,ා
ා ක් ග.ඩබ්.ශ්රි,ාණි
ාන්්රා්ා මි,
බී.මම්.ව.බණ්ඩාර
නා,ක ම,ා
මස්ථ.මම්.ව.කරුණාර
ත්න ම,ා
ා ක් ග.ඩබ්.ශ්රි,ානි
ාන්්රා්ා මි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම

0713803384

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ා පොේළි මගම

0713143950
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0713803657
0713803367
0710387878
0771172607
0713803593
0713803645
0716045495
0713803626

0723571816
0779894823
0713803411
07247377175
0724737175
0718885151
0715224181
0713803571
0757292721
0713803313
0729180226
0729180226
0713803502
0770487991
0713803313
0713803408
0770487991

-

ඉේබාගමුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 74
ා.ළධ වස්ෙ

දි,තුා ර්
නාබැ
පන්ලි,ේද
ඕමාරා ගොේා
ගුරුස්ථස්
උස්ථස්ාඒ
දිවගාඒත්්
දිේා දණි,
ා පොේකටුඒ
නීරම්මුේා
ා ේඒගින්,
කිඹුේඒානා හ,
ා ඒේගාා
යුනිමේ 03
කටුා පෝ
ා නේලි
 මහඒ
ගා න්ා ගොඩ
ා ගොඩරත්මා ේ
්ම්මි
මානපා,
හිපේඒ
ා ප්ේදඒ
ා බෝගමුඒ
මහමුකාන්,ා,
හාංගමුඒ
කඳුාඒ
කින්බමුණ
ා ගොඩගම
දරමිටිා පොා
හිේදන
කන්ා ේා ගදර
සි,ඹාාඒැහැර
මැේා ේකැටි,

ාළධ. නෙ

ආර්.ජි.යු.මන්.බණ්ඩාර ම,ා
මච්.ව.මන්.මස්ථ.ි,ඒර්ධ්න
මි,
ඒයි.මම්.ළි.ි,ඒර්ධ්න ම,ා
ආර්.මම්.පී.පී.ා හමකුමාර
ම,ා
ආර්.මම්.පී.පී.ා හමකුමාර
ම,ා
ඩබ්.මම්.යු.ඊ.ා ක් ග.ීමරා ස්කර
ා ම,
ටී.මම්.ටි.ා ක් ග.රත්නා,ක මි,
ටී.මම්.ටි.ා ක් ග.රත්නා,ක මි,
මනුර ගමා ව ම,ා
ා ක් ග.මම්.ව.මයි.ා ක් ග.කරස්ගා
මස්ථ.මන්.බී.මම්.ඉන්දික
කුමාර ම,ා
ා ක් ග.මම්.මස්ථ.මන්.කටුා කන්ද
ා ක් ග.ව.සී.ීම.ා ක් ග.රූපසිාංහ මි,
ා ක් ග.මම්.ව.මයි.ා ක් ග.කරස්ගා
ම,ා
ආර්.ජි.මන්.ඩි.ා ස්ොමා ස්කර
මි,
ා ක් ග.මම්.මස්ථ.මන්.කටුා කන්ද
ම,ා
මච්.මම්.ගුණ මාක බණ්ඩා
ම,ා
මස්ථ.මම්.මස්ථ.මස්ථ ාාංකා මාක
ම,ා
මච්.මම්.ගුණ මාක බණ්ඩා
ම,ා
ඩබ්ලිේ.ආර්.කුමාන්හාමි මි,
මච්.මම්.ාන්දන මා බ්සිාංහ
ම,ා
මච්.මම්.පී.බී.ා හරත් ම,ා
ඩි.සි.දිස්ානා,ක මි,
ා ක් ග.ස්.ස්ා රෝිනි මි,
ා ේ.මම්.ා ප්මදාස් ම,ා
ආර්.මම්.ව.බී.රත්නා,ක ම,ා
මයි.ා ක් ග.මම්.ව.ිම.ා කොස්ථසින්
න ම,ා
මම්.ආර්.මන්.ජීඒන් ම මි,
ා ේ.මච්.මන්.ස්ාංකේපනී මි,
ඩබ්.පේමා ස්ක්රමසිාංහ මි,
මච්.මම්.මම්.ළි.ා හරත් ම,ා
මස්ථ.ව.මම්.මයි.ඩි.ආන්,ා ස්න
ම,ා
මස්ථ.මම්.ව.මන්.ි, මාක මි,
ආර්.ව.ටිකින්බණ්ඩා ම,ා

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

දි,තුා ර් , මැේසින්පුර
නාබැ ,මැේසින්පුර

071-3281470
071-5754159

-

පන්ලි,ේද,මැේසින්පුර
ඕමාරා ගොේා,පන්ලි,ේද

077-6953171
071-3804018

-

ගුරුස්ථස් , මැේසින්පුර

071-3804018

උස්ථස්ාඒ , මැේසින්පුර

077-3098261

දිවගාඒත්්,මැේසින්පුර
දිේා දණි, , මැේසින්පුර
ා පොේකටුඒ,මැේසින්පුර
නීරම්මුේා , මැේසින්පුර
ා ේඒගින්,,මැේසින්පුර

071-3803733
071-3803733
072-6229733
071-6487490
071-4666882

කිඹුේඒානාහ,,කිඹුේඒානාහ
,
ා ඒේගාා,ා නේලි,
යුනිමේ 03,කිඹුේඒානා හ,

071-2588233

කටුා පෝ,ා නේලි,

071-2816354

ා නේලි,,ා නේලි,

071-2588233

 මහඒ,කුඹුක් ගඒැඒ

071-4682140

ගා න්ා ගොඩ,කුඹුක් ගඒැඒ

071-8603192

ගා න්ා ගොඩ,කුඹුක් ගඒැඒ

071-4682140

්ම්මි ,කුඹුක් ගඒැඒ
මානපා,,කුඹුක් ගඒැඒ

071-3803679
071-8185815

-

හිපේඒ,කුඹුක් ගඒැඒ
ා ප්ේදඒ,මහමුකාාං,ා,
ා බෝගමුඒ,ඉබ්බාගමුඒ
මහමුකාාං,ා,,මහමුකාාං,ා
,
හාංගමුඒ,ඉබ්බාගමුඒ
ඒාස්ථකන්ද ඒත්්,ඉබ්බාගමුඒ

071-5698096
077-2078336
071-3803993
072-3524525

-

072-8970578
071-8550674

-

්ම්මි ,කුඹුක් ගඒැඒ
ා ගොඩගම ා ගොකරැේා
කින්දිගේා,ඉබ්බාගමුඒ
දරමිටිා පොළ,ා ගොකරැේා

072-7012144
071-7771716
071-6427496
077-6346708
072-3725530

-

078-3947644
072-1113397

-

දඹුේාපාර,්ේා ගොඩළිටි,,
ඉබ්බාගමුඒ

ා ගොකරැේා ා ගොකරැේා
ගනීමුේා,කින්ඳිගේා
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071-3803979
071-6487490

-

-

-

ඉ/ා ගොකරැේා
නින්දපැේා
ා දොළුඒ
දී,ාඒ
ඒෑඒාගම
මරගම
පුදුක් ගකුාම
ා ේනඒ
නැකැත්්

ඩබ්.මම්.ආනන්ද ා හරත් ම,ා
ටී.මම්.නාානී මාංගලිකා මි,
මච්.මම්.මස්ථ.ඩී.පී..ි,සුන්දර
ම,ා
මච්.මම්.ාන්දන මා බ්සිාංහ
ම,ා
මච්.මම්.මස්ථ.ඩී.පී..ි,සුන්දර
ම,ා
ඩබ්ලිේ.ආර්.කුමාන්හාමි මි,
ා ේ.මච්.මන්.ස්ාංකේපනී මි,
ා ක් ග.ව.සි.ස්ා ේා ස්න මි,

කින්බමුණ,ඉබ්බාගමුඒ
මඹන්ා පොා,මැේසින්පුර
හිපේඒ,කුඹුක් ගඒැඒ

077-7070681
071-9236588
072-5769757

මානපා,,කුඹුක් ගඒැඒ

071-8185815

ා දොඹගහා ගදර,කනඒ,මහමු
කාාං,ා,
මරගම ා ගොකරැේා
කදුාඒ,ඉබ්බාගමුඒ
ස්මන්,නැකැත්්,ා ගොකරැේ
ා
නැකත්් ා ගොකරැේා

071-5391426

හිේදන,ා ගොකරැේා
හිේදන ඒත්්, හිේදන,
ා ගොකරැේා
කහ ා ඒා,මැේසින්පුර
බණ්ඩිා පොා,මැේසින්පුර

071-0719968
071-0591188

-

072-4805764
071-4666882

-

කරදා ගොේා,මැේසින්පුර

071-0591188

ළි පහමුණ,මැේසින්පුර

077-8909933

දිවගාඒත්්,මැේසින්පුර

077-8909933

පුස්ථස්ැේා ේගම,මැේසින්පුර

072-3725530

කැන්දඒා,මැේසින්පුර

071-3803694

මහගම,මැේසින්පුර

071-3803694

රාා ගදර,මැේසින්පුර

071-3281470

-

071-3803679
071-7771716
071-4666882

-

රාා ගදර

මන්.ව.ා ක් ග.ඉ ාරා නිශය සථශය සාංක
මි,
මයි.පී.ි,නාා ම,ා
ටී.මම්.සුමි්ා ා ්න්නා කෝන්
මි,
ා ක් ග.ව.සී.ීම.ා ක් ග.රූපසිාංහ මි,
මස්ථ.මන්.බී.මම්.ඉන්දික
කුමාර ම,ා
ටී.මම්.සුමි්ා ා ්න්නා කෝන්
මි,
ළි.ආර්.මන්.මස්ථ.ා ප්රමරත්න
මි,
ළි.ආර්.මන්.මස්ථ.ා ප්රමරත්න
මි,
මස්ථ.ව.මම්.මයි.ඩි.ආන්,ා ස්න
ම,ා
ා ක් ග.යු.මේ.සි.පු ථපකුමාර
ම,ා
ා ක් ග.යු.මේ.සි.පු ථපකුමාර
ම,ා
ආර්.ජි.යු.මන්.බණ්ඩාර ම,ා

ා ම/දි,තුා ර්

ඩබ්.ව. ා හමාන්්රසින් ම,ා

ා ම/දි,තුා ර්,මැේසින්පුර

071-5874081

ා පොේා ගොේා

ා පොේා ගොේා,ා ගොකරැේා

071-8236987

උඩ්ම්මි

ඩබ්.මම්.මම්.ා පොඩිමැණි
ා ක් ග මි,
මච්.මම්.පී.බී.ා හරත් ම,ා

උඩ්ම්මි ,ා ගොකරැේා

071-5698096

-

මැදා ගදර

මස්ථ.ඩි.මන්.ාන්්රපාා මි,

මැදා ගදර,ා ගොකරැේා

071-3803809

-

්ේා ගොඩළිටි,

ටි.ව.ස්ජි්ානන්ද ම,ා

්ේා ගොඩළිටි,,ඉබ්බාගමුඒ

071-8479718

-

කින්ඳිගේා

ටි.ව.ස්ජි්ානන්ද ම,ා

කින්ඳිගේා,ඉබ්බාගමුඒ

071-8479718

-

ඉබ්බාගමුඒ

071-8550674

ඉපාඒ

මයි.මම්.ව.ිම.ා කොස්ථසින්න
ම,ා
ඩී.ජී. ස්මරජීඒ ම,ා

ඉබ්බාගමුඒ,ඉබ්බාගමුඒ
ඉපාඒ,ඉබ්බාගමුඒ

071-6061008

-

ා ප/නැාඒ

ඩී.ා ක් ග.දිස්ථනා රාංිනී මි,

ා ප/නැාඒ,ඉබ්බාගමුඒ

071-5271451

-

මුරු්ඒ

ව.ා ක් ග.ග,ත්රි මි,

මුරු්ඒ,ඉබ්බාගමුඒ

071-3803797

-

ා දා හේගමුඒ

මා.මම්.නඒරත්නම,ා

ා දා හේගමුඒ,ඉබ්බාගමුඒ

072-2663484

-

උඩා ඒා

ඩී.ජී. ස්මරජීඒ ම,ා

උඩා ඒා,ඉබ්බාගමුඒ

071-6061008

-

ඒඩුා පොා

ව.ව.මස්ථ.මම්.මමරා ස්කර
මි,
නිාන් ම ධ්ම්මිකා කුමාන්
මි,

පන්නා. ඉබ්බාගමුඒ

071-6970420

පන්නා. ඉබ්බාගමුඒ

071-2449494

මැදගම්ා පොා
මඹන්ා පොා
කහ ා ඒා
බණ්ඩිා පොා
කරතා ගොේා
ළි පහමුණ
මැදමුේා
පුස්ථස්ැේා ේගම
කැන්දඒා
මහගම

පන්නා
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072-7410069

-

-

-

-

-

ගේකැටිගම

ා ක් ග.මච්.ව.ා පා ර්රා ම,ා

ගේකැටිගම,ඉබ්බාගමුඒ

071-3804036

-

බක් ගමීය ා ගොේා

ා ක් ග.ව.මාානී

බක් ගමීය ා ගොේා,ඉබ්බාගමුඒ

077-9637367

-

කුඹේමාංග

ටි.ව.මම්.මන්.මධිකාන්

කුඹේමාංග,ඉබ්බාගමුඒ

071-3804731

-

නෑිමලිකුඹුර

නෑිමලිකුඹුර,ඉබ්බාගමුඒ

071-0579060

ා හා න්ා ගදර

ආර්.මම්.ආනන්ද බණ්ඩාර
ම,ා
ආර්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.රාිපක් ග

ා හා න්ා ගදර,ඉබ්බාගමුඒ

071-3803726

ම/ා ේ මලිමාංග

මන්.මස්ථ.මමරසිාංහ

මඩිා වා ේ මලිමාංග,ඉබ්බාගමුඒ

077-2446462

ගදේන්වත්

-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය

ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 43
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

428 ිහපාගම

ආර්.මම්.ව.මම්.
රත්නා,ක

ිහපාගම,කුඹුක් ගගැා මේ

071-3804109

-

429 කුඹුක් ගගැා මේ

මස්ථ.මම්.ව.
ස්මරා කොන්
ඊ.පී.ා ක් ග.මස්ථ.
කරුණාරත්න

කුඹුක් ගගැා මේ,කුඹුක් ගගැා මේ

071-9084142

-

ස්න්්ානාගම,කුඹුක් ගගැා මේ

071-3804136

-

ා ේ.මම්.මන්. ි,සිාංහ
ව.ව.මස්ථ. මමරසිාංහ
මච්.මම්. දස්නා,ක
පී.පී.සී.මේ.
ා ප්රමකුමාර
බී.මස්ථ. පේමකුමාර
ඊ.මම්.මන්.මන්. කුමාර
ා ක් ග.පී.පී. බාාසූන්,

ා බොරළුඒ,කුඹුක් ගගැා මේ
ා හමේටිගම,කුඹුක් ගගැා මේ
 මත්්ඒැේා,කුඹුක් ගගැා මේ
නිකා ගොේා,කුඹුක් ගගැා මේ

071-3804132
071-6267398
071-5143348
071-2501670

-

මරාංකැා ේ,නිකදළුා පෝ
නීරාස්,,නිකදළුා පෝ
 මත්්ඒැේගාා,නිකදළුා පෝ

072-4586699
071-3804162
071-3804280

-

430 ස්න්්ානාගම
431 ා බොරළුඒ
432 ා හමේටිගම
433  මත්්ඒැේා
434 නිකා ගොේා
440 මරාංකැා ේ
441 නීරාස්,
442
 මත්්ඒැේගාා
464 මාාගමුඒ
(ඒැ.බ)
443 ඒඩුඒාඒ

ලිියනය

මාාගමුඒ,නිකදළුා පෝ
ඩබ්.මම්.මම්.ඩී.ා ක් ග.
රත්නා,ක

ඒඩුඒාඒ,කුඹුක් ගගැා මේ

071-3804105

-

444 ා නන්,ාඒ

ව.පී.මන්.ඩී.
ා ස්ා නස්රත්න

ා නන්,ාඒ,කුඹක් ගගැා මේ

077-1881754

-

445 ්ඹගේා
446 පන්නඒ
447
ා නළුම්පත්ගම
448 සීරාංා ගොඩ

මච්.මම්. කරුණාරත්න
මන්.ජී.ආර්. කුාසූන්,
ා ේ.මම්.මන්.සී.
ි,සිාංහ
ඩබ්.මේ.ටී.ා ක් ග.
නානා,ක් ගකාර

්ඹගේා,නිකදළුා පෝ
පන්නඒ,නිකදළුා පෝ
ා නළුම්පත්ගම,නිකදළුා පෝ

072-4587764
072-5289648
071-2967687

-

සීරාංා ගොඩ,නිකදළුා පෝ

071-3804100

-

449
ා පොතුඒාා ගොන්න

ඊ.මම්.මන්.මස්ථ.
වකනා,ක

ා පොතුඒාා ගොන්න,නිකදළුා පො
්

071-3804092

-

450 දිවුේඒැඒ
451
කැකුාාඒා(ඒැබ)
452 නැාඒ
453 මළුත්ගම

මච්.ා ේ.ා ක් ග.ආර්.
ා පා ර්රා

දිවුේඒැඒ,්ඹගේා
කැකුාාඒා,්ඹගේා

071-8056262

-

මච්.මම්.ව.සී. බණ්ඩාර
ා ේ.මම්.බී.ඩබ්.ා ක් ග.
ි,සූන්,

නැාඒ,නිකදළුා පෝ
මළුත්ගම,නිකදළුා පෝ

071-8056300
071-8056270

-
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454
කුඩාඋ,න්ගේා
455 උ,න්ගේා

ආර්.මව. නිමේ
රණසිාංහ
ඩබ්.මම්.සී.මස්ථ.
ීමරා කෝන් මි,

කුඩාඋ,න්ගේා,නිකදළුා පෝ

072-0174097

-

උ,න්ගේා,නිකදළුා පෝ

078-6087246

-

456 කාටුඒාගම
457 ා ේරගා

ව.ව. ඉන්දිකා කුමාන්
ආර්.මම්.ව.යූ.
ි,ා කොඩි
මන්.මස්ථ. සින්ඒර්ධ්න

කාටුඒාගම,නිකදළුා පෝ
ා ේරගා,නිකදළුා පෝ

071-3804067
071-2967687

-

දිගන්ා කොන්ඒැඒ,නාා ගොේාා
ගම
 මිමන්ඒැඒ,නාා ගොේාාගම

071-3804051

-

071-3804205

-

හින්ළිටි,,නිකදළුා පෝ

071-3804153

-

හින්ළිටි,,නිකදළුා පෝ

071-3804263

-

458
දිගන්ා කොන්ඒැඒ
459  මිමන්ඒැඒ
460 හින්ළිටි,
461 නිකදළුා පෝ

මම්.ආර්.ව. ජීඒන්
කුමාර
ජී.මච්.ා ක් ග.පී.
කුා මාක
ඩී.මම්.මම්.මම්.
දිස්ානා,ක

462 මකුේමා ඩ්
463 හිදඒැඒ

ා ක් ග.ජී. පත්මාඒතී
මස්ථ.මව.මම්.මයි.ටී.
සූන්,ආරච්චි

මකුේමා ඩ්,නිකදළුා පෝ
හිදඒැඒ,නිකදළුා පෝ

077-5307453
071-3804158

-

464 මාාගමුඒ

ා ක් ග.පී.පී. බාාසූන්,
(ඒැ.බ)

මාාගමුඒ,නිකදළුා පෝ

-

-

465 ා ේා ගොේා

ආර්.මම්.ව.ා ක් ග.
ි,ා කොඩි

ා ේා ගොේා,නිකදළුා පෝ

072-8688694

-

466 හතුා ඒා

ආර්.මස්ථ.ආර්.මයි.
දිේරුක් ගෂී

හතුා ඒා,නිකදළුා පෝ

071-3804159

-

ුණුා පොා,නිකදළුා පෝ
ා මොරා ගොේා,ුණුා පොා

071-6487613
071-3804104

-

මකුේඒැඒ,මකුේඒැඒ
්න් මන්ගම,මකුේඒැඒ

072-9628945
077-8560099

-

කින්දිගා ා ගදර,මකුේඒැඒ

072-5189001

-

ා පොතුස්ා,
සීරාදුන්න,ා ප.නැාඒ,ඉබ්බාග
මුඒ
කනඒ,මහ මූකාන්,ා,

072-1068337
071-8989352

-

071-3804313

-

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

037-3872916

-

467 ුණුා පොා
ා ේ.මම්. ා ප්රමරත්න
468 ා මොරා ගොේා ආර්.මම්.ඩී.පී.
රත්නා,ක
469 මකුේඒැඒ
පී.ව. ,ස්ඒතී
470 ්න් මන්ගම
ජී.මම්. ා ර්ණුකා
ප්රි,ාංගනී
471 කින්දි ගා
ආර්.ා ක් ග.ා ේ.
ා ගදර
ආන්,පාා
472 ා පොතුස්ා
මච්.ව.ව. දිේහානි
473 සීරාදුන්න
ඩබ්.ජී.ඩී. ස්ා ේඒර්ධ්න
474 කනඒ

ඩී.මම්.පී.
ා ස්ා නස්රත්න

ම.දීගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 113
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

උඩකැන්දඒා 527

ා ක් ග.මම්. ආනන්ද ස්රත්
ම,ා

උඩකැන්දඒා, මැේසින්පුර

ආදාා පොා - 528

ඩ්.ඩබ්.පී.ආර්.ඩබ්.මම්.ඩී.
බී ා ගොපේාඒ ම,ා

82,ා ගොපේාඒ,ා ගොකරැේා

776239375

danushkasp@gmail.
com

පරගස්ථඒැඒ - 529

ඩබ්.පී.ගුණඒතී මි,

ා කොස්ථඒත්්,ා ගොකරැේා

722647229

-

89

ා දොඩම්ගහ
ා කොටුඒ - 530

ඩබ්.මම්.ව. ීමරා ස්කර
ා ම,

මක් ගකරපහ,ා කොස්ථඒත්්,
ා ගොකරැේා

716319283

anoshaweerasekara
@yahoo.com

ා කොස්ථඒත්් – 531 ඩී.මම්.මස්ථ.ආර්.ආනන්ද
ඒර්ධ්න මි,

ා ගොලුඒාා හන,ා දොඩම්ගස්ථා
න්ද

726391911

-

කනුා ගොේා –
532

ඊ.ා ක් ග. ඉන්දී ම,ා

කටි,ාඒ, උඩා හන,
ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

783546820

kanishkaedi@gmail.
com

ඒෑගම – 533

බී.මම්.ා ේ.මස්ථ.ා ක් ග
බනථා නක මි,

132/1,ා ප්ාංගේා,ා ගොකරැ
ේා

719437797

bannekajayanthi@y
ahoo.com

කටි,ාඒ – 534

ආයි.ඩී.ආර්.සී ි,රත්න
ම,ා

කහ ගහ ප්ා
පාර,මදුරාා ගොඩ

773853841

rohanachampika56
@gmail.com

උඩා හන – 535

ආර්.ඩී.මස්ථ.මස්ථ
ස්මරසූන්, ම,ා

නිතුේළිටි,,මදුරාා ගොඩ

778669567

-

මිනිරන්ගම – 536

ා ක් ග.ව.ා ක් ග.මස්ථ.
ා ස්නාරත්න ම,ා

ා කොා ාොන්ගහළිටි,,කදුපළා
්,මදුරාා ගොඩ

776170560

-

ඉහළ
උඩත්්ාා පොා 537

මස්ථ.ව.මස්ථ.සුන්,ආරචිච්
ා ම,

මස්ථ.ව.පී.බාා ර්,ලිහිනි
ඒැහැර,ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

712967901

sooriyasas@gmail.c
om

පහා
උඩත්්ාා පොා –
538

බී.මම්.පී ා ස්නස්රත්න
මි,

මීය  ළිටිා ේ
ා ගදර,ා ප්න්ගේා,
ා ගොකරැේා

717338549

senavirathnebmp12
3@gmail.com

714971337/7734
56059

-

ා කොටුා හන – 539 ව.පී.ජී.ආර්.පු ථප කුමාර
ම,ා

කහ ගහමුා,
ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

ඒඳුරැස්ථස් – 540
බී.ඩී ා ස්නස්රත්න ම,ා
කැාෑමුේා – 541 පී.ඩී.සී දම,න් ම මි,
නිතුේ ළිටි, – 542 ා ක් ග.ව.පී පු ථප කුමාර
ම,ා
කඳුපළා් – 543
ා ක් ග.ව.මස්ථ. ස්න්ධ්යා
කුමාන් මි,

කදුපළා්,මදුරාා ගොඩ
ඒදුරැස්ථස්,මදුරාා ගොඩ
කදුපළා්,මදුරාා ගොඩ

779970718
778020203
776789989

-

ා ාොඩන්ඒත්්,මදුරාා ගොඩ

719428598

-

දිනිමිණි,ා ්ැන්න
– 544

ඩී.ඩී.ව.පී. ගුණා ස්න

උඩඒත්්,ා කොා රොස්ථස්,ා දොඩ
ම්ගස්ථාන්ද

723252961

-

ා ්ාඹුගේා –
545
බාඒත්්ා – 546

ඩබ්.මම්.ඊ.ා ක් ග.මන්.ස්ා ේ
රත්න ා ම,
පී.ජී.ීම.මස්ථ. ස්මාසූන්,
ා ම,

කදුපළා්,මදුරාා ගොඩ

778020204

-

ා නො.67/1 ,ඒැඒපාර,
කණුා ගොේා,
ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

711876444

malivindi2015@out
look.com

මාා කොාමඩ –
547

ව.ව ි, මාක ම,ා

දිනිමින,ා්ැන්න,
මදුරාා ගොඩ

776719433

-

ා කොා රොස්ථස් –
548
ා දොඩම්ගස්ථාන්ද –
549

ා ක් ග.ඩී.ව.මා බ්රත්න
ම,ා
ඩී.මම්.මන්.ා ක් ග
දස්නා,ක මි,

කදුපාා්, මදුරාා ගොඩ

727070484

-

ා ගොළුඒාා හන,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

726637413

-

මීය ළිටි, – 550

බී.මම්.යූ.ා ේ. නඒරත්න
ම,ා

උඩකැන්දඒා, මැේසින්පුර

755501303

-

රත්ස් – 551

ඩබ්.ව.ඒයි.ස්රසිාංහ මි,

ලිහිණිඒැහැර,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

728802070

-

ා ගොපේාඒ – 552

ආර්.මම්.ආර්.ා ක් ග.
රත්නා,ක මි,

දරමිටිා පොා, ා ගොකැරැේා

728305781

-

90

-

ලිහිණිඒැහැර –
553

පී.ජි.මච්.ස්ාංජිඒනි
රත්නසින් ා හඒා ව මි,

ඒදුරැස්ථස්, මදුරාා ගොඩ

776631458

pghsarjuhewage@g
mail.com

නුඒර ,ා, – 554

ජී.ජී.මම්.ආර් ි,ීමර
ා ම,

ඉහාගම, බාඒත්්ා,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

710108070

-

ා කෝාාඒාගම –
555

ඩබ්.ව.මස්ථ.ි,සිාංහ ම,ා

ප මන්ා ගොේා ඒත්්,
කටුළිාා ගොේා,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

724611055

-

මඩි ම,ාඒ – 556

මස්ථ.මම්.ශය සාන් ම මැණිා ක් ග 83, න්දිගම ිනපද,, න්දිගම
මි,

774146547

-

න්දීගම – 557

මස්ථ ඩී.ඩබ්.රූපසිාංහ ම,ා

කටුළිාා ගොේා,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

725418078

-

ඒැා ේා ගදර – 558

ජී.ඩබ්.ප්රාාෂිණි ියරන් ම
ි,සුන්, මි,

ඇගැන්ා ඒා,ඒරකාඒැහැර
ා මොර මහ

779995732

-

ඒරකාඒැහැර –
559
රෑේදා ගොඩ - 560

ආර්.යූ. පු ථප ාන්්ර මි,

මනන්දාමඩ, ා මොර මහ

714012265

-

ආර්.ඩී.සී.ඩී.ා ක් ග
ස්ා ේරත්න ා ම,

433, මුත්ා ්ටිටු,ා,,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

724580364

-

පේා ේා හොා රොම්
බුඒ – 561

ා ක් ග.ඩී.ඩී.මම්.ීමරසිාංහ
ම,ා

මාංිනස්ාා, පහාා ඒා,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

711406029

malivindi2015@out
look.com

ගිණිහින්, – 562

ආර්.මම්.ා ක් ග.මම්.
ලි,නාරච්චි ම,ා

49/1, මහා ස්න්මාඒ්,
ස්මන්පුර, කුරුණෑගා

724493086

rashantha1970@gm
ail.com

පේා ේ,ා, – 563 මම්.ව.ව.මුණසිාංහ ම,ා

පේා ාකහා හන,
උඩා හොා රොමිඹුඒ

718198451

-

කහා හන – 564

ඊ.ඩී.ඩි. කරුණා මාක
ම,ා

පේා ා,ා,,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

728588477

-

උඩා හොා රොම්බුඒ
– 565

ව.මම්.ව.ඩී ජී.මස්ථ.
ප්රි,දර්ශය සන ම,ා

133/2, සුරුපාළුඒ, කඩඒ්

723421680

-

ා ගොරකඇා –
566

ා ක් ග.මස්ථ.ා ේ.මයි
ස්ා ේරත්න මි,

මේමිඒා, ුන්ා ගොේා,
ා දේස්

717965921

-

කින්බත්ගේා –
567
පේා ාකන්ද –
568

මන්.ජි.නිාා සුරාංගනි මි, මා ගොඩමුේා, ළිහිඹුඒ

754647904

-

ා ක් ග.ජි.ටි.මස්ථ.ි,ා ස්න
ම,ා

මා ගොඩමුේා, ඊන්,ා ගොේා

725517260

thilinasandaruwana
528@gmail.com

ා දේස් – 569

ළි.ා ක් ග.ජි.ප මරාි
දිේහාන් ි,ඒර්ධ්න ම,ා

පේා ේ කන්ද, ා දේස්

724696506

-

කිතුේඒා – 570

මම්.ඩී.ඩී.මේ.ි,ස්ක්රම
මි,
ආර්.ඩී.ආර්.සුරීමර ම,ා
(ඒැ.බ)

කින්බත්ගේා, ා දේස්

728288757
725328637

liyanagejayawickra
ma@gmail.com

ළින්ඒත්්,රම්බඩගේා,න්දීග
ම

725799763

-

දුනුමාඒ – 572
කිතුේා ගොේා 573

ආර්.ජී.මම් ි,සූන්, මි,
ආර්.ඩී.මන්.මස්ථ.මස්ථ
ගුණරත්න ම,ා

උදාගම, ා දේස්
ස්දකැළුම්, උඩකහා හන
ා දේස්

788380675
714474607

-

බඹරගහකන්ද 574

ඩබ්.ඩී.ඩී. මමරසුන්,
ා ම,

මේමිඒා, ා දේස්

776673089
778411637

-

කලුගහ්ැන්න –
575

මස්ථ.ඩී.පී.ගුණඒර්ධ්න
ම,ා

කින්බත්ගේා, ා දේස්

714971252

yesprabhath@gmail
.com

ිාංකුා ර් - 571

91

-

ගේාඒ - 576

ා ක් ග.ජි.ළි.ඩි. ස්මරනා,ක
ම,ා

107 බගඒන්්ාා ඒත්්,
උ,න්දන, හිදා ගොේා

723966497

-

ඊන්,ා ගොේා –
577

ආර්.මම්.ග,ාන් ිම
රාිගුරු ම,ා

ඇඹාඒ, න්දිගම

713100263

-

මින්ස්ථස්ා – 578

ජී.ඩි.මේ.මච්.ා ක් ග.බුේධ්ප්රි
, ම,ා

මාස්ථා පෝ, ළිහිඹුඒ

713454800

-

ගේිමදින ඇා –
579

ආර්.ඩී.ඩී.ා ක් ග. ළි,රත්න
ා ම,

මින්ස්ථස්ා, ළිහිඹුඒ

716031693

cdkpiyarathna@gm
ail.com

කණා දනි,ාඒා –
580

මන්.මම්. මමීය ර් සුේ්ාන්
ම,ා

මිලි,ේද, කණා දනි,ාඒා

725533303

-

නි,ාංගම - 581

ා ක් ග.මම්.ව ස්ා ේරත්න
මි,

ා දහිා ගදර ඒත්්,
ඉලුක් ගළිටි, ළිහිඹුඒ

771712471

-

පාරාා ගොඩ – 582

ඩී.මම්.මස්ථ.මස්ථ.බාංඩාර
ම,ා

ා පොේා ගොේා,
කණා දනි,ාඒා

711716737

-

ඉකින්ඒත්් - 583

ඩබ්.මම්.මස්ථ.මම්.
ස්ා ේා කෝන් ා ම,

කණා දනි,ාඒා,
කණා දනි,ාඒා

712557259

mwsewwandi@gma
il.com

මීය ලි,ේද – 584

මන්.ජී.්රාංගා ාස්න් ම
ස්ා ේසිාංහ මි,

ා නො 161, මින්ස්ථස්ා ළිහිඹුඒ

710746743

-

ා කොස්ථා ගොේා –
585

ආර්.මම්.මස්ථ.ා ස්නස්රත්
න ම,ා

නඒ ිනපද,,
ා පොේා ගොේා,
කණා දණි,ාඒා

725781579

-

මහා ඒා – 586

ා ක් ග.ා ේ.මන්.මම්.ා ේ.සි.
බණ්ඩාර ම,ා

හාගම, න්දිගම

723850384

ගා න්ා ගොඩ - 587 බී.මම්.ව.ා ක් ග.බස්ථනා,ක
ා ම,

මකාගමුඒ, ළිහිඹුඒ

710970088

reinhardwhodarteswins@ya
hoo.com
ashokabma@gmail.
com

ා ගෝනිා ගොඩ –
588

මම්.ඩි.මමරසිාංහ ම,ා

ා ඒේා කොටුඒ, ඒෑගම, ළිහිඹුඒ

724127752

-

මාස්ථා පෝ - 589
ළිහිඹුඒ - 590

මස්ථ.ළි.ආන්,දාස් ම,ා
මන්.ජි.මස්ථ.මම්.ා ප්රමාන්
්ර මි,

නැාවුේා, ළිහිඹුඒ
මිලි,ේද, ළිහිඹුඒ

726265003
716568753

-

මාාා බ් - 591

ආර්.ඩී.මස්ථ.ස්ක්රමරත්න
ම,ා

කාමඩුඒාඒ, ඊන්,ා ගොේා

719317035

-

ගුරුමඩ - 592

ව.ජි.හර් ණි ාතුරාණි
මා බ්සිාංහ මි,

රම්බඩගේා, පානගමුඒ

722035424

harshanichathurani8
6@gmail.com

ඒැලිකන්ද - 593

713541828

-

හදිරාමුේා – 594

ආර්.මම්.ා ේ.බණ්ඩාර
නහේා, න්දිගම
ම,ා
මම්.මන්.මෆථ. මින්නා මි, 153, ා කලින්ීමදි,,පානගමුඒ

718382203

-

ළිටිා ේා ගදර 595

ළි.ජි.මයි.ා ක් ග.ස්දරුඒන්
හන්ස්ථාන්්ර ම,ා

නඒ ිනපද,,
ා පොේා ගොේා,
කණා දණි,ාඒා

779100268

-

පානගමුඒ - 596

ටී.ඩී.ව.රුඒන්මාලි ා ම,

හාගම, න්දිගම

715780542

ා පොේඒත්් - 597 බී.ඩී.ා ස්නානි දිමුතු
ස්ා ිරත්න මි,

ගේාඒ, ඊන්,ා ගොේා

775834756

aaruwanmali@gmai
l.com
senaniwijerathna@g
mail.com

හාලි,ාමුේා 598

ඉලුක් ගඒැහැර, පානගමුඒ

727301111

ආර්.මේ.මම්.නසිර් ම,ා

92

premachan@gmail.
com

-

කන්ා ේා ගදර 599

ආර්.ඩී.ව.ා ක් ග.ස්රත්ාන්්ර
ම,ා

ා දොඩන්ගහා කොටුඒ,
රම්බඩගේා, න්දිගම

725328901

-

රන්්ැටිකන්ද 600

පී.ජී.  මලින ාතුරාංග
මහානාම ම,ා

පුස්ථස්ාන්ද, රම්බඩගේා

716246705

thilinacmahanama@
gmail.com

ඕා ගොඩා පොා 601

මච්.ා ේ.හදුන්ා ගොඩ ම,ා

 මබඳණ නිඒාස් ා ,ෝිනා
ක්රම,,ළිහිඹුඒ

716568753

-

නැාඋේා - 602

ආර්.ඩී.ආර්.සුරස්ර ම,ා

ළින්ඒත්්,රම්බඩගේා,න්දීග
ම

711314894

-

රම්බඩගේා 603
නහේා - 604

ආර්.ඩී.ව.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා

රම්බඩගේා,න්දීගම

714415254

-

මස්ථ.ඩී.මස්ථ.ා ක් ග.ධ්ර්මඒාංශය ස
ම,ා

ි, මාඒ්, රම්බඩගේා,
න්දීගම.

726328449

-

හාගම - 605

බී.මන්.ආර්.මාඒා ා ම,

ා ඒා ේකා ඩ්,
මන්නාා පෝ,මඹා කොා මේ

729798485

nadeemax.net@gma
il.com

රඹුකන්දන - 606

ආර්.ඩී.මස්ථ.ා ක් ග.ි,ා ස්ක
ර ම,ා

ි,ශ්රී, මා ගොඩමුේා,
ඊන්,ා ගොේා.

718382203

-

ුනුගේකඩුේා 607

ා ක් ග.ඩී.ජී.ජී.පී.කුාතුාංග
මි,.

උඩකැප්පා පටිගා නි,ාංගම,
කණා දනි,ාඒා.

718086490

-

ා මොර මහ - 608

මච්.ඩී.ඩී.මම්.මදින්සිාංහ
ා ම,

මඹගහකුඹුර,ා මොර මහ

711440585

-

ගබඩාගම - 609

මස්ථ.ා ේ.ාක් ග මන ම,ා

රාිකරුණා නිඒස්,ා මොර මහ

716223939

-

කස්සිගමුඒ - 610

මන්.ඩී.මයි.ස්ා ේා ස්කර
ා ම,

පේා ාඒත්්,බුළුඒා

778269674

-

දැදුරුනදීගම 611

ඩී.මම්. මස්ථස් දිස්ානා,ක
ම,ා

378/5,ා ඒන්ා ේසිඒත්්,කරද
ා ගොේා,මඹා කොා මේ

724211235

-

කුකුරුමහන 612

ඩබ්.ඩී.මස්ථ.දම්මික
ඒානදුර ම,ා

න්දීගම ිනපද,, න්දීගම

716417537

-

කන්ා ේා පොා 613

ආර්.ඩී.යූ.ව.
පේා ාමුේා ම,ා

පැතුම්උ,න,න්දීගම

727481125

anurapallemulla@g
mail.com

ුණුා පොාා ගදර - පී.ජී.ජී.මස්ථ. කුමාරසිාංහ
614
ම,ා
ා දොරණෑා පොා –
පී.මම්.මස්ථ. දස්ානා,ක
615
ම,ා

කස්සිගමුඒ,ා මොර මහ

723101760

-

53,ා රනිේඒත්්,
කහදඒැලිා පෝ, හිදා ගොේා

772838002
712810325

sanjeewaimage@g
mail.com

කරතා ගොේා 616

ආර්.ඩි.ජි.ඩි.රන්ා දනිඒා
මි,

ා නො 121, සින්ා ස්ඒන,
ා ගොපේාඒ, ා ගොකරැේා

726645859

udarajayasankha724
@gmail.com

මඹා කොා මේ - 617

මච්.ජී. ස්නත් ආනන්ද
ස්මාසින් ම,ා

ා දොඹගහා ගදර,මඹා කොමේ

779869227

sanathananda8533
@gmail.com

බුළුඒා – 618

ඩී.ඇම්. ස්ා ේරත්න බාංඩා
ම,ා

කන්ා ේා පොා, බුළුඒා

726555457

-

ා කොස්ථා ගොේා ේ
ා පොා - 619

මා ස්ා න,නජිත් ි,ස්ර
ම,ා

ා නො312, ගැමුණු මාඒ්,
උ,න්දන, කුරුණැගා

773366099

aselajayaweera619a
j@gmail.com

බුලුඒා කන්ද –
620

ආර්.මස්ථ. නුඒන්
ගුණඒර්ධ්න ම,ා

නුඒන්,ා ගොණා දනි,,මාංහන්
දි,

783947550

nuwanng@gmail.co
m

93

ා ගෝනමඩ - 621

ා ේ.ව. පරාක්රම
මා බ්පාා ම,ා

310,ුණුගේකඩුේා,ා මොර
 මහ

718086490

-

හැඒැන්ා පොා 622

ඇම්. ්ාසිම් මක් ගබර් ම,ා

්ේගස්ථළිමේ,,මඹා කොා මේ

718198457

-

ා ඒාා ගදර - 623

මම්.මම්.මම්.නෆාස්ථ ම,ා

193,්ේගස්ථළිමේ,,මඹා කො
ා මේ

712770402

mnafas1685@gmail
.com

මක් ගකරපනහ 624

ආර්.ඩි.සුා න්ත්රා කාන් ම
රාිමුණි මි,

බුලුඒාකන්ද, ිනඒස්ම
මක් ගකර පනහ, බුඵඒා

719373108

-

ා ගොණා දනි, 625

පී.ඩී.ආර්. කරුණා මස්ථස්
ම,ා

තුන්ඒන
පටුමග,ා ගොරකාා දොා
ිනපද,,ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

773512870

jayaminicon@gmail
.com

ා කෝන්ා ගොඩ 626

බී.සී.ා ක් ග. සින්ඒර්ධ්න
මි,

ා නො.62/2, මක් ගකර50,
මඹා කොා මේ

712626179

-

සි,ඹාන්ා ගොමුඒ
- 627

ආර්.ව.ඩබ්. කුමාරඒාංශය ස
ම,ා

ා දරණෑා පොා,ා මොර මහ

716641576

-

මැදගම - 628

ව.ව.උා ේියකා මධුමාලි
ා ම,

ඒදුරැස්ථස්, මදුරාා ගොඩ

717173745

aaudeshikamadhum
ali@gmail.com

ඇරෑා පොාකන්ද 629

ඒයි. ව.මේ. ස්ා ේරත්න
ම,ා

ි,කඩුඒ,පුස්ථස්ැලි්ැන්න

713439855

-

බාගා - 630

ආර්.ඩී.සී.මම්.
ගුණ මාක ා ම,

ා නො.71,
රාංගනගම,මඹා කොා මේ

712295052

-

්ේගස්ථළිටි, 631

මස්ථ.ඩී.නිා රෝ ථ සුජිඒ
 මාකරත්න ම,ා

මිගස්ථ්ැන්න, මහා කොා මේ

713564184

niroshsujee@gmail.
com

මැටි,න්ා පෝ 632

ා ේ.ව.මන්. ප්රි,ානි
ගුණ මාක ා ම,

ා ප්රගස්ථ්ැන්න,බුළුඒා

713255959

-

පාලිඇේා - 633

මස්ථ.ඩී.ටී.මන්.
ගුණා ස්කර ම,ා

මක් ගකර 7,
හැඒැන්ා පොා,මඹා කොා මේ

718501243

yesthusara@gmail.c
om

ි,කඩුඒ - 634

මස්ථ. ප්රි,ාංගිකා ි,න් ම
ා ම,

ා කෝන්ගහමුාා හන,
ි,කඩුඒ,පුස්ථස්ැලි්ැන්න

710923945

-

මැදකන්ද - 635

ා ේ.ඩී.සී.ආර්.කුමාන් මි,

සුනී්ා ස්ථා  ෝර්ස්ථ,
මා ගොඩමුේා, ඊන්,ා ගොේා.

727481125

cheethikakumari@g
mail.com

පුස්ථස්ැේා - 636

ආර්.ඩී.මා ස්ා ස්ම්පත්
ි,සිාංහ ම,ා

ි,කඩුඒ,මාංහන්දි,

723993367

-

පුස්ථස්ැලිකන්ද 637

ඒයි.ආර්.ඩී. ස්ා ේරත්න
ා ම,

ි,කඩුඒ,පුස්ථස්ැලි්ැන්න

716139642

rupikawijerathna31
51@gmail.com

ා බෝගමුඒ - 638

ඩබ්. ඩී නිමේ ධ්ර්ම ශ්රි
මමරසිාංහ ම,ා

පුස්ථස්ැලිකන්ද,
පුස්ථස්ැේ්ැන්න

723993334

-

කූරකැප්ළිටි, –
639

ඊ.මම්. සුරාංග වකනා,ක
ම,ා

ි,කඩුඒ,පුස්ථස්ැලි්ැන්න

788749183

surangaekanayaka8
0@gmail.com

94

ොව ගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 71
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

640 - මකාා ඩ්

ජී.ඩී.පී. ගාා දනි,
ම,ා

මකාා ඩ්, ඒෑඋඩ

071-8125134

නැ්

641 - ඒරේදන

ඩබ්.මම්.සී.ා ක් ග.
ස්ා ේා කෝන් ා ම,

ශ්රී පරමානන්ද ස්හාරස්ථාාන,,
ඒරේදන, ඒෑඋඩ

071-7687661

නැ්

642 - මැටිා බොක් ගක

මච්.මම්.මන්. මධු ානි
ා ම,
බී.ා ක් ග. ි, මාක ම,ා

මැටිා බොක් ගක, ඒෑඋඩ

077-5142172

නැ්

උඩා කොමේ මුේා, ඒෑඋඩ

077-4138777

නැ්

ඩී.ඊ.ඩී.මස්ථ.ජී.
ස්මරසිාංහ මි,
ා ක් ග.මම්.මන්.මස්ථ.ා ක් ග.
මරම්ා පොා මි,

ා බෝ,ා ගොඩ, ඒෑඋඩ

071-6480132

නැ්

ා හමේටිා පොා, ඒෑඋඩ

077-9482733

නැ්

මස්ථ.මම්. ස්න්ධ්යා
කුමාන් මි,
මම්.මච්.ව. මඩුගේා ේ
647 - බාංඩාරගා
ම,ා
648 - ා දේපේදන මස්ථ.මම්.ඒයි.සී.
ස්මරා කෝන් මි,
649 - ඉළුා ක් ගා ඒා ආර්.මම්. ස්මරනා,ක
ම,ා
දකුණ
650 - ඉළුා ක් ගා ඒා මච්.මම්.කරුණාරත්න
ම,ා
උතුර

ඒාඩි,ා ගොඩ, ඒෑඋඩ

077-9970023

නැ්

බාංඩාරගා, ඒෑඋඩ

071-7814545

නැ්

ා දේපේදන, ඒෑඋඩ

071-6542113

නැ්

ඉළුා ක් ගා ඒා , ඒෑඋඩ

071-6317049

නැ්

ඉළුා ක් ගා ඒා උතුර, ඒෑඋඩ

077-9051790

නැ්

ආර්.මම්.මන්.මන්.
රත්නා,ක මි,

121A , සිාංහපුර, ඒෑඋඩ

072-5659836

maheshi.Nishadini
@gmail.com

ඩබ්.මච්.පී.පී. ා පා ර්රා
මි,
මස්ථ.ඩී.ඩී.මයි. ි,ා ස්න
ම,ා

සිාංහපුර, ඒෑඋඩ

072-3600427

නැ්

පාස්ේ පාර, පරගහා දනි,,
ඒෑඋඩ

072-8336476

නැ්

654 - කහපත්ඒා

මේ.ආර්.ව.ා ක් ග.
ීමරඒර්ධ්න ම,ා

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
කහපත්ඒා

072-3845548

නැ්

655 - කහපත්ඒා
උතුර

මම්.ආර්.මම්.මස්ථ.ඩී.
රත්නා,ක ම,ා

කහපත්ඒා උතුර, කහපත්ඒා

077-6788432

නැ්

656 මාන්ා දනි,

මච්.මම්.මේ.මස්ථ.
ා හරත් මි,

මාන්ා දනි,, කහපත්ඒා

077-6765788

නැ්

657 - ඊන්මින්න

ඩී.මම්.ව.ඩබ්.ආර්.
දිස්ානා,ක ම,ා

ඊන්මින්න, කහපත්ඒා

075-5806992

නැ්

658 ා කොස්ථහින්න

ටී.මම්. ා ස්ෝම මාක
ම,ා ඒැ/බ

ා කොස්ථහින්න, කහපත්ඒා

නැ්

659 - හේඒහා

මේ.ආර්.ව.ා ක් ග.
ීමරඒර්ධ්න ම,ා ඒැ/බ

හේඒහා, කහපත්ඒා

නැ්

660 - කළුගමුඒ

මච්.මම්.මස්ථ.බී. ා හරත්
ම,ා

කළුගමුඒ, ඉඟුරුඒත්්

643 උඩා කොමේ මුේා
644 - ා බෝ,ා ගොඩ
645 - ා හමේටිා පොා

646 - ඒාඩි,ා ගොඩ

651 ඉහාඒැලිා වා පො
ා
652 - සිාංහපුර
653 පරගහා දනි,
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071-8095626

නැ්

661 උඩඉඟුරුඒත්්

පී.ජී.ව.මම්.
ස්මරා ස්කර ා ම,

උඩඉඟුරුඒත්්, ඉඟුරුඒත්්

071-4700348

නැ්

662 - උවගේපා,

මච්.මම්.ආර්.ආර්.
බාංඩාර ම,ා

උවගේපා,, කුඩුමීය න්,,
ඉඟුරුඒත්්

071-3807689

නැ්

663 - ඒ රැක

ඒ රැක, ඉඟුරුඒත්්

077-9027087

නැ්

664 කටුගම්පාා ගදර

මම්.ජී.පී.බී.
ස්ා ේා කෝන් ම,ා
මච්.පී.ඩී.මම්.ජී.මම්.
ා ප්රමදාස් ා ම,

කටුගම්පාා ගදර, ඉඟුරුඒත්්

077-1346997

නැ්

665 දුනුා ක් ගඒත්්

ඊ.මම්.ව.මස්ථ.
වකනා,ක මි,

දුනුා ක් ගඒත්්, ඉඟුරුඒත්්

077-3577608

නැ්

666 කන්ා දා හන

මන්.මච්. මේකාන් ම
මි,

කන්ා දා හන, පරා ප්,
රඹුක් ගකන

076-5484000

නැ්

667 - ා ගෝනාගා

මච්.මම්.මම්.
ස්ා ේරත්න ම,ා

ා ගෝනාගා, ඉඟුරුඒත්්

072-4006858

නැ්

668 ා ගෝනාගේා දනි,

මච්.මම්.මම්.
ස්ා ේරත්න ම,ා ඒැ/බ

ා ගෝනාගේා දනි,,
ඉඳුේා ගොඩකන්ද

669 - මීය /උඩගම
670 මීය /මැදගම්ා ගොඩ

ඩී.මස්ථ. ි,රත්න ම,ා
මච්.මම්.ා ේ.බී. ා හරත්
ම,ා

මීය /උඩගම, මාඒ්ගම
මීය /මැදගම්ා ගොඩ, මාඒ්ගම

072-4562039
071-3804021

නැ්
නැ්

671 මීය /පේා ේගම
බ හිර

මච්.මම්.ජී. කාාංානා
මි,

මීය ්ැන්ඒා, මාඒ්ගම

071-9428562

නැ්

672 මීය /පේා ේගම
නැා ගනහිර

මම්.මම්.ටී.
මා,ාදුන්ා න් ම,ා

මීය /පේා ේගම , මාඒ්ගම

077-2756803

නැ්

673 මීය /ඒම්බුගම්ා ගොඩ

ඩී.මම්.මස්ථ.
මනුරුේධිකා මි,

ඒම්බුගම්ා ගොඩ, මීය ්ැන්ඒා,
මාඒ්ගම

077-3590947

නැ්

674 මීය /මැේා දගම්ා ගො
ඩ
675 ා කොටිකාා පොා

බී.ටී. මමරසූන්, ම,ා
ඒැ/බ

මැේා දගම්ා ගොඩ, මාඒ්ගම

ටී.මම්.මස්ථ.පී.
ා ්න්නා කෝන් ා ම,

බදුඒත්්, ා කොටිකාා පොා,
මාඒ්ගම

077-9018372

නැ්

676 ා කොටිකාා පොා
ඉහළගම

ඩී.ආර්.ටී.ා ක් ග.ා ක් ග.
ා හරත් මි,

කනත්් පාර, ා කොටිකාා පොා,
මාඒ්ගම

071-4387435

නැ්

677 - මාඒ්ගම

ටී.මම්. ා ස්ෝම මා්
ම,ා

බරන්දන පාර, මාඒ්ගම

072-5795595

නැ්

678 - මාඒ්ගම
උතුර

ඩබ්.ව.ඩී.පී.
කුමාරා ස්න මි,

7 කණුඒ, මාඒ්ගම

071-8610763

නැ්

679 - මාඒ්ගම
දකුණ

ඩබ්.ව.ව.සී.
සූන්,ආරච්චි මි,

මාඒ්ගම දකුණ, මාඒ්ගම

071-8049710

නැ්

ස්ාා මෝදාගම, මාඒ්ගම

072-6942052

නැ්

මාඒ්ගම බ හිර, මාඒ්ගම

071-8125135

නැ්

680 - ස්ාා මෝදාගම පී.ඩී. ගාමිණී ම,ා
681 -මාඒ්ගම
බ හිර

ටී.මම්.පී.බී.
ා ්න්නා කෝන් ම,ා

96

නැ්

නැ්

මම්.ව.මේ. ස්ි,රත්න
ම,ා ඒැ/බ

ඒැලිකුඹුර, මාඒ්ගම

මච්.ජී.ළි. ා හඒා ව මි,
683 ා දේා ගොේාඒත්්
උතුර

ා දේා ගොේාඒත්් ,
මාඒ්ගම

077-6796670

නැ්

මච්.මම්. රාංජිත් බාංඩාර
684 ා දේා ගොේාඒත්් ම,ා
දකුණ

ා දේා ගොේාඒත්් දකුණ,
මාඒ්ගම

077-4728662

නැ්

මරම්ා පොා, මාඒ්ගම

071-2155808

නැ්

බුාත්ඒත්්, ළිාැස්ථස්

071-8995366

687 - ,ටිඒා

මස්ථ.ඩී.මස්ථ.ඩී. රණීමර
මි,
ඩබ්.මම්.මන්.බී.
ීමරා ස්කර ම,ා
මස්ථ.ව. ි,ීමර ම,ා

කිවුා, මාඒ්ගම

077-3250660

Nilangaya@gmail.
com
නැ්

688 - මාරාන්ද

බී.ටී. මමරසූන්, ම,ා

6 කණුඒ, නුඒර පාර, මාඒ්ගම

072-4562038

නැ්

689 - ා පොතුා බෝඒ

මම්.ව.මේ. ස්ි,රත්න
ම,ා

පැා පොේඒත්්,
මහස්ථ,ානාළිටි,, මාඒ්ගම

077-5983339

නැ්

690 මේාාා ගොන්න

ආර්.මම්. කුසුමා
ා හමාන්්ර මි,

මේාාා ගොන්න, මාඒ්ගම

071-1622880

නැ්

691 - නඒ
ා පොතුා බෝඒ

ටී.මම්.මස්ථ.සී.ා ක් ග.
ස්ා ේා කෝන් මි,

නඒ ා පොතුා බෝඒ, මාඒ්ගම

071-1000275

නැ්

692 මරම්ා පොාඒත්්
උතුර

ඩී.ඩී.මේ.මස්ථ.
ගුණඒර්ධ්න ම,ා

මරම්ා පොාඒත්්, මාඒ්ගම

072-4574950

නැ්

693 මරම්ා පොාඒත්්
දකුණ

ජී.මම්. දිනා,ක බාංඩා
ම,ා

මරම්ා පොාඒත්්, මාඒ්ගම

071-8014206

නැ්

694 - ළිාැස්ථස්
පහළගම

ා ේ.මම්.සී. ි,සුන්දර
මි,

ළිාැස්ථස් පහළගම, ළිාැස්ථස්

071-4073238

නැ්

695 - ළිාැස්ථස්
ඉහළගම

ඩී.මම්.මස්ථ.ඩබ්.බී.
දිස්ානා,ක ම,ා

නුඒර පාර, ළිාැස්ථස්

071-4004706

නැ්

696 - මාස්ථඒැඒ

ආර්.ඩබ්.ආර්.මන්.
ීමරසිාංහ ම,ා

ා.නි. කාර්,ාා,, මාස්ථඒැඒ,
ළිාැස්ථස්

071-7105678

rwrnalinweerasin
ha@gmail.com

697 - රත්නැවගම

ා ක් ග.ඩී.මන්. ා හමාන්්ර ා.නි. කාර්,ාා,,
මි,
රත්නැවගම, ළිාැස්ථස්
මච්.මම්. ගුණරත්න
ා හා න්ා පොා, ළිාැස්ථස්
බාංඩා ම,ා

077-4102898

නැ්

077-6808202

නැ්

699 - මඩඒ

ඩී.මම්.පී.පී. ා ේඒගින්
ා ම,

ාක් ග ථමීය  ඒත්්, මඩඒ, ළිාැස්ථස්

077-7334640

නැ්

700 - කඳුා බොඩ

මච්.මම්.ා ේ.ා ක් ග.
ා හරත් ා ම,
මස්ථ.ඩී.ඩබ්. ි, මස්ථස්
ම,ා

කඳුා බොඩ, ළිාැස්ථස්

077-3676661

නැ්

්ාරාා පෝ, හිතා ගොේා

072-1437871

නැ්

ආර්.මම්.මච්.ඩී.
ාන්්රා ස්ෝම මි,
ඊ.ා ක් ග.මම්.ඩී.
ි, මාක මි,

උදානගම, හිතා ගොේා

072-5772044

නැ්

ටිා ගොා, මාඒ්ගම

071-6427120

නැ්

682 - ඒැලිකුඹුර

685 - මරම්ා පොා
686 - බුාත්ඒත්්

698 ා හා න්ා පොා

701 - ්ාරාා පෝ
702 - උදානගම
703 - ටිා ගොා
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නැ්

704 - බරන්දන

මේ.ආර්.ආර්.මම්.
ි,සුන්දර ා ම,

රන්්ැටිඋ,න, බරන්දන,
මාඒ්ගම

071-3807876

නැ්

705 - ඒැඒා ගදර

මච්.මම්.ව.මන්. ා හරත්
මි,

ඒැඒා ගදර, හිතා ගොේා

072-5791508

නැ්

706 ඇ ගහා ඒා

මච්.ඩී.මම්.ා ක් ග.
ගුණ මාක ම,ා

ඇ ගහා ඒා, හිතා ගොේා

072-6356852

නැ්

707 ගාළි මුේා

පී.ජී.මන්.මස්ථ. බාංඩාර
මි,

ශ්රී ා බෝධිරාිාරාම,,
ගාළි මුේා

077-2560036

නැ්

708 ා කෝන්ගස්ථඒා

සී.මම්.මස්ථ.
මා බ්ගුණරත්න මි,

ස්ර්ා ඒෝද, මාඒ්,
ා පොේඒත්්, මඩඒ, ළිාැස්ථස්

077-2916982

නැ්

709 කහතඒැලිා පෝ

මස්ථ.ඊ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.
වකනා,ක ා ම,

කහතඒැලිා පෝ, හිතා ගොේා

071-9476792

sungvekanayake9
0@gmail.com

710 - හිතා ගොේා

මස්ථ.ආර්.ව.බී.මම්.මම්.
මත්්නා,ක මි,

හිතා ගොේා, හිතා ගොේා

077-4918518

නැ්

ෙමලවියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 45
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ා හොර්ේා ව ස්මේ ගුණසින් ම,ා
711 - මේාඒළිටි,
712 - මිේාඒ
713 - මැහිඇේා
උතුර

මදින්සිාංහ ආරච්චිාාා ව ස්හන්
ආා ාෝක ම,ා
දිස්ානා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
සින්ාාේ දිස්ානා,ක ම,ා

ලිියනය

6ඒන
පටුමග,සින්කුාම්
ඒත්්,මේාඒළිටි,.
ද ළිනෑන්ස්ථ ඒත්්,
උ,න්දන
මැහිඇේා උතුර,
කුරුණෑගා

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

072-4193690

_

071-8086689

_

072-7866444

_

චුා කුමාර ස්ාංජීඒ ා ේකම්ා ව ම,ා ,

මැහිඇේා දකුණ,
කුරුණෑගා

077-5115019

_

715 - හැඒන

ප මරණා ව කණි ථකා නි ාදි ප මරණ
මි,, 87790622V

ඒඩුා ගදරඒත්්,
කුරුණෑගා

077-2094296

_

716 - මරළුඒාඒ

රන්ා හොටීා ව සුනිමේ ඒැලිකුඹුර
ම,ා, 750774946V

මරළුඒාඒ,
කුරුණැගා

072-4664286

_

717 පේා ේගැමේටුඒාන

මාපා හම්මිේාා ව ිනප්රි, ස්නත්
ි,රත්න ම,ා

දඹුේා පාර,
කුරුණැගා

072-3756526

_

කාාංානා ඉන්දීඒරී ස්ක්රමා ව මි,

මහ ා කෝඒාන ,
හිතා ගොේා

077-4394773

_

714 - මැහිඇේා
දකුණ

718 - ා කෝඒාන
719 - කුඩා
ා කෝඒාන

ි,සුන්ර මුදලිා ව ඊඒා ා ර්ණුකා මි,, ගේා පොත්් ඒත්්,
හිතා ගොේා

071-8666985

_

720 - උ,න්දන

ස්ා ේා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ාස්න්්ා ාතුරාණි ස්ා ේා කෝන් මි,

උ,න්දන,
කුරුණෑගා

071-7418241

_

721 - ා දනගමුඒ

මාපා හම්මිේාා ව ිනප්රි, ස්නත්
ි,රත්න ම,ා

ා දනගමුඒ, දඹුේා
පාර, කුරුණෑගා

072-3756526

_

722 - ා ්ෝර,ා,

මදුරප්ා පරුම මයුර රුක් ග ාන්්
ා පා ර්රා ම,ා

ා ්ෝර,ා,,
කුරුණැගා

078-4715542

_
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723 - රණඒන

රණඒන කඩුගත් බණ්ඩාරාාා ව
ාන්්රපාා ස්ක්රමඒාංශය ස ම,ා

ා ්ෝර,ා,,
කුරුණැගා

724 - ළිේාඒ

රන්ා කොත්ා ව නුඒන් බුේධික
ස්මරසිාංහ ම,ා

ළිේාඒ, ඒැේාඒ
නාරම්ා පොා,
ා ්ෝර,ා,

726 - හැඟඒ

ීමරා කෝන් මාාා හර් ණී ීමරා කෝන්
ා ම,,
ඒාස්ා දික් ගකුඹුරා ව ස්ියනි ප්රස්ාං මකා
ා ම,

727 - ,වගළිටි,

ා කොඩිතුඒක් ගකු ආරච්චිා ව දිමුතු
ා කොඩිතුඒක් ගකු ා ම,

728 - මැේා ේගම
නැා ගනහිර
729 - මැේා ේගම
බ හිර

072-8848992

_

077-9397145

_

078-5043603

_

076-6184349

_

මිහිඳු මාඒ්, ස්මන්
පුර, දඹුේා පාර,
කුරුණෑගා

072-9001540

_

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව මධු ස්තක
බණ්ඩාර ම,ා

ඒත්ා ත්ා ගදර,
ඒැේාඒ

077-9030684

_

ි,ාත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව මාානී
පු ථළිකා කුාතුාංග මි,,

මැේා ේගම, ඒැේාඒ

072-5612694

_

ස්ක්රමසිාංහා ව ස්ක් ග ර් ි,සිාංහ ම,ා

උඩගම, ඒැේාඒ

077-9736640

_

731 - කහ ළිටි,

කන්ා ද ා ගදර ා ේඒා ව ප්රදීපා කුසුම්
ළි,රත්න මි,

කහ ළිටි,,
ා ්ෝර,ා,

071-2082882

_

732 - ා දොරටි,ාඒ

රන් මාකා ව  මලිණි මධුෂිකා
මරා ේළිටි, ා ම,

ා දොරටි,ාඒ,
කුරුණෑගා

071-0887207

_

733 ා කොළපැළලිකන්ද

ස්යිමන් ස්ක්රමසිාංහා ව ස්න්දයා
ස්තමාලි ස්ක්රමසූන්, ා ම,

ා ේක් ග පාර,
ා ්ලි,ාා ගොන්න

077-4209776

_

734 -ා හඒාා පොා

කමේ දිස්ානා,කාාා ව නිමේ
ස්ා ේසින් ම,ා

ා හඒාා පොා, ළිළැස්ථස්

077-3698527

_

735 - මැස්ථස්ගම්මන

මුතුගාා ව ඒස්න්් කුමාර මුතුගා
ම,ා

මැස්ථස්ගම්මන,
ා දොරටි,ාඒ

071-6489080

_

736 - ා කෝම්ා පොා

මන්ත්රී ා ේඒා ව හිමාලි ප්රස්ාංගිකා
පේමසින් ා ම,

ා කෝන්ා පොා,
ා දොරටි,ාඒ

077-0401346

_

737 -  මරගම

ි,සිාංහ මුදි,න්ා ස්ාාා ව උා පන්්රා
නිා රෝෂිනී කුමාන් ි,සිාංහ මි,

 මරගම,
ා කොහිා ේා ගදර

071-5141437

_

738 - ා බෝධිගම

මදින්සිාංහ ආරච්චිාාා ව ශය සානිකා
නා ඒෝදිනී මදින්සිාංහ මි,

ා බෝධිගම,
ා බෝ,ගා න්

071-8601166

_

739 - දැඹෑා පොා

මාපා මුදි,න්ා ස්ාාා ව ද,ා
කමාරත්න ම,ා

ා බෝගමුඒ,
ා බෝ,ගා න්

077-9040155

_

මේදුමා ව මහින්ද පු ථපකුමාර ම,ා

ා කොහිා ේා ගදර,
ා කොහිා ේ ා ගදර

072-3581910

_

මේදුමා ව මහින්ද පු ථපකුමාර ම,ා

ා බෝගමුඒ,
ා බෝ,ගා න්

072-3581910

_

742 - ඉඳුේා ගොඩ

මාඒාා ේඒා ව තුසි් මරුණ
ප්රනාන්දු ම,ා

ඉඳුේා ගොඩ,
ඉඳුේා ගොඩකන්ද

072-8938517

_

743 - මාා නේ
හළුඒ

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
කරුණාරත්න බාංඩා ම,ා

මාා නේ හළුඒ,
ා දොරටි,ාඒ

075-0599223

_

744 ඉඳුේා ගොඩකන්ද

මදින්සිාංහ ආරච්චිාාා ව පාලි්
මදින්සිාංහ ම,ා

ඉඳුේා ගොඩකන්ද,
කුරුණෑගා

077-1968802

_

725 - නාරම්ා පොා

730 - උඩගම

740 ා කෝරා ේා ගදර
741 - ා බෝගමුඒ

හැඟඒ, ා ්ෝර,ා,

99

745 - ඒේා පොා
කන්ද උතුර

රන්පටිා ේඒා ව ගී මකා ාක් ගමිණි
ි, මාක මි,

746 ඒේා පොාකන්ද
දකුණ

ශ්රී රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ස්ලුනිකා මධු ානි රත්නා,ක ා ම,

747 - කටුළිටි,
උතුර

පලිා ව ා ේඒ,ාාා ව දිාානි
නිා රෝෂිකා ා ම,

ඒේා පොා කන්ද
උතුර, කුරුණෑගා

785468049

_

ඒේා පොාකන්ද
දකුණ,
ඉඳුේා ගොඩකන්ද

075-6177485

_

072-6754460

_

071-7135985

_

මධිකාන් ආරච්චිාාා ව ාක් ගෂිකා
රාිනී මධිකාන් මි,

උතුරු කටුළිටි,,
ඉඳුේා ගොඩකන්ද
කටුළිටි,,
ා කොස්ථා ගොේා

749 - ා ේරඒැේා

රන්පටිපුර ා ේඒා ව නිා රෝෂි දර්ෂිකා
ි,ීමර ා ම,

ා ේරඒැේා,
ඉඳුේා ගොඩකන්ද

078-3935018

_

750 - ා බේා ගොඩ

මරා ේා ගදර ා ේඒා ව ්නුිා
ප්රි,ාංගනී ජිනදාස් මි,

ා බේා ගොඩ,
ා කොස්ථා ගොේා

077-2262538

_

751 - ා බේා ගොඩ
කන්ද

ස්සුරුමාන ආරච්චිා ේඒා ව ාතුන්කා
දිේහානි ා ප්රමසින් මි,

ා බේා ගොඩ කන්ද,
ා කොස්ථා ගොේා

071-7275007

_

752 - ා මොර්ැන්න

හිටිහාමි මුදි,න්ා ස්ාාා ව මාංජුාා
කුමුදු ප්රි,දර්ශය සනී මි,

ා මොර්ැන්න,
කුරුණෑගා

077-1392271

_

753 - ඉහා
්ාම්ළිටි,

ා ගොඩබේදාාා ව ස්චිනි ා ක් ායා
ා ම,

ඉහළ ්ාම්ළිටි,,
කුරුණෑගා

076-5366946

_

754 - මහගම

රන් මාක දූර,ාාා ව ශය සානිකා
උදා නී මි,

මහගම,
ා කොහිා ේා ගදර

078-3981330

_

ඒත්ා ත්ා ගදර,
ා කොහිා ේ ා ගදර

037-2238045

_

748 - කටුළිටි,
දකුණ

ා පරුම්බඩ ා ප්ේිාාා ව
755 - ඒත්ා ත් ා ගදර කරුණාඒතී මි,

කුරුණමගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 54
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

756-හදිරඒාාන
ඉහා

ා ක් ග.ඩී.මන්. ස්ාංඡීඒනී
මි,

ා නො.74 ස්ේා ගොඩඒත්් කුරුණෑ
ගා

071-6927196

-

757-හදිරඒාාන
පහා

ඩී.මම්.මන්.පී.
දස්නා,ක මි,

කාටුඒාපැාැස්ථස් නඒ
ඡනපද, ්ේස්

071-6899624

-

758-්ාටුඒ

මම්.ඊ. ාන්දන කුමාර
ම,ා

ා නො.158/3 ආදාගාකන්දඒත්
් බමුණුා ගදර කුරුණෑගා

072-6623743

759-ඒැේාඒ

ව.ම.ඩබ්.සි.ා ක් ග.ඡ, මා
ක ම,ා

ඒරේදන පාර ඒැේාඒ

077-7101903

760ා දම ා ගොේා

ටී.මම්.මම්.මස්ථ.ා ්න්න
ා කෝන් මි,

ඒාේඒත්් ඒැේාඒ

071-1039936

761න්කිේාගමුඒ

මි,ා ක් ග.මම්.ටී.මස්ථ.බණ්
ඩාර මි,

පරගහළිටි, න්කිේාගමුඒ ඒැේා
ඒ

072-2693236

-

762-බුදනාළිටි,

මම්.මම්.ඡ, මාක ම,ා

ා මොා හොත්්ඒ ා ්ෝර,ා,

072-2161119

-

763-ඒරේදන

මේ.ආර්.ටී.මන්.
ලි,නා ව මි,

ළිාැස්ථස් ස්දුහේප ම නිා
නිඒස් ළිස්ැස්ථස්

071-6427710

-

764-රාංගම

මච්.මම්.ව.සී. නඒරත්න

ා පෝරා පොා ්ේස්

071-1715141

-

100

-

මි,
765-පහා
ඒරේදන

ා ඡ.ව.ඩී.පී.ා ක් ග.
ගුණරත්න මි,

ා නො.119 රාංගම ඒැේාඒ

071-7586895

-

766-්ේස්

ඡී.ව.මේ.ා ක් ග.පී.
මා,සින් ම,ා

ා පෝරා පොා ්ේස්

072-4531702

-

767-ා ස්රුඒාඒ

මම්.ඊ. ාන්දන කුමාර
ම,ා

ා නො.158/3 ආදාගාකන්දඒත්් බ 072-6623743
මුණුා ගදර කුරුණෑගා

-

768-පුබ්ා බෝඒ

ඊ.ඩී.මම්. මමරා ස්න
මි,

11ඒන පටුමග පනාගමුඒ ඒැේාඒ

076-6436115

769කාටුඒාපැාැස්ථස්

ආර්.පී.ඩී. මාරසිාංහ මි,

ා ඒන්ා ේසිඒත්් මමුණුගම නිකද
ළුා පෝ

076-6421850

770-සීරාදුන්න

ඩබ්.ව.ා ේ.සී. ස්ා ේසිාංහ
මි,

ා නො.37 ඡ,න් මපුර කුරුණෑගා

077-8307360

ා පෝරා පොා ්ේස්

072-4531702

-

-

ඡී.ව.මේ.ා ක් ග.පී.
මා,සින් ම,ා
771-ගිනිකරාඒ

ඩබ්.ඡී.මන්.සී. ීමරසූන්,
ම,ා

3/6 ලුම්ිමණි මාඒ් 1
පටුමග ගැමේටුඒාන
පාර කුරුණෑගා

071-5721101

772මහකන්ා ේගම

ා ක් ග.පී.ව. මා බ්රත්න
ම,ා

ඒැරැේාඒත්් මින්හහ්ර බමුණා
ා පෝ ඒැේාඒ

071-5323499

797-බමුණුා ගදර

ව.සී.ඩබ්.මම්.මස්ථ.පී.
ා කොස්ථඒත්් මි,

ා නො.12A
මලුස්හාරඒත්් මස්ථඒැේදුම කුරු
ණෑගා

0771680441

805-ඒැහැර
නැා ගනහිර

ඩී.මම්.ීම.කුමුදු කුමාන්
මි,

ා නො.553/1 සුන්දරාා පොා
පාර ,න්්ම්පාාඒ කුරුණෑගා

072-2244686

-

806-ඒැහැර
බ හිර

මයි.මම්.ආර්.මන්.පී.ඉහ
ළගම මි,

73/1 හ ාන්
ස්ාා මේළිටි, ා බෝ,ගා න්

071-2707303

-

807-ා හනමුේා

මේ.ටී.ඩී. ප්රනාන්දු මි,

සුමිහිර මේළිටි, ා බෝ,ගා න්

071-8197246

-

808ා ඒා හරබැන්ද

ඒයි.ඊ.ා ක් ග. ීමරසිාංහ මි,

න්ස්නු ීම ා මෝා
්ේා කො කුරුණෑගා

077-4156511

-

811-ස්ේා ගොඩ

ඩී.ඡී.ආර්.මස්ථ.ඩී.
දිස්ානා,ක ම,ා

ා නො.19 බාංගාාඒත්් දම්ා බොක් ගක
ා බෝ,ගා න්

072-5461047

-

812-ඒදුරාගා

ආර්.ඡී.සී.ටී. රන්ා කොත්
ා ම,

ා නො.415 ්ක් ගෂිාා ා හනමුේා කු
රුණෑගා

077-1186652

-

813-මකරගන
උතුර

ා ේ.මම්. උපාලි
ඡ,සුන්දර ම,ා

උඩඒේා පොා ළිාැස්ථස්

071-8297586

-

814-මකරගන
දකුණ

ඩී.මම්.මන්. ඡ,සිාංහ
ා ම,

ා දේගහමඩ නයිලි, ා බෝ,ගා න්

071-6183772

-

815-බමුණාඒා

ඩබ්.ඩී.ා ේ. පු ථපකුමාර
ම,ා

341 බණ්ඩාරනා,කපුර කුරුණෑග 071-8602707
ා

-

816-මේකඩුඒාඒ

පී.ඡී.ගාමිණී
කරුණාා ස්න ම,ා

ා නො.117 ා ර්හිේඒත්් හිදා ගොේා 077-7060875

101

-

-

817ා හරලි,ාඒා

ආර්.මම්.පී. රත්නා,ක
ම,ා

දශුලු පාර
මළා කොළා දණි, කුරුණෑගා

071-8431890

-

818-මේකඩුඒාඒ
දකුණ

ඩබ්.ව.මන් ,හම්පත්
මි,

ා නො.384/1 ආරාම
මාඒ් මැහැඇේා කුරුණෑගා

078-3935677

-

819-මේකඩුඒාඒ
උතුර

ා ේ.මස්ථ. ගුණා ස්කර
ම,ා

ගම්මඩුා ගොේා
මාඒ් ඒැහැර කුරුණෑගා

071-6281145

-

820මළා කොළා දණි,

මස්ථ.ව.බී. මා හ ථ ම,ා

ා නො.415/3 ළිාංඒාළිටි,ඒත්් බමු
ණාඒා කුරුණෑගා

071-6363249

-

821-රත්ගේා

මම්.මම්.ඩී.ඩී. ා හරත්
ම,ා

පහා නාකාගමුඒ
ා කොහිා ේා ගදර

076-7477668

-

822- ස්ේබාඒ

පී.ඡී.ආර්.මස්ථ.
මහින්දරත්න මි,

ා නො.15 ා ස්නරත් ා ්ෝරඒතුර
ා කොහිා ේා ගදර

071-3154025

-

823-නයිලි,

මම්.ව.මම්. ස්මරනා,ක
මි,

ා නො.43/2/1 ා ඒා හරබැන්ද ා දොර
ටි,ාඒ

071-3623598

-

824-පහා
්ාම්ළිටි,

ආර්.ා ක් ග.මස්ථ. රාඡපක් ග
මි,

31/17 උඩඒේා පොා කුරුණෑගා

071-2071167

-

ා නො.658 මුේදරඒත්්  මත්්ඒැේ
ා කුරුණෑගා

077-3609567

-

825-මත්්නළිටි, මන්.ඩී.බී. මමරසිාංහ
ම,ා
826-කුදුම්බුඒ

ඩී.ආර්.මම්. ස්න්දීපනී
මි,

ධ්ර්මපාා
මාඒ් ඒදුරාගා කුරුණෑගා

071-3184142

-

827-ා ්ෝරඒතුර

ව.මම්.ටී. බණ්ඩාර ම,ා

ා නො.263/3 ා ේමස්ථ
ඒත්් මේකඩුඒාඒ

077-3575872

-

828-ම්ඒ

මස්ථ.සී.ා ේ. ස්මරනා,ක
ම,ා

ා නො.579/1 ඒත්ා ත්ා ගදර ා කොහි
ා ේා ගදර

071-3107621

-

829-ා බෝ,ගා න්

ඊ.මම්.ඩී.මස්ථ.බී.
වකනා,ක ම,ා

ා නො.68 මළා කොළා දණි,
පාර මේකඩුඒාඒ කුරුණෑගා

077-7152535

-

830-මඩි ම,ා ඒා

පී.ව. මාරසිාංහ ම,ා

ා නො.186/1 ගැමේටුඒාන
පාර කුරුණෑගා

071-3111757

-

831- කුරුණෑගා
නගර, උතුර

ආර්.බී. ාක් ග ථමන්
ා ේඒසුන්දර ම,ා

832-ගාංා ගොඩ

සී.ඩී.මස්ථ.ටී. දේපදාදු
ම,ා

ා නො.8 ,ටිඒැහැර
ඒත්් මළා කොළා දණි,

071-5758922

-

833-ගැමේටුඒාන

ආර්.ඩී.ා ක් ග.
මක් ගනැලිා ගොඩ ා ම,

ා නො.69 නුඒර පාර කුරුණෑගා

077-3615215

-

834-කුරුණෑගා
නගර, ඊස්ාන

ඊ.මම්.බී.ා ේ.
වකනා,ක ම,ා

ා නො.426 බමුණාා පෝ ඒැේාඒ

078-9208453

835කුරුණෑගානැා ගනහිර

ා ක් ග.ව.සී. ප්රී ම කුමාන්
මි,

රත්ගේා ා බෝ,ගා න්

072-4995074

836ා ්ලි,ාා ගොන්න

ඩබ්.මම්.මස්ථ. ස්ා ේසිාංහ
ම,ා

රත්ගේා ා බෝ,ගා න්

077-5477458

-

837- කුරුණෑගා
නගර, බ හිර

මම්.පී.ීම. රත්න මාක
මි,

ා නො.108 දාහිගමුඒ කුරුණෑගා

071-9884880

-

071-0177400

102

-

-

838ඉලිප්පුා ගදර

ආර්.මම්.ස්ම්පත් නිාාක
ම,ා

ා නො.433/5 ා හනමුේා කුරුණෑග 071-5640340
ා

839කුරුණෑගා-මැද

පී.මම්. ා හරත් බණ්ඩා
ම,ා

ඉහාගම ස්ේබාඒ කුරුණෑගා

071-4455967

-

840-කඩීමදි,

ඊ.මම්.මන්. කුමාරසිාංහ
ම,ා

ා නො.54/1 ඉලිප්පුා ගදර
පාර කුරුණෑගා

071-6417988

-

841-කුරුණෑගා
නගර, දකුණ

මස්ථ. ගාමිණී රාංඡිත් ම,ා

ගම්මැද
පාර මේකඩුඒාඒ කුරුණෑගා

077-6706300

-

842උඩඒේා පොා

ආර්.ව.සී.ඩී. රාඡපක් ග
ම,ා

නිම්ස්ර ඒාා ගොේාඒත්් පුුන්,
ා පොේගහා ඒා

071-4489563

-

ොස්ථදේපො

-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය

ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 33
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

දාහිගමුඒ 795

ව.මම් චිත්රා කුමාන්හාමි
මි,

දාහිගමුඒ,කුරුණෑගා

071-8297761

ගුරුාෑා පොා792

ඒයි.බී.ඩී.ා ක් ග.
කස්ථතුන්සිාංහ
ා ක් ග.මම්.රත්නසින් ම,ා

475/1,ගුරුාෑා පොා,කුරූණැගා

037-2237484

ා දොස්ථ්ර ඒත්්, ඒැේාෑගා

077-6571594

උඩදිගන 801

ා ක් ග.පී.ි,න්් කුමාර
ම,ා

උඩදිගන හාංදි,, පුත්්ාම් පාර,
කුරුණෑගා

071-2294318

ා හමේටිා ගදර788

මන්.ඩී.බී. මමරසිාංහ
ම,ා

658,මුේදරඒත්්, මත්්ඒැේා,
කුරූණැගා

077-3609567

ndl.amar@gmail.c
om

කවුඩාඒත්්809

මන්.බී.ඇේඒත්් ම,ා

පැේාන්ා දණි,,මාස්ථා පෝ

071-2012398

-

පැේාන්ා දණි,
787
කුඩාගේගමුඒ
786

පී.ඉන්්රාඒතී මි,

ා නො 06,ා දඒඒ
පටුමඟ,රුක් ගා ගොේා, කුරූණැගා

071-4456107

ආර්.ව.ා ස්ෝමාඒ ම මි,

මාඒත්්,කුඩාගේගමුඒ

037-5622973

ා දමළුස්ථස්783

මන්.ඩි. මාකරත්න ම,ා 351/1,ඒැාගා න්,මාස්ථා පෝ

072-9001546

ා ේා ගොේා779

ආර්.මම්.මස්ථ.නිශය සාන්්
කුමාර රත්නා,ක ම,ා

ඒෑදණ්ඩ,ා දම ළුඒ

071-9197804

ඒැඒා ගදර796

මන්.මච්.මස්ථ.ා ක් ග.ස්ක්රම
සින් ම,ා

ා ේා ගොේා,මාස්ථා පෝ

071-1564967

උඩබදාඒ802

ආර්.ිම.මන්.මස්ථ.ා ප්රම ම
ාක මි,
මච්.මම්.ඩි.ා ප්රම මාක
මි,
ා ේ.මම්.යු.ා ක් ග.ි,සුන්ද
ර මි,

356,ා ේරා පොා,ඒාන්,ා පොා
මමුණඒත්්,කා ණෝටුඒ,ා දම ළුඒ

071-9317573
071-3806597
071-6883143

බදුඒත්්, කුඩාගේගමුඒ

071-3806592

ා ගෝනගම776

ජි.ව.සි.ළි,කැළුම් ම,ා

සි,ඹාන්ගමුඒ,මාස්ථා පෝ

071-3806564

මාස්ථා පෝ782

ා ක් ග.ව.ව.ස්ාංජිඒර ම,ා

ඇහැාා ගොේා,බමුණාා කො ඒ

072-4338960
071-3806561

මාස්දළුා පෝ 799

 මත්්ඒැේා
800
 මස්ථනම්ා පොා785

103

-

-

හාංඒැේා784

ා ක් ග.මම්.ඩි.මස්ථ.කරුණා
ධිප ම මි,

12,ා මත්සිසිා,පා ම් ිනපද,,
කුඩාගේේගඒමුඒ

071-3806554

මස්ථඒැේදුම803

ඊ.මේ.මම්.මිදාර් ම,ා

මස්ථඒැේදුම,කුරූණැගා

071-2770862

කළා හොා ගදර
798

ආර්.මම්.ටි.ඩි.රත්නා,
ක ම,ා

ා නො.1/6,පන්ස්ා මස්ා,දාහිගමුඒ,
කුරූණැගා

077-9849554

ළිඹුරුඒැේා ේගම
777
,න්්ම්පාාඒ
810
මාරගම781

ආර්.මම්.මන්.සි.රත්නා
,ක මි,
ා ේ.මම්.මන්.ි,සුන්දර
මි,
මච්.සි.ජි.මස්ථ.මධුඒන් ම
ා ම,
මස්ථ.මච්.ව.ා ක් ග.මයි.
ා ස්නරත් ම,ා

හා ත් කණුඒ,මිාංා හමේටි,,
කුරූණැගා
හාළිටි,,හවගමුඒ,මාස්ථා පෝ

071-5349680
071-3806534
072-9907903

කූරගම්ළිටි,,ා නොබැතමාඒ්,හාංඒැ
ේා,කුඩාගේගමුඒ

077-4969070
071-3806521

-

සි,ඹාන්ගමුඒ,මාස්ථා පෝ

isharasenarath@gmail.com

ව.මම්.මන්.ළි.මරුණමාලි
ා ම,

ා නො.33,ා දඒනිපටුමඟ,රත්කරේඒ
මාස්ථා පෝ

071-3806511
071-5241555
071-8956040

මස්ථ.ව.මයි.මා හෂිකා
ා ම,
ා ේ.ව.යු.ළි.ි,ස්ක්රම
ම,ා

ා නො.18,නාගස්ථහින්න,
කුරූණැගා

071-3806467
077-5016686

Imaheshikasa@g
mail.com

ා නො.295/2,මාස්ථා පෝඒත්්,
මාස්ථා පෝ,කුරූණැගා

071-4970870
071-3806502

-

ළි.ව.මන්.ාන්ා ්රස්ථන
මි,
ව.මම්.සි.ා ක් ග.ම්පත්තු
ා ම,
ටි.ජි.ිම.මම්.මස්ථ.මිහිමේ
ම,ා
ා ේ.මන්.මස්ථ.ි,ාත්
මි,

ා නො.7,පුබුදු නිඒස්,කුඩාගේගමුඒ,
කුරූණැගා

071-0509663

ා නො.214,බැේා ේගම,මිාංා හමේටි,

071-4927267
071-3806524

ා නො.20,ස්ාරගම,කුරූණැගා

071-3806521
077-8114343
071-2695886
077-2370286

ා නො.42,නිස්ාඋ,න,ා ගෝනගම,
කුරූණැගා

ගා න්ා කොළණි,
794

ඩි.මම්.ආර්.ස්මන්කුමාන්
මි,
ා ක් ග.මම්.කරුණාරත්න
ම,ා

මින්ා හමේටි,775

ඩී.මම්.උා බ්නන්ද ම,ා

ා කබඳමුා න්, මහා කබඳ,

ස්ේගම්ා දම ඒ
778
හවගමුඒ780
මාා ප්ගමුඒ793
රත්කරේඒ789
ා දම ගහපැාැස්ථ
ස්804
සි,ඹාන්ගමුඒ79
1
රැකඒ773
ගාා ගදර774
කිඩා පොා790

ා ගෝනගම,කුරූණැගා

399/31,මැේාඒත්්,පහළබමුණු
ස්ථස්,මාස්ථා පෝ

-

071-7650035

-

-

-

071-0177400
072-2196064

-

වීරඹුදේගදර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 38
ා.ළධ වස්ෙ

843 උුමීය ,

ාළධ. නෙ

ඩබ්.ව.ව. නිමේ
ආන්,සින් ම,ා

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

්ැපැේ කාර්,ාා, මස්ා ,
උුමීය ,

075-2062947

_

844 ක් ගා ාෝස්ස්ථඒත්් ඩබ්.මම්.ව.ඩී. ා ප්රමරත්න
ා ම,
845 ස්තගා උතුර
ආර්.මම්.ජී.මම්.
රත්නා,ක ා ම,

844, ක් ගා ාෝස්ස්ථඒත්්, උුමීය ,

071-7130644

_

845, ස්තගා උතුර ඒස්ම, උුමීය ,

071-7584620

_

846 ස්තගා දකුණ

846,ස්තගා දකුණ, උුමීය ,

071-3809192

_

මස්ථ.මම්.මන්.
ා ස්ෝමරත්න ා ම,

104

847 ළිදුරුඒැේා

බී.මම්.මස්ථ. ි,ීමර ම,ා

847, ළිදුරුඒැේා, උුමීය ,

077-8345056

_

848 දමුණුගා

බී.මම්.පී.ා ක් ග. මා බ්සිාංහ
ම,ා

848, දමුණුගා ඒස්ම, උුමීය ,

071-8191990

_

849 බුළුළිටි,

ව.ව.පී. සුබසිාංහ ම,ා

බුළුළිටි,, උුමීය ,

078-5466504

_

850 ගාබඩගම

ා ක් ග.ඩබ්.ව.ා ක් ග.
ා කොතගම මි,

නුගා ස්ඒන, සි,ඹාාඒැහැර,
කළුගමුඒ

072-5525651

_

851 ා ේඒැේා පොා

ආර්.පී.ආර්. ා හමීමර් ම
ම,ා
ා ේ.මම්.මච්. නුඒන් මකා
ා ම,

851, ා ේඒැේා පොා, උුමීය ,

071-8156183

_

852 මඹහැර ඒස්ම, මඹහැර,
උුමීය ,

071-3809484

_

853 රාංිනගම

මච්.මම්.මම්.මච්. ා හරත්
මි,

853, රාංිනගම ඒස්ම,රාංිනගම

071-6991395

_

854 ා ගොඩස්

මම්.ා ේ.මම්.ව.බී.
ි,ා ස්කර ම,ා

854, ා ගොඩස් , උුමීය ,

072-6212499

_

855 කණුමා ේ

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ආර්.
ස්ා ේසිාංහ මි,
ඩබ්.ව.මස්ථ.මම්.
කුාරත්න ා ම,

855,ස්ාප්පුඒත්් හන්දි,,
ා ගපේාඒ, උුමීය ,
පනාගමුඒ, ා පොතුහැර

071-1192368

_

072-7068746

_

857 මේගම

බී.මම්.ඩී.ා ක් ග. බස්ථනා,ක
මි,

මේගම, ා පොතුහැර

071-5874121

_

858 ්ම්මි

ඩබ්.ව. ා ාෝ ණී මදාරා
මි,
ආර්.මම්.පී.ා ක් ග.
රත්නා,ක ම,ා

්ම්මි , ා නත් මා පොා, ා පොතුහැර

071-7199083

_

859, උඩුගම, කළුගමුඒ

072-1496617

_

860 කදුරුඒැේා

මේ.ආර්.ඩී.පී. ලි,නා ව
මි,

860, කදුරුඒැේා, ඒදාකඩ

861 ස්ැඒැන්දන

ා ේ.මම්.සී.ටී. ි,ා කොඩි
ා ම,

ස්ැඒැන්දන, ඒදාකඩ

071-2441117

_

862 ා දහිකුඹුර
(ඒැ.බ.)

ව.ව.පී. සුාසිාංහ ම,ා

ා බෝධිරුක් ගාරාම,, ි,ඒඩනගම,
කළුගමුඒ

078-5466504

_

863 පූගේා

ආර්.මම්.මස්ථ.මස්ථ. කුමාර
ම,ා

කිරාා බොක් ගක, කළුගමුඒ

071-7090980

_

864 කළුගමුඒ

ා ේ.මච්.මම්. ස්ා ේරත්න
ම,ා

ඒාන්,ා පොා පාර, කළුගමුඒ

072-8023705

_

865 ගිනිා පන්ද

ා ක් ග.මච්.ව.පී. ා හරත්
ා ම,

ගිනිා පන්ද, කළුගමුඒ

077-4810372

_

866 ුරුවගමුඒ

ා ේ.මම්.ජී.මස්ථ.ා ේ.
ගම්ාත් ා ම,

ා බෝාාන, කරගහා ගදර

071-2914030

_

867 හාංඒැේා

ඩී.මම්.ව.ඩී.
ා ස්නස්රත්න ා ම,

867, හාංඒැේා, කළුගමුඒ

078-6157278

_

868 ,න්්ම්ා පොා

ඩී.ආර්.මන්. ා හමකුමාන්
මි,

ඒාස්ථා ගොහ, කළුගමුඒ

071-2861994

_

869 ීමරඹුා ගදර

ආර්.මම්.මන්. දිස්ානා,ක
ම,ා

ීමරඹුා ගදර, ීමරඹුා ගදර

071-4213567

_

870 ා ගෝනඒ

මච්.මම්.සී. කුමාන්හාමි
මි,

රත්මේ උ,න, ීමරඹුා ගදර

071-9833847

_

852 මඹහැර

856 පරකුඹුර

859 උඩුගම

105

071-0564970

_

871 මඩඒා උතුර

ආර්.මම්.ඩී.සී. රාිගුරු
ා ම,

මඩඒා උතුර,ඉහළ මඩඒා,
උුමීය ,

071-3208858

_

872 මඩඒා දකුණ

ආර්.ඩී.මස්ථ.ඩී. ීමරා කෝන්
ම,ා

මඩඒා දකුණ, උුමීය ,

071-0310307

_

873 ,ාාඒ

ව.මම්.ඩී.බී. ම්පත්තු
ම,ා

,ාාඒ, උුමීය ,

071-8168680

_

874 මුදුන්න (ඒැ.බ)

ආර්.ඩී.මස්ථ.ඩී. ීමරා කෝන්
ම,ා

මුදුන්න, උුමීය ,

071-0310307

_

875 බමුණුා ගදර

ඩබ්.ව.ඩී.ා ක් ග.
ස්ා ේනා,ක ා ම,

ශ්රී ි,ඒර්ධ්නාරාම,,
බමුණුා ගදර, ා ාෝකාා හමේටි,

078-3894426

_

876 ප මන්ඒත්්

ඩී.මම්.ඩී.මස්ථ. දිස්ානා,ක
ා ම,

බඩාාගම,ප මන්ඒත්්,
ා ාෝකාා හමේටි,

071-4447400

_

877 මැදගම

මස්ථ.ඩබ්.ව.ා ක් ග.
සූන්,ඒාස්ා මි,

මැදගම, ා ාෝකාා හමේටි,

072-3375451

_

878
ා ාෝකාා හමේටි,

ා ක් ග.මම්. නඒරත්න ම,ා

ා ාෝකාා හමේටි,, ා ාෝකාා හමේටි,

077-9218431

_

879 ගේාැහැර

ා ක් ග.මම්. නඒරත්න ම,ා

ගේාැහැර, ා ාෝකාා හමේටි,

072-4862140

_

880 කඩදුන්න

ා ේ.මම්.ා ේ.මම්.
මදින්සිාංහ ා ම,

880, කඩදුන්න, ා ාෝකාා හමේටි,

077-7564255

_

දේපොමගෙදේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 84
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

881 මුා ගොඩ
බ හිර

මම්.ව.ටී.ා ක් ග.යූ.ප මරා මුා ගොඩ,ා පොතුහැර
ි මි,

071-8988140

882 මුා ගොඩ මැද

මච්.මම්.මච්.බණ්ඩාර
ම,ා

882- මැද මුා ගොඩ, ා පොතුහැර

071-3812929

883 මුා ගොඩ
නැා ගනහිර

ඩී.මම්.මන්.මේ.
දස්නා,ක මි,

මුා ගොඩ,ා පොතුහැර

071-7533292

884 මමුණුගම

ඊ.මම්.මනූ ා ශය සයාමලී
මදින්සිාංහ මි,

මමුණුගම,ා පොතුහැර

071-3812715

885 හබරඒ

ඩී.මම්.මේ.දර්ශය සනා
885-හබරඒ,ඒදාකඩ
ි,ඒර්ධ්න ා මා නස්,

078-4855023

886 හින්පත්ඒැේා

මස්ථ.ඩී.ව. දිස්ානා,ක
මි,

හින්පත්ඒැේා,ඒදාකඩ

072-5531667

මස්ථ.බී.මම්.රසිකා
ාක් ගමාලි ශ්රී නාරා,න
මි,
888 ා දඒා මේා ගදර පුරප්පාඩු

ඇඹාඒත්්,ඒදාකඩ

077-5788542

889 ලිහිණිගින්,

ඩබ්.මම්.ජී.ා ක් ග.
ස්ා ේසූන්, මි,

889-ලිහිණිගින්,, ා පොතුහැර

071-5901892

890 ඉඹුාාන

ඩී.මම්.ඒයි.ීම.
ධ්ර්ම මාක මි,

ඉඹුාාන, ්ාඒත්ා ත්ා ගදර

071-3813053

887 ඇඹාඒත්්

විදුත් ැපමල

-

-

106

-

-

891 මැදකළුගමුඒ

ඩී.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාරමැ 891-මැදකළුගමුඒ,
ණිා ක් ග මි,
්ාඒත්ා ත්ා ගදර

076-6373660

892
ා කොළඹාාමුේා

මස්ථ.මම්.සී.පී.ි, මා
ක ම,ා

-

893 පරබැස්ා

පුරප්පාඩු

894
 ම,ා ඩෝර්ඒත්්

ා ක් ග.මච්.ි,රත්න
ම,ා

 ම,ා ඩෝර්ඒත්්, ා පොතුහැර

071-6029725

895 බැස්ේගමුඒ
නැා ගණහිර
896
්ාඒත්ා ත්ා ගදර
897
කළුා හන්දිඒා

මේ.ඩී.පී.කුමාන්හාමි
මි,
ඩබ්.ව.පී.ස්්ානආරච්
චි මි,
ඩි.මම්.ව.ඒන්නිනා,
ක මි,

බැස්ේගමුඒ නැා ගනහිර,
ා පොතුහැර
්ාඒත්ා ත්ා ගදර,
්ාඒත්ා ත්ා ගදර
කළුා හන්දිා ඒා,
්ාඒත්ා ත්ා ගදර

072-2640869

898 හඳුගා

මම්.නිමේසින් ම,ා

898 හඳුගා, ා පොතුහැර

072-4474714

899 මාඒ්ගම

ටී.මම්.ටී.ා ක් ග.ා ්න්න
ා කෝන් මි,
ටී.ඩී.මස්ථ.මම්.ා පොතුහැ
ර මි,
පී.ව.ස්ජි්ා
මේකාන් ම මි,
ටී.මම්.ව.මමුණුගම
ම,ා
ා ක් ග.ජී.ප්රි,න්්ා
ා හරත් මි,
පී.ා ේ.පී.රණසිාංහ මි,

මාඒ්ගම,ා පොතුහැර

071-5939701

,ටිා හන,ා පොතුහැර

071-8143973
071-3036272
071-0131413

900 ,ටිා හන
901 මහළිටි,
902 ා පොතුහැර
නැා ගනහිර
903 ා පොතුහැර
බ හිර
904 කූන්ා පොත්්

ා කොළඹාාමුේා,
්ාඒත්ා ත්ා ගදර

-

මහළිටි,,ා පොතුහැර

072-8740864
071-3411427

ා පොතුහැර නැා ගනහිර,
ා පොතුහැර
903 ා පොතුහැර බ හිර

077-5853585

කුරීා පොත්්, ා පොතුහැර

071-3812785

ඩබ්.ව.මයි.මම්.
ීමරා ස්කර මි,
මයි.ටී.මම්.සී.බණ්ඩාර
ම,ා

905 ගම්මන, ා පොතුහැර

071-8906430

906, මරා ේා පොා, ා පොතුහැර

071-8149281

ව.මම්.සුිා්ා
කුමාන්හාමි ා මනස්,
මයි.මම්.මේ.කුමාන්හා
මි මි,

907, ඒාගම්මුේා, ා පොතුහැර

071-8149067

මණ්ඩාා ඒා, ා පොතුහැර

071-6249477

ඩබ්.මම්.ඩබ්.ස්මන්කු
මාන් මි,
මච්.ටී.ා ක් ග.බණ්ඩාර
ම,ා

ඉඹුේා ගොඩ,මැටිකුඹුර

071-8149280

911 පූිාළිටි,

මච්.මම්.ඩබ්.මස්ථ.බී.
කළුා හන්දිා ඒා ම,ා

පූිාළිටි,, මැටිකුඹුර

071-6320797

912 ා කොරා දොළුඒ

ඩබ්.ව.මයි.උද,ානි
කුමාන් මි,
ආර්.මම්. ි,සිාංහ
ම,ා
ඩබ්.ඩබ්.පී.මම්.මා බ්
සිාංහ ම,ා

ා කොරා දොළුඒ, මැටිකුඹුර

071-1050604
071-3813079
071-6488573

905 ගම්මන
906 මරා ේා පොා
907 ඒාගම්මුේා
908 මණ්ඩාා ඒා
909 ඉඹුේා ගොඩ
910 ා පොේමා ේ

913 ා හොදැේා
914 ා පොේළිටි,
උතුර

-

ා පොේමා ේ, මැටිකුඹුර

ා හොතැේා,මැටිකුඹුර
ා පොේළිටි,,මැටිකුඹුර
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072-7780300

071-1339401

072-4400998
071-3471393

-

915 ා පොේළිටි,
දකුණ

ා ේ.මම්.පී.ි,සිාංහ
මැණිා ක් ග මි,

916 ඒැේාෑඒ

පුරප්පාඩු

917 රත්මේා ගොඩ

ඩබ්.ව.ඩී.බී.ීමරා ස්කර රත්මේා ගොඩ, ා පොේගහා ඒා
ම,ා

071-8003528

918
කැිමලිත්්ාඒා

මච්.ව.ව. කුමාන්
ා මනස්,

කැිමලිත්්ාඒා, ා පොේගහා ඒා

077-9946211

919 බරහැාගමුඒ

මච්.මේ.ව.මස්ථ.ා ක් ග.
ලි,න ආරච්චි මි,

බරහැාගමුඒ, ා පොේගහා ඒා

072- 6910711
078-4335533

ටී.ආන්. ස්නී්ා
දම,න් ම මි,
පී.ඩී.සුරාංගි පේමසූන්,
මි,
මච්.මම්.සුා ර් ථ
පේමකුමාර ම,ා

920 - මඩාගම, ා පොේගහා ඒා

071-8222834

921- ා ගොඩා ඒා,
ා පොේගහා ඒා
බන්දාඒ, ා පොේගහා ඒා

071-3846394

මච්.මම්.මස්ථ.මම්.ා හර
ත් ම,ා
ආර්.ඩී.ස්කුන්්ාා
දිස්ානා,ක
ා මා නස්,
පුරප්පාඩු

ා කොේලුර, ා පොේගහා ඒා

071-8129731
078-3441050
071-3812901

920 මඩාගම
921 ා ගොඩා ඒා
922 බන්දාඒ
923 ා කොේලුර
924 ා දනගමුඒ
925 ආරා ගොඩ

ා පොේළිටි,,මැටිකුඹුර
-

ා දනගමුඒ, ා පොේගහා ඒා

077-5747179
-

071-3812904

-

072-6031422

928
උඩුා ක් ගා දණි,
929 සුනිාගම

මන්.මච්.මස්ථ.
කරුණාරත්න ම,ා
පුරප්පාඩු

071-4189317
077-4525904

930 පනලි, උතුර

ා ේ.ා ක් ග.රත්නදිඒාකර පනලි, උතුර, පනලි,,
මි,
ා පොේගහා ඒා

පී.ජී.මස්ථ.ඒත්ස්ාා
ා පරමුණුගම
ා මා නස්,
932 ැාංපාන
ආර්.මම්.ා ක් ග.ඩී.රණ
තුාංග මි,
933 ා ස්රපීස්ථඒත්් ආර්.මම්.මච්.මයි.
රාිපක් ග මි,
934
මච්.මම්.මස්ථ.මන්.ා ක් ග.
ා පොේගහා ඒා
ා හරත් ා මනස්,
උතුර
935 මැේදාන්ද
936 ගේබඩගම
937 ඈපාකන්ද

-

926 නහා කො මඩ ඊ.ඩබ්.ආර්.දිස්ානා,ක නහා කො ාමඩ, මැටිකුඹුර
ම,ා
927 ා ගොඩිගමුඒ
පුරප්පාඩු

931 පනලි,
දකුණ

-

උඩුා ක් ගා දණි,, ආරා ගොඩ

-

071-8129554

පනලි, දකුණ, පනලි,,
ා පොේගහා ඒා

071-3812718

ැාංපාන, ා පොේගහා ඒා

071-5987033

ා ස්රපීස්ථඒත්්, ා පොේගහා ඒා

077-5553977

ා පොේගහා ඒා උතුර,
ා පොේගහා ඒා

071-3199670
077-7063005

ඊ.මම්.මයි.මස්ථ.ස්ා ේසිාං මැේදාන්ද, ා පොේගහා ඒා
හ ම,ා
පුරප්පාඩු
බී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.
ඈපාකන්ද, ා පොේගහා ඒා
ා ගොඩස් මි,
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071-4394615

-

071-8667251

-

938
ා පොේගහා ඒා
දකුණ
939 කුලීළිටි,
උතුර
940 කුලීළිටි,
දකුණ
941 ගා න්ා ගොඩ
උතුර
942 ගා න්ා ගොඩ
දකුණ
943 ා දේා ගොේා

බී.ව.ටී.මම්.
ා ගොඩා ඒා ම,ා

ා පොේගහා ඒා දකුණ, කෑගේා 071-6551442
පාර, ා පොේගහා ඒා

ටී.ඩී.සී.මස්ථ.
ස්මරනා,ක ම,ා
ා ක් ග.පී.මස්ථ.මයි.
ා ස්නාරත්න මි,
මම්.ලීාානන්ද ම,ා

කුලීළිටි, උතුර, ා පොේගහා ඒා

944 ා මෝරුගම

ා මෝරුගම, ා පොේගහා ඒා

945
ා ,ෝගමුඒාකන්ද

ඩී.ව.මන්.ප්රි,දර්ශය සණී
මි,
ඩබ්.ඩබ්.ඩී.මන්.ප්රනා
න්දු මි,

946
ඒැලිා ගොඩළිටි,

ආර්.පී.මස්ථ.මහගම
මි,

ඒැලිා ගොඩළිටි,, ා පොේගහා ඒා 071-8149033

947 මාඒත්්

මස්ථ.ව.ගී මකා
කුමුදුනී ාන්්රා කුමාන්
ා මා නස්,
පුරප්පාඩු

මාඒත්්, ා පොේගහා ඒා

949 ා කො ඹුා ේ

මස්ථ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.බාංඩා
ර මි,

ා කො ඹුා ේ, ා පොේගහා ඒා

077-0593709
075-2148991

950 උඩා පොා

ඩී.මන්.පී.ා ක් ග.ආන්,
ඒාංශය ස ම,ා

උඩා පොා , ා පොේගහා ඒා

077-6976820

951
ගේා ානමුේා
952 ඈගේා

පුරප්පාඩු
ඩබ්.ඩබ්.ටී.සී.
ීමරා කෝන් ම,ා

ඈගේා,ඒදාකඩ

071-2823141
076-7823141

953
ා ේඒාා ේා පොා

මන්.පී.මේ.පී.
කරුණාරත්න
ා මනස්,
මම්.සී.ඩී.ා මොරඒක
මි,
ආර්.මම්.බී. රාිපක් ග
ම,ා

ා ේඒාා ේා පොා, ා පොේගහා ඒා

071-7106790

බී.මේ.මාානී
ගුණා ස්කර මි,
ීම.මච්.ියරාණි
ස්ි,ා්ා ා මා නස්,

ඒදාකඩ,ඒදාකඩ

077-9464445

ගින්ා න්න්,,ඒදාකඩ

071-5117717

ා ක් ග.මම්.ා ක් ග.බී.ස්ා ේ
සිාංහ ම,ා
මම්.ව.මම්.
ස්මරනා,ක මි,

මානින්ගමුඒ, ්ාඒත්ා ත්ා ගදර

071-8129759

දැඹෑා ගොඩ, ්ාඒත්ා ත්ා ගදර

071-3623598

948 ීමරාගා

954 දිවුේකුඹුර
955 ඉහළ
උඩා පොා
956 ඒදාකඩ
957 ගින්ා න්න්,
958 මානින්ගමුඒ
959 දැඹෑා ගොඩ

ඩබ්.මන්.ඩී.මන්.
ස්ි,රත්න මි,
ව.ීම.ළි ාාන්දි

කුලීළිටි, දකුණ,
ා පොේගහා ඒා
ගා ණ්ා ගොඩ
උතුර,ා පොේගහා ඒා
ගා ණ්ා ගොඩ දකුණ,
ා පොේගහා ඒා
ා දේා ගොේා, ා පොේගහා ඒා

ා ,ෝගමුඒාකන්ද,
ා පොේගහා ඒා

071-2579745
077-8843392
077-9448925
076-6431746
071-8602632
077-5429438
071-5112192
071-3813035
071-6851757
070-6029344
071-9405181
071-3813087

077-2158247
071-3812708

-

දිවුේ කුඹුර, ා පොේගහා ඒා

072-9058644
071-3812657
ඉහළ උඩා පොා, ා පොේගහා ඒා 078-3688144
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-

960 හරුලි,ේද
961
ා ගොා රොක් ගගහා පො
ත්්
962 කැන්දා හන
963 හ්ලිස්ථපුඒ
964 බැස්ේගමුඒ
බ හිර

ආර්.මම්.ඩී.මන්.
රත්නා,ක මි,
බී.ව.සුනී්ා කුමාන්
මි,

හරුලි,ේද, ා පොේගහා ඒා
ා ගොා රොක් ගගහා පොත්්,ා පොේග
හා ඒා

පුරප්පාඩු

077-2319947
071-8602712
078-4543840

-

ඩබ්.මන්.යූ.
ි,ා ස්කර ම,ා
පී.මස්ථ.බී.ි,සිාංහ මි,

-

හ්ලිස්ථපුඒ, ා පොේගහා ඒා

071-8602829

බැස්ේගමුඒ බ හිර, ා පොතුහැර

071-9768829

-

නලේව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 66
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

774800992

wabs1990@gm
ail.com

770072671

නැ්

784808297

නැ්

965 – ඒදාඒ

ඩබ්.ව.බී.මස්ථ.ා ස්නාරත්න ම,ා

ඒදාඒ, ඒදාකඩ

966 – නුාංගමුඒ
ඉහළ
967 – නුාංගමුඒ
පහළ
968 – දමුණුා පොා

ඩබ්.ව.යූ.මේ.ීමරසූන්, ම,

නුාංගමුඒ, ,ටිගේහලුඒ

ඩබ්.ීම.මස්ථ.ා ක් ග.ස්්ානා ව මි,

නුාංගමුඒ, ,ටිගේහලුඒ

පී.මම්.මස්ථ.ඒර්ණසූන්, මි,

දමුණුා පොා, ,මේගේහලුඒ

710654922

නැ්

969 – පන්නා
970 – ා දා හේගමුඒ

මච්.මම්.මම්.ා ක් ග.ා හරත් මි,
මව.මම්.මන්.පී.මධිකාන් ම,ා

පන්නා, ,ටිගේහලුඒ
ා දා හේගමුඒ, ,ටිගේහලුඒ

711212810

නැ්

776912057

නැ්

971 – ඒඩුඒාඒ

ව.ව.මම්.බණ්ඩාර ම,ා

ඒඩුඒාඒ, ,ටිගේහලුඒ

718270715

නැ්

972 – ා පොරමඩා

යූ.ව.ඩී.පී.මස්ථ.කුමාන් මි,

ා පොරමඩා, ,ටිගේහලුඒ

726555388

නැ්

973 – ා ාේා දණී,

මස්ථ.පී.සී.මච්.ා ස්නානා,ක මි, ා ාේා දණි,, ,ටිගේහලුඒ

718603274

නැ්

974 – ,ටිගේහලුඒ

මස්ථ.මම්.ව.ා ක් ග.ා ස්ා නස්රත්න
ම,ා
මච්.මස්ථ.ීම.ස්මාරත්න මි,

713812113

නැ්

711608540

නැ්

718603267

නැ්

714253257

නැ්

718053018

නැ්

715105359

නැ්

714416498

නැ්

718411653

නැ්

713812115

නැ්

713484951

neranjan@gmail
.com

714447272

නැ්

975 –
නැ/ා ඒන්ා නොරුඒ
976 –
බ/ා ඒන්ා නොරුඒ
977 – ඉහළ
ඒෑත්්ෑඒ
978 –
දිවුේගහා කොටුඒ
979 – හිත්්රා පොා
980 – මැදගම්ා පොා
981 – මේා දණී,
982 – නුගා ඒා
983 –
කින්ඒානාා පොා
984 –
ස්ේගමුඒඒත්්

පී.පී.මන්.ගුණා ස්න මි,

,මේගේහලුඒ, ,ටිගේහලුඒ
නැ/ ා ඒන්ා නොරුඒ,
ා ඒන්ා නොරුඒ
බ/ා ඒන්ා නොරුඒ ින ස්ාා
කාර්,ාා,, ා ඒන්ා නොරුඒ

මන්.ආර්.සී.මන්.ස්ා ේසිාංහ මි,

ඉ/ඒෑත්්ෑඒ, මහරච්චිමුේා

ව.මම්.මේ.මධිකාන් ම,ා

දිවුේගහා කොටුඒ,
මහරච්චිමුේා
හිත්්රා පොා, මහරච්චිමුේා

ා ක් ග.ා ක් ග.ටී.පී.ා කොඩිතුඒක් ගකු
ම,ා
ඩබ්.මම්.ඩබ්.ටී.කරුණාරත්න
ම,ා
ා ක් ග.ජී.සී.ා ේ.ධ්ර්මා ස්න මි,
මස්ථ.මම්.ඊ.ීමරසිාංහ ම,ා
මන්.ව.මන්.නිශය සථශය සාංක ම,ා
මස්ථ.ව.ඩී.ආර්.ගුණා ස්කර ම,ා

මැදගම්ා පොා, මාේඒ
මේා දණි,, මාේඒ
නුගා ඒා, මහරච්චිමුේා
කින්ඒානාා පොා,
මහරච්චිමුේා
ස්ේගමුඒඒත්්,
ා ඒන්ා නොරුඒ
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985 – කන්ා දා ගදර
උතුර

ා ක් ග.පී.ඩී.ජී.කරුණානා,ක
මි,

මාා ේා ගොඩ රිමහා ස්හාර,,
කන්ා දා ගදර, මහරච්චිමුේා

986 – කන්ා දා ගදර
දකුණ
987 – පහළ
කාේළිටි,
988 –
මහරච්චිමුේා
989 – ස්ේගමුඒ

ඊ.ඩබ්.රූපසිාංහ මි,

කන්ා දා ගදර, මහරච්චිමුේා

මච්.සී.ඩී.ා හඒාස්්ාරණ ා ම,

කාේළිටි,, මහරච්චිමුේා

ඊ.ඩබ්.රූපසිාංහ මි,

මහරච්චිමුේා,
මහරච්චිමුේා
ස්ේගමුඒ, ා ඒන්ා නොරුඒ

990 – ගේගමුඒ
උතුර
991 – ගේගමුඒ
දකුණ
992 – ඒැලිකා ර්
993 – පාංා ගොේා

ඩබ්.මව.මන්.මම්.ීමරසූන්, මි,

මච්.ව.ටී.සී.ා හමේටිආරච්චි මි,
මම්.මම්.ආසින් මාපා මි,

ගේගමුඒ උතුර,
මහරච්චිමුේා
ගේගමුඒ දකුණ,
මහරච්චිමුේා
ඒැලිකා ර්, මහරච්චිමුේා
පාංා ගොේා, මහරච්චිමුේා

994 – ා හන්ඩුඒාඒ

ජී.ව.මස්ථ.මස්ථ.ස්ා ේසිාංහ ම,ා

ා හන්ඩුඒාඒ, කැප්ළිටිඒාාන

995 –
ා හණ්ඩුඒාඒඒත්්
996 – ඉහළ
ඒළකුඹුර
997 – පහළ
ඒළකුඹුර
998 –
ා කොා හොාාන
999 – ගා්ර,

මන්.පී.ටී.ශ්රීමාලි ා ම,
පී.ව.ගුණා ස්කර ම,ා

ා හන්ඩුඒාඒඒත්්,
කැප්ළිටිඒාාන
ඒාකුඹුර, මාේඒ

ා ේ.ව.මස්ථ.ි,ීමර ම,ා

ඒාකුඹුර, මාේඒ

මයි.ආර්.මන්.ආර්.මනුරාධිකා
මි,
ඩබ්.ව.ා ේ.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා

ා කොා හොාාන, මාේඒ

1000 – මාේඒ
උතුර
1001 – මාේඒ
දකුණ
1002 – මින්ා හලි,

ව.මච්.මම්.සී.මස්ථ.ගුණඒර්ධ්න
ම,ා
මේ.සී.ා ේ.ගුණ මාක ම,ා
මස්ථ.මම්.ඩබ්.ස්මරා කෝන් ම,ා

ස්ාංස්ථකෘ මක මධ්යස්ථාාන,,
මාේඒ
්ැපැේ කාර්,ාා, මස්ා,
මාේඒ
මින්ා හලි,, මාේඒ

1003 – පරමාඋේා

ව.මච්.මම්.සී.මස්ථ.ගුණඒර්ධ්න
ම,ා

1004 –
කැබැේාස්

718411654

නැ්

714183824

නැ්

716485731

නැ්

714183824

නැ්

715672458

නැ්

713026882

නැ්

714737336

නැ්

718270750

නැ්

778925013

නැ්

777033910

නැ්

785190533

නැ්

718610916

නැ්

779951234

නැ්

717201231

නැ්

718454965

නැ්

718076260

නැ්

718191746

නැ්

775016885

නැ්

පරමානන්ද ස්හාර,,
පරමාඋේා, මාේඒ

718076260

නැ්

ඩබ්.ව.ආර්.පී.සුබසිාංහ ා ම,

ගැමුණු සුා ස්ාධ්ක ස්මි ම,,
කැබැේාස් , මාේඒ

771752449

නැ්

1005 –
ගේා පොත්ා ත්ා පොා
1006 – ුම්බුළුඒ
නැා ගනහිර
1007 – ුම්බුළුඒ
බ හිර
1008 – ඉහළ
කාේළිටි,
1009 –
කැප්ළිටිඒාාන
1010 – මඩඒා

ඩබ්.මච්.මේ.මස්ථ.කාන් ම ා ම,

ගේා පොත්ා ත්ා පොා, මාේඒ

713812501

නැ්

ඊ.මම්.ටී.මදින්සිාංහ ම,ා

ුම්බුළුඒ, මාේඒ

718076250

නැ්

ආර්.මම්.ඩබ්.මම්.රාිපක්ෂ මි,

ුම්බුළුඒ, මාේඒ

713812522

නැ්

ඩී.පී.සී.ගුණරත්න මි,

පා්,ාා ස්මු.ා ගොඩනැගිේා,
මහරච්චිමුේා
කැප්ළිටිඒාාන,
කැප්ළිටිඒාාන
මඩඒා, කැප්ළිටිඒාාන

713812410

නැ්

718399126

නැ්

713812473

නැ්

1011 – ඕ්ර
කින්ඒන්ා පොා
1012 – ඉඹුේා ගොඩ

මම්.ා ක් ග.මස්ථ.ඩී.ා පා ර්රා මි,

713484952

නැ්

713052676

නැ්

මච්.මම්.මස්ථ.ා හරත් ම,ා

මස්ථ.පී.මස්ථ.ා ක් ග.ා ස්නාධීර මි,

ජී.මේ.බී.ස්්ාරණ ම,ා
ා ේ.මච්.ටී.මස්ථ.ි,මහ ා ම,

ඩබ්.මස්ථ.මම්.මන්.ටී.ීමරා ස්කර
මි,

ගා්ර,, මාේඒ

ඕ්ර කින්ඒන්ා පොා,
කැප්ළිටිඒාාන
ඉඹුේා ගොඩ, මාේඒ
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1013 – තුඹුේා

ා ේ.පී.ජී.පී.ි,සූන්, ා ම,

තුඹුේා, නඒ්ේඒත්්

1014 – මබ්ා බෝඒ

මයි.පී.මන්.මම්.කැලුම් කුමාර
ම,ා
ා ක් ග.ව.ආර්.මස්ථ.ා ස්ෝමරත්න
ා ම,
ඩබ්.ව.මස්ථ.ාන්ද්රා ස්කර ම,ා

මබ්ා බෝඒ, මාේඒ

ව.ආර්.මේ.පේමසින් ම,ා
ආර්.මස්ථ.ා ක් ග.මමරා ස්න ා ම,
ව.මම්.මස්ථ.මධිකාන් ා ම,

පේා ාා මෝරුගම,
බුේා ිොමුඒ
බුේා ිොමුඒ, බුේා ිොමුඒ
කැන්දා හන, බුේා ිොමුඒ

1020 –
,ත්්ේා ගොඩ
1021 – ා බෝඒා

ා ක් ග.මම්.මයි.ප්රස්ාංගනී මි,

,ත්්ේා ගොඩ, නඒ්ේඒත්්

ජී.ආර්.සුමනශීලි මි,

1022 – ඒෑඒා
1023 –
නඒ්ේඒත්්
1024 –
පේා ාකැකුාාඒා
1025 – ා ේා දණි,

713812362

නැ්

712279571

නැ්

713603290

නැ්

723047282

නැ්

777879798

නැ්

779148952

නැ්

713812477

නැ්

712549371

නැ්

ා බෝඒා, නඒ්ේඒත්්

718191737

නැ්

ා ක් ග.ව.ඉන්ද්රරත්න ම,ා

ඒෑඒා, නඒ්ේඒත්්

710140080

නැ්

මච්.ා ක් ග.ඩී.ව.උා ේියකා ා ම,

නඒ්ේඒත්්, නඒ්ේඒත්්

714603102

නැ්

පේා ාකැකුාාඒා,
නඒ්ේඒත්්
ා බෝගහඒත්්, නඒ්ේඒත්්

713427175

නැ්

718270770

නැ්

1026 – කණමීය ඒා

ඩබ්.ව.මස්ථ.මස්ථ.ීමරා ස්කර
ා ම,
ා ක් ග.ව.ඩී.මේ.මම්.ි, මාක
ම,ා
මච්.ඩබ්.පේමිණී මි,

778732664

නැ්

1027 – ගේා දණි,

ා ේ.ව.මන්.මස්ථ.ි,සූන්, ම,ා

ගේා දණි,, කැප්ළිටිඒාාන

713812428

නැ්

1028 – නැබඩඒතුර

ඩී.ආර්.ඊ.මස්ථ.කුමාර ම,ා

නැබඩඒතුර, කැප්ළිටිඒාාන

715579262

නැ්

1029 –
ා බෝ,ඒාාන
1030 –
කැන්දා ගොේා

ජී.මේ.බී.ස්්ාරණ ම,ා

කැප්ළිටිඒාාන,
කැප්ළිටිඒාාන
කැන්දා ගොේා,
කැප්ළිටිඒාාන

718399126

නැ්

713812499

නැ්

1015 –
උඩගන්කන්ද
1016 –
උඩකැකුාාඒා
1017 –
පේා ාා මෝරුගම
1018 – බුේා ිොමුඒ
1019 – කැන්දා හන

ඩී.ආර්.ඩබ්.මස්ථ.ා ක් ග.ා හරත්
මි,

උඩගන්කන්ද, මාේඒ
උඩකැකුාාඒා, බුේා ිොමුඒ

කණමීය ඒා, කැප්ළිටිඒාාන

නාරම්ෙල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 54
ා.ළධ වස්ෙ
කුඩගම්මන
ඇපාා දණි,
හදපාන්ගා

ාළධ. නෙ

ලිියනය

ඩබ්.ව.මන්.සී.කරුණාරත්න
මි,
මස්ථ.ජී.මම්.ව.මස්ථ.ස්මරසිාංහ
මි,

කුඩගම්මන,ගින්උේා

මස්ථ.ව.ටිකින් බණ්ඩා ම,ා

හදපාන්ගා,ගින්උේා

ඇපාා දනි,,ගින්උේා

මරදා ගොේා

මම්.ව.මම්.ටිකින්බණ්ඩා ම,ා

මරදා ගොේා,ගින්උේා

න්ේහලුඒ,ගින්උේා

ා ක් ග.මව.ස්.ළි,ා ස්ෝමා මි,

න්ේහළුඒ,ගින්උේා

පරණගම

ා ක් ග.ව.සී. කරුණාා ස්න ම,ා

පරණගම,ගින්උේා
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දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

071-5232667

නැ්

072-2630239

නැ්

077-9726951

නැ්

නැ්

නැ්

071-8424679

නැ්

077-7240155

නැ්

පුස්ථා කොළා දණි,

ඊ.ටීමම්.මදින්සිාංහ මි,

පුස්ථා කොළා දනි,,ගින්උේා

මතුරුඒා

මන්.ජී.ා ක් ග.මන්.ියා රෝමන්
ම,ා

මතුරුඒා,ගින්උේා

දැලිකණුමාංග

ආර්.මම්.බී.මම්.කරුණා මාක
ම,ා

දැලිකණුමාංග,ගින්උේා

න්ලිගා

මච්.පී.මස්ථ.මම්.ඩී.ප්රනාන්දුමි,

න්ලිගා,දඹා දනි,

දඹා දණි,- උතුර

ා ි.මච්.මච්.ා ක් ග.ඩි.ි,ාත්
ම,ා

දඹා දනි, උතුර.දඹා දනි,

දඹා දණි, -දකුණ
උඩා ඒාඒත්්

මයි.මච්.ආර්.ඩී.ා ප්රමාාේ
ම,ා
මම්.මන්.ඩී.පීන්ස්ථ මි,

මාරස්

ව.මම්.මයි.පී.මධිකාන් ම,ා

078-6357833

නැ්

071-6410988

නැ්

071-3091418

නැ්

071-5752683

නැ්

077-0550309

නැ්

072-8020340

නැ්

077-8867322

නැ්

072-3471763

නැ්

075-5509348

නැ්

071-3212466

නැ්

072-5588561

නැ්

මැටි,ගා න්
නැා ගනහිර,මැටි,ගා න්

077-6584826

නැ්

මස්ථ.මච්.ස්නී්ා
ා ස්ා නස්රත්න මි,

මැටි,ගා න්
බ හිර,මැටි,ගා න්

077-6015054

නැ්

ඊන්,ා ගොේා

පී.බී.මන්.ා ක් ග.ස්ා ේසුන්දර
මි,

ඊන්,ා ගොේා,මැටි,ගා න්

071-3499062

නැ්

කසුන්ගම

ව.මම්.ජී.ඩී.ගුණරත්න ම,ා

කසුන්ගම,මැටි,ගා න්

071-4394535

නැ්

පැාඒත්්

මස්ථ.ඩි.මයිස්මරතුාංග ම,ා

පැාඒ්ත්්,මැටි,ගා න්

077-0550309

නැ්

කිවුේගේා

ා ිා ්.මම්.ළි.ි,ා ස්කර ම,ා

කජුාන්ද ඒත්්,මැටි,ගා න්

071-8824629

නැ්

ා ගොඩාකූරුඒ

මච්.මම්.යූ.සී.ා හරත් ම,ා

මිා දේාා ගොේා,ා ගොඩාකුරු
ඒ,ා ඒන්ා නරුඒ

077-1701751

නැ්

072-5598355

නැ්

071-3091553

නැ්

072-4344524

නැ්

037-5778612

නැ්

උඩා ඒාඒත්්.දඹා දනි,
ගේා ගොඩ්ඒත්්
ප්රිාශය සාාාඒ,මාරස් ,දඹා දනි,

මුතුගා –
නැා ගනහිර

මන්.ඩී.හතුරුසිාංහ මි,

මුතුගා නැා ගනහිරදඹා දනි,

මුතුගා – බ හිර

මම්.පී.ව.පී.මාන්නප්ා පරුම
මි,
මම්.ව.ආර්.මන්.ම්පත්තු
ම,ා
ඩබ්.ටී.ඩී.ඒන්නිආරච්චි ම,ා

මුකුගා බ හිර,දඹා දනි,

ා පොතුළිටි,
මැටි,ගා න් නැා ගනහිර
මැටි,ගා න් - බ

මැදා ගොඩ

ආර්.ඩී.රත්නා,ක ම,ා

ඒැලිකුඹුර

ා පොතුළිටි,,දඹා දනි,

මැදා ගොඩ,නාරම්මා
ඒැලිකුඹුර,නාරම්මා

දම්පෑාැස්ථස්

ඩී.ආර්.ි,ඒර්ධ්න ම,ා

දම්පෑාැස්ථස්,නාරම්මා

කිවුා ේා ගදර

ීම.මච්.ව ඉන්්රාණි මි,

කිවුා ේා ගදර,නාරම්මා

නාකාගමුඒ

මස්ථ.මම්.සී.මස්ථ.මධිකාන් මි,

නාකාගමුඒ,නාරම්මා

රාංගේා ේා පොා

ආර්.ඩී.මස්ථ.ි,ා ස්කර ම,ා

රාංගේා ේා පොා,නාරම්මා
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නැ්
078-5181741
නැ්

ා ේරගා

පුරප්පාඩු

ා ේරගා,නාරම්මා

ා පොේඒත්ා ත්ා ගදර

ඩී.ආර්.ආර්.ා ක් ග. මාකරත්න
ම,ා

ා පොේඒත්ා ත්ා ගදර,නාරම්මා

හාේඒැේා

බී.මේ රත්නසින් ම,ා

හාේඒැේා,නාරම්මා

රම්මුතුගා

මච්.ඩී.ඩී ප්රි,දර්ශය සනී ා මනස්,

රම්මුතුගා,මැටි,ගා න්

නාරම්මා
රණාඒත්්

ා හේස්ෂි,ාඒත්්,නාරම්මා
ව.බී.ඩී.පී.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා

ා ස්නානා,ක
ිනපද,

රණාඒත්්,නාරම්මා
ා ස්නානා,ක
ිනපද,,නාරම්මා

නැ්
071-6482508

නැ්

077-7292284

නැ්

710749750

නැ්

071-8129533

නැ්

075-8248704

නැ්

071-9305757

නැ්

077-5071480

නැ්

071-9305757

නැ්

077-6019703

නැ්

077-5071480

නැ්

071-8159098

නැ්

077-6019703

නැ්

071-6541758

නැ්

ා කෝමේ ළිටි,

පී.බී.ා ක් ග.ටී.කුමාන් මි,

ා කෝමේ ළිටි,,නාරම්මා

,ක් ගකාස්

මස්ථ.ජි.ආර්.ිම.කුමාර ම,ා

,ක් ගකාස් ,නාරම්මා

කරාප්පා
ඇඹාාා පොා

ා ක් ග.මස්ථ.ා ක් ග.ඒයි.ළි.කුඩසිාංහ
මි,
ඩබ්.ස්රත්ාන්්රසින් ම,ා

ඇඹාාා පොා,ඒදාකඩ

මඹගම්මන

ා ේ.ව.මස්ථ.ාක් ගමාලි ා මනස්,

මඹගම්මන,නාරම්මා

පහමුා ණ්

මම්.සී.මම්.හම්දුන් ම,ා

පහමුා න්.පහමුා න්

කඩහා පොා

බී.මම්.මේ.ා ක් ග.බදුේාෑඒ
ම,ා

කඩහා පොා,ා හොා රොම්බාඒ

දඹගින්ගම –
නැා ගනහිර

ා ක් ග.මම්.ව.බී ගුණඒර්ධ්න
ම,ා

දඹගින්ගම
නැා ගනහිර,ා හොා රොම්බාඒ

071-43094987

නැ්

දඹගින්ගම-බ හිර

මාාා ස්දමාලි ා මනස්,

දඹගින්ගම
නැා ගනහිර,නාරම්මා

077-3974417

නැ්

ගිනිගත්ළිටි,

පී.මේ.මස්ථ.මස්ථ.ාතුරාණි මි,

ලිණී,ඒත්්
ස්හාරස්ථාාන,,නාරම්මා

071-6541758

නැ්

ා පොේගහ,ා,

මම්.ආර්.මෆථ.න්ෆථනා ා මනස්,

ා පොේගහ,ා,,නාරම්මා

077-8480829

නැ්

පැන්්ැනිා ගොඩ

ඩී.මම්.ව.ා ක් ග දස්නා,ක ම,ා

පැන්්ැනිා ගොඩ,නාරම්මා

071-580470

නැ්

පුඒක් ගගහා කොටුඒ

ආර්.මම්.සීාඒ ම මි,

පුඒක් ගගහා කොටුඒ ,නාරම්මා

071-8159098

නැ්

ගා න්ා ගොඩ

ඩී.ා ේ.ා ක් ග.ව.මේ.රණතුාංග
ම,ා

්ාගහළිටි,,ගා න්ා ගොඩ,නාර
ම්මා

071-8424682

නැ්

මීය ඒැඒ
,ා බම්මුේා ේා ගදර

මව.මම්.ි,සිාංහ ම,ා

ඉන්්රරාම
ස්හාරස්ථාෘන,,මිඒැඒ,ා බම්මුේ
ා ේා ගදර

071-8033357

නැ්

මිඒැඒ,දාංා ගොේා

පුරප්පාඩු

මිඒැඒ,ප මරාිමුේා,කළුගමුඒ

-

නැ්

මි ඒැඒ

ඩී.ා ක් ග.ඩී.පී.ා ස්නාධීර මි,

මිඒැඒ,දහනැකගම,නාරම්මා

771663953

නැ්
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කුලියාියපාය නැදේගනහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 45
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

1085 - ඇ ම්ා පොා

පී.මම්.ා ේ.මයුර
බණ්ඩාර මහ්ා

ඇ ම්ා පොා , ා හොා රොම්බාඒ

1086 –
රත්ා නා හරුඒ

ා ක් ග.පී.ඩී.බී.ීම.ව.කු
ාරත්න මි,

රත්ා නා හරුඒ, දීකින්කෑඒ

1087 – දැ්ඒ

බී.මම්.යූ.පී.බන්නැ
හැක මහ්ා

දැ්ඒ, දීකින්කෑඒ

1088 - ස්ාලි,ාා

මස්ථ.උපාලි
ළි,ා ස්ෝම මහ්ා
පී.ම.මයි.්ත්ස්රණ
මි,
මස්ථ.උපාලි
ළි,ා ස්ෝම මහ්ා
මන්.පී.ම.ා ස්ේඒන්දි
මි,
බී.මම්.ආර්.මස්ථ.ීමර
සිාංහ මි,
මම්.මම්.පී.යූ.බණ්ඩා
ර මි,
ා ක් ග.මම්.මයි.නිරාංි
ාා මි,
මස්ථ.මම්.සි.ද,ාරත්න
මි,
ඩී.මම්.මස්ථ.ආර්.දිස්ා
නා,ක ා මනස්,

දැ්ඒ,පහාගම , දඹා දණි,

මච්.මම්.ා ක් ග.ා හරත්
මහ්ා
මස්ථ.ව.ා ක් ග.සින්ඒර්ධ්
න මි,
මම්.මමරතුාංග
මහ්ා
පී.මම්.යූ.රුඒන්කුමා
න් මි,
මයි.මම්.මස්ථ.ස්ා ේනා
,ක මි,
ආර්.මම්.බී.රණසිාංහ
මහ්ා
පී.ජී.පී.නිමාලි
මැණිා ක් ග මි,
ා ේ.මම්.නස්ාර්දීන්
මහ්ා
මච්.මම්.පී.මන්.ා හර
ත් මහ්ා
ඊ.මම්.ඒයි.සී.බණ්ඩා
ර මහ්ා
ඊ.මම්.ඒයි.සී.බණ්ඩා
ර මහ්ා
මම්.ව.ධ්ම්මිකා මි,

ා ්ාහැර, කටුා පෝ

ව.මම්.ීමර් ම
බණ්ඩාර මහ්ා
බී.මම්.සී.මේ.බණ්
ඩාර මි,

කුරක් ගකන්ා හා න්ා ගදර, කටුා පෝ

1089 - දීකින්කෑඒ
1090 – පනාස්ටි,
1091 – ඒක් ගකුණුඒා
1092 – රණස්ථගේා
1093 – ඉහළ
මුරු්ැාංා ව
1094 – පහළ
මුරු්ැාංා ව
1095 –
ගේගම්මුේා
1106 - ා පොතුඒැඒ
1107 - ා ්ාහැර
1108 – ා පොේළිටි,
1109 –
ා කො ා දණි,ාඒ
1110 – ා බෝගමුේා
1111 – ආඞිා ගදර
1112 –
ා බෝගහළිටි,
1113 –
කරගහා ගදර
1114 – මරක් ග,ාා
1115 –
කැකුණා ගොේා
1116 –
ා නත් මා පොාා ගදර
1117 ා ේහිගම(ඒැ.බ.)
1118 – මාහිටි,ාඒ
1119- කරාංගමුඒ
1120- දළුා පෝගම

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,, දීකින්කෑඒ
පනාස්ටි, , දීකින්කෑඒ
ඒක් ගකුණුඒා , නක් ගකාඒත්්
රණස්ථගේා, නක් ගකාඒත්්
ඉහළ මුරු්ැාංා ව, නක් ගකාඒත්්
පහළ මුරු්ැාංා ව, ඒැඒගම
ගේගම්මුේා, ඒැඒගම
ා පොතුඒැඒ, කටුා පෝ

ා පොේළිටි,, කටුා පෝ
ා කො ා දණි,ාඒ ිනපද,,
ා බෝගමුේා
ා බෝගමුේා, ා බෝගමුේා
ආඞිා ගදර, ා බෝගමුේා
ා බෝගහළිටි,, කරගහා ගදර
පුාංචිරාා ා ස්ඒා ළි,ස්,
ා පොතුඒැඒ,කටුා පෝ
මරක් ග,ාා, කැකුණා ගොේා
කැකුණා ගොේා, කැකුණා ගොේා
ා නත් මා පොාා ගදර,
සි,ඹාාගස්ථා කොටුඒ
ා ේහිගම, පහමුා න්.
මාහිටි,ාඒ, මාහිටි,ාඒ

දළුා පෝගම, කටුා පෝ
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දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

071-8505662

-

070-2007081

-

072-1493643

-

071-8674422

-

071-3426630

-

071-8674422

-

078-7184920

-

072-0274781

-

071-3809702

-

071-0144014

-

071-1716249

-

071-3596560

sruwanthika@gm
ail.com

071-7530372

-

072-2806599

-

071-6882914

-

071-8454636

-

077-2450788

-

071-3678007

-

071-8900864

-

071-3809677

-

077-5430509

-

071-3809722

-

077+4373455

-

071-8364089

-

072-5597371

-

072-4440085

-

1121 –
ා ්ොරා ණ්ා ගදර

ඊ.මම්.ආර්.ා පොඩිමැ
ණිා ක් ග මි,

ා ්ොරා ණ්ා ගදර, කින්මැටි,ාඒ

1126 – ා ගොඩගම

මහගම, නක් ගකාඒත්්

1131 –
සි,ඹාාගස්ථා කොටුඒ

මස්ථ.බී.මන්.මන්.මධු
ානි මි,
ඩී.මම්.මන්.ම.කුාර
ත්න මි,
ව.මම්.ා ක් ග.සී.මධිකා
රී මහ්ා
ව.මම්.ා ක් ග.සී.මධිකා
රී මහ්ා
ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.යූ.ස්මර
තුාංග මි,
මම්.පී.මන්.ා ක් ග.නිම
ාසිාංහ මහ්ා

1132 මඹා හන්ඒැඒ

මච්.මම්.සුා ම්ධ්ා
ගුණ මාක මි,

මඹා හන්ඒැඒ, සි,ඹාාගස්ථා කොටුඒ

1133 ා මොේලිා ගොඩ
1134 ා හොා රොම්බාඒ
1135 - උඩා ගදර

ව.මම්.ඩී.මන්.ි,ර
ත්න මි,
ා ේ.මම්.ීම.ා ේ.ි,
ා කොඩි මි,
ව.ඩබ්.ආර්.පී.මම්.ම
ළුත්ගම මි,

හැඒා න්ා ගදර,ා හොා රොම්බාඒ

1136 - මහගම

මම්.පී.මම්.පී.නිමා
සිාංහ මහ්ා

මළුත්ඒැඒ, නක් ගකාඒත්්

1137 –
ා කොස්ථා ගොේා
1138 – ිමහේා පොා

මච්.පී.උපාලි ා හරත්
මහ්ා
ඊ.මම්.සුනිේ
රත්නා,ක මහ්ා

ා හොා රොම්බාඒ, ා හොා රොම්බාඒ

1139 – ගණන්ගමුඒ

ව.මම්.මස්ථ.බී.ඩී.ස්ක්ර
මරත්න මි,

ගණන්ගමුඒ, නක් ගකාඒත්්

1140 ා කෝඳුරුඒාා පොා
1141 – බන්ා ගොඩ

ඩබ්.ම.මමාලි
ා මනස්,
ආර්.මම්.මස්ථ.ි,ඒර්
ධ්න මි,
ව.මම්.මච්.ා ක් ග.මරම්
පත් මි,
මම්.මම්.ආර්.දම,න්
් කුමාර මහ්ා

ා කෝඳුරුඒාා පොා, නක් ගකාඒත්්

1127 – ්ේලි,ේද
1128 –
මැදැේා පොා(ඒැ.බ.)
1129 – ා පොතුහැර
1130 – කුරීා කොටුඒ

1145- නක් ගකාඒත්්
1146 –
හැඒනැේාාගාර

071-0956447

-

072-0274845

-

071-6187464

-

077-5447777

-

077-4423700

-

071-3809678

-

072-3722317

-

077-4917366

-

077-9008618

-

077-5493521

-

072-4874685

-

072-4240879

-

071-8901032

-

071-3809699

-

071-1671085

dhananjialidammi@gmail.c
om

072-5097626

-

072-9193165

-

077-5070636

-

-

-

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

ා ගොඩගම ිනපද,,නක් ගකාඒත්්
මැදැේා පොා, කින්මැටි,ාඒ
මශය සථඒ,ාගාා ,ා පොතුහැර, මාහිටි,ාඒ
9- 3-2, හිතා ගොේා, ා හොා රොම්බාඒ
කහ ගහමඩ, සි,ඹාාගස්ථා කොටුඒ

ා හොා රොම්බාඒ, ා හොා රොම්බාඒ
සිාංහපුර,ා හොා රොම්බාඒ

ිමහේා පොා, නක් ගකාඒත්්

බන්ා ගොඩ, නක් ගකාඒත්්
බන්ා ගොඩ, නක් ගකාඒත්්
මගුරුකන්දාගාර, නක් ගකාඒත්්

කුලියාියපාය බගහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 68
ා.ළධ. වස්ෙ

ා.ළධ.නෙ

1096 - ඒැඒගම

ව.පී.ඩී.ඩී.මයි.රත්නා,ක
මි,

ඒැඒගම, ඒැඒගම

072-6617786

-

1097 වදණ්ා ඩ්ා ඒා

ඩබ්.ආර්.ව.ව.ඩී.ස්ා ේසිාංහ
මි,

වදණ්ා ඩ්ා ඒා, ඒැඒගම

072-6390982

-

1098 කටුඒත්ා ත්ා ඒා
1099 කන්ා දා ගදර

ඩබ්.ව.මස්ථ.සින්ඒර්ධ්න ම,ා

කටුඒත්ා ත්ා ඒා, ඒැඒගම

077-0490999

-

ා ේ.ඩී.ා ප්රමරත්න ා ම,

කන්ා දා ගදර, ඒැඒගම

071-3850083

-
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1100 - ඒඩු ා ගදර ඊ.ඩී.මස්ථ.පී.මාරසිාංහ මි,

ඒඩුා ගදර, ඒැඒගම

071-9228394

-

1101 කැ ඒා ේා ගදර

මච්.ඩී.මන්.ස්ා ේසූන්, ම,ා

කැ ඒා ේා ගදර, ඒැඒගම

071-3426700

-

1102 මළුඒාා පොා
1103 - දි,ා දොර

ආර්.පී.මේ.කාන් මා්ා
මි,
මච්.පී.ඩී.මස්ථ.ස්ා ේා කෝන්
ම,ා
ඊ.පී.ඩී.මදින්සිාංහ මි,

මළුඒාා පොා, ඒැඒගම

072-5771761

-

දි,ා දොර, ප/දි,ා දොර

072-8845807

-

දි,ා දොර ඉහළඒත්්,
ප/දි,ා දොර
ඉඟුරුඒත්්, ප/දි,ා දොර

077-8828414

-

072-4612555

-

1104 - දි/
ඉහාඒත්්
1105 ඉඟුරුඒත්්

මන්.මේ.මස්ථ.ස්රත්කුමාර
ම,ා (ඒැඩබාන)

1122 මනුක් ගකා න්
1123 බැමිණිගේා
1124 කුඹුක් ගා කොටුඒ
1125 - උණලී,

මච්.පී.ටී.පී.ා ප්රම මාක
ා ම,
මච්.පී.මන්.මච්.ප මරණ
ා ම,
ා ක් ග.මන්.සී.මම් ද සිේඒා
මි,
ඩී.ව.ා ක් ග.ජී.දස්නා,ක මි,

මනුක් ගකා න්, මනුක් ගකා න්

071-5982502

-

බැමිණිගේා,මනුක් ගකා න්

071-4104701

-

කුඹුක් ගා කොටුඒ,
මනුක් ගකා න්
උණලී,, කි්ාඒ

072-4874370

-

077-6542876

-

1142 - කි්ාඒ

ආර්.ටී.මස්ථ.ි, මාක ම,ා

කි්ාඒ, කි්ාඒ

071-8497259

-

1143 - කින්න්දඒ

ඊ.මම්.මම්.ා ක් ග.මදින්සිාංහ
මි,
ආර්.ව.මස්ථ.මේ.රාිපක් ග
ා ම,
මම්.මම්.ව.ඩී.ගුණඒර්ධ්න
මි,
මච්.පී.ඩී.ි,න් ම මි,

කින්න්දඒ, කින්න්දඒ

077-8750915

-

ඒුමුඒ, කින්න්දඒ

077-1585986

-

ඉ/ඇන්නරුඒ, කි්ාඒ

071-4172181

-

ා කෝන්ා ගොේා, කි්ාඒ

072-9391770

-

ඩබ්.ඩී.ආර්.මස්ථ.ස්ක්රමසිාංහ
ම,ා
ඩබ්.පී.ඩී.මයි.ි, මාක
ා ම,
මම්.මම්.මම්.ව.මැණිා ක් ග
මි,
ා ක් ග.ව.ා ක් ග.මන්.ඩී.ි,සූන්,
ා ම,
ඩබ්.ව.ජී.මධුශය සාං ම,ා

දී,ාඒා, ඒැඒගම

071-8033267

-

ා දගම්මැද, ඒැඒගම

078-4711339

-

උදහිටිමුේා, ඒැඒගම

071-8945358

-

,ාකරඒත්්, කි්ාඒ

072-8449068

-

නාරාංගේා, කි්ාඒ

076-6231412

-

ව.මම්.මස්ථ.බී.මධිකාන් ම,ා

ා බෝහිාංගමුඒ, කි්ාඒ

077-0293213

-

මම්.පී.මන්.මම්.කරුණා මා
ක මි,
ව.මච්.මම්.ටී.මම්.මා බ්රත්
න ම,ා
මච්.පී.යූ.පු ථප කුමාර ම,ා

හවගමුඒ, කුලි,ාළිටි,

077-5911496

-

ගාහිටි,ාඒ, කුලි,ාළිටි,

077-8561621

-

කුලි,ාළිටි, නගර,,
කුලි,ාළිටි,
මස්ථස්ැේදුම, කුලි,ාළිටි,

071-8003680

-

072-4677690

-

1144 - ඒුමුඒ
1147 ඉ/ඇන්නරුඒ
1148 ා කෝන්ා ගොේා
1149 - දී,ාඒා
1150 - ා දගම්මැද
1151 උදහිටිමුේා
1152 ,ාකරඒත්්
1153 නාරාංගේා
1154 ා බෝහිාංගමුඒ
1155 - හවගමුඒ
1156 ගාහිටි,ාඒ
1157 කුලි/නගර,
1158 ඇස්ථස්ැේදුම

මේ.මස්ථ.පී.ි,ඒර්ධ්න ම,ා
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1159 මීය ගහා කොටුඒ
1160 ා හා න්ා ගදර
1161 - ා දාන

ා ක් ග.ව.ීමරසිාංහ ම,ා

මීය ගහා කොටුඒ, කුලි,ාළිටි,

077-0308021

-

ව.මම්.කරුණාා ස්න ම,ා

ා හා න්ා ගදර,
ඉ/ා ගොමුා ගොමුඒ
හීන්කන්ද,, කින්න්දඒ

077-5003870

-

077-1141175

-

1162 මස්ථ.මම්.ආර්.ඩී.සුබසිාංහ
මූකාන්,ා,
ම,ා
1163 - තුම්ා මෝදර මච්.මම්.ා ක් ග.ඩී.නන්දසින්
ම,ා

මූකාන්,ා,, කි්ාඒ

077-2315730

-

තුම්ා මෝදර, කුලි,ාළිටි,

072-7099997

-

1164 ා කෝන්ගහා ගදර

ඩබ්.සී.පී.ප්රනාන්දු මි,

ා කෝන්ගහා ගදර,
කුලි,ාළිටි,

077-2752808

-

1165 - ඉ/ළිදුම

ඉහා ළිදුම. කුලි,ාළිටි,

077-6340229

-

1166 - ප/ළිදුම

ඩබ්.පී.ඩී.පී.ස්ක්රමනා,ක
ම,ා
සී.මම්.පී.ා හමාන්්ර ා ම,

පහා ළිදුම, කුලි,ාළිටි,

071-8883675

-

1167 ා කොස්ථා හන
1168 ප/ගේා පොා
1169 ඉ/ගේා පොා
1170 - දීගේා

පී.මම්.සී.මම්.බණ්ඩාර
ා ම,
ා ේ.ව.ව.ා ස්ා නස්රත්න
ම,ා
ඩබ්.ව.ආර්.මේ.ප්රස්න්න
ම,ා
බී.ව.ා ස්නස්රත්න ම,ා

ා කොස්ථා හන, ඉළුක් ගා හන

071-2128648

-

ප/ගේා පොා, ඉළුක් ගා හන

071-8479518

-

ඉ/ගේා පොා, ඉළුක් ගා හන

071-3152507

-

දීගේා, දීගේා

077-7541080

-

1171- දික් ගහැර

මච්.මම්.ආනන්ද කුාතුාංග
ම,ා
ා ේ.මම්.ව.උද,කාන් ම මි,

දික් ගහැර, ඉළුක් ගා හන

077-1889389

-

ඉළුක් ගා හන, ඉළුක් ගා හන

072-5921524

-

මස්ථ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය සනී
ා ම,.
ඩබ්.පී.මයි.ස්ක්රමනා,ක
ම,ා
ඩබ්.පී.ා ේ.පී.ස්ක්රමනා,ක
ම,ා
ඩබ්.පී.මයි.ස්ක්රමනා,ක
ම,ා (ඒැඩබාන)

ා බෝා ගොඩ, දීගේා

071-3100676

-

ඉ/මා්ාඒ, දීගේා

077-2709362

-

ප/මා්ාඒ, දීගේා

072-2516762

-

කටුඒැේා,ප/මා්ාඒ,
දීගේා

077-2709362

-

දික් ගහැර, ඉළුක් ගා හන

077-3456321

-

1178 - ඉ/ඇඹඒ

මම්.ව.මේ.මම්.ා ප්මසින්
ම,ා
ඩබ්.ව. මාකරත්න ම,ා

ඉ/ඇඹඒ, කුලි,ාළිටි,

072-8225590

-

1179 - ප/ඇඹඒ

මස්ථ.ව.ටී.ටී.ීමරසිාංහ මි,

ප/ඇඹඒ, කුලි,ාළිටි,

077-5982071

-

1180 - ඇඹඒ

ඩබ්.මම්.මස්ථ.මස්ථ.මා,ඒර්ධ්
න මි,

ඇඹඒ, කුලි,ාළිටි,

071-8602672

-

1181 පේා ේා ඒා

ා ක් ග.ව.මස්ථ.ා ක් ග.ි, මාක
ම,ා

පේා ේා ඒා, උඩුබේදාඒ

071-8454589

-

1182 කුරුදැේා පෝ
1183 - කුඹේඒා

ව.ා ක් ග.මේ.කහදඒආරච්චි
ම,ා
මන්.මම්.ා ේ.ා ප්රමසින් ම,ා

කුරුදැේා පෝ,
කුලි,ාළිටි,
කුඹේඒා,ඉළුක් ගා හන

077-8222630

-

077-2648841

-

1172 ඉළුක් ගා හන
1173 - මාා ඒා
1174 ඉ/මාකාඒ
1175 ප/මා්ාඒ
1176 - කටුඒැේා
1177 - කබාෑඒ

ා ේ.මම්.ා ප්රමසින් ම,ා
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1184 - ඉ/ීමරඹුඒ

ඊ.මම්.ඕ.ස්තමාලි ා ම,

ඉ/ීමරඹුඒ,කුලි,ාළිටි,

071-6186022

-

1185 - ප/ීමරඹුඒ

මච්.පී.මන්.කේපනී මි,

ප/ීමරඹුඒ, මඩකුඹුරුමුේා

078-9989689

-

1186 මඩකුඹුරුමුේා

ඩබ්.මයි.සී.දබා ර්රා ම,ා

මඩකුඹුරුමුේා,
මඩකුඹුරුමුේා

071-5946191

-

1187 ්බ්ා බෝමුේා
1188 මාහිම්ළිටි,
1189 ්ාහිටිමුේා
1190 ඉ/කළුගමුඒ

මස්ථ.ඩී. රසික නි ාේ ම,ා

072-4401975

-

මේ.ඩබ්.මස්ථ.පබස්රා ා ම,

්බ්ා බෝමුේා,
කුලි,ාළිටි,
මාහිම්ළිටි,, ්ාහිටිමුේා

076-7666327

-

සී.මම්.මන්.මස්ථ.කුමාර ම,ා

්ාහිටිමුේා , කුලි,ාළිටි,

071- 4394546

-

ඩී.මම්.මස්ථ.පී.දිස්ානා,ක
ා ම,

ඉ/කළුගමුඒ , කුලි,ාළිටි,

071-9444881

-

1191 ප/කළුගමුඒ
1192 - නැ/
දණ්ඩගමුඒ

ජී.ව.ඩී.මස්ථ.ගුරුා ගොඩආරච්
චි ම,ා
ා ක් ග.මේලිකා ළි,සීලි මි,

ප /කළුගමුඒ , කුලි,ාළිටි,

077-8561626

-

නැ/ දණ්ඩගමුඒ ,
කුලි,ාළිටි,

077-9237162

-

1193 - බ/
දණ්ඩගමුඒ

ආර්.පී.මන්.ඩී.ප මරණ මි,

බ/ දණ්ඩගමුඒඒ ,
කුලි,ාළිටි,

077-3908911

-

හම්මාඒ, කුලි,ාළිටි,

071-8602625

-

ළි ා දනි,, කුලි,ාළිටි,

072-4612555

-

ගාා ගදර, කුලි,ාළිටි,

071-4083255

-

ා ඒරළුගම,
ඒාකුඹුරුමුේා

077-6058432

-

1194 - හම්මාඒ

මච්.ව.ා ස්ේ න් ාාේස්ථ
ම,ා
1195 මන්.මේ.මස්ථ.ස්රත්කුමාර
ළි ා දණි,
ම,ා
1196 - ගාා ගදර බී.මම්.මයි.ඩබ්.බන්නැහැක
මි,
1197 - ා ඒරළුගම මච්.මයි.යූ.මස්ථ.කිත්සින් ම,ා

වාම.යදේපොල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 35
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

071-3804543

-

077-4053931

-

මේළිටි, ඒත්්, මස්ථස්ඒ,
නිකදළුා පෝ

072-4678223/
037-5618590

-

ඩී.මම්.ා ක් ග. බණ්ඩාර ම,ා

මේඒාන, කනත්ා ත්ඒැඒ

ා ේරා පොා

ා ේ.මම්.මච්. ආන්,දාස්

ා ේරා පොා, ඒාන්,ා පොා.

ස්ාාකටුා පෝ

ආර්.මම්. ි, මාක ම,ා

ස්ාාකටුා පෝ, ඒාන්,ා පොා.

072-5264831/
037-2267191
071-4394513
037-3371122
071-8297934
037-3374676

ා හොා රොම්බුඒ

බී..මම්.සී.ඩී. මැණිා ක් ග ා ම,

ාක් ගමේඋ,න, ා හොා රොම්බුඒ,
ඒාන්,ා පොා

071-3804504

-

ඇඹඒ

මච්.මම්.මස්ථ ස්ක්රමරත්න ම,ා

ඇඹඒ, ඒාන්,ා පොා

072-8627687

-

ා ගොළුඒාඒ

ා ක් ග.ව.ා ේ.ා පා ර්රා ා ම,

ා බෝගහ පැාැස්ථස්, ්ේස් .

මමුණුගම

සී.ා ේ.ව.බී.ජී.ා ක් ග. ආා ාෝක
බණ්ඩාර ා ම,

මමුණුගම, නිකදළුා පෝ

 මස්ථස්ඒ

මම්.ඩී. ගුණසිාංහ ම,ා

මේඒාන
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-

මාස්ටිගම

ීම.මච්.ජී. ආන්,දාස් ම,ා

මාස්ටිගම, ඒාන්,ා පොා

ඒැඒා ගදර

ව.ව.ආර්.ඩී. මා බ්සිාංහ මි,

ඒැඒා ගදර, ඒාන්,ා පොා

රන්ා දනි,

රන්ා දනි,, ඒාන්,ා පොා

ගිනිා පන්ා ේගම

මම්.මම්.ව ඉා රෝෂිණී
ගුණරත්න මි,
මච්.මම්.මස්ථ. රත්නසින්
බණ්ඩාර ම,ා
ව.මම්.ඩබ්.මන්. ම්පත්තු මි,

රත්මා ේ

මන්.ජී.පී.මස්ථ. ස්ක්රමසිාංහ මි,

රත්මා ේ, ඒාන්,ා පොා

ළියුම්ගේා

ළියුම්ගේා, ඒාන්,ා පොා

කිතුේ ඒැහැර

මේ.මච්.මම්. ස්මන් බණ්ඩාර
ම,ා
ා ේ.මම්.පී.ා ක් ග.ා ක් ග.
ි,ඒර්ධ්න
ඩී.මම්.මම්.මස්ථ. දිඒාකර ා ම,

නෑටි,

ආර්.මම්.මම් රස්ාාංිලී ා ම,

නෑටි, ඒස්ම, නෑටි,

ා නේලි,

මච්.ව.ටී.සී මරලි,ා ා ම,

ා නේලි,, මිනුඒන්ගැා මේ

මිනුඒන්ගැා මේ

ඩබ්.මම්.ජී. ා පොඩිමැණිා ක් ග
මි,
යූ.ඩී.මස්ථ.ා ක් ග. ි, මාක
ා ම,
ා ක් ග.ව.ඩී.ටී.පී කන්නන්ගර
මි,
ජී.මම්.ා ස්නස්රත්න ම,ා

මිනුඒන්ගැා මේ, මිනුඒන්ගැා මේ

ඒාන්,ා පොා

ඉපාඒ

ඒේපාළුඒ
්ඹරඒ
ා පොතුඒැඒ
මබඒාළිටි,

පුත්්ාම් පාර, ඒාන්,ා පොා
කාඒාා න්ගම, ඒාන්,ා පොා

ඉාපඒ, ඒාන්,ා පොා
කිතුේ ඒැහැර, ඒාන්,ා පොා

ඒේපාළුඒ, මිනුඒන්ගැා මේ
්ඹරඒ, මාගා න්
ස්ථඒාස්ථථික ඒත්්,ා පොතුඒැඒ,
මාඟා න්

ආර්.මම්.මන්.මන්.රාිපක් ග
මි,
පී.යූ.ජී.මච්.මම්.ව.මන්.
උ,න්ඒත්් මි,

මබඒාළිටි,, මිනුඒන්ගැා මේ

ඒදුරැස්ථස් ඒැේගාා

ඩබ්.මම්.ා ස්නානා,ක
බණ්ඩාර ම,ා

ඒදුරැස්ථස් ඒැේගාා,
මිනුඒන්ගැා මේ

මැදගම

පී.මම්.ා ේ. ා ප්රම මාක ම,ා

මැදගම, කනත්ා ත්ඒැඒ

ා හමේටිා ගදර

මස්ථ.ව.මයි.මස්ථ. කුමාන්

ා හමේටිා ගදර, කනත්ා ත්ඒැඒ

පැන්නි්ඒ

මන්.ා ක් ග.බී.ඩබ්.ආර්.ජී.සී.පී
නරසිාංහ ා ම,

පැන්නි්ඒ, කනත්ා ත්ඒැඒ

මඹකඩඒර

ආර්.ආර්.සී.සී.රත්නා,ක
ම,ා
බී.මම්.සී.ා ක් ග. බාාසූන්,
ා ම,

මඹකඩඒර, කනත්ා ත්ඒැඒ

කහා ගොේා

පී.මම්.පී. ාන්දනසින් ම,ා

කහා ගොේා, කනත්ා ත් ඒැඒ

පමේ ා ේා ගදර

ා ක් ග.මව.මස්ථ. කුාතුාංග ම,ා

පමේ ා ේ ා ගදර, පාා දනි,

මැේාා පොත්්

හඹරඒ

ටී.මම්. ටිකින් මම්මා,,
පුාංචිනයිදාගම, මිනුඒන්ගැා මේ

හබරඒ, කනත්ා ත්ඒැඒ
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077-0441489

-

071-3804634

-

071-6594512

--

071-3465791/
071-3804657

-

071-3804499

-

071-3804514

-

077-5203067/
037-3972059

-

0724421215

-

071-3804395
077-8838084

-

071-2454772

-

071-3804549

-

071-1114683

-

071-5778550

-

071-6268411

-

077-6511426/
078-6357825/
037-5764480
071-3804463/
037-3610503

-

072-6315418/
037-5720775

-

0728308343

-

072-5069730/
037-5736988

-

071-3804567

-

077-0412558

-

077 -5471466

-

071-3804541

-

072-4149027

-

072-5778906

-

මඟුාාගම

ා ේ.පී. පත්මා්ා මි,

මඟුාාගම, පාා දනි,

පාා දනි,

ආර්.මම්.බී. මන්.ව.බී.
උඩුා ේන්, ම,ා

පාා දනි,, පාා දනි,

මඩාටුඒ

ආර්.මම්.පී. පු ප
ථ කුමාර ම,ා

මඩාටුඒ, පාා දනි,

මාමුණුඒ

ජී.මම්.මම්.මන්. මැණිා ක් ග මි,

නරමාන

071-3058587

-

072-2153558/
071-5764864

-

071-6393060

-

ස්ාංස්ථකෘ මක මධ්යස්ථාාන
මාඒ්, මාමුණුඒ, ඒාන්,ා පොා

077-9646327/
071-3804428

-

මච්.මම්.ීම.මන්. කුමාර ම,ා

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
නරමාන, පාා දනි,

071-3804631

-

මුඒන්ඒැේා ේ
ා ගදර

ව.මම්.ව. ා පොඩිමහත්්,ා
ම,ා

072-6359094/
037-5678195

-

මවුා ේගම

ඒයි.මම්.ජී. චූාාාංගනී ා ම,

ව.ව. ි, මාක ම,ා,
මුඒන්ඒැේා ේ ා ගදර,
මවුා ේගම
ඉඟුරුගමුඒ, මවුා ේගම

071-3804512/
037-5682619

-

හබරඒ,
කනත්ා ත්ඒැඒ

ඒයි.මම්.ආර්. ,ාපා ම,ා

මින්හාා න්ගම, මින්හාා න්ගම

072-3206702

-

නබඩඒැඒ

ඒයි.මම්.මස්ථ.ළි. ,ාපා ා ම,

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
නඹඩඒැඒ, ා ඒළඒ හාංදි,

දිවුාකැා ේ

ආර්.මම්.යු. පී.ා ස්නානා,ක
ා ම,

දිවුාකැා ේ, පාා දනි,

කරගස්ථඒැඒ

දීගි්ඒ, මිනුඒන්ගැා මේ

ඒදුරැස්ථස්

මන්.ා ක් ග.බී.ා ස්ෝමීමර
බණ්ඩාර
ආර්.මම්.රණසිාංහ ම,ා

දීගි්ඒ

යූ.මන්.මස්ථ.පී කුමාරතුාංග ම,ා දීගි්ඒ, මිනුඒන්ගැා මේ

ා කොා නොත්්

පී.මම්.ඩබ්.ඩී.බී. ප මරාි ම,ා

ා කොා නොත්්, මිනුඒන්ගැා මේ

ඒැරැේා

මන්.ා ක් ග.බී.කින්මැණිා ක් ග මි,

බ,ඒ

071-9362555/
0713804472/
037-5734679
078-6088049/
071-3804553
/037-5739424

-

078-5113300

-

072-4311298

-

071-8276981

-

072-5264753

-

ඒැරැේා, පාා දනි,

071-2871746

-

මයි.බී. ද,ාරත්න ම,ා

බ,ඒ, මවුා ේගම

077-0324370/
037-3375693

-

කැා ේගම

මච්.මම්.  මාකරත්න ම,ා

කැා ේගම, මවුා ේගම

071-0724623

-

ා ්න්නා කෝන්ගම

මයි.බී.ව.ආර්.ව.මන්.
ගුණරත්න ම,ා
ව.ඩී.මච්.මම් නන්දන ා ම,

ා ්න්නා කෝන්ගම,
මවුා ේගම
රඹුකන, ා ඒළඒ හාංදි,,

071-6317324

-

0775464094 /
071-3804550

-

072-4311298

-

071-0724623

-

071-3804620

-

071-3804636

-

රඹුකන
ා ඒළඒ
හේමිේාෑඒ

ඒඳුරැස්ථස්, මවුා ේගම

ා ක් ග.මම්.ඩී.මම්. කාන්,ා පරුම ා ඒළඒ හාංදි, ,ා ඒළඒ
මි,
ඒැ.බ. මච්.මම්.  මාකරත්න
හේමිේාෑඒ, මවුා ේගම
ම,ා

කරතඒැටි,

මච්.මම්.මේ.මච් ා ේශය සප්රි,
ා ම,

කරතඒැටි,, මවුා ේගම

ඇ්ඒ

ඩි.මම්.මස්ථ.මන්.මැණිා ක් ග මි,

ධ්ර්මාා ශය සෝක ස්මි ම
ශය සාාාඒ,ඇ්ඒ, මවුා ේගම
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පඬුවස්ථනුවර නැදේගනහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 36
ා.ළධ. වස්ෙ
ගේාැහැළිටි,
ා කොළඹගම
කටුමුළුඒ
රා නෝරාඒ

ා.ළධ. නෙ
ව. ආර්.බී.ඩී. මමරතුාංග
ම,ා
ටී.මම්.ජී. ා ්න්නා කෝන්
ම,ා
ආර්.මම්.ඩබ්. පු ථපා්ා
ා ම,
මස්ථ.ඩබ්.මම්.ව.පී.
ස්ා ේසිාංහ මි,

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

පලුගස්ථා ඒා, කනත්ා ත්ඒැඒ

0770030277

-

ා ්ෝරළිටි,, කටුා පෝ

0718066842

-

කින්ඒානාගාර,, කනත්ා ත්ඒැඒ

729754156

-

රා නෝරඒ, කනත්ා ත්ඒැඒ

713811199

-

රත්මේා

ඩී.මම්. මත්්නා,ක ම,ා

ගිනිමාන්න, බමුණාා කොටුඒ

711263483

මාීමා හන

පී.ඩී. දස්නා,ක ම,ා

රත්මේා, කටුා පෝ

724901028

-

දුනුා පෝ

ඩී.මම්. මත්්නා,ක ම,ා

ගිනිමාන්න, බමුණාා කොටුඒ

711263483

-

පාාාස්ටි,

මච්.පී.මයි. ස්ථඒර්ණා
කුමාන් ා ම,

රත්මේා. කරා ේ, කටුා පෝ

713598068

-

ස්ේබාා ගදර

පී.මම්.සී. මාරසිාංහ ා ම,

 මිමන්ා ඒාඒත්්, ා කොළඹගම,
කනත්ා ත්ඒැඒ

714867146

-

හාංඒැේා

ව.බී.ජී. ළි,දාස් ම,ා

මාංගාා ස්ඒන, දුනුා පෝ.
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්

718250942

-

ා ්න්ා ගොඩා ගදර,
ා හමේටිා පොා
ා ්න්ා ගොඩා ගදර,
ා හමේටිා පොා
ස්ේබාා ගදර, ා කොස්ථඒත්්

716671808

-

716671808

-

ා කොස්ථා දණි,

මච්.පී.මම්.ඩී.මන්.
ීමරක් ගා කොඩි ම,ා
මච්.පී.මම්.ඩී.මන්.
ීමරක් ගා කොඩි ම,ා
ඩී.සී.ඩබ්. රණීමර ම,ා

773450801

-

 මස්ථස්ඒ

ා ේ.මම්.සී. ි,සිාංහ ම,ා

මාංගමුඒ, ා මොරගා න්

724676626

-

කා නෝගම

පී.මම්. ා ස්නාරත්න ම,ා

ා දමළා දොර, ා කොස්ථා දණි,

779271039

-

මැදා ගදර, කටුා පෝ

775469660

-

ගාා ගදර, ා මොරගා න්

713784036

-

724676626

-

711855300

-

772545043

-

මැදගම
බැේා ේගම

ගාා ගදර

ඩී.මම්.ඩී.පී. දිස්ානා,ක
මි,
යූ.බී.මන්. ප්රි,දර්ශය සණී

කණා පොතුහැර

ා ේ.මම්.සී. ි,සිාංහ ම,ා

මාංගමුඒ, ා මොරගා න්

ඩී.මම්.මස්ථ.ඩී. බණ්ඩාර
ම,ා
ා ක් ග.ව.ව. සුදන් ම මි,

 මිමන්ගස්ථළිටි,,  මස්ථස්ඒ,
ා කොස්ථා දණි,
ඒැ ැහැළිටි,, මනුක් ගකා න්

ඩබ්.මම්.ඩී. ස්ාංජීඒනී මි,
මච්.මම්.මස්ථ. ා හමේටිසිාංහ
මි,

ම,ාකඩඒර, මඟුාාගම
ා නේලිගස්ථඒත්්, ඉහළ
ා නලිබෑඒ, ා මොරගා න්
පහළ ා ගොමුා ගොමුඒ,
මනුක් ගකා න්

728600426

-

719388567

-

771144387

-

ම,ාකඩඒර, මඟුාාගම

717182827

-

ා ගොන්නඒ, මනුක් ගකා න්

718446197

-

ඉහළ ා දම ඒ, ා මොරගා න්

724509932

-

ඉහළ ා දම ඒ, ා මොරගා න්

724509932

-

උඩුගම්පාා ගදර. ා මොරගා න්

713813273

කන්ා දා ගදර

ා මොරගා න්
ා නලිබෑඒ
ා දම ඒ
මාංගමුඒ
ස්ි,උදාගම
ා ගොන්නඒ
ඒැලිඒැහැර
කා නෝ,ා,
හිථතඒ
මඩුක් ගකා න්

ආර්.ඩී.මස්ථ. ස්ි,සින් ම,ා
මච්.පී.මස්ථ.ඩී. ප මරණ
ම,ා
මස්ථ.මේ.මම්. කි,ාස්ථ ම,ා
මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග. ා හරත්
ම,ා
මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග. ා හරත්
ම,ා
ඩබ්.ව.ආර්. රණසිාංහ මි,
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උඩුගම්පාා ගදර
ඒැ ැහැළිටි,
ා බෝධිමුේා
නින්දා ඒා
මනුක් ගකන්ා හන
ා හා න්ා ගදර
මගුාාගම
කඳුා බොඩ

ඩබ්.මම්.පී. ස්ක්රමසිාංහ
ම,ා
ා ේ.මම්.පී.සී. ි,සුන්දර
මි,
පී.මම්.ඩී.මන්. ප මරාි
ා ම,
ඩී.මම්.මම්.ඩී. දස්නා,ක
ම,ා
බී.මම්.මච්. බාාසුන්,
මම්.මම්.මන්.සී.
මදුරප්ා පරුම ා ම,
මච්.මම්.යූ.ා ේ.ා ක් ග.
ස්ා ේරත්න ම,ා
ආර්.මම්.සී. රත්නා,ක
මි,

ා ේනපැාැස්ථස්, ා කොස්ථා දණි,

774209825

-

ඒැ ැහැළිටි,, මනුක් ගකා න්

719435172

-

මනුක් ගකන්ා හන, මඟුාාගම

713142892

-

කඩඒාා ගදර, මූණමේා දණි,

770780276

-

ඇපාා දණි,, ඉහළ
ා ගොමුා ගොමුඒ

770304813

-

ා දම ඒ, ා මොරගා න්

725227786

-

මාීමඇා, ා මොරගා න්

772751665

-

ා ම ඒ, ා මොරගා න්

723530672

-

බමුණාදේකොටුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
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ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

ව.මම්.ව.මම්. ි, මාක
ම,ා
ඩබ්.මම්. ා ්න්නා කෝන්
බාංඩා ම,ා

ඒෑදණ්ඩ

1203
පේාඒදම්ළිටි,

බී.මම්.ා ේ. බස්ථනා,ක
ම,ා

පේාඒදම්ළිටි,,
ා දම ළුඒ

1204 දිවුේගස්ථළිටි,

මම්.ජී.මයි.මන්.
ා ස්ෝමරත්න ම,ා

හම්බාර, උුමීය ,

1205 කා නෝටුඒ

ජී.ඩබ්.ඩී. ශ්රි,ානි
මාහා කෝන් මි,

කා නෝටුඒ, ා දම ළුඒ

1206 ා දම ළුඒ

ඩබ්.මම්. මස්ථ.පී.ා ක් ග.
ීමරා ස්කර ම,ා

ා දම ළුඒ, ා දම ළුඒ

1207 ා බෝා ගොඩ

ඩී.මම්. බාාසූන්, ම,ා

ා බෝා ගොඩ, ,ටිකදුරුඒ
රුක් ගමත්්ා න්

1201 ඒෑදණ්ඩ
1202 හාංහමුණඒ

1208 රුක් ගමත්්ා න්
1218
කැඩපත්ා ඒා හර
(ඒැ.බ)

ඩබ්.ව.පී.මස්ථ.
ඒන්නිආරච්චි ා ම,

1210 ඊ්ණඒත්්
1220
සිඒේාඒා ගදර
(ඒැ.බ)
1211 මින්හම්ළිටි,
1225 ා හා න්ා ගදර
(ඒැ,බ)
1212 මහා කබඳ,
1213 ා කබඳමුා ණ්

හාංහමුණඒ, මාස්ථා පෝ

කැඩපත්ා ඒා හර

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

0770684976

නැ්

0713806307

නැ්

0372239783

නැ්

0728178656

නැ්

0714684951

නැ්

0723290997

නැ්

0722707511

නැ්

0717860826

නැ්

0717508383

නැ්

0717508383

නැ්

0774744566

නැ්

0714416592

නැ්

ඊ්නඒත්්,ඊ්ණඒත්්
ව.මම්.මම්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ම
්පත්තු ම,ා

මන්.මම්.  මාකරත්න
බාංඩා ම,ා
මච්.මම්.මස්ථ.ජී. බාංඩාර
ා ම,
බී.මම්. කරුණාරත්න ම,ා

සිඒේාඒා ගදර,
ඊ්ණඒත්්
මින්හම්ළිටි,,
ඊ්ණඒත්්
ා හා න්ා ගදර,
පනාදරගම
මහා කබඳ,, මහා කබඳ,
ා කබඳමුා ණ්
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නඒගත්්, ,ටිකදුරුඒ

1209 නඒගත්්
(ඒැ.බ)
1214 නාාගා න්

ඊ.පී.මම්.ා ේ. ඇේා දණි,
මි,

නාාගා න්,
බමුණාා කොටුඒ

0713809700

නැ්

1215 ඒේා පොා

මස්ථ.මම්.මන්.ා ක් ග.
ස්මරා කෝන් මි,

ඒේා පොා,
බමුණාා කොටුඒ

0718696536

නැ්

ඒාලි,, පනාදරගම

1217 ඒාලි,
1232 මූනමා ේ
(ඒැ.බ)
1219 දම්ළිටි,

මස්ථ.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.බාංඩාර
ම,ා
ටී.මම්.ඩී.ා ්න්නා කෝන්
මි,

1226 ඒතුකන

1228 පානකඩුඒ

0713806349

නැ්

0715115794

නැ්

බමුණාා කොටුඒ,
බමුණාා කොටුඒ

මච්.ව.මස්ථ.ා ක් ග.ි,ඒර්ධ්න
ා ම,

කින්මැටි,ාගාර,,
කටුා පෝ

0715502631

නැ්

ඊ.මම්.ආර්.මස්ථ.
වකනා,ක ා ම,

ා නළුම්කණුඒ,
කටුා පෝ
මන්හා ේ,
බමුණාා කොටුඒ

0725461325

නැ්

ඒතුකන, කටුා පෝ

0715604439

නැ්

ඩබ්.මම්.ඩී. ීමරා ස්කර
ම,ා

ඒෑඋඩගම, කටුා පෝ

1227 ඒෑඋඩගම
1224 පනාදා ර්
(ඒැ.බ)

නැ්

බී.මම්.ව.බී. සුරීමර ම,ා

1223 ා නළුම්කණුඒ
1234 මන්හා ේ
(ඒැ.බ)

දම්ළිටි,, ඊ්ණඒත්්

0774732026

ා හොම්ාගම,
ඊ්ණඒත්්

1221 ා හොම්ාගම
1233
බමුණාා කොටුඒ
(ඒැ.බ)
1222 පනාගමුඒ

මූණමා ේ, පනාදරගම

නැ්

ා ක් ග.මම්.ආර්.මම්.
කරුණානා,ක ම,ා
ා ක් ග.ඩී.මස්ථ. මාංගලිකා මි,

නැ්
0728627878

පනාදරගම

නැ්

පානකඩුඒ, කටුා පෝ

0721745344

නැ්

1229 පහළ
ා කොළමුන්න

ඩබ්.මම්.මම්.ආර්.
ස්ා ේසූන්, මි,

පහළ ා කොළමුන්න,
කටුා පෝ

0728794427

නැ්

1230 ගන් මන්,ාඒ

ව.මම්.ආර්. ප්රි,දර්ශය සනී
ා ම,

ගන් මන්,ාඒ,
බමුණාා කොටුඒ

0773767409

නැ්

1231 ්ේගහගම

ව.මම්.මන්.මන්.මදින්සිාංහ
ා ම,

්ේගහගම,
බමුණාා කොටුඒ

0774428185

නැ්

0713596125

නැ්

0372268472

නැ්

පානඒ, බමුණාා කොටුඒ

1236 පානඒ
1216 කඩිහාර,
(ඒැ.බ)
1238 පහළ
ඉමි,න්ා ගොඩ

මස්ථ.පී. ද,ාකාන් ම මි,

ඩබ්. සුනිේ ශය සාන්් ම,ා

කඩිහාර,,
බමුණාා කොටුඒ
පහළ ඉමි,න්ා ගොඩ
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ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

1325 - ා දෝ්ැේා

ව.ඩබ්.මස්ථ. ා ෆොන්ා ස්කා

ා දෝ්ැේා,
සුනන්දපුර.

077-9590901

-

1326 - කහ ස්ා

මස්ථ.ව.ව.පී. ගුණා ස්කර

කහ ස්ා,
කූරටිා හන.

077-1295722

priyankarain2@gmail.com

1327 - මදුේා

මදුේා, සුනන්දපුර.

072-6266007

-

1328 - ගා න්ගම

ආර්.මම්.ඩබ්.මස්ථ.
දිස්ානා,ක
ඩබ්.මම්.සී. කරුණා මාක

077-0386151

-

1329 - මඩඉන

ඩී.මම්. ි, මාක

මඩඉන, සුනන්දපුර.

077-4832493

-

1330 - මකුරණ

ආර්.පී.ආර්.පී.පීන්ස්ථ

මකුරණ, කූරටිා හන.

071-0430500

-

1331 - ඒඩුමුන්න

මච්.මම්.ඩබ්.ටී. ස්තනා,ක

ඒඩුමුන්න,
කූරටිා හන.

071-7582989

h.m.w.t.sandanayake@g
mail.com

පේා ේගම,
ා හමේටිා පොා

-

-

1333 - මුණිහින්ගම

පුරප්පාඩු ( ඒැ.බැ.
මච්.පී.ඩී.නිහාේස්ථ ම,ා)
මච්.පී.ඩී. නිහාේස්ථ

මුණිහින්ගම,
ා හමේටිා පොා

072-4869334

-

1334 - ගිරා්ාාන

මේ.සී. පු ථපමාාා

ගිරා්ාාන,
ා හමේටිා පොා.

071-8603270

-

1335 - දිවුේඒැඒ

ජී.මම්.ා ක් ග.ා ක් ග. ා ගොඩමුේා දිවුේඒැඒ,

ා හමේටිා පොා.

072-5596390

-

ා හමේටිා පොා,
ා හමේටිා පොා.

077-1294084

-

1337 - ා දොළහමුණ

ඩබ්.මම්.මස්ථ. ස්ා ේසිාංහ
ඒාස්ා
ඩබ්.මම්.ව.මස්ථ. ස්ා ේසිාංහ

ා දොළහමුණ,
ා හමේටිා පොා

077-4037088

-

1338 - කුරුදුකුඹුර

බී.මම්.මස්ථ. ස්තමාලි

කුරුඳුකුඹුර,
ා හමේටිා පොා.

071-4052382

-

1339 - ා බෝා ගොේා

ටී.ා ක් ග.ඩී. මා බ්රත්න

ා බෝා ගොේා,
ා හමේටිා පොා.

072-5768018

-

1340 - ැකෑඒ

මම්.මම්.මස්ථ. රණීමර

ැකෑඒ,
ා හමේටිා පොා.

072-4285230

-

1341 ා ්න්ා ගොඩා ගදර

මච්.මම්.මස්ථ.මම්. ා හරත්

ා ්න්ා ගොඩා ගදර,
ා හමේටිා පොා

077-8512690

-

1342 – න්දීකන්ද

ඩබ්.ව.ව. මාංගා මස්ථස්

න්දීකන්ද,
ා හමේටිා පොා

078-5189165

-

1343 - බමුණුමුේා

ඩී.මම්.මස්ථ.බී. දිස්ානා,ක

බමුණුමුේා,
ා හමේටිා පොා.

072-4475728

-

1344 ා මොරා ගොේා

ව.ව.මම්. ිමස්ථරුේ හාෆි

ා මොරා ගොේා,
ා හමේටිා පොා

077-1757324

-

1345 - මීය ගස්ථළිටි,

බී.මම්. ි,න්් බාාසූන්,

මීය ගස්ථළිටි,,
ා හමේටිා පොා

071-7603262

-

1332 - පේා ේගම

1336 - ා හමේටිා පොා

ගා න්ගම,
සුනන්දපුර.
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මස්ථ.ආර්.ඩබ්.මම්.මස්ථ.
 මාකරත්න
ා ේ.මච්.මච්. ි,මහ

පඩුඒස්ථනුඒර,
ා හටිටිා පොා

077-8812461

-

ා කො ඹළිටි,,
ා හමේටිා පොා

076-7586035

-

1348 - නිකළිටි,

බී.මම්.සී.ඩී. බන්නැහැක

නිකළිටි,,
ා හමේටිා පොා.

071-2913436

-

1349 - රඹෑඒ

ා ේ.මම්.ව. මාධ්ීම

රඹෑඒ, සුනන්දපුර.

077-5110234

-

1350 - ා කෝන්ඒැඒ

ආර්.මම්. නිමේ බණ්ඩාර

ා කොන්ඒැඒ,
මණ්ඩා පොා.

077-9168115

-

1351 - මණ්ඩා පොා

යූ.මම්.පී. මධුාාෂිණී

077-2590635

-

1352 - හා ත්ගම

බී.මම්.පී.සී. රත්නා,ක

මණ්ඩා පොා,
මණ්ඩා පොා
හා ත්ගම,
මණ්ඩා පොා

078-8344524

-

1353 දිවගාා ගදර
1354 - ා දොරබාස්ා

ඩබ්.ව.මම්. නිශය සාන් ම

077-2735918

-

077-9337518

-

1355 කඩඒාා ගදර

පුරප්පාඩු ( ඒැ.බැ.
ටී.මම්.මයි.මස්ථ.ා ක් ග.මා බ්රත්
න ම,ා)
ටී.මම්.මයි.මස්ථ.ා ක් ග.
මා බ්රත්න
මස්ථ.පී.බී.පී. ි, මාක

-

-

නේලුර,
තුත් මන්ළිටිගම.

077-6334661

-

මඩිා ග මිදි,ාා,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

071-6683049

buddhiprabathjayathilaka
@gmail.com

පලුගස්ථඒැඒ,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

072-4070025

-

1346 - පඞුඒස්ථනුඒර
1347 ා කො ඹළිටි,

1356 - නේලූර
1357 – මඩිා ව
මිදි,ාා
1358 - පලුගස්ථඒැඒ

මස්ථ.මස්ථ. ස්මාීමර

ඩී.ඩී. මමරසූන්,

දිවගාා ගදර,
මණ්ඩා පොා
ා දොරබාස්ා,
තුත් මන්ළිටිගම.
කඩඒාා ගදර,
තුත් මන්ළිටිගම

1359 - හිතගහඒැඒ

ආර්.මම්.මන්. රත්නා,ක

හිතගහඒැඒ,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

072-4704792

-

1360 - මිදි,ාා

ආර්.මම්.මයි.මන්.
ස්ේබාා ගදර

මිදි,ාා,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

071-3805506

-

1361 - හම්මාලි,

යූ.ඩී. රූපසිාංහ

හම්මාලි,,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්

071-6859911

-

1370 - ,ාා ේා ගදර

ආර්.මම්.ඩී.ා ක් ග. රත්නා,ක

,ාා ේා ගදර,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

072-4584839

-

1371 - හා්ාා පොා

ා ක් ග.මම්. ාන්්රසින්

හා්ාා පොා,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

076-7030252

-

1372 බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්
්

පුරප්පාඩු (ඒැ.බැ.
ආර්.මම්.මයි.මන්.ස්ේබාා ග
දර)
ඊ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.වකනා,ක
ා මනස්,

බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

-

-

ඉහළ ා ගොමුා ගොමුඒ,
ඉහළ ා ගොමුා ගොමුඒ.

071-5831961

-

1396 ප/ා ගොමුා ගොමුඒ

මච්.මම්.මස්ථ.මස්ථ. ා හරත්

පහළ ා ගොමුා ගොමුඒ,
ඉහළ ා ගොමුා ගොමුඒ.

072-6426081

-

1397 - ඇපාා දනි,

ඩබ්.මන්.ව. දිේශය සානි

ඇපාා දනි,, ඉහළ
ා ගොමුා ගොමුඒ.

077-1825204

-

1395 ඉ/ා ගොමුා ගොමුඒ
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1398 කරගහා ගදර

ඊ.පී.මම්.ඩී.මච්. වකනා,ක

කහගහා ගදර, ඉහළ
ා ගොමුා ගොමුඒ.

1399 මූණමේා දනි,
1400 මේඒාා න්ා ගදර
1401 - මකරඒත්්

ඩබ්.ආර්.මස්ථ.මම්.ව.
ා ස්ා නස්රත්න
ා ක් ග.ජී.සී. ා රො ානා

1402 - කඹුරාා පොා

ා ේ.ව.පී.මන්. ි,ීමර

මුණමේා දනි,,
මුණමේා දනි,.
මේඒාා න්ා ගදර,
මුණමේා දනි,.
මකරඒත්්,
මුණමේා දනි,.
කඹුරාා පොා,
මුණමේා දනි,.

ව.මම්. ස්මාඒතී

බී.මම්.මච්. බාාසූන්,
(ඒැඩ ්හනම්)
(ඒැ.බැ. )
ා ේ.ව.පී.මන්.ි,ීමර ම,ා
1409 - ඇා ඹෝා ගදර මස්ථ.මම්.ඩී.පී. ා ස්නානා,ක
1405 - හිඳි,ාමුේා

077-8434659

-

077-6407753

wrsmasenevi@gmail.com

077-9556056

-

071-6153075

-

077-2413538

-

072-3523988

-

ඇා ඹෝා ගදර,
මගුාාගම.

072-3880073

-

කඩඒාා ගදර,
මුණමේා දනි,

1411 ා දොරටි,ාා ගදර

මස්ථ.මම්.මස්ථ.මච්. නදීශය සානි

ා දොරටි,ාා ගදර,
මුණමේා දනි,.

071-9507005

-

1412 - න්මේ ාා දනි,

මච්.මම්.මස්ථ. බණ්ඩාර

න්මේ ාා දනි,,
ා හමේටිා පොා.

071-3805733

-

1413 දහනැක් ගා ගදර

මස්ථ.මම්.මයි. ප්රි,න්්

දහනැක් ගා ගදර,
මුණමේා දනි,.

072-4858734

-

1414 නාා ගොේාාා ගොඩ

මස්ථ.මච්.මම්.මස්ථ. මනුරාධ්ා

නාා ගොේාාා ගොඩ,
නාා ගොේාාා ගොඩ

071-1877042

-

1415 මඹගහා ගදර

ඩබ්.පී.ා ේ.සී. දිේරුක් ගෂි

මඹගහා ගදර,
නාා ගොේාාා ගොඩ.

072-8628877

-

1416 - ළිහිිම,

ආර්.ඩී.බී. ඒස්න්්ා

ළිහිිම,,
ළිහිිම,රත්මා ේ.

072-3839792

-

1417 - රත්මා ේ

ඩි.මම්.මන්. ා ප්රමාන්්ර

072-4068864

-

1418 - ා හමේටිගම

077-7750557

-

1419 - ි,සින්පුර

ආර්.මන්.ඩී.සී.
කරුණාරත්න
මස්ථ.මච්.මම්.මස්ථ.ටී. කුමාන්

රත්මා ේ,
ළිහිිම,රත්මා ේ.
ා හමේටිගම, රත්මා ේ.

077-2459339

-

1420 - ඇහැටුමුේා

පී.මම්.මන්. ස්තමාලි

076-5443475

-

1421 - බරම්ා පොා

ඩබ්.ා ේ.ව.පී. සුමනසිාංහ

බරම්ා පොා,
හේමිේාඒැඒ.

077-8342745

-

1422 - ා කස්ටි,

ආර්.ඩී.මස්ථ. ා ප්රමරත්න

072-6558472

-

1423 – හන් මහඒ

ා ක් ග.පී.ඩී.පී. ා ප්රමාාේ

ා කස්ටි,,
හේමිේාඒැඒ.
හන් මහඒ,
හේමිේාඒැඒ.

077-8959060

-

1424 පැා පොා ේගම

මේ.මන්.ා ක් ග. මාා නේ

පැා පොා ේගම,
හේමිේාඒැඒ.

078-3864352

-

1425 - කරතඒ

මම්.මම්.මම්.ළි. මාරසිාංහ

කරතඒ, කූරටිා හන.

077-8767710

-

1426 - උඩගම

මන්.මම්.මම්.සී. නරසිාංහ

උඩගම,
හේමිේාඒැඒ.

077-7141089

-

1427 –
ා ,ෝධ්,ාකන්ද

මම්.මම්.ජී. මාරසිාංහ

ා ,ෝධ්,ාකන්ද,
හේමිේාඒැඒ.
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077-8453351

-

ි,සින්පුර,
නාා ගොේාාා ගොඩ.
ඇහැටුමුේා,
නාා ගොේාාා ගොඩ

හිංන්ම.ය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 52
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

මාදුළුළිටි,
මාංක 1428
ා කෝන්කඩඒා
මාංක 1429

ආර්.ඩී.මන්. රණසිාංහ
මි,

මාදුළුළිටි,, ්ාරණ උඩා ඒා

071-2276962

-

මේ.මස්ථ.පී. කුමාර ම,ා

ා කෝන්කඩඒා,
නාා ගොේාාා ගොඩ

071-2702335

-

හමන්නාපුඒ
මාංක 1430

මන්.මම්.මන්.
ප්රා බෝධ්නී ා මනස්,

හමන්නාපුඒ,
නාා ගොේාාා ගොඩ

077-9489886

-

077-2256576

-

071-8006005

rohanakumara.
ha@gmail.com
-

කුරුදුා පෝ
මාංක 1431
කැළෑා ගදර
මාංක 1432

ා ක් ග.ව.ශය සානක ම,ා
මච්.ව.ආර්.ා ක් ග.
ා හමේටිආරච්චි ම,ා

කුරුදුා පෝ,
නාා ගොේාාා ගොඩ
කැාෑා ගදර,
ඇතුන්ගහා කොටුඒ

ා ්ෝරිමච්චි,
මාංක 1433

මස්ථ.මම්.මස්ථ. ියඒන් ම
මි,

ා ්ෝරිමච්චි,, පඩිා ඒා

077-2681039

්ාරණ 1434

මන්.මම්.මන්.
ප්රා බෝධ්නී ා මනස්,
(ඒැ.බ)

හමන්නාපුඒ,
නාා ගොේාාා ගොඩ

077-9489886

උඩා ඒා 1435

පී.ව.සී.ආර්.ප මරාි මි,

-

0724483386

පඩිා ඒා
මාංක 1436

ආර්.මච්.සී.ා ක් ග.
රත්නා,ක මි,

පඩිා ඒා,පඩිා ඒා

071-2660866

-

ා මාා දණි,
මාංක 1437

ා ේ.මම්.ගුණා ස්න ම,ා

ා මාා දනි,,්ාරණ,උඩා ඒා

071-9647663

-

කුඩකාඒ 1438

පී.ව.මන්.සී.ි, මාක
ම,ා

-

0773788133

නි්ාඒ
මාංක 1439

ඩී.මම්.රුඒන් තු ාර
ම,ා

නි්ාඒ,හේමිේාඒැඒ

071-8250956

-

ා හන්ඩි,ා පොළ
මාංක 1440

ආර්.ඩී.මයි.මස්ථ.කුමාන්
මි,

ා හන්ඩි,ා පළ,ා බෝඒත්්,ිමාංගි
න්,

071-1426634

-

කරදන,ාගම
මාංක 1441

මයි.ව.ව.ි,ීමර
ා මනස්,

කරදන,ාගම,ීමරා පොකුණ

071-2796691

-

ා කෝස්ාගම
මාංක 1442

ව.ටී.මයි.ස්මාන් ම,ා

ා කෝස්ාගම,ීමරා පොකුණ

071-8608927

-

මාා නා ාම්බුඒ මාංක මන්.මම්.ා ස්ෝමරත්න
ම,ා
1443

මාා නා ාම්බුඒ,ීමරා පොකුණ

071-8055485

-

බණ්ඩාන්ගේා ගොඩ
1444

ආර්.මම්.ා ේ.රත්නා,ක
ම,ා

ීමරා පොකුණ,ීමරා පොකුණ

071-3078816

ීමරා පොකුණ
මාංක 1445

ආර්.මම්.ා ේ.රත්නා,ක
ම,ා

ීමරා පොකුණ,ීමරා පොකුණ

071-3078816

-

පහළ ්ාම්පා
1446

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ාන්්රාාේ
ම,ා

-

0714461579

-

පුඒක් ගගහකඩඒා
1447

ව.පී.පී.ගුණඒර්ධ්න ම,ා
( ඒැ.ආඒරණ)

-

0772058694

-
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ඉහළ ා කෝන්කදඒා
මාංක 1448

ව.පී.පී.ගුණඒර්ධ්න ම,ා

ඉහළ
ා කෝන්කදඒා,ීමරා පොකුණ

077-2058694

-

පහළ කිණි,ම
මාංක 1449

මස්ථ.මයි.මම්.මුස්ථනි ම,ා

දාංගස්ථඒැටි,ඒත්්,ීමරා පොකුණ

071-7728160

-

නැ/ කිණි,ම මාංක
1450

ආර්.මේ.මස්ථ.කුමාන්
ා මනස්,

නැා ගනහිර
කිණි,ම,ීමරා පොකුණ

071-53755300

-

බ හිර කිණි,ම
මාංක 1451

ා ේ.ව.ටී.මස්ථ.ි,සිාංහ
මි,

බ හිර කිණි,ම,ීමරා පොකුණ

071-3086131

-

පහළ ගේඒැඒ
මාංක 1452

මම්.පී.පී.මදුරාඒා මි,

පහළ ගේඒැඒ,ිමාංගින්,

071-8130065

-

ඉහළ ගේඒැඒ
මාංක 1453

ඩී.මේ. කුමාර ස්ා ේසිාංහ
ඉහළ ගේඒැඒ,කු/ මා ස්ෝගම
ම,ා

071-3385581

-

ා කොස්ථා හනාගාර
මාංක 1454

ව.ආර්.මස්ථ.බ
මත්්නා,ක ම,ා

ා කොස්ථා හනාගාර,කු/ මා ස්ෝගම

071-3805224

-

ා මොළමලි,
මාංක 1455

ඩබ්.මන්.මම්.බී.
ීමරා කෝන් ම,ා

ා මොළමබඳ,,කු/ මා ස්ෝගම

071-3285765

-

ගැටුාාඒ
1456

ආර්.මයි.පී.ප්රනාන්දු
ම,ා

0726585341

-

බ්රාහථමණ,ාගම
මාංක 1457

මස්ථ.ීම.සී.ස්මරනා,ක
ම,ා

071-3010391

-

ඌරුා පොත්්
1458

මස්ථ.බී.ව.මම්.මස්ථ.
ීමරඒර්ධ්න ම,ා

-

0716865125

-

ිමාංගින්,
මාංක 1459

මස්ථ.බී.ව.මම්.මස්ථ.
ීමරඒර්ධ්න ම,ා

ිමාංගින්,,ිමාංගින්,

071-6865125

-

මුරුකණ්ඩි,
මාංක 1460

මච්.පී.මේ.ආර්. පු ථප
කුමාර ම,ා

මුරුකණ්ඩි,,ිමාංගින්,

0788194544

-

මූකාන්ා හන
1461

මච්.පී.මේ.ආර්.පු ථප
කුමාර ම,ා (ඒැ.බ)

මුරුකණ්ඩි,,ිමාංගින්,

0788194544

-

මාඋනාඒ
1462

ඩී.මම්.ආර්.තු ාර

මාඋනාඒ,ිමාංගින්,

0718250956

-

ා බෝඒත්්
1463

යූ.ටී.මස්ථ.ා ක් ග.
කරුණා මාක මි,
(ඒැ.බ)

0774398547

-

පානඒැඒ
1464

ඩබ්.මම්.සුමිත්
ාන්්රාාේ ම,ා

පානඒැඒ,ිමාංගින්,

071-4461579

-

පහළ ා කොස්ථඒත්්
1465

ඩබ්.මම්.සී.ස්ා ේසිාංහ
ා ම,

පහළ
ා කොස්ථඒත්්,හේමිේාඒැඒ

072-4257055

-

ඉහළ ා කොස්ථඒත්්
1466

මම්.පී.පී.ි,න්් ම,ා

ඉහළ ා කොස්ථඒත්්,්ාරණ
උඩා ඒා

077-5714910

-

0711426634

-

071-3805023

-

ඒඳුරැස්ථස්
1467
ඒැේාරාඒ
1468

ආර්.ඩී.මයි.මස්ථ. කුමාන්
මි,
ා ක් ග.පී.ඩී.ි, මාක

බ්රාහථමණ,ාගම,ිමාංගින්,

-

ඒැේාරාඒ,ඒැේාරාඒ
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බක් ගමීය රුප්ප 1469

සී.මම්.මන්. ස්්යජීඒ
ම,ා (ඒැ.බ)

-

0779802732

-

ඩබ්.ව.ටී.සුාාෂිණී මි,

ා හොරගස්ථමගාර, හිරුඒේා පොළ

071-7154530

-

ටී.ව.ා ේ.සී.
ා ්න්නා කෝන් ම,ා

පහළ මණ්ඩා කොණ්ඩාන,
හිරුඒේා පොළ

071-6591078

-

හිරුඒේා පොළ
1475

ව.පී.මන්. ප මරණා ව
ම,ා

හිරුඒේා පොළ, ඒැේාරාඒ

071-3805065

-

ඉහළ කළුගම
1476

සී.මම්.මන්. ස්්යජීඒ
ම,ා

ඉහළ කළුගම,ඒැේාරාඒ

077-9802732

-

කදුරුඒැඒ
1477

ඩබ්.මම්.මම් ප්රනාන්දු
ම,ා

කදුරුඒැඒ,ිමාංගින්,

071-3805163

-

ස්ාත්්ඒ
1478

මම්.පී.ඩබ්.ටී.
ඒත්ා ත්ගම මි,

ස්ාත්්ඒ,ිමාංගින්,

071-2942979

-

මළුත්ගම 1479

මන්.මච්.මම්.මස්ථ.
බාංඩාර ම,ා

0718666857

-

ඉහළ කඩිගමුඒ
1480

පී.ා ේ.ා ාස්ථලි ප්රනාන්දු
ම,ා

ඉහළ කඩිගමුඒ,ඉ/කඩිගමුඒ

071-4461579

-

හීන්පන්නාඒ
1481

ව.මස්ථ.මන්.ප්රනාන්දු
ා මනස්,

හීන්පන්නාඒ,ඉහළ කඩිගමුඒ

077-9215692

-

පහළ කඩිගමුඒ
1482

යූ.ටී.මස්ථ.ා ක් ග.
කරුණා මාක මි,

පහළ කඩිගමුඒ,ඉහළ
කඩිගමුඒ

077-4398547

-

ා හොරගස්ථමගාර
1473
පහළ
මණ්ඩා කොණ්ඩාන
1474

-

පඩුබශදාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 43
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

1470ඉ/ීමරා කොඩි,ාන

මම්.ව.මස්ථ.පී. මාරසිාංහ
ම,ා

මාංක 57 බුාන්කන්ද
,දුම්මාසුන්,

0789153217

-

1471ප/ීමරා කොඩි,ාන

ආර්.ව.ා ක් ග.මස්ථ.
රන්ා දනි ම,ා

මරක් ගකාමුේා ,දුම්මාසුන්,

0718014378

-

1472-ා කොවුේඒැඒ

ආර්.මම්.ඩී. රත්නා,ක
ම,ා

ා හමේටි,ාා කොටුඒ ,ඒතුඒත්්

0718388866

-

1483-කද,ා,

ඩබ්.මන්.මස්ථ.ාක් ගමාේ

සි,ඹාාගස්ථරුප්ප, දුම්මාසූන්,

0772349836

-

1484 - ඒතුඒත්්

ඩබ්.ව.මස්ථ. දිේරුක් ගෂි
මි,

ඒතුඒත්් , දුම්මාසුන්,

0723794990

-

1485 - රන්්ැටි,ාඒ

මච්.මම්.ව.ා ක් ග.ා හරත්

මමුනුා ඒා , ඉලුක් ගා හන

0711742564

-

1486 - දුම්මාසුන්,

ා ේ.පී.ඊ.යු. ස්ක්රමසිාංහ
ම,ා

ා පොතුඒත්්, ඒැේාරාඒ

0726488915

-

1487 බ/සි,ඹාාගස්ථරැප්ප

මේ.ආර්.මේ.
මා බ්රත්න මි,

හබරඒැඒ ,දුම්මාසුන්,

0779664371

-
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1488 නැ/සි,ඹාාගස්ථරුප්
ප

ඩබ්.ඩබ්.මම්.සි.ා ක් ග.ඒනි
ගසුන්දර මි,

ද/සි,ඹාාගස්ථරුප්පඒත්්,
දුම්මාසුන්,

0771472871

-

1489 - තුාංා ්ො

මච්.මම්.බී.මම්. ා හරත්
ා ම,

මාංක 808,පමේටි,මුේා,
ඒැලිපැන්නගහමුේා

0715541490

-

1490 - ඉ/,ගම්ා ඒා

ජී.දිාානි දිේරුක් ගෂි මි,
(ඒැ.බ)

්ාඒේා ,දුම්මාසුන්,

0718336439

-

1491 - ප
/,ගම්ා ඒා

ා ක් ග.මම්.ව.පී.ආන්,රත්
න ා ම,

මාංක 91 බුාන්කන්ද,
දුම්මාසුන්,

0775710093

-

1492 - හබරඒැඒ

ජී.දිාානි දිේරුක් ගෂි මි,

්ාඒේා ,දුම්මාසුන්,

0718336439

-

1493 - කැකුණාඒා

මස්ථ.ා ක් ග.ි,මහ ම,ා

මාංක 36, ා කොවුේඒැඒ,
හිරුඒේා පොා

0779894082

-

1494 - දිවුරැම්ා පොා

මම්.මච්.පී.න්ස්ථඒාන් ම,ා

මාංක 396,,ගම්ා ඒා,
දුම්මාසුන්,

0770383865

-

1495 - කරදාස්ා

ආර්.ව.ටි.මන්.රන්ා දනි
මි,

ාහිරු ,මරක් ගකාමුේා,
දුම්මාසුන්,

0783588482

-

1496 ගහාගස්ථා ඒා

ා ක් ග.පී.ව.මස්ථ. රාිරත්න
ම,ා

පලුගමුඒ, දුම්මාසුන්,

0718285299

-

1497 කප්පන්ගමුඒ

ළි.ව.මයි.මන්.ප්ර්ාපසිාංහ
ා ම,

කද,ා,, ඇතුන්ගහා කොටුඒ

0770807361

-

1498 - පරණගම

මස්ථ.මම්.ආර්.ා ක් ග.රණ
තුාංග ම,ා (ඒැ.බ)

මාංක 100,දුන්කන්නාමුේා,
ඉලුක් ගා හන

0722357882

-

1499 - පහාගම

මස්ථ.මම්.ආර්.ා ක් ග.රණ
තුාංග ම,ා

මාංක 100,දුන්කන්නාමුේා,
ඉලුක් ගා හන

0722357882

-

1500 - මහමගාර

ා ේ.මච්.මයි.මධු ානි
ා ම,

දුනකා දනි,,
ඒැලිපැන්නගහමුේා

0713627396

-

1501 බුන්නැහැා පොා

ආර්.මම්.මස්ථ.රාිකරු
ණා ම,ා

බ/සි,ඹාාගස්ථරුප්පඒත්්,
දුම්මාසුන්,

0778390548

-

1502 - කහා දනිගම

ඩී.මච්.ව. ා හමනාත්
ම,ා

කහා දනිගම පාර, උඩුබේදාඒ

0770434488

-

1503 - ඉහාගම
උතුර

ආර්.මම්.මස්ථ.රාිකරු
ණා ම,ා (ඒැ.බ)

බ/සි,ඹාාගස්ථරුප්පඒත්්,
දුම්මාසුන්,

0778390548

-

1504 - ඉහාගම
දකුණ

ආර්.මම්.ඩී.ඩී.
රත්නා,ක ා ම,

ඉහාගම දකුණ, උඩුබේදාඒ

0772462115

-

1505 - ිමිමාා දනි,

බී.මම්.මස්ථ.ප්රි,ාංගනී මි,

මා ගොඩමුේා,
ඒැලිපැන්නගහමුේා

0722640188

-

1506 මම්මනමුේා

මන්.මම්. සුනිේ ස්ාන්්
ම,ා

මහමගාර, උඩුබේදාඒ

0719718880

-

1507 ා හොර්ැා පොා

ා ක් ග.ව.ආර්.ධ්ර්මීමර් ම
ම,ා

උඩා ඒා,
ඒැලිපැන්නගහමුේා

0712640506

-

1508 -ඒේළි ගම

මච්.පී.මමරසින් ම,ා

1025/12 මහ මගාර ,
උඩුබේදාඒ

0713587779

-

1509 - පලුගමුඒ

මස්ථ.මම්.ඩී.මස්ථ.
ගුණඒර්ධ්න ම,ා

මාදම්ා ප් පාර, උඩුබේදාඒ

0716692643

-

1510 - කමේටිමහන

මච්.ව.මස්ථ.කරුණා මා
ක ම,ා

ඒතුගහමුේා,නාත්්න්ඩි,

0712737195

-
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1511 - කණුිමච්චි,

මම්.මන් දිේරුක් ගෂි
ප්රනාන්දු මි,

දඒ-ා ෝ කමේටිමහන
දුම්මාසුන්,

0718277090

-

1512 - උඩා දනි,

මස්ථ.මම්.යු. සුන්, කුමාර
ම,ා (ඒැ.බ)

දුනකා දනි,
,ඒැලිපැන්නගහමුේා

0715282205

-

1513 ා පොේගහආගාර

මස්ථ.මම්.යු. සුන්, කුමාර
ම,ා

දුනකා දනි,
,ඒැලිපැන්නගහමුේා

0715282205

-

1514 - උ/
දුනකා දනි,

ආර්.ව.මස්ථ.මස්ථ.බී.
ා ස්නස්රත්න ම,ා

මහමගාර ඒත්් , උඩුබේදාඒ

0722560250

-

1515 - ද/
දුනකා දනි,

ආර්.ව.මම්.ස්මන් කුමාර මා ගොඩමුේා
ම,ා
,ඒැලිපැන්නගහමුේා

0715602563

-

1516 නඒසිගහඒත්්

ඩබ්.මම්.ගී්ා ාාන්දනි
මි,

ඒේළි ා ගදර ,ඒඩුමුන්ා න්ා දර

0710143879

-

1517 -කු්ාන්ප්පුඒ

ා ක් ග.ව.පී.
කරුණානා,ක මි,

දුනකා දනි,
,ඒැලිපැන්නගහමුේා

0717633911

-

1518 -කුමාර
උඩා ඒා

ඩී.ව.ා ේ.මස්ථ.ඩී.
ා හමන් ම ා ම,

රත්මේඒා, ද/දුනකා දනි,
ඒැලිපැන්නගහමුේා

0712935229

-

1519 කුඹුක් ගගහමුේා

ඩී.සු,ාමා ා පා ර්රා ම,ා

සුදාර, ්බ්ා බොඒ ,
නාත්්න්ඩි,

0714680014

-

1520 -ඉලිප්පගමුඒ

ඒයි.මම්. මලිණ කුමාර
ම,ා

මා ගොඩමුේා
,ඒැලිපැන්නගහමුේා

0786265060

-

1521 මීය ගහපෑාැස්ථස්

මච්.ව.ා ේ.මස්ථ.ා ක් ග. ම
ා ස්රා මි,

ා කොමේශාශය ස ඒත්්, පලුගමුඒ
,දුම්මාසුන්,

0718610673

-

1522 -ා හා න්ා ගදර

මච්.පී.පී.පී.ප මරණ මි,

හස්දස්ාා, මඹඒා ,
ඒැලිපැන්නගහමුේා

0713538887

-

දේකොදේබිනගදේන් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
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ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

1290 -බැේා ේගම

ඊ.මම්.මයි.මදින්සිාංහ
මි,

1290 - බැේා ේගම ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

077-3539421

-

1291 -පන්නඒ

ජී.මම්.ගුණ මාක
ම,ා

1291 - පන්නඒ ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

071-8250789

-

1292 -ඒාස්ථඒැඒ

මම්.ා ේ.ඒයි.කුමාර
ම,ා

1292 - ඒාස්ථඒැඒ ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

071-8666783

-

1293-පුබ්ිමලි,

මේ.පී.ආර්.ඉන්දුක
ම,ා

1293 - පුබ්ිමලි, ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

071-8256043

-

1294-බමුණුගම

ටී.ව.මම්.මන්.මධිකා
න් මි,

1294 - බමුණුගම ඒස්ම,
මින්හාා න්ගම.

071-3804731

-

1295-ගා බැඳිඒැඒ

ඩී.මම්.කින්මුදි,න්
ා ස් ම,ා

1295 - ගා බැඳිඒැඒ ඒස්ම,
මින්හාා න්ගම.

077-4088666
071-3804895

-

1296-මිා දේාඒ

ඩී.මම්.මම්.පී.රත්නා
,ක ම,ා

1296 - මිා දේාඒ ඒස්ම,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

077-2081323

-
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1297-හිතගහඒැඒ

බී.මම්.බී.මන්.සුමනා
ඒතී මි,

1297 - හිතගහඒැඒ ඒස්ම,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

071-3804916

-

1298-බාා දොර

ා ක් ග.බී.ීම.මන්.පී.ධ්ර්
මදාස් මි,

1298 - බාා දොර ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

071-3804832
072-4893113

-

1299හේමිේාා කොටුඒ

බී.මම්.ආර්.ා ක් ග.බාා
සූන්, ම,ා

1299 - හේමිේාා කොටුඒ
ඒස්ම, තුත් මන්ළිටිගම.

071-8250779

balasooriyabmrk1299@g
mail.com

1300-කමේ ාළිටි,

ඩී.මම්.මයි.ා ක් ග.දිස්ා
නා,ක මි,

1300 - කමේ ාළිටි, ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

071-3804825

-

1301ා කොා බයිගා න්

මේ.ගුණරත්න ම,ා

1301 - ා කොා බයිගා න් ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

071-6551411

-

1302-හින්ා ගොේා

-

1302 - හින්ා ගොේා ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

-

-

1303-ස් මකුලි,

ටී.මම්.මම්.පී.ා ්න්
නා කෝන් ම,ා

1303 - ස් මකුලි, ඒස්ම,
ස් මකුලි,.

071-5208488

-

1304-ඒන්නිගම

මච්.මම්.මස්ථ.ව.ද,ාර
ත්න ම,ා

1304 - ඒන්නිගම ඒස්ම,
ස් මකුලි,.

071-3804827

sudeshasanka1989@gmai
l.com

1305-ඒදුරැස්ථස්

ඩී.මම්.මච්.මම්.දස්
නා,ක මි,

1305 - ඒදුරැස්ථස් ඒස්ම,
ස් මකුලි,.

077-7007159

-

1306-කතත්්ාඒ

ඩබ්.මම්.උප මස්ථස්
ම,ා

1306 - කතත්්ාඒ ඒස්ම,
ා හාංගමුඒ.

072-3922650

-

1307මමුණුා කොා ේ

බී.ව.ඩි.ගාංගානි මි,

1307 - මමුණුා කොා ේ ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

071-4843616

-

1308-මරළුගස්ථඒැඒ

ඊ.මම්.ආර්.වකනා,
ක මි,

1308 - මරළුගස්ථඒැඒ ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

072-8090732

-

1309-ා හාංගමුඒ

ඩී.මම්.මන්.මන්.දිස්ා
නා,ක මි,

1309 - ා හාංගමුඒ ඒස්ම,
ා හාංගමුඒ.

072-6164878

-

1310-මාඒ්ගම

ා ක් ග.මම්.මහින්දරත්
න ම,ා

1310 - මාඒ්ගම ඒස්ම,
ා හාංගමුඒ.

071-5120114

-

1311-ා හොළඹාෑඒ

මච්.මම්.යූ. දිඒාකර
ම,ා

1311 - ා හොළඹාෑඒ ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

071-3804704

-

ඩබ්.මම්.ා ප්රමරත්න
ම,ා
මස්ථ.ආර්.ා ක් ග.බී.බී.ම
ම්.ව.බී. රාංගනා,ක
ම,ා
ඒයි.මම්.මම්.ස්තමාලි
,ාපා මි,

1312 - කි්ගම ඒස්ම,
ා කොා බයිගා න්.

072-3923047
071-3804700

-

1313 - මාා හා න්ගම ඒස්ම,
මාා හා න්ගම.

077-9856122

-

1314 - ා ්ාහැර ඒස්ම,
ා හාංගමුඒ.

078-5130759

-

1315-මාා කලි,ාඒ

බී.ීම.ා රෝහි්
ි,ාාේ ම,ා

1315 - මාා කලි,ාඒ ඒස්ම,
ා හාංගමුඒ.

071-3804702
077-4351220

-

1316-ා බලිඒැඒ

ආර්.මම්.මස්ථ.බී.රාි
පක් ග ම,ා

1316 - ා බලිඒැඒ ඒස්ම,
මාා හා න්ගම.

071-2557852

rusuramya3@gmail.com

1317-බකුණාඒා

ඩබ්.මම්.ආර්.ා ස්නස්
රත්න ම,ා

1317 - බකුණාඒා ඒස්ම,
මාා හා න්ගම.

072-7713940

-

1318-ා බොරළුඒැඒ

ා ක් ග.මම්.මස්ථ.කරු
ණානා,ක මි,

1318 - ා බොරළුඒැඒ ඒස්ම,
ා බොරළුඒැඒ.

077-7039705

-

1319-මාඋේා

ආර්.මම්.ආර්.ා ක් ග.
රත්නා,ක ම,ා

1319 - මාඋේා ඒස්ම,
ා බොරළුඒැඒ.

071-3804718
071-9885276

-

1320-ලීා කොළඒැඒ

මන්.මම්.මම්.මස්ථ.නි
ශය සථශය සාංක මි,

1320 - ලීා කොළඒැඒ ඒස්ම,
ා බොරළුඒැඒ.

077-2740895

-

1312-කි්ගම
1313මාා හා න්ගම
1314-ා ්ාහැර
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1321-හා්ාඒ

ඩී.මම්.ඩි.පී.දිස්ානා,
ක මි,

1321 - හා්ාඒ ඒස්ම,
ා බොරළුඒැඒ.

071-3802561
037-2293899

-

1322-මස්ථස්ැේදුම

මච්.මම්.මනුර
ස්ා ේබණ්ඩාර ම,ා

1322 - මස්ථස්ැේදුම ඒස්ම,
ා බොරළුඒැඒ.

077-8351381

-

1323-කහ ගස්ථඒැඒ

මම්.මච්.මම්.හිස්ථනි
ම,ා

1323 - කහ ගස්ථඒැඒ ඒස්ම,
ා බොරළුඒැඒ.

071-6144006

-

1324ඒැේා පොතුඒැඒ

මම්.මච්.මම්.නඒාබ්
ම,ා

1324 - ඒැේා පොතුඒැඒ ඒස්ම,
ා බොරළුඒැඒ.

071-8159352

nawamohammed@yahoo
.com

පන්නල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ.වස්ම් ස්ංඛ්යාව :- 87
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

1523 ඊන්,ා ගොේා

ව.මම්.යු.ඉන්්ර
කුමාර ම,ා

ඊන්,ා ගෝේා,,ක් ගස්ා

725236343

-

1524 උඩුගම

ඩබ්.ව.ා ක් ග.
ි,සුන්දර ම,ා

උඩුගම,ඒඩුමුන්ා න්ා ගදර

788904801

-

1525
නාිමන්ත්්න්කඩඒර

ආර්.ඩී.ශය සානිකා
නිාානි ා ම,

උතුරාඒා,ඒැලිපැන්නගහමුේ
ා

713811484

-

1526
පැ මා ගොඩා ගදර

ා ක් ග.ආර්.මම්.පේමශය සා
න්් ම,ා

පැ මා ගොඩා ගදර,ඒඩුමුන්න
ා න්ා ගදර

724697546

-

1527 මඩිා ගා පොා

මච්.ව.ජී.ඩබ්.ජිනසින්
ා ම,

මඩිා ගා පොා,,ක් ගස්ා

713811254

-

1528 පරගම්මන

-

-

-

-

1529 ා ේරහැර

ආර්.ඩී.ාලිත් ශ්රි,න්්
ම,ා

ා ේරහැර,,ක් ගස්ා

712849577

-

1530 හැඟඒ

මම්.මම්.රශය සථමික
ා ේශය සාේ ම,ා

හැඟඒ,,ක් ගස්ා

713811293

rashmikadeshal@gmail.
com

1531
ා ්ළඹුගම්මන

මස්ථ.මම්.රූපසිාංහ ම,ා

ා ්ළඹුගම්මන,,ක් ගස්ා

713811100

-

, ත්්ාඒා,,ක් ගස්ා

724028193

-

ා බෝඒත්්,,ක් ගස්ා

713811213

iroshiniathukorala@gm
ail.com

1532 , ත්්ාඒා
1533 ා බෝඒත්්

ව.මම්.ඩබ්.මධිකාන්
ම,ා
ව.මයි.මතුා කෝරළ
ා ම,

1534 ුණුස්ා

මේ.පී.ා ේ.ආර්.ඩී.ප ම
රණ ම,ා

ුණුස්ා,දාරළුඒ

713811097

-

1535 ා කෝන්ා ගොඩ

මම්.ව.ජී.ා ක් ග.මේාඒ
ආරච්චි ම,ා

ා කොන්ා ගොඩ,,ක් ගස්ා

713811254

-

1536 නැදාගමුඒ
දකුණ

ඩබ්.මස්ථ.ා හමන් ම
ා ම,

නැදගාමුඒ
දකුණ,ඒඩුමුන්ා න්ා ගදර

713811209

-

1537 නැදගාමුඒ
උතුර

මස්ථ.මස්ථ.මයි.ප්රි,දර්ශය ස
නී මි,

නැදාගමුඒ උතුර
මානාඒා,,ක් ගස්ා

718603271

-

1538 ,ා,මුේා

ඩබ්.ඩබ්.මේකාන් ම
මි,

,ා,මුේා,ඒඩුමුන්ා න්ා ගදර

713811087

-

1539 ඇාබඩගම
නැා ගනහිර

ව.ජී.මස්ථ.සී.මරාංගේා
ම,ා

ඇාබඩගම
නැා ගනහිර,පන්නා

778607540

-

1540 ඇාබඩගම
උතුර

ටී.ඩබ්.ව.මයි.්ාඒතු
ා ගොඩ මි,

ඇාබඩගම උතුර,පන්නා

713811227

-
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1541 ඇාබඩගම
බ හිර

ඩබ්.මම්.බී.මම්.බී.ා ක් ග
.වකනා,ක මි,

ඇාබඩගම බ හිර,ඇබඩගම

713811455

-

1542 ා හොරඒඩුන්න

මේ.පී.මජිත් ප්රි,න්්
ම,ා

ා හොරඒඩුන්න,ඇාබඩගම

718036009

-

1543 කූඩළුා පොත්්

මේ.මන්.මස්ථ.ලි,න
ා ව මි,

කූඩළුා පොත්්,නාරාංා ගොඩ

769044694

-

1544 කදිරාා පොා

ා ේ.ව.මේ.පී.
මා බ්ා ස්කර ම,ා

කදිරාා පොා,නාරාංා ගොඩ

713811308

lahiruabesekara@gmail.
com

1545 බම්මන්න

-

-

-

-

ඉහළ ගා,ා,,පන්නා

717575790

-

පහළ ගා,ා,,පන්නා

710749253

-

1546 ඉහළ ගා,ා,
1547 පහළ ගා,ා,

ඩබ්.මම්.පී.කාන් ම
මි,
ා ේ.මම්.ජී.ා ක් ග.
ි,ාත් ම,ා

1548 මුකාාන

මස්ථ.ව.කමනී සුබසිාංහ
මි,

මුකාාන,පන්නා

713811560

-

1549 පන්නා

ා ක් ග.ආර්.පී.පී.පී.
කරුණානා,ක ම,ා

පන්නා,පන්නා

714142068

-

1550 බඩබැේද

-

-

-

-

1551 ා මොා හොත්්ඒ

ා ේ.ව.මේ.ආර්.
ි,සිාංහ ම,ා

ා මොා හොත්්ඒ,නාරාංා ගොඩ

718129663

-

1552 ඇරූා පොා

ා ක් ග.මම්.ටී. ප්රි,දර්ශය සනී
ඈරූා පොා, නාරාංා ගොඩ
මි,

774043986

-

1553 ඉාංගරදවුා

මස්ථ.මම්.මේ.ඩී.
ස්ා ේසිාංහ මි,

ඉාංගරදවුා,නාරාංා ගොඩ

නැ්

-

1554 හමන්ගේා

බී.මම්.ඩී.මස්ථ.
බාාසුන්, මි,

හමන්ගේා,නාරාංා ගොඩ

713811182

-

1555 නාරාංා ගොඩ
උතුර

මච්.ව.නිමේ සුබසිාංහ
ම,ා

නාරාංා ගොඩ උතුර,නාරාංා ගොඩ

775597623

-

1556 නාරාංා ගොඩ
දකුණ
1557 බ ා පෝඇා
1558 මාහින්ගමුඒ

මස්ථ.පී.මන්.මන්.
කුමාන් ා ම,

713811263

-

713810994

-

ජී.මස්ථ.ස්ා ේඒාංශය ස මි,

නාරාංා ගොඩ දකුණ,
නාරාංා ගොඩ
බ ා පෝඇා,නාරාංා ගොඩ

1559 ඒත්ා ත්ා ගදර

ා ක් ග.පී.ආර්.රත්නප්රි,
ම,ා

ඒත්ා ත්ා ගදර,මුරු්ැන්ා ව

713811044

-

1560 කටුගම්පා

මස්ථ.ව.ඩී.මස්ථ.
ා ස්නානා,ක ම,ා

කටුගම්පා,ඉහළ කටුගම්පා

718603288

-

1561 කඩුමුන්න

-

-

-

-

1562 හමනාා ගොඩ

මස්ථ.මම්.ඩබ්.මන්.
ා ස්ා නස්රත්් මි,

හමනාා ගොඩ,ම්ඒ,ඒැඒගම

776195089

-

1563 ඒෑත්්ෑඒ

ඊ.ව.නදීකා
මේකාන් ම මි,

ඒෑත්්ෑඒ,දඹා දණි,

713478133

-

1564 මුම්මාන

ඕ.ව.ව.ි,න්්
කුමාර ම,ා

මුම්මාන . දඹා දණි,

713811276

-

1565 මේගමුඒ

ව.ීම.කේනා
කුාරත්න ා ම,

මේගමුඒ,ගින්උේා

778743910

-
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1566 මාහරගම

ා ේ.මම්.සී.ඩී.
ි,ා ස්කර ා ම,

මාහරගම,ගින්උේා

713811148

-

1567
ා දොඩම්ා පොත්්

මේ.පී.ළි,සින්
සුග්දාස් ම,ා

ා දොඩම්ා පොත්්,නාරාංා ගොඩ

774253183

-

1568
සි,ඹාාඒාාන

ටී.මම්.මේ.
ා ්න්නා කෝන් ම,ා

සි,ඹාාඒාාන, නාරාංා ගොඩ

775961150

-

1569 මැේා ේා පොා
ඉහළ

ා ක් ග.ව.ව.උද,ශය සාන්්
ම,ා

මැේා ේා පොා ඉහළ,ගින්උේා

713811420

-

1570 මැේා ේා පොා
පහළ

ා ේ.ව.පී.මම්.
ි,ා කොඩි ා ම,

මැේා ේා පොා පහළ,ගින්උේා

771757634

-

1571
ා කෝදුරුඒාා ඒා

ව.මම්.මස්ථ.බී.
මා බ්සිාංහ ම,ා
මම්.මම්.ද,ානන්ද
ම,ා
ව.ව.මස්ථ.ා ක්ශය සායා
ා ම,

ා කොදුරුඒාා ඒා නාරාංා ගොඩ

778237767

-

ා බෝළිටි,,කු/ා බෝළිටි,

771629015

-

ඉහළ ාබ්බා,ාබ්බා

713811239

-

-

-

1572 ා බෝළිටි,
1573 ඉහළ ාබ්බා
1574 පහළ ාබ්බා

-

-

1575 මත්ා ත්ගම

මන්.ව.ඩී.මන්.
නිශය සථශය සාංක ම,ා

මත්ා ත්ගම,ා බෝළිටි,

717211661

-

1576 නාරාංගමුඒ

ා ේ.මම්.ධ්ර්ම ශ්රී
ි,ා කොඩි ම,ා

නාරාංගමුඒ,ගින්උේා

776106785

-

1577 ඒැේාෑඒ

ඩී.මම්.මන්.මේ.
දිස්ානා,ක ම,ා

ඒැේාෑඒ,ා බෝළිටි,

713512911

-

1578 මබඳිමච්චි,

ා ේ.ව.ඩී.මම්.ස්ථඒර්ණ
කාන් ම ා ම,

මලිිමච්චි,,මලිිමච්චි,

771797249

-

මාා හොාඒ,ා බෝළිටි,

717625160

-

මැේාඒාාන,ා බෝළිටි,

713810993

-

බාඒා,ා බෝළිටි,

773691736

-

ඉහළ ා කොටුඒැේා,පන්නා

713811199

-

1579 මාා හොාඒ
1580 මැේාඒාාන
1581 බාඒා
1582 ඉහළ
ා කොටුඒැේා

මේ.පී.සී.
ශීා රෝමා ප මරණ මි,
මම්.මම්.රත්නා,ක
ම,ා
ඊ.ව.ා ේ.මස්ථ.කුමාන්
මි,
මස්ථ.ඩබ්.මම්.ව.පී
ස්ා ේසිාංහ මි,

1583 කැකිේාළිටි,

ආර්.ව.ා ක්ශය සායා
කුමාන් මි,

කැකිේාළිටි,,පන්නා

713048225

-

1584 ්ාම්මැහැර

පී.මම්.මන්.පී.
ා ස්නස්රත්් ම,ා

්ාම්මැහැර,පන්නා

713811523

-

1585
ා කොා හොඹා පොා

ා ේ.ව.මන්.ඩබ්.
ි,සිාංහ මි,

ා කොා හොඹා පොා,පන්නා

711412573

-

1586 නාාඒාාන

-

-

-

-

1587 මැදින්ස්ා

මච්.ව.ා ක් ග.ස්ා ේරත්න
ම,ා

මැදින්ස්ා,ා ගෝනස්ා

775295980

-

1588 මාකඳුර ඉහළ

ආර්.පී.මච්.නිාාංග
කුමාර ම,ා

මාකදුර ඉහළ,ා ගෝනස්ා

713837412

-

1589 මාකඳුර පහළ

මස්ථ.ඩී.මන්.
ස්මන්කුමාන් මි,

මාකඳුර පහළ,ා ගෝනස්ා

771599155

-
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1590 මබඳස්ා
1591 ඉදිමින්න
1592 රේදාාන

මච්.මම්.ව.මන්.
ා හරත් ම,ා
ජී.මම්.ආන්,රත්න
ම,ා
ඊ.මම්.ජී.ස්ා ේරත්න
ම,ා

මබඳස්ා,ා ගෝනස්ා

718051715

-

ඉදිමින්න,ලිහින්,ාගම

375722904

-

රේදාාන,ා ඒේපේා

718195344

-

1593 දාරළුඒ

මච්.මම්.මතුා ා හරත්
ම,ා

දාරළුඒ,දාරළුඒ

775133191

1594 ඒගුරුා ඒා

මච්.පී.බාාසුන්, ම,ා

ඒගුරුා ඒා,ා ඒේපේා

713811005

athulaherath57@Gmail.
com
-

1595 කන්ා දා පොා

මම්.ව.ව.මයි.
මුතුආරච්චි ම,ා

කන්ා දා පොා පන්නා ර්,
ඒැලිපැන්නගහමුේා

717851632

-

1596
ගේාැහැමුේා

මස්ථ.පී.ා රෝහි්
ි,ශය සාන්් ම,ා

ගේාැහැමුේා,
ඒැලිපැන්නගහමුේා

777949646

dilnethusp@gmail.com

1597 පුන්දිරාා පොා

-

-

-

-

ා ඒේපේා,ා ඒේපේා

789779718

-

මුතුගා,ාගම,ා ඒේපේා

713811256

-

1598 ා ඒේපේා
1599 මුතුගා,ාගම

මම්.මම්.මන්.ස්ාංජීඒ
ම,ා
පී.මස්ථ.පී.ස්ා ේසින් මි,

1600 ා ගෝනුේා
බ හිර

මම්.මස්ථ.බී.ඩබ්.ටී.මම්.
ා ේ.ා ්න්නා කෝන්
ම,ා

ා ගෝනුේා බ හිර,ා ගෝනස්ා

776082858

-

1601 ා ගෝනුේා
නැා ගනහිර

ඩී.මම්.මච්.ාතුන්කා
මි,

ා ගෝනුේා නැා ගනහිර,
ා ගෝනස්ා

718036282

-

1602 ා හමේටින්ප්පුඒ

ඊ.මම්.ව.ව.මන්.
මදින්සිාංහ මි,

ා හමේටින්ප්පුඒ, ලිහින්,ාගම

716156163

-

1603 ස්ේලි,ාගම

ආර්.ඩී.පී.ව.ා ක් ග.
රාිපක් ග ම,ා

ස්ේලි,ාගම, ලිහින්,ාගම

714489328

-

ව.මම්.,ස්ඒතී මි,

ස්තාාංකාඒ,ස්තාාංකාඒ

715558581

-

1606 ඉරබඩගම

ව.මම්.ා ේ.
මාගි,ඒන්න ා ම,

ඉරබඩගම,ස්තාාංකාඒ

713810907

-

1607 ා හන්ඩි,ගා

මම්.පී.ආර්.සී.
මාරසිාංහ ම,ා

ා හන්ඩි,ගා,ස්තාාංකාඒ

777479025

ravdudrasinhe@yahoo'c
om

1608 ඒැ ා ක,ාඒ

මයි.බී.මම්.
ා රක් ගසි නිේ න් ම,ා

ඒැ ා ක,ාඒ,ා ගෝනස්ා

772177425

-

1609 පන්ඒා කුඹුර

මස්ථ.ව.මේ.ජී.
රණතුාංග මි,

පන්ඒා කුඹුර,ා ගෝනස්ා

766074361

-

1604 ස්තාාංකාඒ
1605 කඹකන්ද
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ිමුමෙ 05
ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධවන ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- න්ම.බාව
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 35
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 35
න
නු
නං
ක

දුරකාන නංකය
ලිියනය

නෙ

වස්ෙ

1

ආර්.මම්.ව.ආර්.රත්නා
,ක

ා හමේටිආරච්චි
ගම

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
ා හමේටිආරච්චිගම,ඒරාඒැඒ

0778462933

0778462933

2

ඩබ්.ටී.මම්.ආර්.පී.ඒන්
නිනා,ක

ගුරුළුළිටිගම

ඒර්ේඩ්ස් න් ා ගොඩනැිනේා,
ගුරුළුළිටිගම

0714751950

0714751950

3

ඩබ්.ටී.මම්.මන්.බී.ා ්
න්නා කෝන්

මා,පුර

මා,පුර , ඒරාඒැඒ

0717170540

0717170540

4

ඩබ්.ව.මම්.මන්.මස්ථ.බාං
ඩාර

ඒරාඒැඒ

පරණ ස්මූපකාර නිඒස්,ඒරාඒැඒ

0727081726

0727081726

5

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.කුමා
ර

ස්ඟා බෝපුර

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,ප්රිා
ශය සාාාඒ, ස්ගා බෝපුර,ඒරාඒැඒ

0717765537

0717765537

6

ා ක් ග.මම්.මම්.දම,න් ම

ා ස්ෝා ාඒැඒ

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ා ස්ෝා ාඒැඒ
(ා ක් ග.මම්.රාංබණ්ඩා ම,ාා ව
නිඒස්)

0716539430

0716539430

7

ආර්.ඩී.රණතුාංග

ි,න් මපුර

බුකාර්, මධ්යස්ථාාන,,
ි,න් මපුර,ා ස්ෝා ේඒැඒ

0718439084

0718439084

8

ා ක් ග.ද,ාරත්න බාංඩා

ස්දගා

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
ස්තගා,ා ස්ෝා ාඒැඒ

0726546713

0726546713

9

ා ක් ග.ව.කුමුදුනී

ප්ා න්ඒැඒ

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
ප්ා න් ඒැඒ, ා ස්ෝා ේඒැඒ

0718580639

0718580639

10

බඩ්.මම්.ව.ඩී.මස්ථ.බී.ඒ
න්නිනා,ක

බඹා ර්

ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,බඹා ර්, ා ස්ෝා ේපුර

0777395903

0777395903

11

මේ.මස්ථ.බී.ලි,නා ව

පැරකුම්පුර

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ඒර්ේඩ්ස් න්, ා ගොඩනැිනේා,
පැරකුම්පුර, ා ස්ෝා ේපුර

0724629363

0724629363

12

ඒයි.ජිනානි සි්ාරා
ි, මස්ථස්

හේමිේාගා

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
හේමිේාගා, ස්ාලි,
මා ශය සෝකපුර

0714194810

0714194810

පුශගලික

138

කාර්යාල

ජංගෙ

13

මයි.පී.ධ්නපාා

 මිමන්ා පොකුණ

මයි.පී.ධ්නපාා, මඹීන්ා පොකුණ,
ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර

0777973696

0777973696

14

ඩබ්.ව.ා ක් ග.ඊ.මන්.කු
මාන්

මහා ස්න්පුර

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
මහා ස්න්පුර,ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර

0723683447

0723683447

15

ඩබ්.මම්.ා ක් ග.පී.ඒනිග
ා ස්කර

ස්ැරසුම්ගා

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ඒර්ේඩ්ස් න් ා ගොඩනැිනේා,
,ා, 01, ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර

0719142371

0719142371

16

මච්.මම්.මස්ථ.ා හරත්

හරුගා

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
හරුගා, ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර

0725800969

0725800969

17

ඩබ්.මම්.ස්ා ේඒර්ධ්න

ීමරා පොකුණ

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ීමරා පොකුණ, ස්ාලි,
මා ශය සෝකපුර

0375751939

0375751939

18

මේ.ආර්.ා ක් ග.ඊ.කරු
ණාරත්න

දම්ා ස්ෝපුර

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
දම්ා ස්ෝපුර, ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර

0719413299

0719413299

19

මම්.මම්.මස්ථ.පී.මාංානා
,ක

හස්ථථීරාිපුර

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
හස්ථථිරාිපුර, ,ා, 02, ස්ාලි,
මා ශය සෝකපුර

0712398447

0712398447

20

ඩබ්.මම්.පී.ා ක් ග.ඒන්නි
නා,ක

ා ස්ෝා ේපුර

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ා ස්ෝා ේපුර,

0712180547

0712180547

21

මස්ථ.මම්. මාකරත්න

්ම්මි ගම

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
්ම්මි ගම, ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර

0776049437

0776049437

22

මච්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ා හර
ත්

ා පෝාන

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ප්රිාශය සාාාඒ, ා පෝාන,
පහාගින්බාඒ

0716558452

0716558452

23

ව.මම්.මයි.යූ.මධිකාන්

පහා ගින්බාඒ

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,පහා
ගින්බාඒ (ඩබ්.මම්.නිශය සාන්්
බාංඩාර ම,ාා ව නිඒස්)

0728525022

0728525022

24

මස්ථ.ඩබ්.මන්.උපශය සාන්
්

ා ේරගා

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ා ේරගා,පහා ගින්බාඒ

0725425825

0725425825

25

ඩබ්.මම්.ඩී.ඩී.ා හරත්

ඉහා
මරදන්කඩඒා

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,ඉහා
මරදන්කඩඒා,පහා ගින්බාඒ

0725425659

0725425659

26

ඩබ්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාර

ඉහා ගින්බාඒ

ප්රිා ශය සාාාඒ,ඉහා
ගින්බාඒ,පහා ගින්බාඒ

0728525022

0728525022

27

ඒයි.මම්.නජුර්දීන්

ා කොක් ගමඩුඒ

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ස්මි මශය සාාාඒ,ා කොක් ගමඩුඒ,පහා
ගින්බාඒ

0723472237

0723472237

28

මස්ථ.මම්.මම්.ආර්.ස්ාදි
මැණිා ක් ග

්ඹුත්්

ාම ා ේකම් කාර්,ාා,,
්ඹුත්්,්ඹුත්්

0728863881

0728863881
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29

ටී.මම්.බණ්ඩාරණා,
ක

්ම්මැන්නාඒ

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
්ම්මැන්නාඒ, ්ඹුත්්

0725408278

0725408278

30

ඕ.ව.ඩී.කන්ා ේා පොා

මයිාෑඒ

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
මයිාෑඒ, ්ඹුත්්

0776550702

0776550702

31

ව.මස්ථ.මම්.රත්නීමර

මඩිා ව

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
මඩිා ව,්ඹුත්්

0725778002

0725778002

32

මන්.මම්.සී.නඒරත්න

මලි,ාඒැටුණු
ඒැඒ

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
මලි,ාඒැටුණුඒැඒ,්ඹුත්්

0716017746

0716017746

33

ඩී.මම්.ඩී.ා ක් ග.දිස්ානා,
ක

ගම්ා පොා

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ගම්ා පොා,්ඹුත්්

0714805561

0714805561

34

ඩී.මම්.ා ේ.බී.දිස්ානා,
ක

ස්ාංගප්පාා,

ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ස්ාංගප්පාා,,ඒන්නිකුඩාඒැඒ

0713282882

0713282882

35

පී.මම්.ා ස්ෝමරත්න

ඒන්නිකුඩාඒැඒ ාම නිාධ්ාරී කාර්,ාා,,
ඒන්නිකුඩාඒැඒ

0724677191

0724677191

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- ගමගමුව
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 62
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 62
නනු
නං
කය

නෙ

ාෙ ළධළධාරී
වස්ෙ ො නංකය

1

මච්.මම්.මමිා
ධ්ර්මප්රි, ා හරත් ම,ා

36 මහ
නාන්ා න්න්, උතුර

2

මච්.මම්.මන්.ළි.ා හර
ත් ම,ා

37 මහ
නාන්ා න්න්, දකුණ

මච්.මම්.මමිා
ධ්ර්මප්රි, ා හරත් ම,ා

38 ඒෑඒරණ ඒැටි,

මම්.මම්.සි.ජි.රාංජිත්
ම,ා

39 ඉහා
නාන්ා න්න්,

මම්.මම්.සි.ජි.රාංජිත්
ම,ා

40, නේාච්චි,

මම්.මම්.ඩි.මස්ථ.ස්ා ේ
සිාංහ ම,ා

41, ා පේා දෝගම

ළි.ව.ඩි.ා පා ර්රා ම,ා

42, කාටුඒැඒ

3
4
5
6
7
8

දුරකාන නංකය

ඊ.මම්.යු.ා ක් ග.වකනා
,ක

43, මැදඒච්චි,

ලිියනය
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,36, මහ
නාන්ා න්න්, උතුර
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,37, මහ
නාන්ා න්න්, දකුණ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,38, ඒෑඒරණ
ඒැටි,
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,39, ඉහා
නාන්ා න්න්,
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,40,
නේාච්චි,
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,41,
ා පේා දෝගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,42,
කාටුඒැඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,43,
140

පුශගලික

කාර්යා
ල

ජංගෙ

0729288473

0729288473

0723760042

0723760042

0713801414

0713801414

0714401775

0714401775

0714401775

0714401775

0713801481

0713801481

0713801463

0713801463

0716171568

071171568

9

ළි.ව.ඩි.ා පා ර්රා

44, ා ්ෝරඒ

10

ඩි.මම්.ආර්.ා ක් ග.දස්නා
,ක

45, නා
ා හමේටිකුාම

ව.මම්.මස්ථ.මස්ථ.මන්දර
ඒැඒ

46, ඉහාගම

ව.මම්.මන්.මන්.ා ස්
ා නස්රත්න
මම්.මම්.ඩි.මස්ථ.ස්ා ේ
සිාංහ

47, ි,ිමම

14

ආර්.ඩි.ප්රදිප්
ි,සුන්දර

49,
ා කොා හොඹන්කුාම

15

ආර්.ව.ා ක් ග.ස්මාරත්
න

50, පළුා ගොේා

ා ේ.ව.ජි.ගුණරත්න
ම,ා

51,
මලුත්ා හරත්ගම

17

ළි.සි.මම්.සිේඒා

18

ඩි.මම්.ස්ි,ඒර්ධ්න

52,
ා මොමේ ා පත්්ෑඒ
53,
කරුඒාගස්ථඒැඒ

19

මම්.ආර්.ළි.මස්ථ.රාිප
ක් ග

54, ඉහළ
පලුකන්දෑඒ

20

ා ේ.මම්.ා ස්ෝමාඒ ම

55, පහළ
පලුකන්දෑඒ

21

ආර්.ව.ා ේ.ආර්.රණ
සිාංහ

56,
ා මොන්නන්කුළම

යු.ව.ා ේ.ාන්්රසිරර

57, ගේගමුඒ
නගර,

11
12
13

16

22
23
24
25
26
27
28

යු.ව.ා ේ.ාන්්රසිරර
මයි.ව.මා බ්රත්න
ා ේ.මම්.ස්ා ේදාස්
ළි.මච්.මම්.ළි.රණස්ර

48, ා නොච්චි,

58, දිවුේාෑඒ
59,
කුරුණ්දන්කුළම
60, මහ ගේගමුඒ
61, උේප්ගම

ආර්.ඩබ්.ව.මම්.මම්.ප්රි
න්සි

62, බුේනෑඒ

ා ක් ග.ව.ව.මස්ථ.කදනආ
රච්චි

63, ඒාස්ථඒැඒ

මැදඒච්චි,
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,44, ා ්ෝරඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,45, නා
ා හමේටිකුාම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,, 46,
ඉහාගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,47, ි,ිමම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,48,
ා නොච්චි,
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,49,
ා කොා හොඹන්කුාම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,50,
පළුා ගොේා
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,51,
මලුත්ා හරත්ගම
52, ා මොමේ ා පත්්ෑඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,53,
කරුඒාගස්ථඒැඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,54, ඉහළ
පලුකන්දෑඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,55, පහළ
පලුකන්දෑඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,56,
ා මොන්නන්කුළම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,57,
ගේගමුඒ නගර,
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,58,
දිවුේාෑඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,59,
කුරුණ්දන්කුළම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,60, මහ
ගේගමුඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,61,
උේප්ගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,62,
බුේනෑඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,63,
ඒාස්ථඒැඒ
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0713801463

0713801463

0713801408

0713801408

0772735485

0772735485

0716036681

0716036681

0713801481

0713801481

0716172887

0716172887

0724314326

0724314326

0718666947

0718666947

0721437515

0721437515

0768221248

0768221248

0713801578

0713801578

0710158949

0710158949

0714395118

0714395118

0777650265

0777650265

0777650265

0777650265

0724399416

0724399416

0711885607

0711885607

0711114481

0711114481

0719851610

0719851610

0714994855

0714994855

29

මයි.මම්.දිා න් ථ
මධුරාංග

30

ඊ.ා ේ.මම්.ස්.ළි.ා ක් ග.ි
,සුන්දර

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

64,
ා පොා රොත්තුකඩඒ
ා
65, ා කොක් ගඒැඒ

මච්.මම්.මන්.ළි.ආන්,
රත්න

66, ඒෑ ා ගදර

ආර්.ඩබ්.ව.මම්.මම්.ප්රි
න්සි

67, මඩා දොා ේ

E.A.A.P.K.මදින්සිාංහ
ම,ා

68, ා කොන්ඒැඒ

මච්.මම්.ආර්.ා ක් ග.ි,
රත්න

69, ගා න්දිවුේඒැඒ

මච්.මම්.ිම.ා ස්නාරත්
න

70, කමේ කඩුඒ

මන්.ළි.මස්ථ.ආර්.ධ්ර්ම
 මාක
ඩබ්.මම්.ද,ාරත්න

71, ඒඩුගම
72, කුරුන්දෑඒ

ආර්.ළි.සි.ි,න් මා්ා 73, පාළුකඩඒා
ඩබ්.මම්.කුසුමා්ා
ඩබ්.මම්.කරුණාඒ ම

76, පාඩිපාංාාඒ
77, කැා ේගම

ඩබ්.මම්.නිමේ
බාංඩාර

78, සි,ඹාෑඒ

ව.මම්.මම්.කුමාන්

79, ි,ාන්ද

මස්ථ.ිම.මන්.මස්ථ.ා ක් ග.
ා ස්මසිාංහ
මස්ථ.ිම.මන්.මස්ථ.ා ක් ග.
ා ස්මසිාංහ

80, ,ා, 04

ආර්.ව.ා ේ.ආර්.රණ
සිාංහ

82, මහගේකඩඒා

ආර්.ඩබ්.මස්ථ.ඩබ්.ආර්.
ඩි.කැා ේගම

83, කුඹුක් ගඒැඒ

ව.මම්.මස්ථ.ඩබ්.ගුණ
සිාංහ

84, ා මොාෑඒ

ඩබ්.මම්.ව.ස්ා ේා කො
න්

85, කේාාංචි,

81, ාස්ථස්නගම

ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,64,
ා පොා රොත්තුකඩඒා
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,65,
ා කොක් ගඒැඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,66, ඒෑ
ා ගදර
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,67,
මඩා දොා ේ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,68,
ා කොන්ඒැඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,69,
ගා න්දිවුේඒැඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,70,
කමේ කඩුඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,71, ඒඩුගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,72,
කුරුන්දෑඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,73,
පාළුකඩඒා
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,76,
පාඩිපාංාාඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,77,
කැා ේගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,78,
සි,ඹාෑඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,79, ි,ාන්
ද
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,80, ,ා, 04
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,81,
ාස්ථස්නගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,82,
මහගේකඩඒා
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,83,
කුඹුක් ගඒැඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,84,
ා මොාෑඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,85,
කේාාංචි,
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0713801383

0713801383

0775652444

0775652444

0713801345

0713801345

0719851610

0719851610

0776476565

0776476565

0788473266

0788473266

0718885017

0718885017

0779957549

0779957549

0778956047

0778956047

0714710609

0714710609

0711011229

0711011229

0729712345

0729712345

0774754020

0774754020

0712255295

0712255295

0711011229

0711011229

0711011229

0711011229

0714395118

0714395118

0770801500

0770801500

0713801456

0713801456

0724399014

0724399014

49
50
51
52

මස්ථ.මම්.මස්ථ.ඩි.සුාසිාං
හ

86, බුදුරුඒකන්ද

ා ක් ග.ව.ළි.ාන්දිමාලි
මි,
මච්.මම්.මස්ථ.කුමාන්හා
මි
ළි.මම්.සි.මේකාන් ම

87, මැදගම
88, මැදගම
89, ා ස්නරත්ගම

53

ඩි.මම්.ඩි. මාකරත්න

90, මීය ගාෑඒ

54

ආර්.මම්.ි,රත්න

91, පදස්ගම

55

ව.මම්.සි.මම්.ගුණරත්
න

92, උස්ථගා
සි,ඹාන්ගමුඒ

56

ටි.මම්.ා ේ.බණ්ඩාර

93,  මස්ථස්පුර

මච්.මම්.මන්.ළි.ආන්,
රත්න ම,ා

94, ගැමුණුපුර

58

ඩි.මම්.සි.මස්ථ.ා ක් ග.දිස්ා
නා,ක

95,
ඇ මණිඒැටුණුගා

59

ඩි.මම්.සි.මස්ථ.ා ක් ග.දිස්ා
නා,ක

96, ඒාගම්බාපුර

ආර්.මම්.ි,රත්න

97, බණ්ඩාරගම

57

60
61
62

ටි.මම්.ා ේ.බණ්ඩාර
ිම.මම්.ආර්.බණ්ඩාර
නා,ක

98, කැප් ඇා
99, ගණන්ගමුඒ

ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,86,
බුදුරුඒකන්ද
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,87, මැදගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,88, මැදගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,89,
ා ස්නරත්ගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,90, මීය ගාෑඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,91, පදස්ගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,92, උස්ථගා
සි,ඹාන්ගමුඒ
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,93,
 මස්ථස්පුර
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,94,
ගැමුණුපුර
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,95,
ඇ මණිඒැටුණුගා
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,96,
ඒාගම්බාපුර
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,97,
බණ්ඩාරගම
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,98, කැප්
ඇා
ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,99,
ගණන්ගමුඒ
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0724400052

0724400052

0711471062

0711471062

0718177298

0718177298

0770801500

0770801500

0771054722

0771054722

0771775383

0771775383

0771581122

0771581122

0718881846

0718881846

0713801345

0713801345

0779671410

0779671410

0779671410

0779671410

0771775383

0771775383

0718881846

0718881846

0713801419

0713801419

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- ිෙැටුවැව
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 35
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 35
නනු
නංක
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

නෙ

ාෙ ළධළධාරී
වස්ෙ ො නංකය

ා ක් ග.ජී.බී.යු.ා ක් ග.ගමා ව
(ඒැ.බ)

74 ,ේා දස්ථස්ාඒ

ා ක් ග.ජී.බී.යු.ා ක් ග.ගමා ව

ලිියනය

දුරකාන නංකය
පුශගලික

කාර්යාල

ජංගෙ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
,ේා දස්ථස්ාඒ,ම්රගේා
,ගේගමුඒ

770630816

770630816

75
ා ඒා හරා ගොඩ,ා
,

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
ා ඒා හරා ගොඩ,ා,,ම්
රගේා,ගේගමුඒ

770630816

770630816

මච්.මම්.ව.මස්ථ.ඒන්නිනා
,ක

100 මන්දර ඒැඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
මන්දරඒැඒ,මීය ගාෑඒ

772321402

772321402

ඩබ්.මම්.ව.ව.ඒාස්ා

101
මහඒැේ්ැන්න

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,
මහඒැලි්ැන්න,
මීය ගාෑඒ

771812865

771812865

102
මැදින්ා නෝරුඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
මැදින්ා නෝරුඒ,
මීය ගාෑඒ

778496760

778496760

103 ඒැලි,ාඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා, ඒැලි,ාඒ,
මීය ගාෑඒ

723819002

723819002

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, ා බෝාංගම,
ගිරා්ාාන, මීය ගාෑඒ

778421672

778421672

ා ක් ග.මච්.ව.ා කෝදාා ගොඩ

ඒයි.මම්.රත්නා,ක

ආර්.මම්.මස්ථ.පී.ා ක් ග.රත්
නා,ක

104 ා බෝාංගම

ා ක් ග.මච්.ව.ා කෝදාා ගොඩ
(ඒැ.බ)

105
කටුගම්පාගම

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,
කටුගම්පාගම, මීය ගාෑඒ

778496760

778496760

ආර්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.රත්නා
,ක

106 ා ේදිනිගම

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා, ා ේදිනිගම,
මීය ගාෑඒ

772322435

772322435

ආර්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.රත්නා
,ක(ඒැ.බ)

107 මහ
කත්ා නෝරුඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,
මහකත්ා නෝරුඒ,
මීය ගාෑඒ

772322435

772322435
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11

12

ව.මච්.බී.නඒරත්න

ඒයි.මම්.ආර්.ව.කුමාර

108 කුඩා
කත්ා නෝරුඒ

109
ා පෝාා න්ගම

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
කුඩාකත්ා නෝරුඒ,
මීය ගාෑඒ
ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
ා පෝාා න්ගම,මීය ගාෑඒ

777132305

777132305

776565471

776565471

13

මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.ා හරත්

110
මුදි,න්නෑගම

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
මුදි,න්නෑගම,මීය ගාෑඒ

713801921

713801921

14

ව.මච්.බී.නඒරත්න(ඒැ.
බ)

111 දිවුේගා න්

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, දිවුේගා න්,
ඇහැටුඒැඒ

777132305

777132305

15

මයි.මමි.ා ේ.සි.බණ්ඩාර

112
ස්කාා දනිගම

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,ස්කාා දනිග
ම, මීය ගාෑඒ

713801985

713801985

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,මකුාෑඒ,
මීය ගාෑඒ
ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, නි්ාඒ,
ඇහැටුඒැඒ

771140853

771140853

775848601

775848601

16

මයි.මම්.ා හමා්ා

113 මකුාෑඒ

17

ඩී.මම්.ආන්,දාස්

114 නි්ාඒ

18

මයි.මම්.දිස්ානා,ක

115 ඉහා දිගන

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, ඉහළදිගන,
ඇහැටුඒැඒ

779767336

779767336

(ඒැ.බ)
19

ආර්.ඩබ්.ආර්.මම්.ආර්.ම
ේ.රාිකරුණා

116 නිා ්ෝගම

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, නිා ්ෝගම,
ඇහැටුඒැඒ

713801883

713801883

20

මච්.මම්.මයි.රාිපක් ග

117
ගාළි දිගන

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
ගාළි දිගන,
ඇහැටුඒැඒ

773116380

773116380

118 ඇ මනිමා ේ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
ඇ මණිමා ේ,
ඇහැටුඒැඒ

775319094

775319094

21

22

ව.මච්.බී.නඒරත්න

මේ.ා ේ.මම්.මන්.ආර්.
ා ක් ග.ි,සුන්දර

119 රත්න
දිවුේඒැඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
රත්නදිවුේඒැඒ,
ඇහැටුඒැඒ

771628235

771628235

23

මේ.ා ේ.මම්.මන්.ා ක් ග.ි
,සුන්දර

120 හිේදෑඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, හිේදෑඒ,
ඇහැටුඒැඒ

779128170

779128170

24

මයි.මම්.දිස්ානා,ක

121 ඇහැටුඒැඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, ඇහැටුඒැඒ,
ඇහැටුඒැඒ

779767336

779767336
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

මේ.ා ේ.මම්.මන්.ා ක් ග.ි
,සුන්දර(ඒැ.බ)

122 කදුරුඒැඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, කදුරුඒැඒ,
ඇහැටුඒැඒ

779128170

779128170

යූ.මේ.මම්.මුර් ලින්

123 මහ
ඇා ඹෝගම

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
මහඇා ඹෝගම,
ඇා ඹෝගම

779220470

779220470

124 ඉහා
ඇා ඹෝගම

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
ඉශය සළඇා ඹෝගම,
ඇා ඹෝගම

724021811

724021811

ඩී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ඇා ඹෝග
ම

125 ඒාත්ඒැඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, ඒාත්ඒැඒ,
ඇා ඹෝගම

715292669

715292669

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ඒන්නිනා,
ක

126 නඹඩෑඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, නබඩෑඒ,
ඇා ඹෝගම

778324901

778324901

මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.ා හරත්

127  මිමන්,ාඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,  මිමන්,ාඒ,
ඇා ඹෝගම

776656207

776656207

128
ුණුගේාෑඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
ුණුගේාෑඒ,
ඇහැටුඒැඒ

718747947

718747947

ඩබ්.මම්.ා ේ.මච්.ඇහැටු
ඒැඒ

129 මන්,ාඒ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
මන්,ාඒ,ම්රගේා,
ගේගමුඒ

772593763

772593763

ඩී.මම්.ආර්.පී.දිස්ානා,
ක

130
නාා කොාගා න්

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
නාා කොාඟා න්,
ම්රගේා,ගේගමුඒ

713801975

713801975

ඩබ්.මම්.ා ේ.මච්.ඇහැටු
ඒැඒ(ඒැ.බ)

131 ගුරුා ගොඩ

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,,
ගුරුා ගොඩ,ම්රගේා,
ගේගමුඒ

772593763

772593763

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ස්ාංජීඒනී

132 ම්රගේා

ාම නිාධ්ාන්
කාර්,ාා,, ම්රගේා,
ගේගමුඒ

711311466

711311466

බී.මම්.ද සිේඒා

ආර්.මේ.යූ.ව.ආනන්ද

146

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- ෙෙව
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 68
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 68
නනු
නංක

දුරකාන නංකය
නෙ

ා.ළධ.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

කාර්යාල

ජංගෙ

1

ඩබ්.පී.ජී.මන්.යූ.
ස්ා ේඒර්ධ්න ම,ා
(ඒැ.බ)

133
ා මොරගස්ථඒැඒ

ා මොරගස්ථඒැඒ,
ා කෝන්ඒැඒ

0713802977

0713802977

2

ඩී.මම්.මනුර රාංජිත්
දිස්ානා,ක ම,ා

134 ා කෝන්ඒැඒ

ා කෝන්ඒැඒ,
ා කෝන්ඒැඒ

0713803008

0713803008

3

ඩබ්.මම්.මස්ථ.මස්ථ.බී.
දිස්ානා,ක ම,ා

135 කමේ ඹුඒාඒ

කමේ ඹුඒාඒ,
ා කෝන්ඒැඒ

0713803109

0713803109

4

ඩබ්.පී.ජී.මන්.යූ.
ස්ා ේඒර්ධ්න ම,ා

136 ,ේදිගම

,ේදිගම,
ා කෝන්ඒැඒ

0713802977

0713802977

5

ඩබ්.මම්. ා හමා්ා
මි,

137 බමුණුගම

බමුණුගම,
ා කෝන්ඒැඒ

0718455293

0718455293

6

පී.මම්. ි,ා ස්න ම,ා

138 ඉහාගම

ඉහාගම,
ා කෝන්ඒැඒ

0721740811

0721740811

7

ඩබ්.සී.ා ක් ග. ීමරසිාංහ
ා මනස්,

139 පහාගම

පහාගම,
ා කෝන්ඒැඒ

0713803154

0713803154

8

මයි.මම්. දිස්ානා,ක
ම,ා

140
ා කොා හොඹකඩඒ
ා

ා කොා හොඹකඩඒා,
ා කෝන්ඒැඒ

0789111676

0789111676

9

ඩබ්.ව.ජී. ා හරත් ම,ා

141
බක් ගමීය ගහඒත්්

බක් ගමීය ගහඒත්්,
මහඒ

0713802986

0713802986

10

ඩබ්.ව.මම්.මන්
ා ස්ොා ාෝකාර ා මනස්,

142 කින්මැටි,ාඒ

කින්මැටි,ාඒ, මහඒ

0713803056

0713803056

11

ඩබ්.ව.මම්.මස්ථ.පී.
බණ්ඩාර ම,ා

143
කරුඒාගහඒත්්

කරුඒාගහඒත්්,
මහඒ

0718146758

0718146758

12

බී.ීම.ජී.ා ප්රමරත්න ම,ා

144 පයිලිගම

පයිලිගම, මහඒ

0715460133

0715460133

13

ව.බී.ඩී.සී.බණ්ඩාර ම,ා

145 දිවුේාෑඒ

දිවුේාෑඒ, මහඒ

0718674462

0718674462

14

ා ක් ග.ව.මච්.මම්.
මදින්සිාංහ මි,

146
ා නත් මපාගම

ා නත් මපාගම,
මහඒ

0713803232

0713803232

15

බී.මම්.පී.මන්.ා ක් ග.

147 කුඹුක් ගඒැඒ

කුඹුක් ගඒැඒ,මහඒ

0713803064

0713803064

147

බස්ථනා,ක ා මනස්,
16

ා ේ.මම්.ටී.ඩී.
ි,සුන්දර මි,

148 මහඒ
නැා ගනහිර

මහඒ නැා ගනහිර,
මහඒ

17

ටී.මම්.සී.බී.බී.
ා ්න්නා කෝන් ම,ා

149 මහඒ
බ හිර

මහඒ බ හිර, මහඒ

18

ඩබ්.මම්.ආර්.ා ක් ග.
ඒන්නිනා,ක මි,

150 මාදුරුගම

මාදුරුගම, මහඒ

19

මච්.ව.ස්ා ේසිාංහ ම,ා

151 කැකුණාඒ

කැකුණාඒ, මහඒ

20

මම්.ඩී.මන්.කුාරත්න
මි,

152 මාකඩුඒාඒ

මාකඩුඒාඒ, මහඒ

21

ඩී.මම්.ව.ඒාස්ා
දිස්ානා,ක මි,

153
තුඹුේා ේගම

තුඹුේා ේගම, මහඒ

22

මම්.ීම.උද,ාංගනී
කුරුකුාසූන්, මි,

156
මූණමා ේගම

මූණමා ේගම, මහඒ

23

ඊ.මම්.සුමනා
වකනා,ක මි,

157 ම ඒරා

ම ඒරා, මහඒ

24

පී.මම්.රූපාඒතී මි,

158 දිගන

දිගන, මහඒ

25

මස්ථ.මන්.ඩබ්.මම්.ව.මස්ථ.
බණ්ඩාර ම,ා

159
උේාාා පොා

උේාාා පොා, මහඒ

26

ඩබ්.මම්.ද,ාඒතී
මැණිා ක් ග මි,

160 ලි,නගම

ලි,නගම, මහඒ

27

ආර්.මම්. මාංගලිකා මි,

161 උඩුා ේන්,

උඩුා ේන්,, මහඒ

28

ආර්.මයි.බී.ව.ව.
ස්ා ේා කෝන් ම,ා

164 හීනුක් ගගා

හීනුක් ගගා, මහඒ

29

ආර්.මයි.බී.මම්.ා ක් ග.
රත්නා,ක මි,

165 කුඹුක් ගඒැඒ

කුඹුක් ගඒැඒ, මහඒ

30

ා ක් ග.ඩබ්.ඩී.කුමාන් මි,

166 ා කොන්ඒැඒ

ා කොන්ඒැඒ. මහඒ

31

ඩබ්.ව.මම්.ආර්.මස්ථ.
මා බ්සිාංහ ම,ා

167 ඉපා ාෝගම

ඉපා ාෝගම, මහඒ

32

ඩබ්.මම්.ා ක් ගමරත්න
ම,ා

168 ්ම්මි ගම

්ම්මි ගම, මහඒ

33

බී.මම්.මස්ථ.මස්ථ.
බණ්ඩාර මි,

169 මානින්ගමුඒ

මානින්ගමුඒ, මහඒ

148

0714064959

0714064959

0716159157

0716159157

0714971577

0714971577

0715233124

0715233124

0713803289

0713803289

0771968978

0771968978

0714003738

0714003738

0713803278

0713803278

0777138848

0777138848

0713803115

0713803115

0723924201

0723924201

0719742342

0719742342

0724049831

0724049831

0784560401

0784560401

0715763895

0715763895

0713803261

0713803261

0752143733

0752143733

0779861725

0779861725

34

ඩබ්.ව.ජී. ා හරත් ම,ා

194
හිා ්ෝකඩඒා

හිා ්ෝකඩඒා, මහඒ

35

මයි.සී.ා ක් ග. දිස්ානා,ක
ම,ා

195 ්ාඹා ර්

්ාඹා ර්, මහඒ

36

ඩබ්.ව.මම්.මන්.
ස්මන්මලී මි,

196 දළදාගම

දළදාගම, මහඒ

37

ඩී.මන්.ීම.දම,න් ම මි,

197 ස්ාඒ

38

ආර්.පී.මන්.උද,ාංගනී
රාිකරුණා ා මනස්,

39

0713802986

0713802986

0714471705

0714471705

0713803302

0713803302

ස්ාඒ, බාේා

0711288801

0711288801

198
ඉඹුේා ගොඩ,ාගම

ඉඹුේා ගොඩ,ාගම,
බාේා

0713109203

0713109203

මයි මම් ා ස්නස්රත්න
බාංඩා ම,ා

199 බාේා

බාේා, බාේා

0779739208

0779739208

40

ා ක් ග.ව.මස්ථ.මේිනී
කාන්සූන්, මි,

200 පහළ
බාේා

පහළ බාේා

0713803036

0713803036

41

ආර්.මම්.ජී.මස්ථ.
රත්නා,ක මි,

201
බාා ගොේාාගම

බාා ගොේාාගම,
බාේා

0712655747

0712655747

42

මච්.ජී.ස්මන් බාංඩාර
ම,ා

202 පන්ඒැඒ

පන්ඒැඒ, බාේා

0713803014

0713803014

43

මන්.මම්.මච්.ඩී.ා ක් ග.
මා බ්සිාංහ ා මනස්,

203 කුඹුක් ගඒැඒ

කුඹුක් ගඒැඒ, බාේා

0713802940

0713802940

44

මම්.ව.ඩී.ආර්. මේාඒ
මි,

204 මඹගස්ථඒැඒ

මඹගස්ථඒැඒ,
න්දිබැදිඇේා

0713803007

0713803007

45

පී.මච්.ඩී. නුඒන් කුමාන්
ා මනස්,

205 ගිනැවගම

ගිනැවගම,
න්දීබැදිඇේා

0713803120

0713803120

46

ආර්.මම්. පුාංචි බාංඩා
ම,ා

206 ා පොතුඒැඒ

ා පොතුඒැඒ, මහඒ

0713803164

0713803164

47

මම්.ා ක් ග.සී.සී.ා ක් ග.
ා හරත් මි,

207 රැා කෝගම

රැා කෝගම, මහඒ

0718674455

0718674455

48

මච්.මම්.ා ේ.ාමින්ද
බාංඩාර ම,ා

208
 මස්ථනම්පාගම

 මස්ථනම්පාගම,
මහඒ

0713417584

0713417584

49

ඊ.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.වකනා,
ක ා මනස්,
බී.ීම.ජී. ා ප්රමරත්න ම,ා

209 ගේාෑඒ

ගේාෑඒ, මහඒ

0713803195

0713803195

210 ්ාම්බුඒ

්ාම්බුඒ, මහඒ

0715460133

0715460133

51

මස්ථ.ඩබ්.මච්.මම්.ජී.ආර්.
කැකුණාඒ මි,

211 ඇා ඹෝගම

ඇා ඹෝගම, මහඒ

0713802961

0713802961

52

මස්ථ.ඩබ්.මම්.ා ක් ග.
ඒන්නිනා,ක ම,ා

212 හීනුක් ගඒැඒ

හීනුක් ගඒැඒ, මහඒ

0718086639

0718086639

50
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53

බී.ව.මමරා ස්න ම,ා

213 ්ාගේා

්ාගේා, මහඒ

54

මම්.මම්.ද,ාරත්න ම,ා

214
නාා ගොේාාගම

නාා ගොේාාගම

55

මන්.ව.ඩී.පු ථපකුමාර
ම,ා

215 පලුගස්ථඒැඒ

56

සී.මයි.පී.ාක්රඒර්තී
ා මනස්,

57

0726298581

0726298581

0725151110

0725151110

පලුගස්ථඒැඒ.
නාා ගොේාාගම

0718504565

0718504565

216
කටුඒන්නාඒ

කටුඒන්නාඒ,
නාා ගොේාාගම

0713803128

0713803128

ඩබ්.මම්.මස්ථ.කුමාන් මි,

217 ඒේපාලුඒ

ඒේපාලුඒ,
නාා ගොේාාගම

0713803103

0713803103

58

මච්.බී.මම්.සී.
උද,ාංගනී හිටිබාංඩාර
මි,

218
මින්හන්ළිටිගම

මින්හන්ළිටිගම,
නාා ගොේාාගම

0713803055

0713803055

59

ආර්.මම්.ා ේ.කුමාර ම,ා

219 කඳුබඩගම

කඳුබඩගම, මහඒ

0717577277

0717577277

60

මේ.මම්.මස්ථ.මන්.ාාංස්

220 කඩම්බාඒ

කඩම්බාඒ, කරා ේ

0713803295

0713803295

221 ගාා ේඒැඒ

ගාා ේඒැඒ,
නාා ගොේාාගම

0713803202

0713803202

ා ක් ග.මම්.යූ.

222

කරුණානා,ක ම,ා

දැහැනැවගම

දැහැනැවගම,
කරා ේ

0718340244

0718340244

63

ා ක් ග.මම්.යූ.
කරුණානා,ක ම,ා

223 කරා ේ

කරා ේ

0718340244

0718340244

64

ා ේ.මම්.දස්නා,ක ම,ා

224 මැටි,වගම

මැටි,වගම, කරා ේ

0711126770

0711126770

65

ා ේ.මම්.මම්.ි,ාත්
ා මනස්,

225 මැදගම

මැදගම,
නාා ගොේාාගම

0713803038

0713803038

66

මම්.මම්.ද,ාරත්න ම,ා

226 ගා
මඹගස්ථඒැඒ

ගා මඹගස්ථඒැඒ,
නාා ගොේාාගම

0713802997

0713802997

67

ව.ආර්.ඩබ්.කුමාර ම,ා

227 රත්මා ේ

රත්මා ේ,
නාා ගොේාාගම

0725030111

0725030111

68

ව.ඩී.මන්.ස්ක්රමසිාංහ මි,

228 දම්ළිටිගම

දම්ළිටිගම, මහඒ

0713028090

0713028090

කාර ා මනස්,
61

ඊ.මම්.ආර්.මම්.
වකනා,ක ා මනස්,

62
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- නඹන්දේපොල
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 28
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 28
න
නු
නං
ක

දුරකාන නංකය
නෙ

ාෙ ළධළධාරී
වස්ෙ ො නංකය

ලිියනය

පුශගලික

කාර්යාල

ජංගෙ

01

ජී.මම්.මයි.
ා හමා්ා

154 - මැඩි,ාඒ

මැඩි,ාඒ මහඒ

-

-

0711401318

02

මස්ථ.මම්.ා ක් ග.පී.
ස්පුකුමාර

155 - ා ස්රුා ගොඩ

කයිරක් ගගම ා රොළඒ
මඹන්ා පොා

-

-

0711044172/
0765922535

03

ව.ඩබ්.ජී.ඒස්න්්
කුමාර

162 - උදාගම

හැඒන්ා පොාගම මහඒ

-

-

0728316515

04

බී.පී.මස්ථ.මිා නෝෂීණි

163 - කැත්්පුඒ

සිාංහාරගම මහඒ

-

-

0712633497

05

මයි.මම්.ා ක් ග.බී.
මිේාා ගොඩ

170 - ඒදුරැස්ථස්

ා රොළඒ මඹන්ා පොා

-

-

0713802146

06

මයි.මම්.කුසුමාඒතී

171 - ඒාලි,

කුසුමලී
168 ්ම්මි ගම මහඒ

-

-

0717767833

07

ව.මම්. මා ේ ා
දිේරුක් ගෂි

172 - නැක ම
කුඹුක් ගඒැඒ

ඌරෑඒ පළාපත්ඒා
මඹන්ා පොා

-

-

0718778160

08

මච්.මම්. ස්න්ධ්යා
ප්රි,දර්ශය සනී මි,

173 - පාාපත්ඒා

ඒරාගම්මන මඹන්ා පොා

-

-

0771704592

09

මම්.මච්.බී.මස්ථ.යු.
ගුණඒර්ධ්න

174 - ා බොරඒැඒ

මාංක.06 මනුරාධ්පුර
පාර මඹන්ා පොා.

-

-

0718014475

10

මච්.මම්.මහින්ද
පු ථප කුමාර

175 - බක් ගමීය ඒැඒ

ඒාස්නා කටුළිටිගම
මඹන්ා පොා

-

-

0726556281/
0775055399

11

මච්.මම්.මහින්ද
පු ථප කුමාර

176 - රා නෝරෑඒ

ඒාස්නා කටුළිටිගම
මඹන්ා පොා

-

-

0726556281/
0775055399

12

ඩබ්.ව.මම්.
ගුණරත්න බණ්ඩා

177 - මහදිවුේඒැඒ

මහගම ා නළුම්පත්ඒැඒ
මඹන්ා පොා

-

-

0778668432

13

ා ක් ග.මම්.මප්පුහාමි

178 - උඩදිවුේඒැඒ

ා බොරඒැඒ මඹන්ා පොා

-

-

0726014573

14

මච්.මච්.ා ේදු
ාාන්දනී

179 - ඇේාබඩගම

ා නො.53 කින්මැටි,ාඒ
මඹන්ා පොා

-

-

0718503914

15

ආර්.මම්.මාංගලිකා

180 - ඒරාගම්මන

කිවුා ේගම මඹන්ා පොා

-

-

0719742342

16

ඩබ්.ව.මම්.

181 -

මහගම ා නළුම්පත්ඒැඒ

-

-

0778668432
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ගුණරත්න බණ්ඩා

ා නළුම්පත්ඒැඒ

මඹන්ා පොා

17

බී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.
බණ්ඩාරනා,ක

182 - කාසිා කොා මේ
නැා ගනහිර

සුා ම්ධ්ා කාසිා කොා මේ
මඹන්ා පොා

-

-

0728365782

18

ඩබ්.මම්. මින්්ා
ා රෝහිණි

183 - කාසිා කොා මේ
බ හිර

කුකුාෑඒ මඹන්ා පොා

-

-

0713802058

19

ඩබ්.මම්.මේ.ව.
මත්්නා පොා

184 - බැලුාංගා

මධ්ය මහ ස්දයාා,
ඉදින්ළි මඹන්ා පොා

-

-

0717604751

20

ඩබ්ලිේ.මම්. ද,ාඒ ම

185 - මමුණුගම

කාසිා කොා මේ
මඹන්ා පොා

-

-

0723924201

21

ඩබ්.මම්. මේ.බී.
මන්,ාඒ

186 - මබා කොාඒැඒ
උතුර

පන්ස්ා මස්ා
ම්රගේා ගේගමුඒ

-

-

0717604776

22

ඩබ්.මම්. මේ.බී.
මන්,ාඒ

187 - මබා කොාඒැඒ
දකුණ

පන්ස්ා මස්ා
ම්රගේා ගේගමුඒ

-

-

0717604776

23

යූ.ජී. මනුර
බණ්ඩාර

188 - කින්මැටි,ාඒ

මාංක 197
මබා කොාඒැඒ
මඹන්ා පොා

-

-

0728690046

24

ඩී.මම්. උපාලී
දිස්ානා,ක

189 - මඹන්ා පොා
උතුර

ඒාලි, මඹන්ා පොා

-

-

0712586554

25

ා ක් ග.මම්. මප්පුහාමි

190 - මඹන්ා පොා
දකුණ

ා බොරඒැඒ මඹන්ා පොා

-

-

0726014573

26

ා ක් ග.මම්. ගී මකා
ප්රි,දර්ශය සනී

191 - උඩාංගාඒ

දුම්න්,ා පොා මස්ා
දිගන

-

-

0718479119

මඹන්ා පොා
27

ඩබ්.ව.මම්.ව.ා ේ.
ා ස්නස්රත්න

192 - දැ්ඒ

දැ්ඒ මඹන්ා පොා

-

-

0766444096

28

මම්.මස්ථ.මන්.
ා පා ර්රා

193 - ා රොාඒ

ඒැඒ පාර මනුරාධ්පුර
පාර මඹන්ා පොා

-

-

0713802095
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- දේකොගදේවදේෙර
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 31
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 31

නනු
නංක
ය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංක
නෙ

ා.ළධ. වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

කාර්යාල

ජංගෙ

1

ඩී.බී. ි,ාත්
දිස්ානා,ක

229 පලුා ගොේා
ව

,ා, 10 පලුා ගොේා
ගේගමුඒ

-

-

0717652977

2

ආර්.මම්. ි,න්්
රත්නා,ක

230 පලුා ගොේා
බී

,ා, 10 ධිඒර
ගම්මාන,
පලුා ගොේා ගේගමුඒ

-

-

0716183349

3

ව.මච්.මම්. ශය සාන්්
මා බ්සිාංහ

231පාලුඋස්ථඒැඒ

පාලුඋස්ථඒැඒ
මීය ඒැේාෑඒ

-

-

0776689919

4

මච්.මම්. ටිකින්
බණ්ඩා

232- ගේකඩඒා

ගේකඩඒා මීය ඒැේාෑඒ

-

-

0714284861

5

මච්.මම්.මස්ථ.
රාංබණ්ඩා

233-මීය ඒැේාෑඒ

මළි ඒත්්
ා මොන්නෑකුාම

-

-

0713040832

6

මච්.මම්. මා බ්සිාංහ

234-ගින්ේා

මහගින්ේා මහගින්ේා

-

-

0776608919

7

ව.මම්. ධ්ර්මදාස්

235-හිා දෝගම

පාලුඒදුරැස්ථස්
මහගින්ේා

0375712455

-

-

8

ඩී.මම්. සින්ා ස්න

236-,කඩප්

උඩගින්ේා මහගින්ේා

0375776284

-

-

9

මච්.බී. ප්රස්න්න

237මළගම්මිේාඒ

මළගම්මිේාඒ
මීය ඒැේාෑඒ

-

-

0717312580

10

ඩබ්.මම්.
 මාකරත්න

238-නාඒාන

නාඒාන සින්ා ස්්ගම

-

-

0774303545

11

මස්ථ.මන්.මස්ථ.බී.
ගාමිණී
මා බ්රත්න
ඩබ්.මම්. ජිනදාස්

239-නාගා

 මිමන්,ාඒ  මිමන්,ාඒ
නිකඒැරටි,

-

-

0776429435

240-ුාඒ

ුාඒ සින්ා ස්්ගම

-

-

0771779924

13

මන්.මස්ථ.
ාක් ග ථමන්
ා ප්රමරත්න

241සින්ා ස්්ගම

සින්ා ස්්ගම
සින්ා ස්්ගම

-

-

0775899846

14

මන්.පී.මච්.
නිාාංක ි,සින්

ා දොඩම්ා ගොේා ේගම
සින්ා ස්්ගම

-

-

0779116210

15

ඊ.මම්. සින්ා ස්න

242ා දොඩම්ා ගොේ
ා ේගම
243-ඉ්ෑඒ

පළමුා කෝන්ඒැඒ
ුා ාෝා ගදර

-

-

0779227408

12
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16

මච්.මම්.ටී.බී.
ා හරත්

244දිවුේාෑළිටි,

දිවුේාෑළිටි,
මීය ඒැේාෑඒ

-

-

0719885409

17

ව.මච්.මම්.
උක් ගකුබණ්ඩා

245-කින්න්ද ව

මහකින්න්ද මහගින්ේා

-

-

0715807640

18

මච්.මම්. රූපසිාංහ

246-කින්න්ද ිම

පහළ කින්න්ද
මහගින්ේා

-

-

19

ඩබ්.බී. ජින මස්ථස්

251-කුදරඒාලි,

්ඹා රොඹුඒ
ා කො ා ඒා හර

0375739413

-

-

20

මච්.මම්. ස්මාදාස්

252ා මොරා ගොේා

ා මොරා ගොේා
ා කො ා ඒා හර

0373379570

-

-

21

ආර්.මම්.
බන්ඩාරනා,ක

253ා කො ා ඒා හර

දළුා පෝගම
ා මොන්නෑකුාම

-

-

0710436008

22

ආර්.මම්. ා හරත්
රස්ථනා,ක

254-මලුත්ගම

මලුත්ගම දිගැන්නෑඒ

0377921577

-

-

23

ා ේ.මම්.
පුාංචිබණ්ඩා

255- කැා ේගම

ඉහළ කැා ේගම
දිගන්නෑඒ

-

-

0774739789

24

ා ේ.මම්. නිමේ
ි,සිාංහ

256දිගැන්නෑඒත්්

දිගැන්නෑඒත්්
දිගැන්නෑඒ

-

-

0714915899

25

ළි.මච්.බී. බණ්ඩාර

257-දිගැන්නෑඒ

ුදලි,ාඒ දිගැන්නෑඒ

-

-

0712861853

26

මන්.මම්.ා ක් ග.
ළි,ා ස්න

258-කුඹුක් ගඒැඒ

ා දම ෑඒ දිගැන්නෑඒ

-

-

0711389265

27

බී.මම්. ාන්්රාඒතී

259- මහමි්ඒ

ි,න් ම මහමි්ඒ
ා මොන්නෑකුාම

-

-

0728469215

28

මස්ථ.මම්. ා ප්රමදාස්

260ා දහැන්නෑගම

ා දහැන්නෑගම
ා මොන්නෑකුාම

-

-

0717906418

29

ඩබ්.යූ.සී. සුාසිාංහ

261-කුඩාමි්ඒ

කුඩාමි්ඒ
ා මොන්නෑකුාම

-

-

0718251150

30

මච්.මම්.
පුාංචිබණ්ඩා

265ා මොන්නෑකුාම

මාමිණි මාංග,
ා මොන්නෑකුාම

-

-

0775765635

31

මන්.මම්. රනීමර

266ඉහාීමරදඩාන

කැප්පටි,ාඒ
ඉහාීමරදඩාන
ා මොන්නෑකුාම

-

-

0774189468
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- රස්ථනායකපුර
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 36
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 36
නනු
නං
කය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

නෙ
පී.මම්.ඩී.මම්.
ප මරාි ා ම,
බී.මම්. ා ප්මරත්න
ම,ා
ඩබ්.මස්ථ. ා ප්දුරු
ප්රනාන්දු ම,ා
මම්.ඩී. ගුණ මාක
ම,ා
ඩී. ා දාාංකා මි,
ව.ටී.ා ේ. ධ්ර්මරත්න
ම,ා
ඒයි.මම්.
ා ස්ෝමරත්න ම,ා
ා ක් ග.ව.ව. සුදන් ම
මි,
ආර්.මම්.සී.
රත්නා,ක මි,
මම්.ඒයි.මම්. මස්ථාම්
ම,ා
පූිය ා පොතුඒැා ේ
සුමනස්ාර හිමි
මච්.පී.ඩී. ආර්. ජීඒන්
ා ස්ෝමරත්න ම,ා
මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.
ා හරත් ම,ා
ා ක් ග.මම්. ි,න්්
ා කොඩිකාර ම,ා
ා ේ.මම්. ධ්ර්මා ස්න
ම,ා
ආර්.මම්.ා ක් ග.
 මාකරත්න
මස්ථ.ඩබ්.මම්.ව.පී.
ස්ා ේසිාංහ මි,
ා ක් ග.මම්. දුමින්ද
ස්ම්පත් ම,ා
පී.මන්. මමරසූන්,
ම,ා
ව.මම්. ස්ා ේා ස්න
ම,ා
මම්.ව.මන්.
ස්ි,රත්න ම,ා
ා ක් ග.පී. නිමේ
කරුණාරත්න ම,ා
බී.මම්. සින්ඒර්ධ්න
ම,ා

ා.ළධ.
වස්ෙ
ා බෝධිමුේා
ා මොරගා න්
නින්දා ඒා
පාාාස්ටි,
ගේාැහැළිටි
,
ස්ි,උදාගම
කණා පොතු
හැර
ා නලිබෑඒ
කඳුා බොඩ
ඒැලිඒැහැර
ා කොස්ථා දණි
,
දුනුා පෝ
හිදඒ
ා කොළඹගම
කටුමුළුඒ
මැදගම
රා නෝරාඒ
කන්ා දා ගද
ර
මඩුක් ගකා න්
ා දම ඒ
ඒැ ැහැළිටි,
රත්මේා
මාීමා හන

ලිියනය
ා බෝධිමුේා,
මනුක් ගකා න්
මිේාා ගොේා, පහළ
ා මොරගා න්
නින්දා ඒා, ඉහළ
ා ගොමුා ගොමුඒ
මාාංකාර,ාගම,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්
පා්මුේා,
කනත්ා ත්ඒැඒ
ා දේා ගදර,
මනුක් ගකා න්
කණා පොතුහැර,
ා මොරගා න්
ඒැ ැහැළිටි,,
මනුක් ගකා න්

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංක
පුශගලික
713813306
773180551
776112961
724308923
774723803
778345214
777206218
772545043

කඳුා බොඩ, ම,ාකඩඒර
ා පා නලිකඩඒර,
ා මොරගා න්
ා කොස්ථා දණි,
ස්හාරස්ථාාන,,
ා කොස්ථා දණි,
රත්නටුඒ,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්

703911492

හිතඒ, කින්මැටි,ාඒ
ා කොළඹගම,
කනත්ා ත්ඒැඒ
කටුමුළුඒ,
කනත්ා ත්ඒැඒ
කන්ා දමැදගම,
ා කොස්ථා දණි,
රා නෝරාඒ,
කනත්ා ත්ඒැඒ

713823253

කුරුන්දාඒා, කටුා පෝ
ා කබඳනාඒා,
කින්මැටි,ාඒ

714738958

ා දම ඒ, ා මොරගා න්
ගේදුනුළිටි,,
මනුක් ගකා න්

779167178

රත්මේා, කටුා පෝ
ා පොා හොා ර්ා ගදර,
කටුා පෝ

779057298
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777247950
722627154

766251167
774302856
723717317
713811199

769279412

779960549

372058008

කාර්යාල
-

ජංගෙ
713813306
773180551
776112961
724308923
774723803
778345214
777206218
772545043
703911492
777247950
722627154
713823253
766251167
774302856
723717317
713811199
714738958
769279412
779167178
779960549
779057298

-

372058008

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.
ා හරත් ම,ා
ඩී.මම්. නන්දා ස්න
ම,ා
ව.පී.ඩී. මමරසූන්,
ම,ා
ඩබ්.මම්. ද,ාරත්න
ම,ා
පූිය මුගුණුඒ ඒන
සිේධ්ත්් හිමි
මම්.ව.ආර්.
ා ස්පාලිකා ාාරතී
මි,
ා ේඒක රාංජිත්
ා ප්මසින් ම,ා
ා ේ.ව. මස්ාංක
ඉන්දික ම,ා
මේ.ඊ.මම්. ාාංස්කාර
ම,ා
මච්.පී. ි,ාත්
මුතුනා,ක ම,ා
ආර්.පී. නිමේ
ා ප්රම මාක ම,ා
ආර්.පී.ඩී. ස්ම්පත්
ාන්්රසින් ම,ා
බී.මම්. ා ප්මරත්න
ම,ා

කා නෝ,ා,
ස්ේබාා ගදර
ා ගොන්නඒ
කා නෝගම
 මස්ථස්ඒ
ා හා න්ා ගද
ර
උඩුගම්පා
ා ගදර
බැේා ේගම
මගුාාගම

හිතඒ, කින්මැටි,ාඒ
ස්ේබාා ගදර,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්
මඹගහාන්ද,
මනුක් ගකා න්
ඉහළ කා නෝගම,
කටුා පෝ
 මස්ථස්ඒ රිමහාස්හාර,,
ා කොස්ථා දණි,
ා හා න්ා ගදර,
මඟුාාගම
උඩුගම්පාා ගදර,
ා මොරගා න්
බැේා ේගම,
ා කොස්ථා දණි,

713823253
725069145
773162404
779200887
716427133

-

713823253
725069145
773162404
779200887
716427133

722830627
716044092
778002850

ගාා ගදර
මාංගමුඒ
මනුක් ගකන්
ා හන

මගාරඋඩ, මඟුාාගම
මනුක් ගකන්ා හන,
මඟුාාගම

771341610

156

-

377911494

මඟුාාගම, මඟුාාගම
මඹා ගොේා,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්
273/1, ගාා ගදර,
ා මොරගා න්

හාංඒැේා

-

726255627
722107288

775660792

377911494
-

722830627
716044092
778002850
726255627
722107288
771341610
775660792

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- ළධකවැරපාය
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 42
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 42

නනු
නංක
ය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

නෙ

ාෙ ළධලධාරී
වස්ෙ

ලිියනය

ස්ම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාන නංක
පුශගලික

මච්.මම්.ආර්.බී.
ා හරත් ම,ා
ව.මම්.ළි,ා ස්න
ම,ා
ආර්.මච්.මම්.මා බ්
රත්න
ා ක් ග.මච්.සුස්න්්
කුමාර ි, මාක
ඩී.මම්. මස්ථස්
දිස්ානා,ක
ඩබ්.මම්.ධ්ර්මසින්
නිාා ම්
බී.මස්ථ.නිමේ
ාන්්රදාස්
ටී.මම්.මස්ථ.ා ්න්
නා කෝන්
ා ේ.ව.කරුණාරත්
න
මච්.මම්.ඉාාංගරත්
න
ව.මම්.නිමේ
සින් මාක
ා ේ.මම්.මච්.බී.ි,
සුන්දර
ා ක් ග.මම්.ාන්ා ්රස්ථ
න
ා ේ.මම්.ගාමිණී
ි,සුන්දර
මන්.ා ක් ග.බී.ධ්ර්ම
ා ස්න

283 හීා ාෝගම
284 කැබැේාෑඒ
286 කළුඒැන්නෑඒ

කාර්යාල

හීා ාෝගම,නිකඒැරටි,.

037-5379622

-

කැබැේාෑඒ,හීා ාෝගම.

077-6170144

-

කළුඒැන්නෑඒ,හීා ාෝගම.

077-7646979

-

287 - දණ්ඩුඒාඒ
288 ්රණා ගොේා
289 - පහා
ගාළිටි,ාගම
293 - නික
/උතුර
294 - නික /
දකුණ

දණ්ඩුඒාඒ,දණ්ඩුඒාඒ.
්රණා ගොේා,නිකඒැර
ටි,.
පහා
ගාළිටි,ාගම,දණ්ඩුඒාඒ.

077-6865022

-

077-6598562

-

078-9873857

-

නිකඒැරටි,,නිකඒැරටි,.

075-4946868

-

නිකඒැරටි,,නිකඒැරටි,.

037-3767080

-

295 - ස්හාරගම
296 මාගේා ේගම
297 මිේාා ගොඩ

ස්හාරගම,නිකඒැරටි,.
මාගේා ේගම,නිකඒැරටි
,.

071-6276426

-

072-6105509

-

මිේාා ගොඩ,නිකඒැරටි,. 037-5779500

-

298 - දි,ගම
299 හැඒැන්පැාැස්ථස්
300 කිවුා ේගම

දි,ගම,නැබඩෑඒ.
හැඒැන්පැාැස්ථස්,නිකඒැ
රටි,.

-

කිවුා ේගම,නැබඩෑඒ.

-

-

301 - නැබඩෑඒ

ඇන්නැරුගම,නැබඩෑඒ.

-

-

302 - තුඹුේා
304 ගාළිටි,ාගම
305 හා මගම්මන
306 බුදුමුත්්ාඒ
307 හළුපැලි,ාඒ

තුඹුේා,නිකඒැරටි,.
ගාළිටි,ාගම,නිකඒැරටි
,.
හා මගම්මන,නිකඒැරටි,
.

077-7646674

-

071-4708957

-

037-2260216

-

බුදුමුත්්ාඒ,නිකඒැරටි,.

077-9139385

-

හළුපැලි,ාඒ,මහගින්ේා.

077-2037259

-

308 - ඒදුරැස්ථස්

ඒදුරැස්ථස්,නැබඩෑඒ.

077-5457050

-

072-6174282

-

16
17

ා ේ.මම්.ජිනදාස්
ඊ.මම්.ව.වකනා,
ක

18
19
20
21

ඊ.මම්.රාංබණ්ඩා
ඩබ්.ජී.ස්මාසූන්,
ම,ා
ඩී.මම්.ා ක් ග.දිස්ානා
,ක
ටී.මම්.මරුණ
කුමාර

157

ජංගෙ
0375379622
0776170144
0777646979
0776865022
0776598562
0789873857
0754946868
0373767080
0716276426
0726105509
0375779500
0726174282
0777646674
0714708957
0372260216
0779139385
0772037259
0775457050

22
23
24

ඩබ්.මම්.ඩිාංගින්
බණ්ඩා
ඩබ්.මම්.ගුණ මා
ක
ඩබ්.මම්.නිමේ
කිාංස්ථලි

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

මයි.පී.රණීමර
ා ේ.මම්.මච්.ා ්න්
නා කෝන්
ආර්.මස්ථ.ගාමිණී
ා ස්නාරත්න
ටී.මම්.පී.මුදි,න්
ා ස්
ව.මච්.මම්.ි, මා
ක
මේ.මච්.කපුරුබ
ණ්ඩා
ා ක් ග.මන්.රත්නා,
ක
පී.ඩබ්.ස්නී
රබ්බඩගේා
සී.ාමින්ද පු ථප
කුමාර
ඩබ්.මම්.මේ.පී.ඒ
න්නිනා,ක
ඩී.මම්.නිශය සාන්්
ප්රදීප්
ඩී.පී.මම්.උද,ප්රි,
ා ේඒසිාංහ
මච්.මම්.සුනිේ
ි, මාක
බී.මම්.ා ක් ග.රාංබණ්
ඩා

309 කන්ා ේා ගදර

කන්ා ේා ගදර,ුළුගේා.

077-5111032

-

310 - ුළුගේා

ුළුගේා,නිකඒැරටි,.

077-5848008

-

311 - ගාා ගදර
312 දළුක් ගා ගොේා
313 කරා කොා ේ

ගාා ගදර,නිකඒැරටි,.
දළුක් ගා ගොේා,නිකඒැරටි
,.
කරා කොා ේ,නිකඒැරටි,
.

077-6948663

-

077-5468215

-

037-5724333

-

314 ඉහා කොාගම

ඉහා කොාගම,නිකඒැරටි
,.

315 -  මිමන්,ාඒ
316 හේමිේාෑඒ
317 - ඕ/
දිවුේාෑඒ
318 කුඹුක් ගඒැඒ

071-3997468

-

ඉහාගම,නිකඒැරටි,.
හේමිේාෑඒ,නිකඒැරටි,
.

037-5711175

-

072-3695602

-

දිවුේාෑඒ,දිවුේාෑා ගොඩ.

077-9850526

-

කුඹුක් ගඒැඒ,නිකඒැරටි,.

072-6105232

-

319 - ක ගමුඒ

ක ගමුඒ,නිකඒැරටි,.

078-3497487

-

320 - ඇාඒක
321 ුා ාෝා ගදර
322 රන්ා දනිගම
323 ා බෝා ගොේාාග
ම

ඇාඒක,නිකඒැරටි,.
ුා ාෝා ගදර,නිකඒැරටි,
.
රන්ා දනිගම,දිවුේාෑ
ා ගොඩ.

077-3252021

-

077-4015128

-

072-6360227

-

0713997468
0375711175
0723695602
0779850526
0726105232
0783497487
0773252021
0774015128
0726360227

-

0776732073

324 - මාඒ්ගම
325 ළින්නා පොා ේග
ම

මාඒ්ගම,නිකඒැරටි,.

326 - සි,ඹාෑඒ
327 කින්දිගේා
328 - ඒාසිඒැඒ
329 දිවුේාෑා ගොඩ

ඉහාගම,ුළුගේා.

ළින්නා පොා ේගම,නික
ඒැරටි,.

077-6732073
-

-

075-6325628

-

සි,ඹාෑඒ,දිවුේාෑා ගොඩ.
කින්දිගේා,න්ඳීබැඳිඇේා
.

077-1038707

-

037-3375711

-

ඒාසිඒැඒ,බාේා.
දිවුේාෑා ගොඩ,නිකඒැරටි
,.

077-1897885

-

077-0176956

-

39
ඊ.මම්.ළි,දාස්
40
ව.බී.මා බ්සිාංහ
41
ඩී.මම්.මා බ්සිාංහ
42
ඊ.මම්.සින්ා ස්න

0775111032
0775848008
0776948663
0775468215
0375724333

158

0756325628
0771038707
0373375711
0771897885
0770176956

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- දේපොමියතිචගෙ
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 82
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 82
ස්ම්බන්ධ් ස්, හැකි දුරකාන මාංක

නනු
නං
කය
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

නෙ
මච්.මම්.මස්ථ.ා හරත් ම,ා

ආර්.මම්.මනුර ම,ා

ව.මම්. මාකරත්න ම,ා

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

330
සි,ඹාන්ගමුඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0718037704

331 ්ාාඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0773930722

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0728307523

332 ්ාාදළිටි,

පුශගලික

0773930722

0728307523
-

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0778611607

මච්.මම්.ඩී.බී.ා හරත් ා ම,

334
කම්බුඒ ඒන

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713682907

335 ගේගින්,ාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0710369819

336
ා පොා හොරඒත්්

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0716636078

ආර්.මම්.සී.රත්නා,ක
ා ම,

337
ා මොරා ගොේාා
ගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0714630575

ීම.මච්.කුාරත්න බාංඩාර
ම,ා

338 බුේනෑඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0779743515

ආර්.මම්.ව.මච්.රාිපක් ග
මි,

339
ා ස්රුගස්ථ,ා,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0787142368

පී.ව.ව.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය සණී මි,

340 නිකඒැඒ

0778611607
0713682907
0710369819
0716636078
0714630575
0779743515
0787142368
-

0713803347

159

0718037704

-

333
කුඹුක් ගකඩඒා

ඩී.මම්.මස්ථ.ආර්.කුමාර ම,ා

ජංගෙ

-

ආර්.මම්.ආර්.ා හරත් කුමාන්
මි,

ඊ.ා ේ.මම්.මනුරකුමාන් මි,

කාර්,ාා

-

0713803347

12

13

ආර්.මම්.පී.මන්.ා ක් ග.ා හමා
න්්ර මි,

341
ගාහිටි,ාගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0714456059

ආර්.මම්.ව.මස්ථ.බාංඩාර ම,ා

342 ා හරත්ගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0712119923

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0773166676

0714456059
0712119923
-

ඊ.මම්.ා ක් ග.වකනා,ක
ා ම,

343 ස්ාලි,ගම

ඩබ්.මම්.ඩී.බී.වකනා,ක
ා ම,

344 ඉහා
 මිමන්,ාඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0716188394

සී.මම්.මන්.මේ.ාන්්රා ස්ක
ර මි,

345 මාමුණුගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803328

බී.ව.මස්ථ.කුමාන් බාාසූන්,

346
ප මරැන්ා න්ගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0711812945

347 මඩගේා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0711870454

348
කින්බමුා ණ්ගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803618

ආර්.මම්.ඊ.පී.රත්නා,ක
ම,ා

349 දා ේ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0714069298

21

මච්.මම්.ජී.ආර්. ා හරත්
ම,ා

350 ා පොතුස්ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803627

0713803627

22

බී.මම්.මස්ථ.මස්ථ.බස්ථනා,ක
ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0712803604

0712803604

14

15

16

17

18

19

20

23

24

25

මස්ථ.ා ක් ග.ා පොේා කොටුඒ මි,

ඩබ්.මම්.ටී.ප්රි,දර්ශය සණි ා ම,

351
පේා ාකැා ේ

-

0711812945
0711870454
0713803618
0714069298
-

-

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0716777599

ආර්.මම්.මස්ථ.ද,ානන්ද ම,ා

353 කුඹුකුාාඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0725796063

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,

0713803332

160

0713803328
-

352
ා බෝා ගොේා

354
ා පොේළි මගම

0716188394
-

මච්.මම්.ඩී.ා ක් ග.නිශය සාමලී
මි,

ඩබ්.ව.පී.ීමරසිාංහ ම,ා

0773166676

0716777599
0725796063
-

-

0713803332

ා පොේළි මගම
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ා ක් ග.බී.ඩබ්.මම්.මන්.ආර්.බාං
ඩාර ම,ා

355
මමුණා කොා ේ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0776906335

ආර්.ඒයි.මම්.මයි.පී.දස්නා,
ක ා ම,

356 හා මගමුඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0712988667

ආර්.මම්.ස්මාාඒ ම මි,

357
ගාා ගදරගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0727989681

ආර්.මම්.මහින්ද රත්නා,ක
ම,ා

358 නි,දඒන,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803612

මච්.ජී.ව.මම්.ලි,නා ව
ා ම,

359 මීය ගස්ථඒැඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0715176431

ා ක් ග.බී.මස්ථ.නිස්ාංස්ාා
බස්ථනා,ක ා ම,

360 මේමස්ථන

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803574

මච්.මම්.ස්මන් බාංඩාර ම,ා

361
හත්ා පොකුණ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0718339312

362
්ේපත්ඒැඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803635

363
ගේකැටි,ාගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0712803507

ව.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ම්පත්තු
ම,ා

364 ා දඹ ගා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0718666754

පී.මම්.ව.මස්ථ.ප මරාි මි,

365 ා කෝරුඒාඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0726591873

366 ගේ ැාංඒැඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම
367 ඉඳිා ගොේා ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0778609345

368
බාා ගොේා

0719178149

ව.මයි.ලි,නා ව ම,ා

ඩබ්.මස්ථ.මස්ථ.රාිපක් ග මි,

37

ඩී.මම්.කුසුමාඒ ම මි,

38

ආර්.ව.සී.ආර්.රණතුාංග
ා ම,

39

ා ේ.බී.ඉහාා ගදර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
161

0776906335
0712988667
0727989681
0713803612
0715176431
0713803574
0718339312
0713803635
0712803507
0718666754
0726591873
-

-

0713803524

0778609345

0713803524
-

-

0719178149

ා පොේළි මගම
40

ා ේ.බී.ඉහාා ගදර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0719178149

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0722030915

371 මා මබඳ,
උතුර

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0702603269

මච්.මම්.සී.මච්.ා හරත්
ා ම,

372 මා මබඳ,
දකුණ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803587

මම්.ජී.මස්ථ.මා බ්ා ස්කර මි,

373 මගාා ර්

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803552

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0717043711

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713444191

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803567

41

ා ේ.මස්ථ.පේමසින් ම,ා

42

ා ේ.පී.සී. ද ා ස්ොයිස්ා

43

44

45

ව.ජී.මන්.ගුණඒර්ධ්න ම,ා

369 රාඒාඇා

370 දාගම

374 රා ේ

-

377
ා ඒාන්ා ගොේා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803596

මම්.ව.ව.මස්ථ.මාරසිාංහ මි,

378 ඉහා
ා ්ළිම,ාඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0724586995

පී.ා ක් ග.ආර්.වකනා,ක
ම,ා

379 මඹගස්ථඒැඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0718149194

51

පී.ා ක් ග.ආර්.වකනා,ක
ම,ා

380 බක් ගමීය ඒැඒ

0718149194

52

ආර්.ව.ව.ා ක් ග. රණඒක
ම,ා

381 ්ාමේගම

53

ා ක් ග.ව.මස්ථ.මස්ථ.ඒර්ණකුාසූ
න්, ම,ා

382 කාඒාන

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
162

0717043711
-

මච්.ජී.ආර්.මන්.ා ස්නස්රත්
න මි,

50

0713803552
-

376 කලුගේා

49

0713803587
-

ව.මම්.මයි.මස්ථ.ම්පත්තු
ා ම,

48

0702603269
-

375 ඒදුරැස්ථස්

47

0722030915
-

ව.මම්.මේ.ඩබ්.ා ප්රමාන්්ර
ම,ා

46

0719178149

0713444191
0713803567
0713803596
0724586995
0718149194
-

0725156301

0726460217

-

-

-

0718149194

0725156301

0726460217

ා පොේළි මගම
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803549

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0724586995

385
ා පොන්නිාඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803384

මම්.පී.ඩී.සුරාජි මධුාාෂිණි
ා ම,

386 ා දකදුඒා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803657

58

ව.ඩී.පී.සී.ා ස්නස්රත්න
ම,ා

387 ්ම්බුඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803367

59

මච්.ඩබ්.මයි.ා ස්නාධීර ම,ා

388
ා දොරා ේරුඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0710387878

ා ක් ග.බී.මම්.මස්ථ.ස්මාදාස්
මි,

389 හාංගමුඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0771172607

පී.ඩබ්.ඩී.මේ.රූපසිාංහ
ා ම,

390
උතුරුඒැේා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803593

බී.මම්.රත්නා,ක බාංඩා
ම,ා

391 ා හනඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803645

ඩී.මයි ස්මන් කුමාර ම,ා

392 ්ේඒැහැර

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0716045495

54

55

56

57

60

61

62

63

64

65

66

67

මච්.මම්.මමි්ා කුමාන් මි,

මම්.ව.ව.මස්ථ.මාරසිාංහ මි,

ඩී.ව.ජී.ා ක් ග.දිස්ානා,ක මි,

383 ඒැලිදේා

384 දීගම

0724586995
0713803384
0713803657
0713803367
0710387878
0771172607
0713803593
0713803645
0716045495
-

ආර්.ා ක් ග.මස්ථ.බී.ව.මම්.මන්.
සූන්,බාංඩාර ා ම,

393
ා කොස්ථගහඇා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803626

ආර්.පී.සී.ආන්,රත්න ම,ා

394
මකුේා පෝ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713143950

ආර්.මම්.ඊ.පී.රත්නා,ක
ම,ා

395
හක් ගඒටුනාඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0723571816

මච්.මම්.ා ක් ග.මස්ථ.ා ක් ග.ා හර

396

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,

0779894823

163

0713803549

0713803626
0713143950
0723571816
-

-

0779894823

68

69

70

ත් ම,ා

සි,ඹාාඒැඒ

ා පොේළි මගම

මච්.පී.ජී.ප්රි,දර්ශය සණි මි,

397
්ාාා කොාඒැඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803411

398 ඇාගමුඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

07247377175

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0724737175

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0718885151

ඊ.මම්.ස්මරනා,ක ම,ා

ඊ.මම්.ස්මරනා,ක ම,ා

399 රැකෑවුා

-

-

ආර්.මම්.ි,න්් බාංඩාර
ම,ා

400 නිකඒැහැර

72

මයි.මම්.ඩී.ස්මාසින් ම,ා

401
හේමිේාඒැඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0715224181

බී.ඩී.මන්.මස්ථ.ි,සිාංහ
ා ම,

402 ඒැලිළිටි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803571

ඩී.මම්.මන්.පී.දිස්ානා,ක
ා ම,

403
ා මොා රොත්්

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0757292721

බී.මම්.ව.පී.දිස්ානා,ක
ා ම,

404
කෑරාන්කඩඒ
ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803313

ආර්.මම්.ජී.ා ක් ග.රාිපක් ග
මි,

405
ා පොේගහන්
ා ගොඩ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0729180226

77

ආර්.මම්.ජී.ා ක් ග.රාිපක් ග
මි,

406 මඟුේගමුඒ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0729180226

78

ඩබ්.මම්.ව.ස්ා ේා කෝන්
ම,ා

407
ඉමිහානිා න්ගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803502

ා ක් ග.ඩබ්.ශ්රි,ාණි ාන්්රා්ා
මි,

408 බේා ේගම

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0770487991

බී.මම්.ව.බණ්ඩාරනා,ක
ම,ා

409 මඩහා පොා ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0713803313

74

75

76

79

80

81

මස්ථ.මම්.ව.කරුණාරත්න

410 මැදකන්ද

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
164

0724737717
5
0724737175

-

71

73

0713803411

0718885151
0715224181
0713803571
0757292721
0713803313
0729180226
0729180226
0713803502
0770487991
0713803313
-

0713803408

-

0713803408

ම,ා
82

ා පොේළි මගම

ා ක් ග.ඩබ්.ශ්රි,ානි ාන්්රා්ා
මි,

411 පරගහඇා

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ා පොේළි මගම

0770487991

0770487991
-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- ඉේබාගමුව
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 74
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 74

නනු
නංක
ය
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
නෙ
ආර්.ජි.යු.මන්.බ
ණ්ඩාර ම,ා
මච්.ව.මන්.මස්ථ.ි
,ඒර්ධ්න මි,
ඒයි.මම්.ළි.ි,ඒර්
ධ්න ම,ා
ආර්.මම්.පී.පී.ා හ
මකුමාර ම,ා
ආර්.මම්.පී.පී.ා හ
මකුමාර ම,ා
ඩබ්.මම්.යු.ඊ.ා ක් ග
.ීමරා ස්කර ා ම,
ටී.මම්.ටි.ා ක් ග.රත්
නා,ක මි,
ටී.මම්.ටි.ා ක් ග.රත්
නා,ක මි,
මනුර ගමා ව
ම,ා
ා ක් ග.මම්.ව.මයි.
ා ක් ග.කරස්ගා
මස්ථ.මන්.බී.මම්.ඉ
න්දික කුමාර
ම,ා
ා ක් ග.මම්.මස්ථ.මන්
.කටුා කන්ද
ා ක් ග.ව.සී.ීම.ා ක් ග.
රූපසිාංහ මි,
ා ක් ග.මම්.ව.මයි.
ා ක් ග.කරස්ගා
ම,ා
ආර්.ජි.මන්.ඩි.
ා ස්ොමා ස්කර
මි,
ා ක් ග.මම්.මස්ථ.මන්
.කටුා කන්ද ම,ා

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

දි,තුා ර්

දි,තුා ර් , මැේසින්පුර

071-3281470

නාබැ

නාබැ ,මැේසින්පුර

071-5754159

පන්ලි,ේද

පන්ලි,ේද,මැේසින්පුර

077-6953171

ඕමාරා ගොේා

071-3804018

ගුරුස්ථස්

ඕමාරා ගොේා,
පන්ලි,ේද
ගුරුස්ථස් , මැේසින්පුර

උස්ථස්ාඒ

උස්ථස්ාඒ , මැේසින්පුර

077-3098261

දිවගාඒත්්

දිවගාඒත්්,
මැේසින්පුර
දිේා දණි, ,
මැේසින්පුර
ා පොේකටුඒ,
මැේසින්පුර
නීරම්මුේා ,
මැේසින්පුර
ා ේඒගින්,, මැේසින්පුර

071-3803733

දිේා දණි,
ා පොේකටුඒ
නීරම්මුේා
ා ේඒගින්,

071-3804018

071-3803733
072-6229733
071-6487490

කාර්යාලය
-

071-4666882

ජංගෙ
071-3281470
071-5754159
077-6953171
071-3804018
071-3804018
077-3098261
071-3803733
071-3803733
072-6229733
071-6487490
071-4666882

කිඹුේඒානා
හ,
ා ඒේගාා

කිඹුේඒානාහ,,
කිඹුේඒානාහ,
ා ඒේගාා, ා නේලි,

071-2588233

යුනිමේ 03

යුනිමේ 03, කිඹුේඒානා
හ,

071-6487490

කටුා පෝ

කටුා පෝ, ා නේලි,

071-2816354

ා නේලි

ා නේලි,, ා නේලි,

071-2588233

165

071-3803979

-

071-2588233
071-3803979
071-6487490
071-2816354
071-2588233

17

මච්.මම්.ගුණ මා
ක බණ්ඩා ම,ා
මස්ථ.මම්.මස්ථ.මස්ථ
ාාංකා මාක ම,ා
මච්.මම්.ගුණ මා
ක බණ්ඩා ම,ා
ඩබ්ලිේ.ආර්.කුමා
න්හාමි මි,
මච්.මම්.ාන්දන
මා බ්සිාංහ ම,ා
මච්.මම්.පී.බී.ා හ
රත් ම,ා
ඩි.සි.දිස්ානා,ක
මි,
ා ක් ග.ස්.ස්ා රෝිනි
මි,
ා ේ.මම්.ා ප්මදාස්
ම,ා
ආර්.මම්.ව.බී.රත්
නා,ක ම,ා
මයි.ා ක් ග.මම්.ව.ිම
.ා කොස්ථසින්න
ම,ා
මම්.ආර්.මන්.ජීඒ
න් ම මි,
ා ේ.මච්.මන්.ස්ාං
කේපනී මි,
ඩබ්.පේමා
ස්ක්රමසිාංහ මි,
මච්.මම්.මම්.ළි.
ා හරත් ම,ා

 මහඒ

 මහඒ,කුඹුක් ගඒැඒ

071-4682140

ගා න්ා ගොඩ

ගා න්ා ගොඩ,
කුඹුක් ගඒැඒ
ගා න්ා ගොඩ,කුඹුක් ගඒැඒ

071-8603192

්ම්මි ,කුඹුක් ගඒැඒ

071-3803679

මානපා,

මානපා,,කුඹුක් ගඒැඒ

071-8185815

හිපේඒ

හිපේඒ,කුඹුක් ගඒැඒ

071-5698096

ා ප්ේදඒ

077-2078336

ා බෝගමුඒ

ා ප්ේදඒ,
මහමුකාාං,ා,
ා බෝගමුඒ,ඉබ්බාගමුඒ

මහමුකාන්,ා
,
හාංගමුඒ

මහමුකාාං,ා,,
මහමුකාාං,ා,
හාංගමුඒ,ඉබ්බාගමුඒ

072-3524525

කඳුාඒ

ඒාස්ථකන්ද ඒත්්,
ඉබ්බාගමුඒ

071-8550674

කින්බමුණ

්ම්මි ,කුඹුක් ගඒැඒ

072-7012144

ා ගොඩගම

ා ගොඩගම ා ගොකරැේා

071-7771716

දරමිටිා පොා

කින්දිගේා,ඉබ්බාගමුඒ

071-6427496

හිේදන

දරමිටිා පොළ,
ා ගොකරැේා

077-6346708

32

මස්ථ.ව.මම්.මයි.ඩි.
ආන්,ා ස්න ම,ා

කන්ා ේා ගදර

දඹුේාපාර,්ේා ගොඩළිටි
,,
ඉබ්බාගමුඒ

072-3725530

33

මස්ථ.මම්.ව.මන්.ි
, මාක මි,
ආර්.ව.ටිකින්බණ්
ඩා ම,ා
ඩබ්.මම්.ආනන්ද
ා හරත් ම,ා
ටී.මම්.නාානී
මාංගලිකා මි,

සි,ඹාාඒැහැර

078-3947644

මැේා ේකැටි,

ා ගොකරැේා
ා ගොකරැේා
ගනීමුේා,කින්ඳිගේා

ඉ/ා ගොකරැේා

කින්බමුණ,ඉබ්බාගමුඒ

077-7070681

නින්දපැේා

මඹන්ා පොා,
මැේසින්පුර

071-9236588

මච්.මම්.මස්ථ.ඩී.පී.
.ි,සුන්දර ම,ා
මච්.මම්.ාන්දන
මා බ්සිාංහ ම,ා
මච්.මම්.මස්ථ.ඩී.පී.
.ි,සුන්දර ම,ා
ඩබ්ලිේ.ආර්.කුමා
න්හාමි මි,
ා ේ.මච්.මන්.ස්ාං
කේපනී මි,
ා ක් ග.ව.සි.ස්ා ේ
ා ස්න මි,

ා දොළුඒ

හිපේඒ,කුඹුක් ගඒැඒ

072-5769757

දී,ාඒ

මානපා,,කුඹුක් ගඒැඒ

071-8185815

ඒෑඒාගම

071-5391426

මරගම

ා දොඹගහා ගදර,කනඒ,
මහමුකාාං,ා,
මරගම ා ගොකරැේා

පුදුක් ගකුාම

කදුාඒ,ඉබ්බාගමුඒ

071-7771716

ා ේනඒ

ස්මන්,නැකැත්්,
ා ගොකරැේා

071-4666882

මන්.ව.ා ක් ග.ඉ ා
රා නිශය සථශය සාංක මි,
මයි.පී.ි,නාා

නැකැත්්

නැකත්්
ා ගොකරැේා
හිේදන,ා ගොකරැේා

072-7410069

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ා ගොඩරත්ම
ා ේ
්ම්මි

මැදගම්ා පොා

166

071-4682140

071-3803993

072-8970578

072-1113397

071-3803679

071-0719968

-

071-4682140
071-8603192
071-4682140
071-3803679
071-8185815
071-5698096
077-2078336
071-3803993
072-3524525
072-8970578
071-8550674
072-7012144
071-7771716
071-6427496
077-6346708
072-3725530
078-3947644
072-1113397
077-7070681
071-9236588
072-5769757
071-8185815
071-5391426
071-3803679
071-7771716
071-4666882
072-7410069
071-0719968

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ම,ා
ටී.මම්.සුමි්ා
ා ්න්නා කෝන්
මි,
ා ක් ග.ව.සී.ීම.ා ක් ග.
රූපසිාංහ මි,
මස්ථ.මන්.බී.මම්.ඉ
න්දික කුමාර
ම,ා
ටී.මම්.සුමි්ා
ා ්න්නා කෝන්
මි,
ළි.ආර්.මන්.මස්ථ.
ා ප්රමරත්න මි,
ළි.ආර්.මන්.මස්ථ.
ා ප්රමරත්න මි,
මස්ථ.ව.මම්.මයි.ඩි.
ආන්,ා ස්න ම,ා
ා ක් ග.යු.මේ.සි.පු ථ
පකුමාර ම,ා
ා ක් ග.යු.මේ.සි.පු ථ
පකුමාර ම,ා
ආර්.ජි.යු.මන්.බ
ණ්ඩාර ම,ා
ඩබ්.ව.
ා හමාන්්රසින්
ම,ා
ඩබ්.මම්.මම්.ා පො
ඩිමැණිා ක් ග මි,
මච්.මම්.පී.බී.ා හ
රත් ම,ා
මස්ථ.ඩි.මන්.ාන්්ර
පාා මි,
ටි.ව.ස්ජි්ානන්ද
ම,ා
ටි.ව.ස්ජි්ානන්ද
ම,ා
මයි.මම්.ව.ිම.
ා කොස්ථසින්න
ම,ා
ඩී.ජී. ස්මරජීඒ
ම,ා
ඩී.ා ක් ග.දිස්ථනා
රාංිනී මි,
ව.ා ක් ග.ග,ත්රි මි,
මා.මම්.නඒරත්
නම,ා
ඩී.ජී. ස්මරජීඒ
ම,ා
ව.ව.මස්ථ.මම්.මම
රා ස්කර මි,
නිාන් ම
ධ්ම්මිකා කුමාන්
මි,
ා ක් ග.මච්.ව.ා ප
ා ර්රා ම,ා
ා ක් ග.ව.මාානී

මඹන්ා පොා

හිේදන ඒත්්, හිේදන,
ා ගොකරැේා

071-0591188

කහ ා ඒා

කහ ා ඒා,මැේසින්පුර

072-4805764

බණ්ඩිා පොා

බණ්ඩිා පොා,
මැේසින්පුර

071-4666882

කරතා ගොේා

කරදා ගොේා,
මැේසින්පුර

071-0591188

ළි පහමුණ

077-8909933

පුස්ථස්ැේා ේග
ම
කැන්දඒා

ළි පහමුණ,
මැේසින්පුර
දිවගාඒත්්,
මැේසින්පුර
පුස්ථස්ැේා ේගම,
මැේසින්පුර
කැන්දඒා,මැේසින්පුර

මහගම

මහගම,මැේසින්පුර

071-3803694

රාා ගදර

රාා ගදර,මැේසින්පුර

071-3281470

ා ම/දි,තුා ර්

ා ම/දි,තුා ර්,
මැේසින්පුර

071-5874081

ා පොේා ගොේා

ා පොේා ගොේා,
ා ගොකරැේා
උඩ්ම්මි ,
ා ගොකරැේා
මැදා ගදර,
ා ගොකරැේා
්ේා ගොඩළිටි,,
ඉබ්බාගමුඒ
කින්ඳිගේා,ඉබ්බාගමුඒ

071-8236987

ඉබ්බාගමුඒ

ඉබ්බාගමුඒ,
ඉබ්බාගමුඒ

071-8550674

ඉපාඒ

ඉපාඒ,ඉබ්බාගමුඒ

071-6061008

ා ප/නැාඒ

ා ප/නැාඒ,ඉබ්බාගමුඒ

071-5271451

මුරු්ඒ

මුරු්ඒ,ඉබ්බාගමුඒ

071-3803797

ා දා හේගමුඒ

072-2663484

උඩා ඒා

ා දා හේගමුඒ,
ඉබ්බාගමුඒ
උඩා ඒා,ඉබ්බාගමුඒ

ඒඩුා පොා

පන්නා. ඉබ්බාගමුඒ

071-6970420

පන්නා

පන්නා. ඉබ්බාගමුඒ

071-2449494

ගේකැටිගම

ගේකැටිගම,
ඉබ්බාගමුඒ
බක් ගමීය ා ගොේා,

071-3804036

මැදමුේා

උඩ්ම්මි
මැදා ගදර
්ේා ගොඩළිටි
,
කින්ඳිගේා

බක් ගමීය ා ගොේා

077-8909933
072-3725530
071-3803694

071-5698096
071-3803809
071-8479718
071-8479718

071-6061008

077-9637367
167

-

071-0591188
072-4805764
071-4666882
071-0591188
077-8909933
077-8909933
072-3725530
071-3803694
071-3803694
071-3281470
071-5874081
071-8236987
071-5698096
071-3803809
071-8479718
071-8479718
071-8550674
071-6061008
071-5271451
071-3803797
072-2663484
071-6061008
071-6970420
071-2449494
071-3804036
077-9637367

ඉබ්බාගමුඒ
71
72
73
74

ටි.ව.මම්.මන්.මධි
කාන්
ආර්.මම්.ආනන්ද
බණ්ඩාර ම,ා
ආර්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.
රාිපක් ග
මන්.මස්ථ.මමරසිාං
හ

කුඹේමාංග

කුඹේමාංග,ඉබ්බාගමුඒ

071-3804731

නෑිමලිකුඹුර

නෑිමලිකුඹුර,
ඉබ්බාගමුඒ
ා හා න්ා ගදර,
ඉබ්බාගමුඒ
මඩිා වා ේ මලිමාංග,
ඉබ්බාගමුඒ

071-0579060

ා හා න්ා ගදර
ම/ා ේ මලිමාංග

-

071-3803726

-

077-2446462

-

071-3804731
071-0579060
071-3803726
077-2446462

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- ම.දීගෙ
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 113
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 113

නනු
නං
කය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දු-රකාන නංකය
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ා ක් ග.මම්.
ආනන්ද ස්රත්
ම,ා

උඩකැන්දඒා
- 527

උඩකැන්දඒා,
මැේසින්පුර

ඩ්.ඩබ්.පී.ආර්.
ඩබ්.මම්.ඩී.බී
ා ගොපේාඒ
ම,ා

ආදාා පොා 528

82,ා ගොපේාඒ, ා ගොකරැ
ේා

776239375

3

ඩබ්.පී.ගුණඒ
තී මි,

පරගස්ථඒැඒ 529

ා කොස්ථඒත්්,ා ගොකරැේා

722647229

4

ඩබ්.මම්.ව.
ීමරා ස්කර
ා ම,

ා දොඩම්ගහ
ා කොටුඒ - 530

මක් ගකරපහ,ා කොස්ථඒත්්,
ා ගොකරැේා

716319283

ඩී.මම්.මස්ථ.ආ
ර්.ආනන්ද
ඒර්ධ්න මි,

ා කොස්ථඒත්් –
531

ා ගොලුඒාා හන,ා දොඩම්ග
ස්ථාන්ද

726391911

6

ඊ.ා ක් ග. ඉන්දී
ම,ා

කනුා ගොේා –
532

කටි,ාඒ, උඩා හන,
ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

783546820

7

බී.මම්.ා ේ.මස්ථ
.ා ක් ග
බනථා නක මි,

ඒෑගම – 533

132/1,ා ප්ාංගේා,ා ගො
කරැේා

719437797

ආයි.ඩී.ආර්.සී
ි,රත්න ම,ා

කටි,ාඒ – 534

කහ ගහ ප්ා
පාර,මදුරාා ගොඩ

773853841

1

2

5

8

ලිියනය

පුශගලික

කාර්යාලය

037-3872916

ජංගෙ
037-3872916

-

168

776239375
-

-

722647229
716319283

726391911
-

-

783546820
719437797

-

-

773853841

9

ආර්.ඩී.මස්ථ.ම
ස්ථ ස්මරසූන්,
ම,ා

උඩා හන –
535

නිතුේළිටි,,මදුරාා ගොඩ

ා ක් ග.ව.ා ක් ග.ම
ස්ථ.
ා ස්නාරත්න
ම,ා

මිනිරන්ගම –
536

ා කොා ාොන්ගහළිටි,,කදු
පළා්,මදුරාා ගොඩ

776170560

මස්ථ.ව.මස්ථ.සුන්
,ආරචිච්
ා ම,

ඉහළ
උඩත්්ාා පොා
- 537

මස්ථ.ව.පී.බාා ර්,ලිහිනි
ඒැහැර,ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

712967901

බී.මම්.පී
ා ස්නස්රත්න
මි,

පහා
උඩත්්ාා පොා
– 538

මීය  ළිටිා ේ
ා ගදර,ා ප්න්ගේා,
ා ගොකරැේා

717338549

ව.පී.ජී.ආර්.පු
ථප කුමාර
ම,ා

ා කොටුා හන –
539

කහ ගහමුා,
ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

714971337/
773456059

බී.ඩී
ා ස්නස්රත්න
ම,ා

ඒඳුරැස්ථස් –
540

කදුපළා්,මදුරාා ගොඩ

779970718

15

පී.ඩී.සී
දම,න් ම මි,

කැාෑමුේා –
541

ඒදුරැස්ථස්,මදුරාා ගොඩ

778020203

16

ා ක් ග.ව.පී පු ප
ථ
කුමාර ම,ා

නිතුේ ළිටි, –
542

කදුපළා්,මදුරාා ගොඩ

776789989

17

ා ක් ග.ව.මස්ථ.
ස්න්ධ්යා
කුමාන් මි,

කඳුපළා් –
543

ා ාොඩන්ඒත්්,මදුරාා ගො
ඩ

719428598

18

ඩී.ඩී.ව.පී.
ගුණා ස්න

දිනිමිණි,ා
්ැන්න – 544

උඩඒත්්,ා කොා රොස්ථස්,
ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

723252961

19

ඩබ්.මම්.ඊ.ා ක් ග
.මන්.ස්ා ේරත්
න ා ම,

ා ්ාඹුගේා
– 545

කදුපළා්,මදුරාා ගොඩ

778020204

පී.ජී.ීම.මස්ථ.
ස්මාසූන්,
ා ම,

බාඒත්්ා –
546

ා නො.67/1 ,ඒැඒපාර,
කණුා ගොේා,
ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

711876444

21

ව.ව ි, මාක
ම,ා

මාා කොාමඩ
– 547

දිනිමින,ා්ැන්න,
මදුරාා ගොඩ

776719433

22

ා ක් ග.ඩී.ව.මා බ් ා කොා රොස්ථස් –
රත්න ම,ා
548

කදුපාා්, මදුරාා ගොඩ

727070484

23

ඩී.මම්.මන්.
ා ක් ග
දස්නා,ක මි,

10

11

12

13

14

20

778669567

778669567
776170560
-

712967901
717338549
-

-

714971337/
773456059
779970718

-

-

-

778020203
776789989
719428598

-

-

723252961
778020204

-

ා දොඩම්ගස්ථාන් ා ගොළුඒාා හන,
ද – 549
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

711876444
-

-

-

726637413

727070484
726637413

-
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776719433

24

බී.මම්.යූ.ා ේ.
නඒරත්න
ම,ා

මීය ළිටි, – 550

උඩකැන්දඒා,
මැේසින්පුර

755501303

25

ඩබ්.ව.ඒයි.ස්ර
සිාංහ මි,

රත්ස් – 551

ලිහිණිඒැහැර,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

728802070

26

ආර්.මම්.ආර්.
ා ක් ග.
රත්නා,ක
මි,

ා ගොපේාඒ –
552

දරමිටිා පොා,
ා ගොකැරැේා

728305781

පී.ජි.මච්.ස්ාංජි
ඒනි රත්නසින්
ා හඒා ව මි,

ලිහිණිඒැහැර –
553

ඒදුරැස්ථස්, මදුරාා ගොඩ

776631458

28

ජී.ජී.මම්.ආර්
ි,ීමර ා ම,

නුඒර ,ා, –
554

ඉහාගම, බාඒත්්ා,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

710108070

29

ඩබ්.ව.මස්ථ.ි,
සිාංහ ම,ා

ා කෝාාඒාග
ම – 555

ප මන්ා ගොේා ඒත්්,
කටුළිාා ගොේා,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

724611055

මස්ථ.මම්.ශය සාන්
 ම මැණිා ක් ග
මි,

මඩි ම,ාඒ –
556

83, න්දිගම ිනපද,,
න්දිගම

774146547

මස්ථ
ඩී.ඩබ්.රූපසිාං
හ ම,ා

න්දීගම – 557

කටුළිාා ගොේා,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

725418078

ජී.ඩබ්.ප්රාාෂි
ණි ියරන් ම
ි,සුන්, මි,

ඒැා ේා ගදර –
558

ඇගැන්ා ඒා,ඒරකාඒැහැ
ර ා මොර මහ

779995732

33

ආර්.යූ. පු ථප
ාන්්ර මි,

ඒරකාඒැහැර –
559

මනන්දාමඩ, ා මොර මහ

714012265

34

ආර්.ඩී.සී.ඩී.
ා ක් ග
ස්ා ේරත්න
ා ම,

රෑේදා ගොඩ 560

433, මුත්ා ්ටිටු,ා,,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

724580364

ා ක් ග.ඩී.ඩී.මම්.
ීමරසිාංහ ම,ා

පේා ේා හො
ා රොම්බුඒ –
561

මාංිනස්ාා, පහාා ඒා,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

711406029

ආර්.මම්.ා ක් ග.
මම්.
ලි,නාරච්චි
ම,ා

ගිණිහින්, –
562

49/1, මහා ස්න්මාඒ්,
ස්මන්පුර, කුරුණෑගා

724493086

මම්.ව.ව.මුණ
සිාංහ ම,ා

පේා ේ,ා, –
563

පේා ාකහා හන,
උඩා හොා රොමිඹුඒ

718198451

27

30

31

32

35

36

37

755501303
-

-

728802070
728305781

-

776631458
-

-

710108070
724611055

774146547
725418078
-
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779995732
-

-

714012265
724580364

-

711406029
724493086
-

-

718198451

38

ඊ.ඩී.ඩි.
කරුණා මාක
ම,ා

කහා හන –
564

පේා ා,ා,,
ා දොඩන්ගස්ථාන්ද

728588477

ව.මම්.ව.ඩී
ජී.මස්ථ.
ප්රි,දර්ශය සන
ම,ා

උඩා හොා රොම්
බුඒ – 565

133/2, සුරුපාළුඒ,
කඩඒ්

723421680

ා ක් ග.මස්ථ.ා ේ.ම
යි ස්ා ේරත්න
මි,

ා ගොරකඇා –
566

මේමිඒා, ුන්ා ගොේා,
ා දේස්

717965921

41

මන්.ජි.නිාා
සුරාංගනි මි,

කින්බත්ගේා
– 567

මා ගොඩමුේා, ළිහිඹුඒ

754647904

42

ා ක් ග.ජි.ටි.මස්ථ.
ි,ා ස්න ම,ා

පේා ාකන්ද – මා ගොඩමුේා,
568
ඊන්,ා ගොේා

725517260

43

ළි.ා ක් ග.ජි.ප ම
රාි දිේහාන්
ි,ඒර්ධ්න
ම,ා

ා දේස් – 569

724696506

44

මම්.ඩී.ඩී.මේ.
ි,ස්ක්රම මි,

කිතුේඒා –
570

කින්බත්ගේා, ා දේස්

728288757
725328637

45

ආර්.ඩී.ආර්.සු
රීමර ම,ා
(ඒැ.බ)

ිාංකුා ර් - 571

ළින්ඒත්්,රම්බඩගේා,න්
දීගම

725799763

46

ආර්.ජී.මම්
ි,සූන්, මි,

දුනුමාඒ – 572

උදාගම, ා දේස්

788380675

47

ආර්.ඩී.මන්.ම
ස්ථ.මස්ථ
ගුණරත්න
ම,ා

කිතුේා ගොේා
- 573

ස්දකැළුම්, උඩකහා හන
ා දේස්

714474607

ඩබ්.ඩී.ඩී.
මමරසුන්,
ා ම,

බඹරගහකන්ද
- 574

මේමිඒා, ා දේස්

776673089
778411637

49

මස්ථ.ඩී.පී.ගුණ
ඒර්ධ්න ම,ා

කලුගහ්ැන්න කින්බත්ගේා, ා දේස්
– 575

714971252

50

ා ක් ග.ජි.ළි.ඩි.
ස්මරනා,ක
ම,ා

ගේාඒ - 576

107 බගඒන්්ාා ඒත්්,
උ,න්දන, හිදා ගොේා

723966497

ආර්.මම්.ග,ා
න් ිම රාිගුරු
ම,ා

ඊන්,ා ගොේා
– 577

ඇඹාඒ, න්දිගම

713100263

39

40

48

51

728588477
723421680
-

පේා ේ කන්ද, ා දේස්

717965921
754647904

-

725517260
724696506

-

-

725799763
-

-

788380675
714474607

-

-

-

776673089
778411637
714971252
723966497

713100263
-
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728288757
725328637

52

ජී.ඩි.මේ.මච්.
ා ක් ග.බුේධ්ප්රි,
ම,ා

මින්ස්ථස්ා –
578

මාස්ථා පෝ, ළිහිඹුඒ

ආර්.ඩී.ඩී.ා ක් ග.
ළි,රත්න
ා ම,

ගේිමදින ඇා
– 579

මින්ස්ථස්ා, ළිහිඹුඒ

54

මන්.මම්. මමීය ර්
සුේ්ාන් ම,ා

කණා දනි,ාඒ
ා – 580

මිලි,ේද, කණා දනි,ාඒා

725533303

55

ා ක් ග.මම්.ව
ස්ා ේරත්න
මි,

නි,ාංගම 581

ා දහිා ගදර ඒත්්,
ඉලුක් ගළිටි, ළිහිඹුඒ

771712471

56

ඩී.මම්.මස්ථ.මස්ථ
.බාංඩාර ම,ා

පාරාා ගොඩ –
582

ා පොේා ගොේා,
කණා දනි,ාඒා

711716737

57

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ම
ම්.
ස්ා ේා කෝන්
ා ම,

ඉකින්ඒත්් 583

කණා දනි,ාඒා,
කණා දනි,ාඒා

712557259

මන්.ජී.්රාංගා
ාස්න් ම
ස්ා ේසිාංහ මි,

මීය ලි,ේද – 584

ා නො 161, මින්ස්ථස්ා
ළිහිඹුඒ

710746743

ආර්.මම්.මස්ථ.
ා ස්නස්රත්න
ම,ා

ා කොස්ථා ගොේා
– 585

නඒ ිනපද,,
ා පොේා ගොේා,
කණා දණි,ාඒා

725781579

ා ක් ග.ා ේ.මන්.
මම්.ා ේ.සි.බ
ණ්ඩාර ම,ා

මහා ඒා –
586

හාගම, න්දිගම

723850384

බී.මම්.ව.ා ක් ග.
බස්ථනා,ක
ා ම,

ගා න්ා ගොඩ 587

මකාගමුඒ, ළිහිඹුඒ

62

මම්.ඩි.මමරසිාං
හ ම,ා

ා ගෝනිා ගොඩ –
588

ා ඒේා කොටුඒ, ඒෑගම,
ළිහිඹුඒ

724127752

63

මස්ථ.ළි.ආන්,දා
ස් ම,ා

මාස්ථා පෝ 589

නැාවුේා, ළිහිඹුඒ

726265003

64

මන්.ජි.මස්ථ.මම් ළිහිඹුඒ - 590
.ා ප්රමාන්්ර
මි,

මිලි,ේද, ළිහිඹුඒ

716568753

ආර්.ඩී.මස්ථ.ස්
ක්රමරත්න
ම,ා

මාාා බ් - 591

කාමඩුඒාඒ,
ඊන්,ා ගොේා

719317035

ව.ජි.හර් ණි
ාතුරාණි

ගුරුමඩ - 592

රම්බඩගේා, පානගමුඒ

722035424

53

58

59

60

61

65

66

713454800

713454800
-

716031693

716031693
-

-

725533303
771712471

-

-

711716737
712557259

-

710746743
725781579
723850384
-

710970088

710970088
-

-

-

724127752
726265003
716568753

719317035
-
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-

722035424

මා බ්සිාංහ මි,
67

ආර්.මම්.ා ේ.බ
ණ්ඩාර ම,ා

ඒැලිකන්ද 593

නහේා, න්දිගම

713541828

68

මම්.මන්.මෆථ.
මින්නා මි,

හදිරාමුේා –
594

153,
ා කලින්ීමදි,,පානගමුඒ

718382203

69

ළි.ජි.මයි.ා ක් ග.
ස්දරුඒන්
හන්ස්ථාන්්ර
ම,ා

ළිටිා ේා ගදර
- 595

නඒ ිනපද,,
ා පොේා ගොේා,
කණා දණි,ාඒා

779100268

70

ටී.ඩී.ව.රුඒන්
මාලි ා ම,

පානගමුඒ 596

හාගම, න්දිගම

715780542

71

බී.ඩී.ා ස්නානි
දිමුතු
ස්ා ිරත්න
මි,

ා පොේඒත්් 597

ගේාඒ, ඊන්,ා ගොේා

775834756

72

ආර්.මේ.මම්.
නසිර් ම,ා

හාලි,ාමුේා
- 598

ඉලුක් ගඒැහැර, පානගමුඒ

727301111

73

ආර්.ඩී.ව.ා ක් ග.
ස්රත්ාන්්ර
ම,ා

කන්ා ේා ගදර
- 599

ා දොඩන්ගහා කොටුඒ,
රම්බඩගේා, න්දිගම

725328901

පී.ජී.  මලින
ාතුරාංග
මහානාම ම,ා

රන්්ැටිකන්ද
- 600

පුස්ථස්ාන්ද, රම්බඩගේා

716246705

75

මච්.ා ේ.හදුන්
ා ගොඩ ම,ා

ඕා ගොඩා පොා
- 601

 මබඳණ නිඒාස් ා ,ෝිනා
ක්රම,,ළිහිඹුඒ

716568753

76

ආර්.ඩී.ආර්.සු
රස්ර ම,ා

නැාඋේා 602

ළින්ඒත්්,රම්බඩගේා,
න්දීගම

711314894

77

ආර්.ඩී.ව.ස්ක්ර
මසිාංහ ම,ා

රම්බඩගේා 603

රම්බඩගේා,න්දීගම

714415254

78

මස්ථ.ඩී.මස්ථ.
ා ක් ග.ධ්ර්මඒාංශය ස
ම,ා

නහේා - 604 ි, මාඒ්, රම්බඩගේා,
න්දීගම.

726328449

79

බී.මන්.ආර්.ම
ාඒා ා ම,

හාගම - 605

ා ඒා ේකා ඩ්,
මන්නාා පෝ,මඹා කොා මේ

729798485

80

ආර්.ඩී.මස්ථ.
ා ක් ග.ි,ා ස්ක
ර ම,ා

රඹුකන්දන 606

ි,ශ්රී, මා ගොඩමුේා,
ඊන්,ා ගොේා.

718382203

74

-

-

713541828
718382203
779100268

-

-

715780542
775834756

-

-

727301111
725328901

716246705
-

173

-

-

-

716568753
711314894
714415254
726328449

-

-

729798485
718382203

-

81

ා ක් ග.ඩී.ජී.ජී.පී.
කුාතුාංග මි,.

ුනුගේකඩුේ
ා - 607

උඩකැප්පා පටිගා
නි,ාංගම,
කණා දනි,ාඒා.

718086490

මච්.ඩී.ඩී.මම්.
මදින්සිාංහ
ා ම,

ා මොර මහ 608

මඹගහකුඹුර,ා මොර මහ

711440585

82

මස්ථ.ා ේ.ාක් ග
මන ම,ා

ගබඩාගම 609

රාිකරුණා
නිඒස්,ා මොර මහ

716223939

84

මන්.ඩී.මයි.ස්
ා ේා ස්කර
ා ම,

කස්සිගමුඒ 610

පේා ාඒත්්,බුළුඒා

778269674

ඩී.මම්. මස්ථස්
දිස්ානා,ක
ම,ා

දැදුරුනදීගම 611

378/5,ා ඒන්ා ේසිඒත්්,
කරදා ගොේා,මඹා කොා මේ

724211235

ඩබ්.ඩී.මස්ථ.දම්
මික ඒානදුර
ම,ා

කුකුරුමහන 612

න්දීගම ිනපද,, න්දීගම

716417537

ආර්.ඩී.යූ.ව.
පේා ාමුේා
ම,ා

කන්ා ේා පොා
- 613

පැතුම්උ,න,න්දීගම

පී.ජී.ජී.මස්ථ.
කුමාරසිාංහ
ම,ා

ුණුා පොාා ග
දර - 614

කස්සිගමුඒ,ා මොර මහ

පී.මම්.මස්ථ.
දස්ානා,ක
ම,ා

ා දොරණෑා පොා
– 615

53,ා රනිේඒත්්,
කහදඒැලිා පෝ,
හිදා ගොේා

772838002
712810325

ආර්.ඩි.ජි.ඩි.ර
න්ා දනිඒා
මි,

කරතා ගොේා
- 616

ා නො 121, සින්ා ස්ඒන,
ා ගොපේාඒ, ා ගොකරැේා

726645859

මච්.ජී. ස්නත්
ආනන්ද
ස්මාසින් ම,ා

මඹා කොා මේ 617

ා දොඹගහා ගදර,මඹා කොමේ

779869227

ඩී.ඇම්.
ස්ා ේරත්න
බාංඩා ම,ා

බුළුඒා – 618

කන්ා ේා පොා, බුළුඒා

මා ස්ා
න,නජිත්
ි,ස්ර ම,ා

ා කොස්ථා ගොේ
ා ේා පොා 619

ා නො312, ගැමුණු මාඒ්,
උ,න්දන, කුරුණැගා

773366099

ආර්.මස්ථ.
නුඒන්
ගුණඒර්ධ්න
ම,ා

බුලුඒා කන්ද
– 620

නුඒන්,ා ගොණා දනි,,මාංහ
න්දි,

783947550

82

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

718086490
711440585
-

-

716223939
778269674

724211235
716417537
727481125

727481125
-

723101760

723101760
-

-

772838002
712810325
726645859

779869227
726555457

726555457
-
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773366099
783947550
-

95

ා ේ.ව.
පරාක්රම
මා බ්පාා ම,ා

ා ගෝනමඩ 621

310,ුණුගේකඩුේා,
ා මොර මහ

718086490

96

ඇම්. ්ාසිම්
මක් ගබර් ම,ා

හැඒැන්ා පොා
- 622

්ේගස්ථළිමේ,,මඹා කොා මේ

718198457

97

මම්.මම්.මම්.
නෆාස්ථ ම,ා

ා ඒාා ගදර 623

193,්ේගස්ථළිමේ,,මඹ
ා කොා මේ

712770402

98

ආර්.ඩි.සුා න්
ත්රා කාන් ම
රාිමුණි මි,

මක් ගකරපනහ
- 624

බුලුඒාකන්ද, ිනඒස්ම
මක් ගකර පනහ, බුඵඒා

719373108

පී.ඩී.ආර්.
කරුණා මස්ථස්
ම,ා

ා ගොණා දනි,
- 625

තුන්ඒන
පටුමග,ා ගොරකාා දොා
ිනපද,,ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

773512870

බී.සී.ා ක් ග.
සින්ඒර්ධ්න
මි,

ා කෝන්ා ගොඩ
- 626

ා නො.62/2, මක් ගකර50,
මඹා කොා මේ

712626179

ආර්.ව.ඩබ්.
කුමාරඒාංශය ස
ම,ා

සි,ඹාන්ා ගො
මුඒ - 627

ා දරණෑා පොා,ා මොර මහ

716641576

ව.ව.උා ේිය
කා මධුමාලි
ා ම,

මැදගම - 628

ඒදුරැස්ථස්, මදුරාා ගොඩ

ඒයි. ව.මේ.
ස්ා ේරත්න
ම,ා

ඇරෑා පොාකන්
ද - 629

ි,කඩුඒ,පුස්ථස්ැලි්ැන්න

ආර්.ඩී.සී.මම්.
ගුණ මාක
ා ම,

බාගා - 630

ා නො.71,
රාංගනගම,මඹා කොා මේ

මස්ථ.ඩී.නිා රෝ
ථ සුජිඒ
 මාකරත්න
ම,ා

්ේගස්ථළිටි, - මිගස්ථ්ැන්න, මහා කොා මේ
631

713564184

ා ේ.ව.මන්.
ප්රි,ානි
ගුණ මාක
ා ම,

මැටි,න්ා පෝ
- 632

ා ප්රගස්ථ්ැන්න,බුළුඒා

713255959

මස්ථ.ඩී.ටී.මන්.
ගුණා ස්කර
ම,ා

පාලිඇේා 633

මක් ගකර 7,
හැඒැන්ා පොා,මඹා කොා මේ

718501243

මස්ථ. ප්රි,ාංගිකා
ි,න් ම ා ම,

ි,කඩුඒ 634

ා කෝන්ගහමුාා හන,
ි,කඩුඒ,පුස්ථස්ැලි්ැන්න

710923945

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

718086490
-

-

-

718198457
712770402
719373108

773512870
712626179
716641576
717173745

717173745
-

713439855

713439855
-

712295052

712295052
713564184
-

713255959
-
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718501243
710923945
-

109

110

111

112

113

ා ේ.ඩී.සී.ආර්.
කුමාන් මි,

මැදකන්ද 635

සුනී්ා ස්ථා  ෝර්ස්ථ,
මා ගොඩමුේා,
ඊන්,ා ගොේා.

727481125

ආර්.ඩී.මා ස්ා
ස්ම්පත්
ි,සිාංහ ම,ා

පුස්ථස්ැේා 636

ි,කඩුඒ,මාංහන්දි,

723993367

ඒයි.ආර්.ඩී.
ස්ා ේරත්න
ා ම,

පුස්ථස්ැලිකන්ද
- 637

ි,කඩුඒ,පුස්ථස්ැලි්ැන්න

ඩබ්. ඩී නිමේ
ධ්ර්ම ශ්රි
මමරසිාංහ ම,ා

ා බෝගමුඒ 638

පුස්ථස්ැලිකන්ද,
පුස්ථස්ැේ්ැන්න

723993334

ඊ.මම්. සුරාංග
වකනා,ක
ම,ා

කූරකැප්ළිටි,
– 639

ි,කඩුඒ,පුස්ථස්ැලි්ැන්න

788749183

727481125
723993367
-

716139642

716139642
723993334
788749183
-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- ොව ගෙ
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 72
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 72

නනු
නං
කය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

1

ජී.ඩී.පී.
ගාා දනි, ම,ා

640 - මකාා ඩ්

මකාා ඩ්, ඒෑඋඩ

071-8125134

2

ඩබ්.මම්.සී.ා ක් ග.
ස්ා ේා කෝන්
ා ම,

641 - ඒරේදන

ශ්රී පරමානන්ද
ස්හාරස්ථාාන,,
ඒරේදන, ඒෑඋඩ

071-7687661

3

මච්.මම්.මන්.
මධු ානි ා ම,

642 මැටිා බොක් ගක

මැටිා බොක් ගක,
ඒෑඋඩ

077-5142172

4

බී.ා ක් ග.
ි, මාක ම,ා

643 උඩා කොමේ මුේ
ා

උඩා කොමේ මුේා,
ඒෑඋඩ

077-4138777

5

ඩී.ඊ.ඩී.මස්ථ.ජී.
ස්මරසිාංහ මි,

644 ා බෝ,ා ගොඩ

ා බෝ,ා ගොඩ,
ඒෑඋඩ

071-6480132

6

ා ක් ග.මම්.මන්.ම
ස්ථ.ා ක් ග.
මරම්ා පොා මි,

645 ා හමේටිා පොා

ා හමේටිා පොා,
ඒෑඋඩ

077-9482733

කාර්යාලය
-

ජංගෙ
071-8125134

071-7687661
-

-

077-4138777
-

-

071-6480132

077-9482733
-
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077-5142172

7

මස්ථ.මම්.
ස්න්ධ්යා කුමාන්
මි,

646 ඒාඩි,ා ගොඩ

ඒාඩි,ා ගොඩ,
ඒෑඋඩ

077-9970023

මම්.මච්.ව.
මඩුගේා ේ
ම,ා

647 බාංඩාරගා

බාංඩාරගා, ඒෑඋඩ

071-7814545

මස්ථ.මම්.ඒයි.සී.
ස්මරා කෝන්
මි,

648 ා දේපේදන

ා දේපේදන,
ඒෑඋඩ

071-6542113

ආර්.මම්.
ස්මරනා,ක
ම,ා

649 ඉළුා ක් ගා ඒා
දකුණ

ඉළුා ක් ගා ඒා ,
ඒෑඋඩ

071-6317049

මච්.මම්.කරුණා
රත්න ම,ා

650 ඉළුා ක් ගා ඒා
උතුර

ඉළුා ක් ගා ඒා
උතුර, ඒෑඋඩ

077-9051790

ආර්.මම්.මන්.ම
න්. රත්නා,ක
මි,

651 ඉහාඒැලිා ව
ා පොා

121A , සිාංහපුර,
ඒෑඋඩ

072-5659836

13

ඩබ්.මච්.පී.පී.
ා පා ර්රා මි,

652 - සිාංහපුර

සිාංහපුර, ඒෑඋඩ

072-3600427

14

මස්ථ.ඩී.ඩී.මයි.
ි,ා ස්න ම,ා

653 පරගහා දනි,

පාස්ේ පාර,
පරගහා දනි,,
ඒෑඋඩ

072-8336476

මේ.ආර්.ව.ා ක් ග.
ීමරඒර්ධ්න ම,ා

654 කහපත්ඒා

ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා,,
කහපත්ඒා

072-3845548

මම්.ආර්.මම්.
මස්ථ. ඩී.
රත්නා,ක ම,ා

655 කහපත්ඒා
උතුර

කහපත්ඒා උතුර,
කහපත්ඒා

077-6788432

17

මච්.මම්.මේ.මස්ථ
. ා හරත් මි,

656 මාන්ා දනි,

මාන්ා දනි,,
කහපත්ඒා

077-6765788

18

ඩී.මම්.ව.ඩබ්.ආ
ර්. දිස්ානා,ක
ම,ා

657 - ඊන්මින්න

ඊන්මින්න,
කහපත්ඒා

075-5806992

ටී.මම්.
ා ස්ෝම මාක
ම,ා ඒැ/බ

658 ා කොස්ථහින්න

ා කොස්ථහින්න,
කහපත්ඒා

-

මේ.ආර්.ව.ා ක් ග.
ීමරඒර්ධ්න ම,ා
ඒැ/බ

659 - හේඒහා

හේඒහා,
කහපත්ඒා

-

8

9

10

11

12

15

16

19

20

077-9970023
-

071-7814545
-

071-6542113
-

071-6317049
-

077-9051790
-

072-5659836
-

-

072-3600427

072-8336476
-

072-3845548
-

077-6788432
-

-

075-5806992
-
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077-6765788

21

මච්.මම්.මස්ථ.බී.
ා හරත් ම,ා

660 - කළුගමුඒ

කළුගමුඒ,
ඉඟුරුඒත්්

071-8095626

22

පී.ජී.ව.මම්.
ස්මරා ස්කර
ා ම,

661 උඩඉඟුරුඒත්්

උඩඉඟුරුඒත්්,
ඉඟුරුඒත්්

071-4700348

මච්.මම්.ආර්.ආ
ර්. බාංඩාර ම,ා

662 උවගේපා,

උවගේපා,,
කුඩුමීය න්,,
ඉඟුරුඒත්්

071-3807689

මම්.ජී.පී.බී.
ස්ා ේා කෝන්
ම,ා

663 - ඒ රැක

ඒ රැක,
ඉඟුරුඒත්්

077-9027087

මච්.පී.ඩී.මම්.ජී.
මම්. ා ප්රමදාස්
ා ම,

664 කටුගම්පාා ගද
ර

කටුගම්පාා ගදර,
ඉඟුරුඒත්්

077-1346997

26

ඊ.මම්.ව.මස්ථ.
වකනා,ක මි,

665 දුනුා ක් ගඒත්්

දුනුා ක් ගඒත්්,
ඉඟුරුඒත්්

077-3577608

27

මන්.මච්.
මේකාන් ම මි,

666 කන්ා දා හන

කන්ා දා හන,
පරා ප්, රඹුක් ගකන

076-5484000

282
9

මච්.මම්.මම්.
ස්ා ේරත්න ම,ා

667 ා ගෝනාගා

ා ගෝනාගා,
ඉඟුරුඒත්්

072-4006858

30

මච්.මම්.මම්.
ස්ා ේරත්න ම,ා
ඒැ/බ

668 ා ගෝනාගේා ද
නි,

ා ගෝනාගේා දනි,
, ඉඳුේා ගොඩකන්ද

31

ඩී.මස්ථ.
ි,රත්න ම,ා

669 - මීය /උඩගම

මීය /උඩගම,
මාඒ්ගම

072-4562039

32

මච්.මම්.ා ේ.බී.
ා හරත් ම,ා

670 මීය /මැදගම්ා ගොඩ

මීය /මැදගම්ා ගොඩ,
මාඒ්ගම

071-3804021

33

මච්.මම්.ජී.
කාාංානා මි,

671 මීය /පේා ේගම
බ හිර

මීය ්ැන්ඒා,
මාඒ්ගම

071-9428562

මම්.මම්.ටී.
මා,ාදුන්ා න්
ම,ා

672 මීය /පේා ේගම
නැා ගනහිර

මීය /පේා ේගම ,
මාඒ්ගම

077-2756803

ඩී.මම්.මස්ථ.
මනුරුේධිකා
මි,

673 මීය /ඒම්බුගම්ා ගො
ඩ

ඒම්බුගම්ා ගොඩ,
මීය ්ැන්ඒා,
මාඒ්ගම

077-3590947

බී.ටී. මමරසූන්,
ම,ා ඒැ/බ

674 මීය /මැේා දගම්
ා ගොඩ

මැේා දගම්ා ගොඩ,
මාඒ්ගම

23

24

25

34

35

36

-

071-8095626

071-4700348
-

071-3807689
-

077-9027087
-

077-1346997
-

-

-

-

077-3577608

076-5484000

072-4006858

-

-

-

072-4562039

071-3804021

071-9428562
-

077-2756803
-

077-3590947
-
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37

ටී.මම්.මස්ථ.පී.
ා ්න්නා කෝන්
ා ම,

675 ා කොටිකාා පොා

බදුඒත්්,
ා කොටිකාා පොා,
මාඒ්ගම

077-9018372

ඩී.ආර්.ටී.ා ක් ග.
ා ක් ග. ා හරත්
මි,

676 ා කොටිකාා පොා
ඉහළගම

කනත්් පාර,
ා කොටිකාා පොා,
මාඒ්ගම

071-4387435

ටී.මම්.
ා ස්ෝම මා්
ම,ා

677 - මාඒ්ගම

බරන්දන පාර,
මාඒ්ගම

072-5795595

40

ඩබ්.ව.ඩී.පී.
කුමාරා ස්න මි,

678 - මාඒ්ගම
උතුර

7 කණුඒ,
මාඒ්ගම

071-8610763

41

ඩබ්.ව.ව.සී.
සූන්,ආරච්චි
මි,

679 - මාඒ්ගම
දකුණ

මාඒ්ගම දකුණ,
මාඒ්ගම

071-8049710

42

පී.ඩී. ගාමිණී
ම,ා

680 ස්ාා මෝදාගම

ස්ාා මෝදාගම,
මාඒ්ගම

072-6942052

43

ටී.මම්.පී.බී.
ා ්න්නා කෝන්
ම,ා

681 -මාඒ්ගම
බ හිර

මාඒ්ගම
බ හිර, මාඒ්ගම

071-8125135

44

මම්.ව.මේ.
ස්ි,රත්න ම,ා
ඒැ/බ

682 - ඒැලිකුඹුර

ඒැලිකුඹුර,
මාඒ්ගම

45

මච්.ජී.ළි.
ා හඒා ව මි,

683 ා දේා ගොේාඒ
ත්් උතුර

ා දේා ගොේාඒත්
් , මාඒ්ගම

46

මච්.මම්. රාංජිත්
බාංඩාර ම,ා

684 ා දේා ගොේාඒ
ත්් දකුණ

47

මස්ථ.ඩී.මස්ථ.ඩී.
රණීමර මි,

48

38

39

077-9018372
-

071-4387435
-

072-5795595
-

-

071-8610763

071-8049710
-

-

072-6942052

071-8125135
-

-

077-6796670

-

077-6796670

ා දේා ගොේාඒත්
් දකුණ,
මාඒ්ගම

077-4728662

-

077-4728662

685 මරම්ා පොා

මරම්ා පොා,
මාඒ්ගම

071-2155808

-

071-2155808

ඩබ්.මම්.මන්.බී.
ීමරා ස්කර ම,ා

686 බුාත්ඒත්්

බුාත්ඒත්්,
ළිාැස්ථස්

071-8995366

49

මස්ථ.ව. ි,ීමර
ම,ා

687 - ,ටිඒා

කිවුා, මාඒ්ගම

077-3250660

-

077-3250660

50

බී.ටී. මමරසූන්,
ම,ා

688 - මාරාන්ද

6 කණුඒ, නුඒර
පාර, මාඒ්ගම

072-4562038

-

072-4562038

51

මම්.ව.මේ.
ස්ි,රත්න ම,ා

689 ා පොතුා බෝඒ

පැා පොේඒත්්,
මහස්ථ,ානාළිටි,,
මාඒ්ගම

077-5983339

-

071-8995366

077-5983339
-
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52

ආර්.මම්. කුසුමා
ා හමාන්්ර මි,

690 මේාාා ගොන්න

මේාාා ගොන්න,
මාඒ්ගම

071-1622880

53

ටී.මම්.මස්ථ.සී.
ා ක් ග.
ස්ා ේා කෝන්
මි,

691 - නඒ
ා පොතුා බෝඒ

නඒ ා පොතුා බෝඒ,
මාඒ්ගම

071-1000275

ඩී.ඩී.මේ.මස්ථ.
ගුණඒර්ධ්න
ම,ා

692 මරම්ා පොාඒත්
් උතුර

මරම්ා පොාඒත්්,
මාඒ්ගම

072-4574950

ජී.මම්. දිනා,ක
බාංඩා ම,ා

693 මරම්ා පොාඒත්
් දකුණ

මරම්ා පොාඒත්්,
මාඒ්ගම

071-8014206

56

ා ේ.මම්.සී.
ි,සුන්දර මි,

694 - ළිාැස්ථස්
පහළගම

ළිාැස්ථස් පහළගම,
ළිාැස්ථස්

071-4073238

57

ඩී.මම්.මස්ථ.ඩබ්.
බී. දිස්ානා,ක
ම,ා

695 - ළිාැස්ථස්
ඉහළගම

නුඒර පාර,
ළිාැස්ථස්

071-4004706

ආර්.ඩබ්.ආර්.ම
න්. ීමරසිාංහ
ම,ා

696 - මාස්ථඒැඒ

ා.නි. කාර්,ාා,,
මාස්ථඒැඒ, ළිාැස්ථස්

071-7105678

ා ක් ග.ඩී.මන්.
ා හමාන්්ර මි,

697 රත්නැවගම

ා.නි. කාර්,ාා,,
රත්නැවගම,
ළිාැස්ථස්

077-4102898

මච්.මම්.
ගුණරත්න
බාංඩා ම,ා

698 ා හා න්ා පොා

ා හා න්ා පොා,
ළිාැස්ථස්

077-6808202

61

ඩී.මම්.පී.පී.
ා ේඒගින් ා ම,

699 - මඩඒ

ාක් ග ථමීය  ඒත්්,
මඩඒ, ළිාැස්ථස්

077-7334640

62

මච්.මම්.ා ේ.ා ක් ග
. ා හරත් ා ම,

700 - කඳුා බොඩ

කඳුා බොඩ,
ළිාැස්ථස්

077-3676661

63

මස්ථ.ඩී.ඩබ්.
ි, මස්ථස් ම,ා

701 ්ාරාා පෝ

්ාරාා පෝ,
හිතා ගොේා

072-1437871

64

ආර්.මම්.මච්.ඩී.
ාන්්රා ස්ෝම මි,

702 - උදානගම

උදානගම,
හිතා ගොේා

072-5772044

65

ඊ.ා ක් ග.මම්.ඩී.
ි, මාක මි,

703 - ටිා ගොා

ටිා ගොා,
මාඒ්ගම

071-6427120

66

මේ.ආර්.ආර්.ම
ම්. ි,සුන්දර
ා ම,

704 - බරන්දන

රන්්ැටිඋ,න,
බරන්දන,
මාඒ්ගම

071-3807876

54

55

58

59

60

-

071-1622880

071-1000275
-

072-4574950
-

071-8014206
-

-

071-4073238

071-4004706
-

071-7105678
-

077-4102898
-

077-6808202
-

-

-

-

-

-

077-3676661

072-1437871

072-5772044

071-6427120

071-3807876
-

180

077-7334640

67

මච්.මම්.ව.මන්.
ා හරත් මි,

705 ඒැඒා ගදර

ඒැඒා ගදර,
හිතා ගොේා

072-5791508

68

මච්.ඩී.මම්.ා ක් ග.
ගුණ මාක ම,ා

706 ඇ ගහා ඒා

ඇ ගහා ඒා,
හිතා ගොේා

072-6356852

69

පී.ජී.මන්.මස්ථ.
බාංඩාර මි,

707 ගාළි මුේා

ශ්රී
ා බෝධිරාිාරාම,,
ගාළි මුේා

077-2560036

සී.මම්.මස්ථ.
මා බ්ගුණරත්න
මි,

708 ා කෝන්ගස්ථඒා

ස්ර්ා ඒෝද, මාඒ්,
ා පොේඒත්්,
මඩඒ, ළිාැස්ථස්

077-2916982

මස්ථ.ඊ.මම්.මස්ථ.ම
ස්ථ. වකනා,ක
ා ම,

709 කහතඒැලිා පෝ

කහතඒැලිා පෝ,
හිතා ගොේා

071-9476792

මස්ථ.ආර්.ව.බී.ම
ම්.මම්.
මත්්නා,ක
මි,

710 හිතා ගොේා

හිතා ගොේා,
හිතා ගොේා

077-4918518

70

71

72

072-5791508

-

072-6356852

-

077-2560036
-

077-2916982
-

071-9476792
-

077-4918518
-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- ෙමලවියපාය
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 45
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 45

නනු
නං
කය
1
2
3
4
5
6
7

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
නෙ
මච්. ස්මේ
ගුණසින් ම,ා
ඊ.ව.මස්ථ.
ආා ාෝක ම,ා
ඩී.මම්.මස්ථ.
දිස්ානා,ක
ම,ා
සී.ා ක් ග.මස්ථ.
ා ේකම්ා ව
ම,ා
පී.ා ක් ග.මන්.
ප මරණ මි,
ආර්.මස්ථ.
ඒැලිකුඹුර ම,ා
මම්.මච්.ා ේ.
ස්නත්
ි,රත්න ම,ා

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

711
මේාඒළිටි,
712 මිේාඒ

මේාඒළිටි,
කුරුණෑගා
මිේාඒ කුරුණෑගා

072-4193690

713 මැහිඇේා
උතුර

මැහිඇේා උතුර
කුරුණැගා

076-6711431

714 මැහිඇේා
දකුණ

මැහිඇේා දකුණ
කුරුණෑගා

077-5115019

715 හැඒන

හැඒන කුරුණෑගා

077-2094296

716 මරළුඒාඒ

මරළුඒාඒ කුරුණෑගා

071-4456179

717 පේා ේ
ගැමේටුඒාන

පේා ා ගැමේටුඒාන
කුරුණෑගා

072-3756526

071-8086689

කාර්යාලය
-

ජංගෙ
072-4193690
071-8086689
076-6711431

077-5115019
-

181

-

077-2094296
071-4456179
072-3756526

-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

කාාංානා
ඉන්දීඒරී
ස්ක්රමා ව මි,
ා ේ.මම්. ඊඒා
ා ර්ණුකා මි,
ඩබ්.මම්.මේ.සී
. ස්ා ේා කෝන්
මි,
මච්.මම්.මම්.ම
ස්ථ. බණ්ඩාර
ම,ා
මම්.මම්.රුක් ග
ාන්්
ා පා ර්රා ම,ා
ආර්.ා ක් ග.බී. සි.
ස්ක්රමඒාංශය ස ම,ා
මස්ථ.ව.ඩි.සි
ස්මරීමර මි,
ඩබ්.මාාා
හර් ණී
ීමරා කෝන් මි,
ඩබ්.ඩී. ස්ෂිනි
ප්රස්න් මකා
ා ම,
ා ක් ග.ව. දිමුතු
ා කොඩිතුඒක් ගකු
ා ම,
ආර්.මන්.ිම.
ස්මරසිාංහ ම,ා
ා ේ.මම්.මම්.පී
කුාතුාංග මි,
ඩබ්. ස්ක් ග ර්
ි,සිාංහ ම,ා
ා ක් ග.ඩී.පී.ා ක් ග.
ළි,රත්න මි,
ආර්.ටී.මධුෂි
කා
මරා ේළිටි,
මස්ථ.
ස්ක්රමසූන්,
ා ම,
ා ක් ග.ඩී. නිමේ
ස්ා ේසින් ම,ා
මම්.ඩබ්.ා ක් ග.මු
තුගා ම,ා
මම්.ඩී.මච්.ළි
පේමසින් මි,
ව.ඩී.ටී.පී.
ජිනදාස් මි,
ා ේ.මම්.යු.මන්
.ා ක් ග ි,සිාංහ
මි,
ඊ.ව.මස්ථ.මන්.
මදින්සිාංහ මි,
(ඒැ.බ)
මම්.මම්. පු ථප
කුමාර ම,ා

718 ා කෝඒාන

ා කෝඒාන කුරුණෑගා

077-4394773

719 කුඩා
ා කෝඒාන
720 උ,න්දන

කුඩා ා කෝඒාන
කුරුණෑගා
උ,න්දන කුරුණෑගා

071-8666985

721 ා දනගමුඒ

ා දනගමුඒ කුරුණෑගා

077-9030684

722 ා ්ෝර,ා,

ා ්ෝර,ා, කුරුණෑගා

078-4715542

723 රණඒන

රණඒන කුරුණෑගා

072-8848992

724 ළිේාඒ

ළිේාඒ කුරුණෑගා

075-8248704

725
නාරම්ා පොා

නාරම්ා පොා
කුරුණෑගා

078-5043603

726 හැගඒ

හැඟඒ කුරුණෑගා

076-6184349

727 ,වගළිටි,

,වගළිටි, කුරුණෑගා

072-5115551

728 මැේා ේගම
නැා ගනහිර
729 මැේා ේගම
බ හිර
730 උඩගම

මැේා ේගම බ හිර
කුරුණෑගා
මැේා ේගම බ හිර
කුරුණෑගා
උඩගම කුරුණෑගා

075-8248704

731 කහ ළිටි,

කහ ළිටි, කුරුණෑගා

071-2082882

732 ා දොරටි,ාඒ

ා දොරටි,ාඒ
කුරුණෑගා

071-0887207

733
ා කොාපැාලික
න්ද
734
ා හඒාා පොා
735
මැස්ථස්ගම්මන
736
ා කෝම්ා පොා
737  මරගම

ා කොළපැළලිකන්ද
කුරුණෑගා

077-4209776

ා හඒාා පොා
කුරුණෑගා
මැස්ථස්ගම්මන
කුරුණෑගා
ා කෝම්ා පොා
කුරුණෑගා
 මරගම කුරුණෑගා

077-3698527

738 ා බෝධිගම

ා බෝධිගම කුරුණෑගා

071-5141437

739 දැඹෑා පොා

දැඹෑා පොා කුරුණෑගා

077-9040155

740
ා කෝරා ේා ගද
ර

ා කෝරා ේා ගදර
කුරුණෑගා

072-3581910

077-4394773
-

071-7418241

071-8666985
071-7418241

077-9030684
078-4715542
-

072-8848992
075-8248704
078-5043603

076-6184349
072-5115551
-

078-5043603
077-9736640

-

075-8248704
078-5043603
077-9736640
071-2082882
071-0887207

077-4209776
-

071-6489080
077-0401346
077-2262538

-

071-6489080
077-0401346
077-2262538
071-5141437

077-9040155
072-3581910
-

182

077-3698527

31
32
33
34

ඊ.ව.මස්ථ.මන්.
මදින්සිාංහ මි,
ව.ඩී.ටී.ව.ප්රනා
න්දු ම,ා
මච්.මම්.
කරුණාරත්න
බණ්ඩා ම,ා
ඊ.ව.පී.
මදින්සිාංහ ම,ා

35

ආර්.ජී.ජී.මේ.
ි, මාක මි,

36

මස්ථ.ආර්.මස්ථ.ම
ම්.රත්නා,ක
ා ම,
පී.ඩී.ඩී.
නිා රෝෂිකා
ා ම,
ව.ව.මේ.ආර්.
මධිකාන් මි,
ආර්.ඩී. මන්.
දර්ෂිකා ි,ීමර
ා ම,
ඩබ්.ව.ඩි.ජි.
ා ස්නාරත්න
ම,ා
ඩබ්.ව.ඩී.සී.ඩී.
ා ප්මසින් මි,

37
38
39
40
41
42
43
44

45

ා ක් ග.මම්.මම්.
ා ක් ග.
ප්රි,දර් ණී මි,
ජී.බී. ස්චිනි
ා ක් ායා
ා ම,
ඊ.මම්.ිම.මම්.
ා ක් ග
ා බෝ,ා ගොඩ
ා ම,
මච්.ජි.මස්ථ.මන්
ුාාංගමුඒ මි,

741 ා බෝගමුඒ

ා බෝගමුඒ කුරුණෑගා

071-8601166

742 ඉදුේා ගොඩ

ඉදුේා ගොඩ
කුරුණෑගා
මාා නේහළථඒ
කුරුණෑගා

072-8938517

744
ඉදුේා ගොඩකන්
ද
745
ඒේා පොාකන්ද
උතුර
746
ඒේා පොාකන්ද
දකුණ
747 කටුළිටි,
උතුර

ඉදුේා ගොඩකන්ද
කුරුණෑගා

077-1968802

ඒේා පොාකන්ද උතුර
කුරුණෑගා

078-5468049

ඒේා පොාකන්ද දකුණ
කුරුණෑගා

077-2322418

කටුළිටි, උතුර
කුරුණෑගා

072-6754460

748 කටුළිටි,
දකුණ
749 ා ේරඒැේා

කටුළිටි, දකුණ
කුරුණෑගා
ා ේරඒැේා
කුරුණෑගා

071-7135985

750
ා බේා ගොඩ

ා බේා ගොඩ
කුරුණෑගා

072-9409001

751
ා බේා ගොඩකන්
ද
752
ා මොර්ැන්න

ා බේා ගොඩකන්ද
කුරුණෑගා

071-7275007

ා මොර්ැන්න
කුරුණෑගා

077-1392271

753 ඉහළ
්ාම්ළිටි,

ඉහළ ්ාම්ළිටි,
කුරුණෑගා

076-5366946

754 මහගම

මහගම කුරුණෑගා

071-7029898

743
මාා නේහළුඒ

071-8601166

-

072-8938517

-

075-0599223

075-0599223
077-1968802
078-5468049
077-2322418
072-6754460
071-7135985

-

078-3935018

078-3935018
072-9409001
071-7275007
077-1392271
076-5366946
071-7029898
-

755
ඒත්ා ත්ා ගදර

071-4591926

ඒත්ා ත්ා ගදර
කුරුණෑගා

071-4591926

-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- කුරුණමගල
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 54
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 54
නනු
නං
කය
1

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංක
නෙ
ා ක් ග.ඩී.මන්. ස්ාංඡීඒනී
මි,

ා.ළධ. වස්ෙ

ලිියනය

756-හදිරඒාාන ා නො.74 ස්ේා ගොඩඒත්
ඉහා
183

පුශගලික
071-6927196

කාර්යාල
-

ජංගෙ
071-6927196

් කුරුණෑගා
2
3

ඩී.මම්.මන්.පී.
දස්නා,ක මි,

757-හදිරඒාාන කාටුඒාපැාැස්ථස් නඒ
පහා
ඡනපද, ්ේස්

මම්.ඊ. ාන්දන කුමාර
ම,ා

758-්ාටුඒ

071-6899624

ා නො.158/3 ආදාග
ාකන්දඒත්්
බමුණුා ගදර
කුරුණෑගා

072-6623743

ව.ම.ඩබ්.සි.ා ක් ග.ඡ, ම
ාක ම,ා

759-ඒැේාඒ

ඒරේදන පාර ඒැේාඒ

077-7101903

5

ටී.මම්.මම්.මස්ථ.ා ්න්
නා කෝන් මි,

760ා දම ා ගොේා

ඒාේඒත්් ඒැේාඒ

071-1039936

6

මි,ා ක් ග.මම්.ටී.මස්ථ.බ
ණ්ඩාර මි,

761න්කිේාගමුඒ

පරගහළිටි, න්කිේාග
මුඒ ඒැේාඒ

072-2693236

මම්.මම්.ඡ, මාක
ම,ා

762-බුදනාළිටි,

ා මොා හොත්්ඒ
ා ්ෝර,ා,

072-2161119

මේ.ආර්.ටී.මන්.
ලි,නා ව මි,

763-ඒරේදන

ළිාැස්ථස් ස්දුහේප ම
නිා නිඒස් ළිස්ැස්ථස්

071-6427710

9

මච්.මම්.ව.සී.
නඒරත්න මි,

764-රාංගම

ා පෝරා පොා ්ේස්

071-1715141

10

ා ඡ.ව.ඩී.පී.ා ක් ග.
ගුණරත්න මි,

765-පහා
ඒරේදන

ා නො.119 රාංගම ඒැේ
ාඒ

071-7586895

11

ඡී.ව.මේ.ා ක් ග.පී.
මා,සින් ම,ා

766-්ේස්

ා පෝරා පොා ්ේස්

072-4531702

12

මම්.ඊ. ාන්දන කුමාර
ම,ා

767-ා ස්රුඒාඒ

ා නො.158/3 ආදාගාක
න්දඒත්් බමුණුා ගදර
කුරුණෑගා

072-6623743

ඊ.ඩී.මම්. මමරා ස්න
මි,

768-පුබ්ා බෝඒ

11ඒන
පටුමග පනාගමුඒ
ඒැේාඒ

076-6436115

ආර්.පී.ඩී. මාරසිාංහ
මි,

769කාටුඒාපැාැස්ථ
ස්

ා ඒන්ා ේසිඒත්් මමු
ණුගම නිකදළුා පෝ

076-6421850

ඩබ්.ව.ා ේ.සී.
ස්ා ේසිාංහ මි,

770-සීරාදුන්න

ා නො.37 ඡ,න් මපුර
කුරුණෑගා

077-8307360

ා පෝරා පොා ්ේස්

072-4531702

3/6 ලුම්ිමණි මාඒ් 1
පටුමග ගැමේටුඒාන
පාර කුරුණෑගා

071-5721101

071-5323499

8

13

14

15

ඡී.ව.මේ.ා ක් ග.පී.
මා,සින් ම,ා
16

17

18

-

077-7101903
071-1039936
072-2693236

072-2161119
071-6427710
-

071-1715141
071-7586895

-

072-4531702
072-6623743

076-6436115
076-6421850
-

ඩබ්.ඡී.මන්.සී.
ීමරසූන්, ම,ා

771-ගිනිකරාඒ

ා ක් ග.පී.ව. මා බ්රත්න
ම,ා

772මහකන්ා ේගම

ඒැරැේාඒත්් මින්හ
හ්ර බමුණාා පෝ
ඒැේාඒ

ව.සී.ඩබ්.මම්.මස්ථ.පී.
ා කොස්ථඒත්් මි,

797බමුණුා ගදර

ා නො.12A
0771680441
මලුස්හාරඒත්් මස්ථඒැේ
184

072-6623743
-

4

7

071-6899624
-

077-8307360
-

072-4531702

071-5721101
071-5323499
-

-

0771680441

දුම කුරුණෑගා
19

20

ඩී.මම්.ීම.කුමුදු කුමාන්
මි,

805-ඒැහැර
නැා ගනහිර

ා නො.553/1 සුන්දරා
ා පොා
පාර ,න්්ම්පාාඒ
කුරුණෑගා

072-2244686
-

මයි.මම්.ආර්.මන්.පී.ඉ
හළගම මි,

806-ඒැහැර
බ හිර

73/1 හ ාන්
ස්ාා මේළිටි,
ා බෝ,ගා න්

071-2707303

මේ.ටී.ඩී. ප්රනාන්දු
මි,

807ා හනමුේා

සුමිහිර
මේළිටි, ා බෝ,ගා න්

071-8197246

ඒයි.ඊ.ා ක් ග. ීමරසිාංහ
මි,

808ා ඒා හරබැන්ද

න්ස්නු ීම
ා මෝා ්ේා කො
කුරුණෑගා

077-4156511

ඩී.ඡී.ආර්.මස්ථ.ඩී.
දිස්ානා,ක ම,ා

811-ස්ේා ගොඩ

ා නො.19 බාංගාාඒත්්
දම්ා බොක් ගක
ා බෝ,ගා න්

072-5461047

ආර්.ඡී.සී.ටී.
රන්ා කොත් ා ම,

812-ඒදුරාගා

ා නො.415 ්ක් ගෂිාා ා හ
නමුේා කුරුණෑගා

077-1186652

25

ා ේ.මම්. උපාලි
ඡ,සුන්දර ම,ා

813-මකරගන
උතුර

උඩඒේා පොා ළිාැස්ථස්

071-8297586

26

ඩී.මම්.මන්. ඡ,සිාංහ
ා ම,

814-මකරගන
දකුණ

ා දේගහමඩ නයිලි,
ා බෝ,ගා න්

071-6183772

ඩබ්.ඩී.ා ේ.
පු ථපකුමාර ම,ා

815-බමුණාඒා

341 බණ්ඩාරනා,කපු
ර කුරුණෑගා

071-8602707

පී.ඡී.ගාමිණී
කරුණාා ස්න ම,ා

816මේකඩුඒාඒ

ා නො.117 ා ර්හිේඒත්්
හිදා ගොේා

077-7060875

ආර්.මම්.පී.
රත්නා,ක ම,ා

817ා හරලි,ාඒා

දඹුලුපාර මළා කොළා ද
ණි, කුරුණෑගා

071-8431890

ඩබ්.ව.මන් ,හම්පත්
මි,

818මේකඩුඒාඒ
දකුණ

ා නො.384/1 ආරාම
මාඒ් මැහැඇේා
කුරුණෑගා

078-3935677

ා ේ.මස්ථ. ගුණා ස්කර
ම,ා

819මේකඩුඒාඒ
උතුර

ගම්මඩුා ගොේා
මාඒ් ඒැහැර
කුරුණෑගා

071-6281145

මස්ථ.ව.බී. මා හ ථ ම,ා

820මළා කොළා දණි
,

ා නො.415/3 ළිාංඒාළිටි
,ඒත්් බමුණාඒා
කුරුණෑගා

071-6363249

මම්.මම්.ඩී.ඩී. ා හරත්
ම,ා

821-රත්ගේා

පහා නාකාගමුඒ
ා කොහිා ේා ගදර

076-7477668

පී.ඡී.ආර්.මස්ථ.
මහින්දරත්න මි,

822- ස්ේබාඒ

ා නො.15 ා ස්නරත්
ා ්ෝරඒතුර
ා කොහිා ේා ගදර

071-3154025

මම්.ව.මම්.
ස්මරනා,ක මි,

823-නයිලි,

ා නො.43/2/1 ා ඒා හර
බැන්ද ා දොරටි,ාඒ

071-3623598

21
22

23

24

27
28
29
30

31

32

33
34

35

185

072-2244686

071-2707303
071-8197246
077-4156511
072-5461047
077-1186652
-

071-8297586
071-6183772

071-8602707
077-7060875
071-8431890
078-3935677
071-6281145
071-6363249
076-7477668
071-3154025
071-3623598
-

36
37

38

39
40

41

42
43

44

45
46

47

48

49

50
51

52

ආර්.ා ක් ග.මස්ථ.
රාඡපක් ග මි,

824-පහා
්ාම්ළිටි,

31/17 උඩඒේා පොා
කුරුණෑගා

071-2071167

මන්.ඩී.බී. මමරසිාංහ
ම,ා

825මත්්නළිටි,

ා නො.658 මුේදරඒත්්
 මත්්ඒැේා
කුරුණෑගා

077-3609567

ඩී.ආර්.මම්. ස්න්දීපනී
මි,

826-කුදුම්බුඒ

ධ්ර්මපාා
මාඒ් ඒදුරාගා
කුරුණෑගා

071-3184142

ව.මම්.ටී. බණ්ඩාර
ම,ා

827-ා ්ෝරඒතුර ා නො.263/3 ා ේමස්ථ
ඒත්් මේකඩුඒාඒ

077-3575872

මස්ථ.සී.ා ේ.
ස්මරනා,ක ම,ා

828-ම්ඒ

ා නො.579/1 ඒත්ා ත්
ා ගදර
ා කොහිා ේා ගදර

071-3107621

ඊ.මම්.ඩී.මස්ථ.බී.
වකනා,ක ම,ා

829ා බෝ,ගා න්

ා නො.68 මළා කොළා ද
ණි, පාර මේකඩුඒාඒ
කුරුණෑගා

077-7152535

පී.ව. මාරසිාංහ ම,ා

830මඩි ම,ා ඒා

ා නො.186/1 ගැමේටුඒාන 071-3111757
පාර කුරුණෑගා

ආර්.බී. ාක් ග ථමන්
ා ේඒසුන්දර ම,ා

831කුරුණෑගා
නගර, උතුර

071-0177400

සී.ඩී.මස්ථ.ටී. දේපදාදු
ම,ා

832-ගාංා ගොඩ

ආර්.ඩී.ා ක් ග.
මක් ගනැලිා ගොඩ ා ම,

833-ගැමේටුඒාන

ඊ.මම්.බී.ා ේ.
වකනා,ක ම,ා
ා ක් ග.ව.සී. ප්රී ම කුමාන්
මි,

071-2071167
077-3609567
071-3184142
077-3575872
071-3107621
077-7152535
071-3111757
071-0177400
-

ා නො.8 ,ටිඒැහැර
ඒත්්
මළා කොළා දණි,

071-5758922

ා නො.69 නුඒර පාර
කුරුණෑගා

077-3615215

834කුරුණෑගා
නගර, ඊස්ාන

ා නො.426 බමුණාා පො
් ඒැේාඒ

078-9208453

835කුරුණෑගා
නගර,
නැා ගනහිර

රත්ගේා ා බෝ,ගා න් 072-4995074

ඩබ්.මම්.මස්ථ.
ස්ා ේසිාංහ ම,ා

836ා ්ලි,ාා ගොන්
න

රත්ගේා ා බෝ,ගා න් 077-5477458

මම්.පී.ීම. රත්න මාක
මි,

837කුරුණෑගා
නගර, බ හිර

ා නො.108 දාහිගමුඒ
කුරුණෑගා

071-9884880

ආර්.මම්.ස්ම්පත්
නිාාක ම,ා

838ඉලිප්පුා ගදර

ා නො.433/5 ා හනමුේ
ා කුරුණෑගා

071-5640340

පී.මම්. ා හරත්
බණ්ඩා ම,ා

839කුරුණෑගා
නගර, මධ්ය

ඉහාගම ස්ේබාඒ
කුරුණෑගා

071-4455967

ඊ.මම්.මන්.
කුමාරසිාංහ ම,ා

840-කඩීමදි,

ා නො.54/1 ඉලිප්පුා ගද
ර පාර කුරුණෑගා

071-6417988

071-5758922
077-3615215
078-9208453
-

072-4995074
077-5477458
-

186

071-9884880
071-5640340
071-4455967
071-6417988
-

53

54

මස්ථ. ගාමිණී රාංඡිත්
ම,ා

841කුරුණෑගා
නගර, දකුණ

ගම්මැද
පාර මේකඩුඒාඒ
කුරුණෑගා

077-6706300

ආර්.ව.සී.ඩී.
රාඡපක් ග ම,ා

842උඩඒේා පොා

නිම්ස්ර ඒාා ගොේාඒත්
් පුුන්,
ා පොේගහා ඒා

071-4489563

077-6706300
071-4489563
-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- ොස්ථදේපො
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 33
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 33
නනු
නංක
ය

නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
කාර්යාල
පුශගලික
ජංගෙ
ය

1

ව.මම් චිත්රා
කුමාන්හාමි මි,

දාහිගමුඒ 795

දාහිගමුඒ,
කුරුණෑගා

071-8297761

2

ඒයි.බී.ඩී.ා ක් ග.
කස්ථතුන්සිාංහ

ගුරුාෑා පොා79
2

475/1,ගුරුාෑා පො
ා, කුරුණෑගා

037-2237484

3

ා ක් ග.මම්.රත්නසින්
ම,ා

මාස්දළුා පෝ
799

ා දොස්ථ්ර ඒත්්,
ඒැේාෑගා

077-6571594

4

ා ක් ග.පී.ි,න්් කුමාර
ම,ා

උඩදිගන 801

උඩදිගන හාංදි,,
පුත්්ාම් පාර,
කුරුණෑගා

071-2294318

මන්.ඩී.බී. මමරසිාංහ
ම,ා

ා හමේටිා ගදර78
8

658,මුේදරඒත්්,
 මත්්ඒැේා,

077-3609567

5

-

0718297761

-

0372237484

-

0776571594

-

-

0712294318
0773609567

කුරුණෑගා
6

මන්.බී.ඇේඒත්්
ම,ා

කවුඩාඒත්්809

පැේාන්ා දණි,,
මාස්ථා පෝ

071-2012398

7

පී.ඉන්්රාඒතී මි,

පැේාන්ා දණි, ා නො 06,ා දඒඒ
787
පටුමඟ,රුක් ගා ගොේ
ා, කුරුණෑගා

071-4456107
-

8

ආර්.ව.ා ස්ෝමාඒ ම
මි,

කුඩාගේගමුඒ
786

මාඒත්්,
කුඩාගේගමුඒ

037-5622973

9

මන්.ඩි. මාකරත්න
ම,ා

ා දමළුස්ථස්783

351/1,ඒැාගා න්,
මාස්ථා පෝ

072-9001546

187

-

0712012398
0714456107

-

0375622973

-

0729001546

10

ආර්.මම්.මස්ථ.නිශය සාන්
් කුමාර රත්නා,ක
ම,ා

ා ේා ගොේා779

11

මන්.මච්.මස්ථ.ා ක් ග.ස්ක්ර
මසින් ම,ා

ඒැඒා ගදර796

ා ේා ගොේා,
මාස්ථා පෝ

071-1564967

12

ආර්.ිම.මන්.මස්ථ.ා ප්රම
 මාක මි,

උඩබදාඒ802

356,ා ේරා පොා,
ඒාන්,ා පොා

071-9317573
071-3806597

13

මච්.මම්.ඩි.ා ප්රම මාක
මි,

 මත්්ඒැේා
800

මමුණඒත්්,ක
ා ණෝටුඒ,ා දම ළුඒ

071-6883143

14

ා ේ.මම්.යු.ා ක් ග.ි,සු
න්දර මි,

 මස්ථනම්ා පොා7
85

බදුඒත්්,
කුඩාගේගමුඒ

071-3806592

15

ජි.ව.සි.ළි,කැළුම්
ම,ා

ා ගෝනගම776

සි,ඹාන්ගමුඒ,
මාස්ථා පෝ

071-3806564

16

ා ක් ග.ව.ව.ස්ාංජිඒර
ම,ා

මාස්ථා පෝ782

ඇහැාා ගොේා,
බමුණාා කො ඒ

072-4338960
071-3806561

ා ක් ග.මම්.ඩි.මස්ථ.කරු
ණාධිප ම මි,

හාංඒැේා784

12,ා මත්සිසිා,
පා ම් ිනපද,,
කුඩාගේේගඒමුඒ

071-3806554

ඊ.මේ.මම්.

මස්ථඒැේදුම803

මස්ථඒැේදුම,
කුරුණෑගා

071-2770862

ආර්.මම්.ටි.ඩි.රත්නා
,ක ම,ා

කළා හොා ගදර
798

ා නො.1/6,පන්ස්ා
මස්ා,දාහිගමුඒ,
කුරුණෑගා

077-9849554

ආර්.මම්.මන්.සි.රත්
නා,ක මි,

ළිඹුරුඒැේා ේග
ම 777

හා ත්
කණුඒ,මිාංා හමේටි,,
කුරුණැගා

071-5349680
071-3806534

21

ා ේ.මම්.මන්.ි,සුන්ද
ර මි,

,න්්ම්පාාඒ
810

හාළිටි,,හවගමුඒ,
මාස්ථා පෝ

072-9907903

22

මච්.සි.ජි.මස්ථ.මධුඒන්
 ම ා ම,

මාරගම781

කූරගම්ළිටි,,ා නො
බැතමාඒ්,හාංඒැේ
ා,කුඩාගේගමුඒ

077-4969070
071-3806521

මස්ථ.මච්.ව.ා ක් ග.මයි.

ස්ේගම්ා දම ඒ
778

සි,ඹාන්ගමුඒ,මා
ස්ථා පෝ

071-3806511
071-5241555

17

18

20

23

ා ස්නරත් ම,ා

071-9197804
-

මිදාර්ම,ා
19

ඒෑදණ්ඩ,ා දම ළුඒ

188

0719197804

-

0711564967

-

0719317573
0713806597

-

0716883143

-

0713806592

-

0713806564

-

0724338960
0713806561

-

0713806554

-

0712770862

-

0779849554

-

0715349680
0713806534

-

0729907903

-

0774969070
0713806521

-

0713806511
071-

5241555
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ව.මම්.මන්.ළි.මරුණ
මාලි ා ම,

හවගමුඒ780

ා නො.33,ා දඒනිපටු
මඟ,රත්කරේඒ
මාස්ථා පෝ

071-8956040

මස්ථ.ව.මයි.මා හෂිකා
ා ම,

මාා ප්ගමුඒ793

ා නො.18,නාගස්ථහින්
න, කුරුණෑගා

071-3806467
077-5016686

ා ේ.ව.යු.ළි.ි,ස්ක්රම
ම,ා

රත්කරේඒ789

ා නො.295/2,මාස්ථ
ා පෝඒත්්,
මාස්ථා පෝ,
කුරුණෑගා

071-4970870
071-3806502

ළි.ව.මන්.ාන්ා ්රස්ථන
මි,

ා දම ගහපැාැ
ස්ථස්804

ා නො.7,පුබුදු නිඒස්,
කුඩාගේගමුඒ,
කුරුණෑගා

071-0509663

ව.මම්.සි.ා ක් ග.ම්පත්
තු ා ම,

සි,ඹාන්ගමුඒ7
91

ා නො.214,බැේා ේග
ම, මිාංා හමේටි,

071-4927267
071-3806524

ටි.ජි.ිම.මම්.මස්ථ.මිහිම
ේ ම,ා

රැකඒ773

ා නො.20,ස්ාරගම,
කුරුණෑගා

071-3806521
077-8114343

ා ේ.මන්.මස්ථ.ි,ාත්
මි,

ගාා ගදර774

ා ගෝනගම,
කුරුණෑගා

071-2695886
077-2370286

ඩි.මම්.ආර්.ස්මන්කු
මාන් මි,

කිඩා පොා790

ා නො.42,නිස්ාඋ,
න, ා ගෝනගම,
කුරුණෑගා

071-7650035

ා ක් ග.මම්.කරුණාරත්
න ම,ා

ගා න්ා කොළණි
, 794

ඩී.මම්.උා බ්නන්ද
ම,ා

මින්ා හමේටි,77
5

-

-

0713806467
0775016686

-

0714970870
0713806502

-

-

-

0713806521
0778114343

-

0712695886
0772370286

071-0177400

ා කබඳමුා න්,
මහා කබඳ,

189

-

072-2196064

0710509663
0714927267
0713806524

-

399/31,මැේාඒත්
්,පහළබමුණුස්ථස්,
මාස්ථා පෝ

0718956040

-

0717650035
0710177400

0722196064

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- වීරඹුදේගදර
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 38
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 04

නනු
නං
කය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංක
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

කාර්යාල

ජංගෙ

1

ා ක් ග.මම්.ස්ා ේසිාංහ ම,ා 877 මැදගම

මැදගම
ා ාෝකාා හමේටි,

-

-

0725835386

2

ආර්.මස්ථ.මම්.ා ක් ග.රාම
නා,ක ම,ා

872 මඩඒා
දකුණ

පහා මඩඒා
උුමීය ,

-

-

0725918701

3

ීම.මච්.ි, මාක ම,ා

875
බමුණුා ගදර

බමුණුා ගදර
ා ාෝකාා හමේටි,

0375716801

-

-

4

ා ේ.මම්.ඩී.මයිකේ
ි,මහ ම,ා

854 ා ගොඩස්

ා ගොඩස්

-

-

-

උුමීය ,

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- දේපොමගෙදේවල
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 84
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 84

න
නු
නං
ක
ය

නෙ

ාෙ ළධලධාරී
වස්ෙ

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
ලිියනය
පුශගලික

1

ටි.මම්.ජි.ඩි.යු.ා ක් ග.
ා ්න්නා කෝන්

881 - මුා ගොඩ
බ හිර

404, ා කොළඹ පාර,
මමුණුගම,
ා පොතුහැර

ටි.මම්.ස්.ව.
ා ්න්නා කෝන්

882- මුා ගොඩ මැද

2

මම්.මන්.ව.මස්ථ.ා ක් ග.
මාපා

883 - මුා ගොඩ
නැා ගනහිර

කැ කාාන්ද,
පහළගම,
ා පොතුහැර
20/3, ඒරාගස්ථළිටි,,
ා පොතුහැර

3

190

කාර්,ාා

ජංගෙ

037-5767520

0372241380

0717454996

-

0372241380

0775936130

-

0372241380

0719117370

4

මව.මම්.මන්.ඩි.ා ක් ග.
මාහා කෝන්

884 - මමුණුගම

ඩබ්.මම්.සි.ආර්.
ස්ා ේසිාංහ

885 - හබරඒ

මන්.මම්.යු.ළි.
නඒරත්න

886 - හින්පත්ඒැේා

7

ව.ආර්.මච්.ආර්.
ි,ීමර

887 - ඇඹාඒත්්

ලිහිණිගින්,,
ා පොතුහැර

8

මස්ථ.ව.ජි.සි.ා ස්නක
ආරච්චි

888 - ා දඒා මේා ගදර

මැදගම ා ගදර,
ඒරාගස්ථළිටි,,
ා පොතුහැර

ආර්.සි. නිස්ාංස්ාා

889 - ලිහිණිගින්,

5

6

9

10

375/1, ගම්මන,
ා පොතුහැර
ා දොබාන ඒත්්,
ඈගේා, ඒදාකඩ
ා නො.86,
ඒැරැේාා පොා,
ඒදාකඩ

මහළිටි,,
ා පොතුහැර

0372241380

0726357486

037-5686386

0372241380

0714759723

-

0372241380

0714189937

-

0372241380

0775816920

037-3372973

0372241380

0728915385

-

0372241380

0716756437

-

0372241380

0715599793

-

0372241380

0715727888

මච්.මම්.ිම.සි.,මුනා
කුමාන්

890- ඉඹුාාන

11

ඩි.මම්. නිාන් ම
දිස්ානා,ක

891 - මැදකළුගමුඒ

කුමාරා ප්ලි,,
්ාඒත්ා ත්ා ගදර

12

මස්ථ.ළි.ඩි. සිසිර
කුමාර

892 ා කොාඹාාමුේා

ගිරාා ේ,
ා පොේගහා ඒා

037-5681794

0372241380

0712935937

13

ා ක් ග.මම්.ජි.ළි.ා ක් ග.
ා කෝනාර

893 - පරබැස්ා

මහින්ද ා හරත්
මාඒ්,
කුරීා පොත්්,
ා පොතුහැර

-

0372241380

0717882889

14

ඩි.මම්.ිම.මස්ථ.
ගුණරත්න

894  ම,ා ඩෝර්ඒත්්

-

0372241380

0777066053

15

ඩබ්.මච්.මම්.ළි.ඩි.
ා ේස්කා

895 - බැස්ේගමුඒ
නැා ගනහිර

-

0372241380

0719189360

ඩි.ආර්.ළි.ා ක් ග.
ා හරත්

896 ්ාඒත්ා ත්ා ගදර

මාඒ්ඒත්්,
ා කොරා දොළුඒ,
මැටිකුඹුර

-

0372241380

0777071298

17

මච්. ප්රි,ාංගිකා
ා හරත්

897 කළුා හන්දිා ඒා

-

0372241380

0772470280

18

මස්ථ.ළි.සි.ළි.
ස්මරනා,ක

898 - හඳුගා

උඩත්්ඒ,
මැටිකුඹුර,
ා පොේගහා ඒා
ඉහළ හඳුගා,
ා පොතුහැර

-

0372241380

0773310519

මච්.මම්.සි.ඩි.
මැණිා ක් ග

899 - මාඒ්ගම

037-3375183

0372241380

0717189420

16

19

ා මොරන්ඒැා ේඒත්
්, ලිහිණිගින්,,
ා පොතුහැර

-

ා නො.17,
ගේකැටිා ගදර
ඒත්්, නාරම්මා
දුම්න්, මාඒ්,
ා පොතුහැර

ප මන්ා ගොේා,
මාඒ්ගම,
ා පොතුහැර

191

20

ඩබ්.මම්.මේ. සුමුදු
ඒන්නිනා,ක

900 - ,ටිා හන

21

ා ේ.මම්.ා ක් ග.ඩබ්.
කුමාන් ා හේගම

901 - මහළිටි,

22

මච්.මම්.ඉන්්රානී
දීළිකා ා හරත්

902 - ා පොතුහැර
නැා ගනහිර

ා නො.131,
ා ඒදා පොා,
ා පොතුහැර

ඊ.ආර්. ා ර්ණුකා
මැණිා ක් ග

903 - ා පොතුහැර
බ හිර

ා ඒා ේා ගදර,
ගම්මන

මච්.ව.මස්ථ.
රත්නා,ක

904 - කුරීා පොත්්

495, රණස්රු
මාඒ්, ගම්මන,
ා පොතුහැර

25

ව.මස්ථ.සි. සුග්දාස්

905 - ගම්මන

කඩඒර, ා පොතුහැර

26

ආර්.ඩබ්. නිරාංිාා
ගුණා ස්කර

906- මරා ේා පොා

ාලිත් ා ස්ඒන,
රිගුා න්,
මැටිකුඹුර

මච්.මම්. පු ප
ථ ා
ඉන්දුමතී

907 - ඒාගම්මුේා

ආර්.මම්.ා ක් ග.ා ක් ග.
රත්නා,ක

908 - මණ්ඩාා ඒා

29

ව.ව.ආර්.මස්ථ.කුමාන්

909 - ඉඹුේා ගොඩ

ඒෑඒා, මැටිකුඹුර

30

මස්ථ.මම්.මයි.සී.
ා ප්රමරත්න

910 - ා පොේමා ේ

ා ේ - 12,
මමරා කෝන්මුේා,
තුේහින්,

31

මච්.ළි.ඩි. ශය සාන් ම
ා හඒාප මරණ

911- පූිාළිටි,

32

මස්ථ.ඩබ්.ව.මස්ථ.මස්ථ.
ා ක් ග.මස්ථ. ීමරසූන්,

912 - ා කොරා දොළුඒ

33

ා ක් ග.ළි. දිලිනි
ඒාස්නා ි,රත්න

913 - ා හොදැේා

34

ිම.ආර්. ඒස්න්්
බස්ථනා,ක

914 - ා පොේළිටි,
උතුර

35

ආර්.මම්. මාංිනිකා
ාලි් කුමාන්
සුම මපාා

915 - ා පොේළිටි,
දකුණ

ා කා හේා හන,
ා පොේළිටි, උකුර,
මැටිකුඹුර

ළි.ජි. ප්රි,ාංකා
ගුණ මාක

916 - ඒැේාෑඒ

ඉහා උඩා පොා,
ා පොේගහා ඒා

23

24

27

28

36

ා ඒද නිඒස්,
මාඒ්ගම,
ා පොතුහැර
මහළිටි,,
ා පොතුහැර

කනත්් පාර,
හඳුගා, ා පොතුහැර
ඇා ේා ගදර,
මණ්ඩාා ඒා,
ා පොතුහැර

ා නො.15, කෑගේා
පාර,ා පොේගහා ඒ
ා
ගිරාා ේ,
ා පොේගහා ඒා
ඉඩම්ා වඒත්්,
ගිරාා ේ,
ා පොේගහා ඒා
ා පොේා හන,
හඳුගා, ා පොතුහැර

192

037-3979618

0372241380

0779630946

037-2239057

0372241380

0712198975

037-3760847

0372241380

0717103408

-

0372241380

0776175361

037-3975167

0372241380

0714609574

-

0372241380

0716030266

-

0372241380

0710467651

-

0372241380

0719376003

037-4911320

0372241380

078 8380571/
071 5697170

-

0372241380

0702603300

0353957538

0372241380

0711849788

037-2244905

0372241380

0716414132

037-5681794

0372241380

0717478585

037-4918987

0372241380

0788492433

-

0372241380

0713622289

-

0372241380

0719461887

037 2244596

0372241380

0715113231

37

ා ේ. ළි.මම්. ා මාානි
ි,සිාංහ

917 - රත්මේා ගොඩ

ා ක් ග.මස්ථ. ස්තමාලි
සිේඒා

918 කැිමලිත්්ාඒා

91/8, ා ගොඩා ඒා
ඒත්්, ා ගොඩා ඒා,
ා පොේගහා ඒා

39

ළි.ජි. මනු ථකා
ඒර්ණකාන් ම

919 - බරහැාගමුඒ

40

මම්.මන්.මෆථ.
නුස්ථකි,ා

920 - මඩාගම

තුඹුේා,
නඒ්ේඒත්්,
මරඹඒත්්
312, බන්දාඒ,
ා පොේගහා ඒා

41

ඩබ්.ජි. ා ම්කාා
දිේහානි ගුණඒර්ධ්න

921 - ා ගොඩා ඒා

මස්ථ.මච්. මුනාෆි,ා

922 - බන්දාඒ

38

42

43

දිවුේඒත්්,
මුා ගොඩ,
ා පොතුහැර

උපාලි
ා ඒළතා පොා
බාා ර්,
කැන්දා හන,
මැටිකුඹුර
ා නො.85,
ඒැලිකඩා හන,
ා පොේගහා ඒා

0372241380

0713040363

-

0372241380

0713205753

0372241380

077 9167521

-

0372241380

0711510089

-

0372241380

0774222687

-

0372241380

0724985820

-

0372241380

0724455672

-

0372241380

0714126115

-

0372241380

0779418855

037-5756277

0372241380

0779713574

-

0372241380

-

0372241380

ආර්.මම්. ඒස්න් ම
කුමාන් රත්නා ස්කර

923- ා කොේලූර

ටි.මම්. ධ්නාංිා කුමුදු
කුමාන් කුාතුාංග

924 - ා දනගමුඒ

45

ව.ජි. ප්රි,ාංකා
ා ස්ෝමසීලී

925 - ආරා ගොඩ

46

මම්.මම්. ාන්දිමා
ප්රි,දර්ශය සනි මාපා

926- නහා කො ාමඩ

ළි.ස්. දිාානි රූළිකා
ාන්්රා ස්න

927 - ා ගොඩිගමුඒ

ිම.මේ. ඒස්න්්
කුමාර

928 උඩුා ක් ගා දණි,

ා මෝදර්ැන්නඒත්
්, කාංස්ාගමුඒ,
රඹුක් ගකන

49

ා ක් ග.ව සිසිර ස්ා ේ

929 - සුනිාගම

 මඹා, පනලි,,
ා පොේගහා ඒා

-

0372241380

0724121138

50

ව.මම්.ආර්.මන්.
ම්පත්තු

930 - පනලි, උතුර

මාංක 9, ා මෝරුගම,
ා පොේගහා ඒා

-

0372241380

071 2307595

51

ා ක් ග.ව. ා ස්්ාගය
රුක් ගමනී ධ්ර්මා ස්න

931 - පනලි, දකුණ 389/2, මමුණුගම,
ා පොතුහැර

-

0372241380

0774983844

52

මම්.ඩි. දම,න් ම
කුමාන්දාස්

932 - ැාංපාන

-

0372241380

0713030216

44

47

48

ා හොදැේා,
මැටිකුඹුර,
ා පොේගහා ඒා

-

ඒැේාෑඒ,
ා මොරහැාකන්ද,
ා පොේගහා ඒා
ා නො.357,
ඒඩුඒඩුඒ,
ආරා ගොඩ
කම්ිමා කොටුඒ,
ා ,ෝගමුඒාකන්ද,
ා පොේගහා ඒා
උඩුා ක් ගා දණි,,
ආරා ගොඩ,
ා පොේගහා ඒා

ලින්දර, ා කොාඹ
පාර,
ා පොේගහා ඒා
193

072 5548237/
072 9895760
0713331531/
0775519574

53

ඩබ්.මම්.ජි.ා ක් ග.
ඒාහා

933 - ා ස්රළිස්ථඒත්්

මස්ථ.මම්.සි. ඉා ර් ා
කුමාන්

934 ා පොේගහා ඒා
උතුර

ඩි.මච්.ා ක් ග.ළි.
 මාකරත්න

935 - මැේදාන්ද

ඩබ්.ව.මස්ථ.
ස්ා ේසූන්,

936 - ගේබඩගම

57

ඩබ්.මම්. ස්ා ේරත්න

937 - ඈපාකන්ද

ඒැලිහිටි,ාඒ,
ඒදාකඩ

58

ටි.මම්.ව.මච්.
ා ්න්නා කෝන්

938 ා පොේගහා ඒා
දකුණ

ආර්.මම්. නදීකා
හර් නී රාිපක් ග

939 -කුලීළිටි,
උතුර

49, ිනඋදාන
ගම්මාන,,
කෑගේා පාර,
ා පොේගහා ඒා
බුළුා ගොේා, ඒදාඒ,
ඒදාකඩ

60

ආර්.මන්.මස්ථ.
රාිපක් ග

940 - කුලීළිටි,
දකුණ

61

මච්.මම්.මන්.මස්ථ.
ා ක් ග. ා හරත්

941 - ගා න්ා ගොඩ
උතුර

ඩි.මස්ථ.ශය සක් ග මක
ස්ත්කුමාර

942 - ගා න්ා ගොඩ
දකුණ

63

මස්ථ.මම්.ටි.ා ක් ග.
ස්මරා කෝන්

943 - ා දේා ගොේා

64

ආර්.ආර්. මස්ාංක
ඉන්්රජිත් රත්නා,ක

944 - ා මෝරුගම

ඩි.මම්.ව.ළි.
දිස්ානා,ක

945 ා ,ෝගමුඒාකන්ද

ා ක් ග.ළි.ව.ළි.කරුණා
රත්න

946 ඒැලිා ගොඩළිටි,

67

ව.හර් ණි ස්තමාලි
ජිනදාස්

947 - මාඒත්්

68

ආර්.මම්.මස්ථ.ආර්.
ා හරත්

948 - ීමරාගා

රසික ා ,ෝගරත්න

949 - ා කො ඹුා ේ

54

55

56

59

62

65

66

69

සි 50/1,
මඹුඒන්ගා,
ඉඹුේගස්ථා දණි,
ඉඹුාමඩ, ීමරාගා,
ා පොේගහා ඒා
ා නො.31,
ඒැලිකඩා හන,
ා පොේගහා ඒා
පරගහා කොටුඒ,
ගේබඩගම,
ා පොේගහා ඒා

මත්්ා ර්, මාේ
පාර,
ා පොේගහා ඒා
262, ඒෑඒා,
මැටිකුඹුර
සිසිකැළුම්,
ළියුාංගේා පාර,
ඒාන්,ා පොා
ා නො.104,ා ගොඩා ඒ
ා, ා පොේගහා ඒා
රත්නා ඒාදස්ැා,
ා කොා හොාාන,
මාේඒ
35/51, ක්රීඩාාංගන
මාඒ්,
ා පොේගහා ඒා
මවුන්මේපාර්ක් ග
ඒත්්, මාේ පාර,
ා පොේගහා ඒා
10, ා පොේ මා ේ,
මැටිකුඹුර,
ා පොේගහා ඒා
මෆථ102, මරමිණී,
ඒත්්, නුගා ඒා,
රඹුක් ගකන
ා ේා ගොේාාමඩ,
කුරීා පොත්්,
ා පොතුහැර
194

-

0372241380

0715917992

-

0372241380

0774280843

037 3618478

0372241380

0712741388

-

0372241380

0713109171

-

0372241380

0717270008

037-2242799

0372241380

0776763640

037-5656040

0372241380

0719183114

-

0372241380

0775841070

-

0372241380

0717597923

-

0372241380

071 6317218

-

0372241380

072 1058825

-

0372241380

0714434608

-

0372241380

077 5209677

-

0372241380

071 7925703

037-2242774

0372241380

0777004032

035 2052230

0372241380

071 3099451

-

0372241380

0771851733

70

ව.ව. රමණි
මමරසිාංහ

950 - උඩා පොා

71

මච්.මන්.ඩි.මන්.
කායාණි

951 ගේා ානමුේා

72

ව.මම්. නිේමිණි
ා ේස්කා මධිකාරී

952 - ඈගේා

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ළි.
ස්ා ේසුන්දර

953 ා ේඒාා ේා පොා

මයි.ව.සි.ඩි. කුමාන්

954 - දිවුේකුඹුර

73

74

75

76

මම්. නිරාංිාා
ාතුරානි

955 - ඉහා
උඩා පොා

ගරදාා කොටුඒ,
උඩා පොා,
ා පොේගහා ඒා

-

0372241380

0715753901

ස්තකැළුම්, ඉහා
ඈගේා, ඒදාකඩ

037-3980327

0372241380

0710535237

ි,මිණි,
ා පොේගහා ඒා
පාර, ඒදාකඩ

037-2241411

0372241380

0723172017

-

0372241380

0785277614

පහා
කජුගස්ථඒත්්,
හාේ,ාා,
මැටිකුඹුර
මහා ගදර,
ා කා හේඒත්්ා හ
න, ඒදාකඩ
164/3,
බරහැාගමුඒ,
ා පොේගහා ඒා

මම්.ආර්.ආර්.
නීාකාන් ම
මැණිා ක් ග

956 - ඒදාකඩ

77

ඩබ්.ව. ස්න්ධ්යා
කුමාන් ස්ා ේසිාංහ

957 - ගින්ා න්න්,

මකුේහළුඒ,
ඒදාකඩ

78

මච්.මම්. ාක් ගමාලි
ඉඳුනිේ ා හරත්

958 - මානිාංගමුඒ

79

මච්.ඩි. ග,ත්රිකා
ි,රත්න

959 - දැඹෑා ගොඩ

80

මම්.ඩි.මම්.
වකනා,ක

960 - හරුලි,ේද

ටි.මම්.ටි.ා ක් ග.
ා ්න්නා කෝන්

961ා ගොා රොක් ගගහා පොත්
්

ඉඳුනිේ,
මණ්ඩාා ඒා,
ා පොතුහැර
උඩත්්ඒ,
මැටිකුඹුර,
ා පොේගහා ඒා
මවුන්මේපාර්ක් ග
ඒත්්, ා කොළඹ
පාර,
ා පොේගහා ඒා
ස්ම්පත්,
ලිහිණිගින්,,
ා පොතුහැර

මච්.ව. නිාන් ම
ස්ාගන්කා

962 - කැන්දා හන

ආර්.ා ේ.ිම.ළි.ළි.
රත්නමාා

963 - හ්ලිස්ථපුඒ

ා ේ.ා ක් ග. දීපනී
කුමාන් ි,කඩු

964 - බැස්ේගමුඒ
බ හිර

81

82

83

84

037-5748898

0372241380

-

0372241380

037-7917412

0372241380

පරණඒත්්,
ස්ැඒැන්දන

0712657059
0775112978/
077 4613745
0723810686/
071 2475562

-

0372241380

0721370681

037-490007

0372241380

0774966175

-

0372241380

0774742749

037-5681339

0372241380

0715751391

037-5781898

0372241380

0711346683

මලුත්පාර,
ඒාගම්මුේා,
ා පොතුහැර

-

0372241380

0778083218

ා නො.77/5, පන්ස්ා
පාර, හ්ලිස්ථපුඒ,
ා පොේගහා ඒා

-

0372241380

0771953115

මා ශය සෝක ා මෝ ර්ස්ථ,
කුරීා පොත්්,
ා පොතුහැර

037-5629941

0372241380

0779910000

195

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- නලේව
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 66
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 66

නනු
නංකය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

1

ඩබ්.ව.බී.මස්ථ.ා ස්
නාරත්න ම,ා

965 – ඒදාඒ

ඒදාඒ, ඒදාකඩ

774800992

2

ඩබ්.ව.යූ.මේ.ීමර
සූන්, ම,

966 – නුාංගමුඒ
ඉහළ

නුාංගමුඒ,
,ටිගේහලුඒ

770072671

3

ඩබ්.ීම.මස්ථ.ා ක් ග.ස්
්ානා ව මි,

967 – නුාංගමුඒ
පහළ

නුාංගමුඒ,
,ටිගේහලුඒ

784808297

4

පී.මම්.මස්ථ.ඒර්ණසූ
න්, මි,

968 – දමුණුා පොා

දමුණුා පොා,
,මේගේහලුඒ

710654922

5

මච්.මම්.මම්.ා ක් ග.
ා හරත් මි,

969 – පන්නා

පන්නා,
,ටිගේහලුඒ

711212810

6

මව.මම්.මන්.පී.ම
ධිකාන් ම,ා

970 –
ා දා හේගමුඒ

ා දා හේගමුඒ,
,ටිගේහලුඒ

776912057

7

ව.ව.මම්.බණ්ඩාර
ම,ා

971 – ඒඩුඒාඒ

ඒඩුඒාඒ,
,ටිගේහලුඒ

718270715

8

යූ.ව.ඩී.පී.මස්ථ.කු
මාන් මි,

972 – ා පොරමඩා

ා පොරමඩා,
,ටිගේහලුඒ

726555388

9

මස්ථ.පී.සී.මච්.ා ස්
නානා,ක මි,

973 – ා ාේා දණී,

ා ාේා දණි,,
,ටිගේහලුඒ

718603274

10

මස්ථ.මම්.ව.ා ක් ග.
ා ස්ා නස්රත්න
ම,ා

974 – ,ටිගේහලුඒ

,මේගේහලුඒ,
,ටිගේහලුඒ

713812113

11

මච්.මස්ථ.ීම.ස්මාර
ත්න මි,

975 –
නැ/ා ඒන්ා නොරුඒ

නැ/ ා ඒන්ා නොරුඒ,
ා ඒන්ා නොරුඒ

711608540

12

පී.පී.මන්.ගුණා ස්
න මි,

976 –
බ/ා ඒන්ා නොරුඒ

බ/ා ඒන්ා නොරුඒ
ින ස්ාා
කාර්,ාා,,
ා ඒන්ා නොරුඒ

718603267

13

මන්.ආර්.සී.මන්.ස්
ා ේසිාංහ මි,

977 – ඉහළ
ඒෑත්්ෑඒ

ඉ/ඒෑත්්ෑඒ,
මහරච්චිමුේා

714253257

14

ව.මම්.මේ.මධිකා

978 –

දිවුේගහා කොටුඒ,

718053018

196

කාර්යාලය
-

ජංගෙ
774800992
770072671
784808297
710654922
711212810
776912057
718270715
726555388

-

718603274
713812113

-

-

711608540
718603267

-

-

714253257
718053018

න් ම,ා

දිවුේගහා කොටුඒ

මහරච්චිමුේා

ා ක් ග.ා ක් ග.ටී.පී.
ා කොඩිතුඒක් ගකු
ම,ා

979 – හිත්්රා පොා

හිත්්රා පොා,
මහරච්චිමුේා

715105359

16

ඩබ්.මම්.ඩබ්.ටී.ක
රුණාරත්න ම,ා

980 – මැදගම්ා පොා

මැදගම්ා පොා,
මාේඒ

714416498

17

ා ක් ග.ජී.සී.ා ේ.ධ්ර්ම
ා ස්න මි,

981 – මේා දණී,

මේා දණි,, මාේඒ

718411653

18

මස්ථ.මම්.ඊ.ීමරසිාංහ
ම,ා

982 – නුගා ඒා

නුගා ඒා,
මහරච්චිමුේා

713812115

19

මන්.ව.මන්.නිශය සථ
ශය සාංක ම,ා

983 –
කින්ඒානාා පොා

කින්ඒානාා පොා,
මහරච්චිමුේා

713484951

20

මස්ථ.ව.ඩී.ආර්.ගුණ
ා ස්කර ම,ා

984 –
ස්ේගමුඒඒත්්

ස්ේගමුඒඒත්්,
ා ඒන්ා නොරුඒ

714447272

21

ා ක් ග.පී.ඩී.ජී.කරු
ණානා,ක මි,

985 – කන්ා දා ගදර මාා ේා ගොඩ
උතුර
රිමහා ස්හාර,,
කන්ා දා ගදර,
මහරච්චිමුේා

718411654

22

ඊ.ඩබ්.රූපසිාංහ
මි,

986 – කන්ා දා ගදර කන්ා දා ගදර,
දකුණ
මහරච්චිමුේා

714183824

23

මච්.සී.ඩී.ා හඒාස්
්ාරණ ා ම,

987 – පහළ
කාේළිටි,

කාේළිටි,,
මහරච්චිමුේා

716485731

24

ඊ.ඩබ්.රූපසිාංහ
මි,

988 –
මහරච්චිමුේා

මහරච්චිමුේා,
මහරච්චිමුේා

714183824

25

මච්.මම්.මස්ථ.ා හර
ත් ම,ා

989 – ස්ේගමුඒ

ස්ේගමුඒ,
ා ඒන්ා නොරුඒ

715672458

26

ඩබ්.මව.මන්.මම්.
ීමරසූන්, මි,

990 – ගේගමුඒ
උතුර

ගේගමුඒ උතුර,
මහරච්චිමුේා

713026882

27

මස්ථ.පී.මස්ථ.ා ක් ග.
ා ස්නාධීර මි,

991 – ගේගමුඒ
දකුණ

ගේගමුඒ දකුණ,
මහරච්චිමුේා

714737336

28

මච්.ව.ටී.සී.ා හමේටි
ආරච්චි මි,

992 – ඒැලිකා ර්

ඒැලිකා ර්,
මහරච්චිමුේා

718270750

29

මම්.මම්.ආසින්
මාපා මි,

993 – පාංා ගොේා

පාංා ගොේා,
මහරච්චිමුේා

778925013

30

ජී.ව.මස්ථ.මස්ථ.ස්ා ේ
සිාංහ ම,ා

994 – ා හන්ඩුඒාඒ

ා හන්ඩුඒාඒ,
කැප්ළිටිඒාාන

777033910

31

මන්.පී.ටී.ශ්රීමාලි
ා ම,

995 –
ා හණ්ඩුඒාඒඒත්්

ා හන්ඩුඒාඒඒත්්,
කැප්ළිටිඒාාන

785190533

15

197

715105359
-

-

714416498
718411653
713812115
713484951
714447272
718411654

-

-

714183824
716485731
714183824
715672458
713026882
714737336
718270750
778925013
777033910
785190533

32

පී.ව.ගුණා ස්කර
ම,ා

996 – ඉහළ
ඒළකුඹුර

ඒාකුඹුර, මාේඒ

718610916

33

ා ේ.ව.මස්ථ.ි,ීමර
ම,ා

997 – පහළ
ඒළකුඹුර

ඒාකුඹුර, මාේඒ

779951234

34

මයි.ආර්.මන්.ආර්.
මනුරාධිකා මි,

998 –
ා කොා හොාාන

ා කොා හොාාන,
මාේඒ

717201231

35

ඩබ්.ව.ා ේ.ස්ක්රම
සිාංහ ම,ා

999 – ගා්ර,

ගා්ර,, මාේඒ

718454965

36

ව.මච්.මම්.සී.මස්ථ.
ගුණඒර්ධ්න ම,ා

1000 – මාේඒ
උතුර

ස්ාංස්ථකෘ මක
මධ්යස්ථාාන,,
මාේඒ

718076260

37

මේ.සී.ා ේ.ගුණ ම
ාක ම,ා

1001 – මාේඒ
දකුණ

්ැපැේ කාර්,ාා,
මස්ා, මාේඒ

718191746

38

මස්ථ.මම්.ඩබ්.ස්මර
ා කෝන් ම,ා

1002 – මින්ා හලි,

මින්ා හලි,, මාේඒ

775016885

39

ව.මච්.මම්.සී.මස්ථ.
ගුණඒර්ධ්න ම,ා

1003 – පරමාඋේා

පරමානන්ද
ස්හාර,,
පරමාඋේා,
මාේඒ

718076260

ඩබ්.ව.ආර්.පී.සුබ
සිාංහ ා ම,

1004 –
කැබැේාස්

ගැමුණු සුා ස්ාධ්ක
ස්මි ම,,
කැබැේාස් ,
මාේඒ

771752449

41

ඩබ්.මච්.මේ.මස්ථ.
කාන් ම ා ම,

1005 –
ගේා පොත්ා ත්ා පොා

ගේා පොත්ා ත්ා පො
ා, මාේඒ

713812501

42

ඊ.මම්.ටී.මදින්සිාංහ
ම,ා

1006 – ුම්බුළුඒ
නැා ගනහිර

ුම්බුළුඒ, මාේඒ

718076250

43

ආර්.මම්.ඩබ්.මම්.
රාිපක්ෂ මි,

1007 – ුම්බුළුඒ
බ හිර

ුම්බුළුඒ, මාේඒ

713812522

44

ඩී.පී.සී.ගුණරත්න
මි,

1008 – ඉහළ
කාේළිටි,

පා්,ාා
ස්මු.ා ගොඩනැගිේා
, මහරච්චිමුේා

713812410

45

ජී.මේ.බී.ස්්ාරණ
ම,ා

1009 –
කැප්ළිටිඒාාන

කැප්ළිටිඒාාන,
කැප්ළිටිඒාාන

718399126

46

ා ේ.මච්.ටී.මස්ථ.ි,
මහ ා ම,

1010 – මඩඒා

මඩඒා,
කැප්ළිටිඒාාන

713812473

47

මම්.ා ක් ග.මස්ථ.ඩී.
ා පා ර්රා මි,

1011 – ඕ්ර
කින්ඒන්ා පොා

ඕ්ර
කින්ඒන්ා පොා,
කැප්ළිටිඒාාන

713484952

40

198

--

718610916
779951234
717201231
718454965
718076260

-

-

718191746
775016885
718076260

-

771752449
-

-

713812501
718076250
713812522
713812410

-

-

718399126
713812473
713484952

-

48

ඩබ්.මස්ථ.මම්.මන්.
ටී.ීමරා ස්කර මි,

1012 – ඉඹුේා ගොඩ

ඉඹුේා ගොඩ,
මාේඒ

713052676

49

ා ේ.පී.ජී.පී.ි,සූන්
, ා ම,

1013 – තුඹුේා

තුඹුේා,
නඒ්ේඒත්්

713812362

50

මයි.පී.මන්.මම්.කැ
ලුම් කුමාර ම,ා

1014 – මබ්ා බෝඒ

මබ්ා බෝඒ, මාේඒ

712279571

51

ා ක් ග.ව.ආර්.මස්ථ.
ා ස්ෝමරත්න ා ම,

1015 –
උඩගන්කන්ද

උඩගන්කන්ද,
මාේඒ

713603290

52

ඩබ්.ව.මස්ථ.ාන්ද්රා ස්
කර ම,ා

1016 –
උඩකැකුාාඒා

උඩකැකුාාඒා,
බුේා ිොමුඒ

723047282

53

ව.ආර්.මේ.පේමසි
න් ම,ා

1017 –
පේා ාා මෝරුගම

පේා ාා මෝරුගම,
බුේා ිොමුඒ

777879798

54

ආර්.මස්ථ.ා ක් ග.මමර
ා ස්න ා ම,

1018 – බුේා ිොමුඒ

බුේා ිොමුඒ,
බුේා ිොමුඒ

779148952

55

ව.මම්.මස්ථ.මධිකා
න් ා ම,

1019 – කැන්දා හන කැන්දා හන,
බුේා ිොමුඒ

713812477

56

ා ක් ග.මම්.මයි.ප්රස්ාං
ගනී මි,

1020 –
,ත්්ේා ගොඩ

,ත්්ේා ගොඩ,
නඒ්ේඒත්්

712549371

57

ජී.ආර්.සුමනශීලි
මි,

1021 – ා බෝඒා

ා බෝඒා,
නඒ්ේඒත්්

718191737

58

ා ක් ග.ව.ඉන්ද්රරත්න
ම,ා

1022 – ඒෑඒා

ඒෑඒා,
නඒ්ේඒත්්

710140080

59

මච්.ා ක් ග.ඩී.ව.උ
ා ේියකා ා ම,

1023 –
නඒ්ේඒත්්

නඒ්ේඒත්්,
නඒ්ේඒත්්

714603102

60

ඩබ්.ව.මස්ථ.මස්ථ.ීමර
ා ස්කර ා ම,

1024 –
පේා ාකැකුාාඒා

පේා ාකැකුාාඒා
, නඒ්ේඒත්්

713427175

61

ා ක් ග.ව.ඩී.මේ.මම්.
ි, මාක ම,ා

1025 – ා ේා දණි,

ා බෝගහඒත්්,
නඒ්ේඒත්්

718270770

62

මච්.ඩබ්.පේමිණී
මි,

1026 – කණමීය ඒා

කණමීය ඒා,
කැප්ළිටිඒාාන

778732664

63

ා ේ.ව.මන්.මස්ථ.ි
,සූන්, ම,ා

1027 – ගේා දණි,

ගේා දණි,,
කැප්ළිටිඒාාන

713812428

64

ඩී.ආර්.ඊ.මස්ථ.කුමා
ර ම,ා

1028 – නැබඩඒතුර

නැබඩඒතුර,
කැප්ළිටිඒාාන

715579262

65

ජී.මේ.බී.ස්්ාරණ
ම,ා

1029 –
ා බෝ,ඒාාන

කැප්ළිටිඒාාන,
කැප්ළිටිඒාාන

718399126

66

ඩී.ආර්.ඩබ්.මස්ථ.

1030 –

කැන්දා ගොේා,

713812499

199

-

713052676
713812362
712279571
713603290
723047282
777879798
779148952
713812477
712549371
718191737
710140080
714603102
713427175
718270770
778732664
713812428
715579262
718399126
713812499

ා ක් ග.ා හරත් මි,

කැන්දා ගොේා

කැප්ළිටිඒාාන

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- නාරම්ෙල
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 54
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 54

නනු
නංකය

නෙ

ා.ළධ. වස්ෙ

ලිියනය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංක
පුශගලික

කාර්යාල

ජංගෙ

1

ීම. මච්. ි,සිාංහ

1031-කුඩගම්මන

කුඩගම්මන ,
ගින්උේා

2

ඊ.ජී. මේ. ද
ා ස්ොයිස්ා ම,ා

1032-ඇපාා දණි,

මස්ථා නොරුඒ ,
ගින්උේා

0714148285

0714148285

3

මයි.ව. ළි,දාස්
රණසිාංහ ම,ා

1033-හදපාන්ගා

හතපාන්ගා ,
ගින්උේා

0774978454

0774978454

4

ඩබ්. සුා ර් ථ
ස්ම්පත් ම,ා

1034-මරදා ගොේා

මරතා ගොේා,
ගින්උේා

0767202133

0767202133

5

ආර්.මම්. සින්ා ස්න
ම,ා

1035-න්ේහඵඒ

න්ේහලුඒ, ගින්උේා

0710574052

0710574052

6

බී. මම්.
ාලි්ාාංගනී මි,

1036-පරණගම

පරණගම,
ගින්උේා

0774841581

0774841581

7

,මුනා
නානා,ක් ගකාර
ම,ා

1037පුස්ථා කොළා දණි,

පුස්ථා කොළා දණි, ,
ගින්උේා

0776787040

0776787040

8

මන්.ජී.ා ක් ග.ආර්.ිය
ා රෝමන් ම,ා

1038-මතුරුඒා

0716410988

0716410988

9

ඩී.පී. පී. දස්නා,ක 1039-දැලිකණුමාංග
ම,ා

මැේාගස්ථළිටි,,ගින්
උේා

0776497339

0776497339

10

මච්.යූ.ආර්.
රණසිාංහ ම,ා

1040-සින්ගා

සින්ගා, දඹා දණි,

0771739202

0771739202

11

ආර්.ඩී. නිමේ
ි,රත්න ම,ා

1041-දඹා දණි,උතුර

හා බ්ා ස්කරපුර,
දඹා දණි,

12

ඩී. මම්.
පුාංචිනිාා ම් ම,ා

1042-දඹා දණි, දකුණ

පහළ දඹා දණි, ,
දඹා දණි,

0779391700

0779391700

200

ව.මම්. සුනිේ
ස්මරනා,ක ම,ා

1043-උඩා ඒාඒත්්

14

ආර්. මම්. ි,සිාංහ
ම,ා

1044-මාරස්

මාරස් , දඹා දණි,

15

මච්.මම්.
ා ස්ෝම මාක ම,ා
ම,ා

1045-මුතුගා –
නැා ගනහිර

මුතුගා , දඹා දණි,

16

මච්.ධ්ර්මදාස් ම,ා

1046-මුතුගා –
බ හිර

මුතුගා, දඹා දනි,

17

මේ.පී. නිාන්්
කුමාර ම,ා

1047-ා පොතුළිටි,

18

මස්ථ.පී. ලීාාඒතී
මි,

19

13

ගේා පොකුණ,
උඩා ඒාඒත්්,
දඹා දණි,

0767433748

0767433748

0776987254

0776987254

0725907230

0725907230

කි්ාා දණි,,
දඹා දණි,

0714798757

0714798757

1048-මැටි,ගා න් නැා ගනහිර

පීන්ස්ථ ඒත්්,
මැටි,ගා න්

0772923665

0772923665

ඩබ්. මම්. ගාමිණී
ි,න්් ම,ා

1049-මැටි,ගා න් බ හිර

මහා ගදර, ඒෑ උඩ,
මැටි,ගා න්

0724696433

0724696433

20

මස්ථ.ව. ඩී. ඩී. පී.
ස්ා ේසිාංහ ම,ා

1050-ඊන්,ා ගොේා

ඊන්,ා ගොේා,
මැටි,ගා න්

0778185359

0778185359

21

ා ේ. බී. මාරසිාංහ
ම,ා

1051-කසුන්ගම

කසුන්ගම,
මැටි,ගා න්

0776135646

0776135646

22

මම්. ව. ා ස්ෝමදාස්
ම,ා

1052-පැාඒත්්

පැාඒත්්,
මැටි,ගා න්

077-761527

077761527

23

මම්.මම්. සුනිේ
මාරසිාංහ ම,ා

1053-කිවුේගේා

කිවුේගේා,
නාරම්මා

0372248405

0372248405

24

පී. ීම. රත්නා,ක
ම,ා

1054-ා ගොඩාකූරුඒ

ා ගොඩාකූරුඒ,
ා ඒන්ා නොරුඒ

0714456166

0714456166

25

මආර්.මම්.
ි,තුබාංඩා ම,ා

1055-මැදා ගොඩ

මැදා ගොඩ,
නාරම්මා

0372248052

0372248052

26

ව.ීම. ගුණසිාංහ
ම,ා

1056-ඒැලිකුඹුර

ඒැලිකුඹුර,
නාරම්මා

0714398391

0714398391

27

පී. මම්. රාංජිත්
කුමාර

1057-දම්පෑාැස්ථස්

මැදා ගොඩ පාර,
දම්පැාැස්ථස්

0713410516

0713410516

28

ආර්. නන්දන ම,ා

1058-කිවුා ේා ගදර

කිවුා ේා ගදර,
නාරම්මා

29

ආර්.පී.
ඩී.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා

1059-නාකාගමුඒ

0375680573

0375680573

30

ආර්.ීමරා ස්න ම,ා

1060රාංගේා ේා පොා

0713348183

0713348183

ා හෝාගමුඒ,
නාරම්මා
201

31

ඩබ්.මස්ථ. දිා න් ථ
ප්රනාන්දු ම,ා

1061-ා ේරගා

ා ේරගා ,
නාරම්මා

0719855157

0719855157

32

මේ. ළි,ඒාංශය ස ම,ා

1062ා පොේඒත්ා ත්ා ගදර

ඉහළ රුක් ගමා ේ,
නාරම්මා

0777566238

0777566238

33

ා ේ. පී. ඇඩ්මන්
ි,ාත් ම,ා

1063-හාේඒැේා

ඊන්,ඹ, නාරම්මා

0722222177

0722222177

34

ා ක් ග. ව. ළි, මස්ථස්
ම,ා

1064-රම්මුතුගා

රම්මුතුගා,
නාරම්මා

0372249000

35

පී.පී. ි,සිාංහ ම,ා

1065-නාරම්මා

ා හේීමෂි,ාඒත්්,
නාරම්මා

0722249511

0722249511

36

ඩබ්.ඩී. ආනන්ද
දිස්ානා,ක ම,ා

1066-රණාඒත්්

රණාඒත්්,
නාරම්මා

0765427378

0765427378

37

ඩි. ව. ා ස්ෝමරත්න
ම,ා

1067-ා ස්නානා,ක
ිනපද,

ා ස්නානා,ක
ිනපද,, නාරම්මා

38

ා ක් ග. ීමරසිාංහ ම,ා

1068-ා කෝමේ ළිටි,

ා කෝටි ළිටි,,
නාරම්මා

0719407112

0719407112

39

ඩී. මම්.
නන්දා ස්න ම,ා

1069-,ක් ගකාස්

,ක් ගකාස් ,
නාරම්මා

0373972347

0373972347

40

ව.ව. ආන්,ඒතී
මි,

1070-කරාප්පා

 මහමුේා, නාරම්ම
ා

0714738396

0714738396

41

ව. මම්. සී.
බණ්ඩාර ම,ා

1071-ඇඹාාා පොා

ඇඹාාා පොා ,
ඒදාකඩ

0713102694

0713102694

42

ඩබ්.
මච්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.
බී. ස්ා ේා කෝන්

1072-මඹගම්මන

බඹුරුගම, කළුගමුඒ
0776043475

0776043475

43

ා ේ. මම්.
ගුණරත්බාංඩා

1073-පහමුා ණ්

කාඒාා ගදර,
පහමුා ණ්

0765254769

0765254769

44

ගාහිටි,ාගම
ස්ජි්සින් හිමි

1074-කඩහා පොා

ශ්රී
දශය සාිමම්බාරාම,,
කඩහා පොා,
පහමුා ණ්

45

ඊ.ව. ාන්්රා ස්න
ම,ා

1075-දඹගින්ගම –
නැා ගනහිර

266, දඹගින්ගම,
නාරම්මා

0372248773

0372248773

46

ා ේ. මස්ථ. මම්.
ස්ා ේසූන්, ම,ා

1076-දඹගින්ගමබ හිර

ා නො.155,
දඹගින්ගම,
ා හොා රොම්බාඒ

0775436889

0775436889

ඩබ්. සින්ේ ම,ා

1077-ගිනිගත්ළිටි,

ලිහිණි,ාඒත්්,
නාරම්මා

0372248018

0372248018

47

202

ආර්. රාිපක් ග
ම,ා

1078-ා පොේගහ,ා,

පහළ
පැන්්ැනිා ගොඩ,
නාරම්මා

0372248618

0372248618

49

ළි. ව. නිමේ
ි, මාක ම,ා

1079පැන්්ැනිා ගොඩ

ස්හාා ර්ගම,
නාරම්මා

0718086499

0718086499

50

ා ක් ග. පී. මිේ න්
රාිපක් ග ම,ා

1080පුඒක් ගගහා කොටුඒ

බැදිගමුඒ ,
නාරම්මා

0773617914

0773617914

51

ා ක් ග. මම්. මන්.
මස්ථ. ධ්ර්මා
මා බ්ා කෝන්

1081-ගා න්ා ගොඩ

ගා න්ා ගොඩ,
නාරම්මා

0718084024

0718084024

53

මච්.ව.
ා පොඩිරත්න ම,ා

1082-මීය ඒැඒ
,ා බම්මුේා ේා ගදර

ා බම්මුේා ේා ගදර,
නාරම්මා

0777822100

0777822100

54

පී.මම්. උදාන
ප්රගීත් බණ්ඩාර
ම,ා

1083මිඒැඒ,දාංා ගොේා

මීය  ඒැඒ, දාංා ගොේා,
නාරම්මා

0718884092

0718884092

48
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නනු
නංක
ය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

1

පී.මම්.ා ේ.මයුර
බණ්ඩාර මහ්ා

1085 ඇ ම්ා පොා

ඇ ම්ා පොා ,
ා හොා රොම්බාඒ

071-8505662

2

ා ක් ග.පී.ඩී.බී.ීම.ව.
කුාරත්න මි,

1086 –
රත්ා නා හරුඒ

රත්ා නා හරුඒ,
දීකින්කෑඒ

070-2007081

3

බී.මම්.යූ.පී.බන්
නැහැක මහ්ා

1087 – දැ්ඒ

දැ්ඒ, දීකින්කෑඒ

4

මස්ථ.උපාලි
ළි,ා ස්ෝම මහ්ා

1088 - ස්ාලි,ාා

දැ්ඒ,පහාගම ,
දඹා දණි,

5

පී.ම.මයි.්ත්ස්ර
ණ මි,

1089 - දීකින්කෑඒ

ාම ා ේකම්
කාර්,ාා,,
දීකින්කෑඒ

071-3426630

මස්ථ.උපාලි
ළි,ා ස්ෝම මහ්ා

1090 – පනාස්ටි,

පනාස්ටි, ,
දීකින්කෑඒ

071-8674422

6

203

072-1493643
071-8674422

කාර්යාලය
-

ජංගෙ
071-8505662
070-2007081
072-1493643
071-8674422

071-3426630
-

071-8674422

7

මන්.පී.ම.ා ස්ේඒන් 1091 –
දි මි,
ඒක් ගකුණුඒා

ඒක් ගකුණුඒා ,
නක් ගකාඒත්්

078-7184920

8

බී.මම්.ආර්.මස්ථ.ීමර 1092 –
සිාංහ මි,
රණස්ථගේා

රණස්ථගේා,
නක් ගකාඒත්්

072-0274781

9

මම්.මම්.පී.යූ.බණ්
ඩාර මි,

1093 – ඉහළ
මුරු්ැාංා ව

ඉහළ මුරු්ැාංා ව,
නක් ගකාඒත්්

071-3809702

10

ා ක් ග.මම්.මයි.නිරාං
ිාා මි,

1094 – පහළ
මුරු්ැාංා ව

පහළ මුරු්ැාංා ව,
ඒැඒගම

071-0144014

11

මස්ථ.මම්.සි.ද,ාරත්
න මි,

1095 –
ගේගම්මුේා

ගේගම්මුේා,
ඒැඒගම

071-1716249

12

ඩී.මම්.මස්ථ.ආර්.දි
ස්ානා,ක
ා මනස්,

1106 ා පොතුඒැඒ

ා පොතුඒැඒ,
කටුා පෝ

13

මච්.මම්.ා ක් ග.ා හර
ත් මහ්ා

1107 - ා ්ාහැර

ා ්ාහැර,
කටුා පෝ

071-7530372

14

මස්ථ.ව.ා ක් ග.සින්ඒර්
ධ්න මි,

1108 –
ා පොේළිටි,

ා පොේළිටි,,
කටුා පෝ

072-2806599

15

මම්.මමරතුාංග
මහ්ා

1109 –
ා කො ා දණි,ාඒ

ා කො ා දණි,ාඒ
ිනපද,,
ා බෝගමුේා

071-6882914

16

පී.මම්.යූ.රුඒන්කු
මාන් මි,

1110 –
ා බෝගමුේා

ා බෝගමුේා,
ා බෝගමුේා

071-8454636

17

මයි.මම්.මස්ථ.ස්ා ේ
නා,ක මි,

1111 – ආඞිා ගදර ආඞිා ගදර,
ා බෝගමුේා

077-2450788

18

ආර්.මම්.බී.රණසිාං
හ මහ්ා

1112 –
ා බෝගහළිටි,

ා බෝගහළිටි,,
කරගහා ගදර

071-3678007

19

පී.ජී.පී.නිමාලි
මැණිා ක් ග මි,

1113 –
කරගහා ගදර

පුාංචිරාා ා ස්ඒා
ළි,ස්,
ා පොතුඒැඒ,කටු
ා පෝ

071-8900864

20

ා ේ.මම්.නස්ාර්දීන්
මහ්ා

1114 – මරක් ග,ාා

මරක් ග,ාා,
කැකුණා ගොේා

071-3809677

21

මච්.මම්.පී.මන්.
ා හරත් මහ්ා

1115 –
කැකුණා ගොේා

කැකුණා ගොේා,
කැකුණා ගොේා

077-5430509

22

ඊ.මම්.ඒයි.සී.බණ්
ඩාර මහ්ා

1116 –
ා නත් මා පොාා ග
දර

ා නත් මා පොාා ග
දර,
සි,ඹාාගස්ථා කොටු
ඒ

071-3809722

ඊ.මම්.ඒයි.සී.බණ්

1117 -

ා ේහිගම,

077+4373455

23

-

078-7184920
072-0274781
071-3809702
071-0144014
071-1716249

071-3596560

204

071-3596560
-

071-7530372
072-2806599

071-6882914
-

071-8454636
077-2450788
071-3678007

071-8900864

-

071-3809677
077-5430509

071-3809722

-

077+437345

ඩාර මහ්ා

ා ේහිගම(ඒැ.බ.)

පහමුා න්.

24

මම්.ව.ධ්ම්මිකා
මි,

1118 –
මාහිටි,ාඒ

මාහිටි,ාඒ,
මාහිටි,ාඒ

071-8364089

25

ව.මම්.ීමර් ම
බණ්ඩාර මහ්ා

1119- කරාංගමුඒ

කුරක් ගකන්ා හා න්
ා ගදර, කටුා පෝ

072-5597371

26

බී.මම්.සී.මේ.බණ්
ඩාර මි,

1120දළුා පෝගම

දළුා පෝගම,
කටුා පෝ

072-4440085

27

ඊ.මම්.ආර්.ා පොඩි
මැණිා ක් ග මි,

1121 –
ා ්ොරා ණ්ා ගදර

ා ්ොරා ණ්ා ගදර,
කින්මැටි,ාඒ

071-0956447

28

මස්ථ.බී.මන්.මන්.ම
ධු ානි මි,

1126 – ා ගොඩගම

මහගම,
නක් ගකාඒත්්

072-0274845

29

ඩී.මම්.මන්.ම.කුා
රත්න මි,

1127 –
්ේලි,ේද

ා ගොඩගම
ිනපද,,නක් ගකාඒ
ත්්

ව.මම්.ා ක් ග.සී.මධි
කාරී මහ්ා

1128 –
මැදැේා පොා(ඒැ.
බ.)

මැදැේා පොා,
කින්මැටි,ාඒ

ව.මම්.ා ක් ග.සී.මධි
කාරී මහ්ා

1129 – ා පොතුහැර

මශය සථඒ,ාගාා
,ා පොතුහැර,
මාහිටි,ාඒ

ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.යූ.ස්ම
රතුාංග මි,

1130 –
කුරීා කොටුඒ

9- 3-2,
හිතා ගොේා,
ා හොා රොම්බාඒ

මම්.පී.මන්.ා ක් ග.නි
මාසිාංහ මහ්ා

1131 –
සි,ඹාාගස්ථා කොටු
ඒ

කහ ගහමඩ,
සි,ඹාාගස්ථා කොටු
ඒ

072-3722317

මච්.මම්.සුා ම්ධ්ා
ගුණ මාක මි,

1132 මඹා හන්ඒැඒ

මඹා හන්ඒැඒ,
සි,ඹාාගස්ථා කොටු
ඒ

077-4917366

35

ව.මම්.ඩී.මන්.ි,
රත්න මි,

1133 ා මොේලිා ගොඩ

හැඒා න්ා ගදර,
ා හොා රොම්බාඒ

077-9008618

36

ා ේ.මම්.ීම.ා ේ.ි,
ා කොඩි මි,

1134 ා හොා රොම්බාඒ

ා හොා රොම්බාඒ,
ා හොා රොම්බාඒ

077-5493521

37

ව.ඩබ්.ආර්.පී.මම්.
මළුත්ගම මි,

1135 - උඩා ගදර

සිාංහපුර,ා හොා රොම්
බාඒ

072-4874685

38

මම්.පී.මම්.පී.නිම
ාසිාංහ මහ්ා

1136 - මහගම

මළුත්ඒැඒ,
නක් ගකාඒත්්

072-4240879

39

මච්.පී.උපාලි
ා හරත් මහ්ා

1137 –
ා කොස්ථා ගොේා

ා හොා රොම්බාඒ,
ා හොා රොම්බාඒ

071-8901032

30

31

32

33

34

5
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-

071-8364089
072-5597371
072-4440085
071-0956447
072-0274845

071-6187464

071-6187464
-

077-5447777

077-5447777

077-4423700

077-4423700
-

071-3809678

071-3809678
072-3722317
077-4917366
-

077-9008618
077-5493521
072-4874685
072-4240879
071-8901032

40

ඊ.මම්.සුනිේ
රත්නා,ක මහ්ා

1138 –
ිමහේා පොා

ිමහේා පොා,
නක් ගකාඒත්්

071-3809699

41

ව.මම්.මස්ථ.බී.ඩී.ස්
ක්රමරත්න මි,

1139 –
ගණන්ගමුඒ

ගණන්ගමුඒ,
නක් ගකාඒත්්

071-1671085

42

ඩබ්.ම.මමාලි
ා මනස්,

1140 ා කෝඳුරුඒාා පොා

ා කෝඳුරුඒාා පොා,
නක් ගකාඒත්්

072-5097626

43

ආර්.මම්.මස්ථ.ි,ඒ
ර්ධ්න මි,

1141 – බන්ා ගොඩ

බන්ා ගොඩ,
නක් ගකාඒත්්

072-9193165

44

ව.මම්.මච්.ා ක් ග.මර
ම්පත් මි,

1145නක් ගකාඒත්්

බන්ා ගොඩ,
නක් ගකාඒත්්

077-5070636

45

මම්.මම්.ආර්.දම,
න්් කුමාර මහ්ා

1146 –
හැඒනැේාාගාර

මගුරුකන්දාගාර,
නක් ගකාඒත්්

-

071-3809699
071-1671085
072-5097626
072-9193165
077-5070636

-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- කුලියාියපාය බගහිර
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 68
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 68

නනු
නංක
ය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

කාර්යාලය

ජංගෙ

1

ව.පී.ඩී.ඩී.මයි.රත්
නා,ක මි,

1096 - ඒැඒගම

ඒැඒගම, ඒැඒගම

072-6617786

-

072-6617786

2

ඩබ්.ආර්.ව.ව.ඩී.ස්
ා ේසිාංහ මි,

1097 වදණ්ා ඩ්ා ඒා

වදණ්ා ඩ්ා ඒා,
ඒැඒගම

072-6390982

-

072-6390982

3

ඩබ්.ව.මස්ථ.සින්ඒර්
ධ්න ම,ා

1098 කටුඒත්ා ත්ා ඒා

කටුඒත්ා ත්ා ඒා,
ඒැඒගම

077-0490999

-

077-0490999

4

ා ේ.ඩී.ා ප්රමරත්න
ා ම,

1099 කන්ා දා ගදර

කන්ා දා ගදර,
ඒැඒගම

071-3850083

-

071-3850083

5

ඊ.ඩී.මස්ථ.පී.මාරසිාං
හ මි,

1100 - ඒඩු
ා ගදර

ඒඩුා ගදර,
ඒැඒගම

071-9228394

-

071-9228394

6

මච්.ඩී.මන්.ස්ා ේසූ
න්, ම,ා

1101 කැ ඒා ේා ගදර

කැ ඒා ේා ගදර,
ඒැඒගම

071-3426700

-

071-3426700

7

ආර්.පී.මේ.කාන්
 මා්ා මි,

1102 මළුඒාා පොා

මළුඒාා පොා,
ඒැඒගම

072-5771761

-

072-5771761
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8

මච්.පී.ඩී.මස්ථ.ස්ා ේ
ා කෝන් ම,ා

1103 - දි,ා දොර

දි,ා දොර,
ප/දි,ා දොර

072-8845807

-

072-8845807

9

ඊ.පී.ඩී.මදින්සිාංහ
මි,

1104 - දි/
ඉහාඒත්්

දි,ා දොර
ඉහළඒත්්,
ප/දි,ා දොර

077-8828414

-

077-8828414

10

මන්.මේ.මස්ථ.ස්ර
ත්කුමාර ම,ා
(ඒැඩබාන)

1105 ඉඟුරුඒත්්

ඉඟුරුඒත්්,
ප/දි,ා දොර

072-4612555

-

072-4612555

11

මච්.පී.ටී.පී.ා ප්රම ම
ාක ා ම,

1122 මනුක් ගකා න්

මනුක් ගකා න්,
මනුක් ගකා න්

071-5982502

-

071-5982502

12

මච්.පී.මන්.මච්.ප
 මරණ ා ම,

1123 බැමිණිගේා

බැමිණිගේා,මනු
ක් ගකා න්

071-4104701

-

071-4104701

13

ා ක් ග.මන්.සී.මම් ද
සිේඒා මි,

1124 කුඹුක් ගා කොටුඒ

කුඹුක් ගා කොටුඒ,
මනුක් ගකා න්

072-4874370

-

072-4874370

14

ඩී.ව.ා ක් ග.ජී.දස්නා
,ක මි,

1125 - උණලී,

උණලී,, කි්ාඒ

077-6542876

-

077-6542876

15

ආර්.ටී.මස්ථ.ි, මා
ක ම,ා

1142 - කි්ාඒ

කි්ාඒ, කි්ාඒ

071-8497259

-

071-8497259

16

ඊ.මම්.මම්.ා ක් ග.මදි
න්සිාංහ මි,

1143 - කින්න්දඒ

කින්න්දඒ,
කින්න්දඒ

077-8750915

-

077-8750915

17

ආර්.ව.මස්ථ.මේ.රා
ිපක් ග ා ම,

1144 - ඒුමුඒ

ඒුමුඒ, කින්න්දඒ

077-1585986

-

077-1585986

18

මම්.මම්.ව.ඩී.ගුණ
ඒර්ධ්න මි,

1147 ඉ/ඇන්නරුඒ

ඉ/ඇන්නරුඒ,
කි්ාඒ

071-4172181

-

071-4172181

19

මච්.පී.ඩී.ි,න් ම
මි,

1148 ා කෝන්ා ගොේා

ා කෝන්ා ගොේා,
කි්ාඒ

072-9391770

-

072-9391770

20

ඩබ්.ඩී.ආර්.මස්ථ.ස්
ක්රමසිාංහ ම,ා

1149 - දී,ාඒා

දී,ාඒා, ඒැඒගම

071-8033267

-

071-8033267

21

ඩබ්.පී.ඩී.මයි.ි, ම
ාක ා ම,

1150 - ා දගම්මැද

ා දගම්මැද,
ඒැඒගම

078-4711339

-

078-4711339

22

මම්.මම්.මම්.ව.මැ
ණිා ක් ග මි,

1151 උදහිටිමුේා

උදහිටිමුේා,
ඒැඒගම

071-8945358

-

071-8945358

23

ා ක් ග.ව.ා ක් ග.මන්.ඩී
.ි,සූන්, ා ම,

1152 ,ාකරඒත්්

,ාකරඒත්්,
කි්ාඒ

072-8449068

-

072-8449068

24

ඩබ්.ව.ජී.මධුශය සාං
ම,ා

1153 නාරාංගේා

නාරාංගේා,
කි්ාඒ

076-6231412

-

076-6231412

25

ව.මම්.මස්ථ.බී.මධි
කාන් ම,ා

1154 ා බෝහිාංගමුඒ

ා බෝහිාංගමුඒ,
කි්ාඒ

077-0293213

-

077-0293213
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26

මම්.පී.මන්.මම්.ක
රුණා මාක මි,

1155 - හවගමුඒ

හවගමුඒ,
කුලි,ාළිටි,

077-5911496

-

077-5911496

27

ව.මච්.මම්.ටී.මම්.
මා බ්රත්න ම,ා

1156 ගාහිටි,ාඒ

ගාහිටි,ාඒ,
කුලි,ාළිටි,

077-8561621

-

077-8561621

28

මච්.පී.යූ.පු ප
ථ
කුමාර ම,ා

1157 කුලි/නගර,

කුලි,ාළිටි,
නගර,,
කුලි,ාළිටි,

071-8003680

-

071-8003680

29

මේ.මස්ථ.පී.ි,ඒර්
ධ්න ම,ා

1158 ඇස්ථස්ැේදුම

මස්ථස්ැේදුම,
කුලි,ාළිටි,

072-4677690

-

072-4677690

30

ා ක් ග.ව.ීමරසිාංහ
ම,ා

1159 මීය ගහා කොටුඒ

මීය ගහා කොටුඒ,
කුලි,ාළිටි,

077-0308021

-

077-0308021

31

ව.මම්.කරුණාා ස්
න ම,ා

1160 ා හා න්ා ගදර

ා හා න්ා ගදර,
ඉ/ා ගොමුා ගොමුඒ

077-5003870

-

077-5003870

32

ා ේ.මම්.ා ප්රමසින්
ම,ා

1161 - ා දාන

හීන්කන්ද,,
කින්න්දඒ

077-1141175

-

077-1141175

33

මස්ථ.මම්.ආර්.ඩී.සු
බසිාංහ ම,ා

1162 මූකාන්,ා,

මූකාන්,ා,,
කි්ාඒ

077-2315730

-

077-2315730

34

මච්.මම්.ා ක් ග.ඩී.න
න්දසින් ම,ා

1163 තුම්ා මෝදර

තුම්ා මෝදර,
කුලි,ාළිටි,

072-7099997

-

072-7099997

35

ඩබ්.සී.පී.ප්රනාන්දු
මි,

1164 ා කෝන්ගහා ගදර

ා කෝන්ගහා ගදර,
කුලි,ාළිටි,

077-2752808

-

077-2752808

36

ඩබ්.පී.ඩී.පී.ස්ක්රම
නා,ක ම,ා

1165 - ඉ/ළිදුම

ඉහා ළිදුම.
කුලි,ාළිටි,

077-6340229

-

077-6340229

37

සී.මම්.පී.ා හමාන්
්ර ා ම,

1166 - ප/ළිදුම

පහා ළිදුම,
කුලි,ාළිටි,

071-8883675

-

071-8883675

38

පී.මම්.සී.මම්.බණ්
ඩාර ා ම,

1167 ා කොස්ථා හන

ා කොස්ථා හන,
ඉළුක් ගා හන

071-2128648

-

071-2128648

39

ා ේ.ව.ව.ා ස්ා නස්
රත්න ම,ා

1168 ප/ගේා පොා

ප/ගේා පොා,
ඉළුක් ගා හන

071-8479518

-

071-8479518

40

ඩබ්.ව.ආර්.මේ.ප්ර
ස්න්න ම,ා

1169 ඉ/ගේා පොා

ඉ/ගේා පොා,
ඉළුක් ගා හන

071-3152507

-

071-3152507

41

බී.ව.ා ස්නස්රත්න
ම,ා

1170 - දීගේා

දීගේා, දීගේා

077-7541080

-

077-7541080

42

මච්.මම්.ආනන්ද
කුාතුාංග ම,ා

1171- දික් ගහැර

දික් ගහැර,
ඉළුක් ගා හන

077-1889389

-

077-1889389

43

ා ේ.මම්.ව.උද,කා 1172 න් ම මි,
ඉළුක් ගා හන

ඉළුක් ගා හන,
ඉළුක් ගා හන

072-5921524

-

072-5921524
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44

මස්ථ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.ප්රි
,දර්ශය සනී ා ම,.

1173 - මාා ඒා

ා බෝා ගොඩ,
දීගේා

071-3100676

-

071-3100676

45

ඩබ්.පී.මයි.ස්ක්රම
නා,ක ම,ා

1174 ඉ/මාකාඒ

ඉ/මා්ාඒ,
දීගේා

077-2709362

-

077-2709362

46

ඩබ්.පී.ා ේ.පී.ස්ක්ර
මනා,ක ම,ා

1175 ප/මා්ාඒ

ප/මා්ාඒ,
දීගේා

072-2516762

-

072-2516762

47

ඩබ්.පී.මයි.ස්ක්රම
නා,ක ම,ා
(ඒැඩබාන)

1176 - කටුඒැේා

කටුඒැේා,ප/මා
්ාඒ, දීගේා

077-2709362

-

077-2709362

48

මම්.ව.මේ.මම්.ා ප් 1177 - කබාෑඒ
මසින් ම,ා

දික් ගහැර,
ඉළුක් ගා හන

077-3456321

-

077-3456321

49

ඩබ්.ව. මාකරත්
න ම,ා

1178 - ඉ/ඇඹඒ

ඉ/ඇඹඒ,
කුලි,ාළිටි,

072-8225590

-

072-8225590

50

මස්ථ.ව.ටී.ටී.ීමරසිාං
හ මි,

1179 - ප/ඇඹඒ

ප/ඇඹඒ,
කුලි,ාළිටි,

077-5982071

-

077-5982071

51

ඩබ්.මම්.මස්ථ.මස්ථ.ම
ා,ඒර්ධ්න මි,

1180 - ඇඹඒ

ඇඹඒ,
කුලි,ාළිටි,

071-8602672

-

071-8602672

52

ා ක් ග.ව.මස්ථ.ා ක් ග.ි
, මාක ම,ා

1181 පේා ේා ඒා

පේා ේා ඒා,
උඩුබේදාඒ

071-8454589

-

071-8454589

53

ව.ා ක් ග.මේ.කහදඒ
ආරච්චි ම,ා

1182 කුරුදැේා පෝ

කුරුදැේා පෝ,
කුලි,ාළිටි,

077-8222630

-

077-8222630

54

මන්.මම්.ා ේ.ා ප්රම
සින් ම,ා

1183 - කුඹේඒා

කුඹේඒා,ඉළුක් ග
ා හන

077-2648841

-

077-2648841

55

ඊ.මම්.ඕ.ස්තමාලි
ා ම,

1184 - ඉ/ීමරඹුඒ

ඉ/ීමරඹුඒ,කුලි,ාළි
ටි,

071-6186022

-

071-6186022

56

මච්.පී.මන්.කේප
නී මි,

1185 - ප/ීමරඹුඒ

ප/ීමරඹුඒ,
මඩකුඹුරුමුේා

078-9989689

-

078-9989689

57

ඩබ්.මයි.සී.දබා ර්
රා ම,ා

1186 මඩකුඹුරුමුේා

මඩකුඹුරුමුේා,
මඩකුඹුරුමුේා

071-5946191

-

071-5946191

58

මස්ථ.ඩී. රසික
නි ාේ ම,ා

1187 ්බ්ා බෝමුේා

්බ්ා බෝමුේා,
කුලි,ාළිටි,

072-4401975

-

072-4401975

59

මේ.ඩබ්.මස්ථ.පබස්
රා ා ම,

1188 මාහිම්ළිටි,

මාහිම්ළිටි,,
්ාහිටිමුේා

076-7666327

-

076-7666327

60

සී.මම්.මන්.මස්ථ.කු
මාර ම,ා

1189 ්ාහිටිමුේා

්ාහිටිමුේා ,
කුලි,ාළිටි,

071- 4394546

-

0714394546

61

ඩී.මම්.මස්ථ.පී.දිස්ා
නා,ක ා ම,

1190 ඉ/කළුගමුඒ

ඉ/කළුගමුඒ ,
කුලි,ාළිටි,

071-9444881

-

071-9444881
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62

ජී.ව.ඩී.මස්ථ.ගුරු
ා ගොඩආරච්චි ම,ා

1191 ප/කළුගමුඒ

ප /කළුගමුඒ ,
කුලි,ාළිටි,

077-8561626

-

077-8561626

63

ා ක් ග.මේලිකා
ළි,සීලි මි,

1192 - නැ/
දණ්ඩගමුඒ

නැ/ දණ්ඩගමුඒ ,
කුලි,ාළිටි,

077-9237162

-

077-9237162

64

ආර්.පී.මන්.ඩී.ප ම
රණ මි,

1193 - බ/
දණ්ඩගමුඒ

බ/ දණ්ඩගමුඒඒ ,
කුලි,ාළිටි,

077-3908911

-

077-3908911

65

මච්.ව.ා ස්ේ න්
ාාේස්ථ ම,ා

1194 - හම්මාඒ

හම්මාඒ,
කුලි,ාළිටි,

071-8602625

-

071-8602625

66

මන්.මේ.මස්ථ.ස්ර
ත්කුමාර ම,ා

1195 ළි ා දණි,

ළි ා දනි,,
කුලි,ාළිටි,

072-4612555

-

072-4612555

67

බී.මම්.මයි.ඩබ්.බ
න්නැහැක මි,

1196 - ගාා ගදර

ගාා ගදර,
කුලි,ාළිටි,

071-4083255

-

071-4083255

68

මච්.මයි.යූ.මස්ථ.කි
ත්සින් ම,ා

1197 ා ඒරළුගම

ා ඒරළුගම,
ඒාකුඹුරුමුේා

077-6058432

-

077-6058432

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- වාම.යදේපොල
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 56
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 08

නනු
නංකය
01

02

03

04

05

නෙ
මම්.ඩබ්.මස්ථ.බී.
ඩබ්.මුතුකුඩ
ම,ා

ාෙ ළධලධාරී
වස්ෙ
 මස්ථස්ඒ

ලිියනය
 මස්ථස්ඒ නිකතළු
ා පෝ

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
පුශගලික දු.
කාර්යාල
ජංගෙ
නංකය
0767979967

-

0767979967

0774749751

-

0774749751

0771255641

-

0771255641

ා ේ.පී.ප්රි,ාංකර
මමුණුගම
ධ්ර්ම මාක ම,ා

බටුඒැඒ ්ේස්

මස්ථ.මම්.මස්ථ.බාං
ඩාර ම,ා

ා ්න්නා කෝන්ග
ම

මවුා ේගම
ා ්න්නා කෝන්ග
ම

ටී.මම්.ජී.ා ්න්
නා කෝන් ම,ා

මබඒාළිටි,

මබඒාළිටි,
මිනුඒන්ගැා මේ

0725105214

-

0725105214

මම්.ා ස්ේ න්
ම,ා

ා ගොළුඒාඒ

ගේකැටි,ාගම
්ේස්

0770291312

-

0770291312
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06

07

08

මස්ථ.මම්.මස්ථ.සී.
ා ස්නාරත්න
ම,ා

හේමිේාෑඒ

ව.මම්.ාමින්ද
මධිකාන් ම,ා

කැා ේගම

බී.මම්.ා ස්ෝමාඒ
තී මි,

කිතුේඒැහැර

හේමිේාෑඒ
මවුා ේගම

0767669143

-

0767669143

කැා ේගම
මවුා ේගම

0776955239

-

0776955239

සි,ඹාාකැා ේ
ඒාන්,ා පොා

0715987314

-

0715987314

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- පඬුවස්ථනුවර නැදේගනහිර
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 36
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 36

නනු
නං
කය
1
2
3

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංක
නෙ
පී.මම්.ඩී.මම්. ප මරාි
ා ම,
බී.මම්. ා ප්මරත්න
ම,ා
ඩබ්.මස්ථ. ා ප්දුරු
ප්රනාන්දු ම,ා
මම්.ඩී. ගුණ මාක ම,ා

ා.ළධ. වස්ෙ
ා බෝධිමුේා
ා මොරගා න්
නින්දා ඒා
පාාාස්ටි,

4
ඩී. ා දාාංකා මි,
5
6
7

ව.ටී.ා ේ. ධ්ර්මරත්න
ම,ා
ඒයි.මම්. ා ස්ෝමරත්න
ම,ා
ා ක් ග.ව.ව. සුදන් ම මි,

ගේාැහැළිටි
,
ස්ි,උදාගම
කණා පොතුහැ
ර
ා නලිබෑඒ

8
9
10

ආර්.මම්.සී. රත්නා,ක
මි,
මම්.ඒයි.මම්. මස්ථාම්
ම,ා
පූිය ා පොතුඒැා ේ
සුමනස්ාර හිමි

කඳුා බොඩ

මච්.පී.ඩී. ආර්. ජීඒන්
ා ස්ෝමරත්න ම,ා
මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.
ා හරත් ම,ා
ා ක් ග.මම්. ි,න්්
ා කොඩිකාර ම,ා
ා ේ.මම්. ධ්ර්මා ස්න

දුනුා පෝ

ඒැලිඒැහැර
ා කොස්ථා දණි,

11
12
13
14
15

ලිියනය
ා බෝධිමුේා,
මනුක් ගකා න්
මිේාා ගොේා, පහළ
ා මොරගා න්
නින්දා ඒා, ඉහළ
ා ගොමුා ගොමුඒ
මාාංකාර,ාගම,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්
පා්මුේා,
කනත්ා ත්ඒැඒ
ා දේා ගදර,
මනුක් ගකා න්
කණා පොතුහැර,
ා මොරගා න්
ඒැ ැහැළිටි,,
මනුක් ගකා න්

පුශගලික

කාර්යාල

ජංගෙ

0713813306

0713813306

773180551

773180551

776112961

776112961

724308923

724308923

774723803

774723803

778345214

778345214

777206218

777206218

772545043

772545043

කඳුා බොඩ, ම,ාකඩඒර
ා පා නලිකඩඒර,
ා මොරගා න්
ා කොස්ථා දණි,
ස්හාරස්ථාාන,,
ා කොස්ථා දණි,
රත්නටුඒ,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්

703911492

703911492

777247950

777247950

722627154

722627154

හිතඒ, කින්මැටි,ාඒ
ා කොළඹගම,
කනත්ා ත්ඒැඒ
කටුමුළුඒ,
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713823253

713823253

766251167
774302856

766251167
774302856

හිදඒ
ා කොළඹගම
කටුමුළුඒ

16
17
18

ම,ා
ආර්.මම්.ා ක් ග.
 මාකරත්න
මස්ථ.ඩබ්.මම්.ව.පී.
ස්ා ේසිාංහ මි,
ා ක් ග.මම්. දුමින්ද
ස්ම්පත් ම,ා
පී.මන්. මමරසූන්, ම,ා

කනත්ා ත්ඒැඒ
මැදගම

723717317

723717317

713811199

713811199

කුරුන්දාඒා, කටුා පෝ
ා කබඳනාඒා,
කින්මැටි,ාඒ

714738958

714738958

769279412

769279412

ා දම ඒ, ා මොරගා න්

779167178

779167178

ගේදුනුළිටි,,
මනුක් ගකා න්

779960549

779960549

රත්මේා, කටුා පෝ
ා පොා හොා ර්ා ගදර,
කටුා පෝ

779057298

779057298

372058008

372058008

හිතඒ, කින්මැටි,ාඒ
ස්ේබාා ගදර,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්
මඹගහාන්ද,
මනුක් ගකා න්
ඉහළ කා නෝගම,
කටුා පෝ
 මස්ථස්ඒ රිමහාස්හාර,,
ා කොස්ථා දණි,
ා හා න්ා ගදර,
මඟුාාගම
උඩුගම්පාා ගදර,
ා මොරගා න්
බැේා ේගම,
ා කොස්ථා දණි,

713823253

713823253

725069145

725069145

773162404

773162404

779200887

779200887

716427133

716427133

377911494

377911494

722830627

722830627

716044092

716044092

778002850

778002850

726255627

726255627

ගාා ගදර

මඟුාාගම, මඟුාාගම
මඹා ගොේා,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්
273/1, ගාා ගදර,
ා මොරගා න්

722107288

722107288

මාංගමුඒ
මනුක් ගකන්ා හ
න

මගාරඋඩ, මඟුාාගම
මනුක් ගකන්ා හන,
මඟුාාගම

771341610

771341610

775660792

775660792

රා නෝරාඒ
කන්ා දා ගදර
මඩුක් ගකා න්

19
20

ව.මම්. ස්ා ේා ස්න ම,ා ා දම ඒ

21

මම්.ව.මන්. ස්ි,රත්න
ම,ා

22

ා ක් ග.පී. නිමේ
කරුණාරත්න ම,ා

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

කන්ා දමැදගම,
ා කොස්ථා දණි,
රා නෝරාඒ,
කනත්ා ත්ඒැඒ

ඒැ ැහැළිටි,

රත්මේා

බී.මම්. සින්ඒර්ධ්න ම,ා
මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.
ා හරත් ම,ා
ඩී.මම්. නන්දා ස්න
ම,ා

මාීමා හන

ව.පී.ඩී. මමරසූන්, ම,ා
ඩබ්.මම්. ද,ාරත්න
ම,ා
පූිය මුගුණුඒ ඒන
සිේධ්ත්් හිමි
මම්.ව.ආර්. ා ස්පාලිකා
ාාරතී මි,
ා ේඒක රාංජිත් ා ප්මසින්
ම,ා
ා ේ.ව. මස්ාංක ඉන්දික
ම,ා
මේ.ඊ.මම්. ාාංස්කාර
ම,ා
මච්.පී. ි,ාත්
මුතුනා,ක ම,ා
ආර්.පී. නිමේ
ා ප්රම මාක ම,ා
ආර්.පී.ඩී. ස්ම්පත්
ාන්්රසින් ම,ා
බී.මම්. ා ප්මරත්න
ම,ා

ා ගොන්නඒ

කා නෝ,ා,
ස්ේබාා ගදර

කා නෝගම
 මස්ථස්ඒ
ා හා න්ා ගදර
උඩුගම්පා
ා ගදර
බැේා ේගම
මගුාාගම
හාංඒැේා

212

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- බමුණාදේකොටුව
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 36
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 36

නනු
නංක
ය
01

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංක
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

කාර්යාල

ජංගෙ

1201
ඒෑදණ්ඩ ා දම ලුඒ

0770684976

-

0770684976

1202
හාංහමුණඒ මාස්ථා පෝ

0756688450

-

0756688450

0756688450

-

0756688450

ව.මම්.ව.මම්.ි, ම
ාක

1201 ඒෑදණ්ඩ

බී.මම්.ා ේ.බස්ථනා,
ක

1202 හාංහමුණඒ

03

බී.මම්.ා ේ.බස්ථනා,
ක

1203
පේාඒදම්ළිටි,

1203 පේාඒදම්ළිටි,
ා දම ලුඒ

04

මම්.ජී.මයි.මන්.ා ස්ෝ
මරත්න

1204

1204හම්බාර
දිවුේගස්ථළිටි,

ජී.ඩබ්.ඩී.ශ්රි,ානි
මාහා කෝන්

1205

1205

කා නෝටුඒ

කා නෝටුඒ ා දම ලුඒ

0714684957

ඩබ්.මම්.මස්ථ.පී.ා ක් ග.
ීමරා ස්කර

1206

1206ා දම ලුඒ
ා දම ලුඒ

0723290997

ඩී.මම්.බාාසූන්,

1207

02

05

06

07

දිවුේගස්ථළිටි,

ා දම ලුඒ

ා බෝා ගොඩ
08
09
10

11

ඩබ්.ව.පී.මස්ථ.ඒන්නි
ආරච්චි

1208

මස්ථ.මම්.මන්.ා ක් ග.ස්
මරා කෝන්

1209

ව.මම්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.
ම්පත්තු

1210

මන්.මම්. මාකරත්
න බණ්ඩා

1211

රුක් ගමත්්ා න්

0728178656

0728178656
-

-

1207ා බෝා ගොඩ
,ටිකදුරුඒ

-

-

රුක් ගමත්්ා න්
,ටිකදුරුඒ

-

-

නඒගත්් ,ටිකදුරුඒ

ඊ්නඒත්්

මින්හම්ළිටි,

මින්හම්ළිටි,
ඊ්නඒත්්

213

0723290997

0722707511

0771174664
-

-

නඒගත්්
කරුණාඒාස්
ඊ්නඒත්්

0714684957

0725345170
0776351671
-

-

0717508383
0713548857

-

-

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

මච්.මම්.මස්ථ.ජී.බණ්
ඩාර

1212

ඒයි.මම්.ආර්.ව.කුමා
ර

1213

ා ක් ග.පී.මම්.ා ේ.ඇේ
ා දනි,

1214

ආර්.මම්.මන්.ා ක් ග.ර
ත්නා,ක

1215

මස්ථ.පී.ද,ාකාන් ම
ා ස්නරත්

1216

මහා කබඳ,

ා කබඳමුා ණ්

නාාගා න්

ඒේා පොා

කඩිහාර,

23

24

25

26

27

-

ා කබඳමුා ණ්
මහා කබඳ,

-

1214නාාගා න්
බමුණාා කොටුඒ

-

-

1215ඒේා පොා
බමුණාා කොටුඒ

-

-

කඩිහාර,
බමුණාා කොටුඒ

-

මස්ථ.මම්.සිසිර කුමාර 1217
බණ්ඩාර
ඒළලි,

1217ඒාලි, පනාදර,

ඩබ්.ව.පී.මස්ථ.ඒන්නි
ආරච්චි

1218

ටී.මම්.ධ්ම්මිකා
ා ්න්නා කෝන්

1219

ව.මම්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.
ම්පත්තු

1220

බී.මම්.ව.බී.සුරීමර

1221

කැඩපත්ා ඒා හර

දම්ළිටි,

සිඒේාඒා ගදර

ා හොම්ාගම
22

1212මහා කබඳ,
ා කබඳමුා ණ්

මච්.ව.මස්ථ.ා ක් ග.ි,ඒ
ර්ධ්න

1222

ඊ.මම්.ආර්.මස්ථ.වක
නා,ක

1223

ා ක් ග.මම්.ආර්.මම්.ක
රුණානා,ක

1224

මන්.මම්. මාකරත්
න බණ්ඩා

1225

ඩබ්.මම්.ඩී.ීමරා ස්ක
ර

1226

ා ක් ග.මම්.ආර්.මම්.ක
රුණානා,ක

1227

පනාගමුඒ

ා නලුම්කනුඒ

පනාදා ර්

ා හා න්ා ගදර

-

0776565471

0713596125

0774732026
-

කැඩපත්ා ඒා හර
පනාදරගම

-

-

1219දම්ළිටි,
ඊ්නඒත්්

-

-

සිඒේාඒා ගදර
ඊ්නඒත්්

-

-

ා හොම්ාගම න්ාාවුේා
ඊ්නඒත්්

-

-

පනාගමුඒ
බමුණාා කොටුඒ

-

-

ා නලුම්කනුඒ
කටුා පෝ

-

-

ා කෝන්මිටි,න
පනාදරගම

-

-

ා හා න්ා ගදර
පනාදරගම

-

-

-

-

-

-

ඒතුකන

0771174664

214

0713806349

0776351671
0717508383
0715115794

0715502631

0775350298
0712112314
0728627878

0713548857

ඒෑඋඩගම කටුා පෝ

ඒෑඋඩගම

0713809700
0763939173

-

ඒතුකන කටුා පෝ

0774744566

0713806184

0728627878

28

29

30

31

32

33

ා ක් ග.ඩී.මස්ථ.මාංගලි
කා

1228

ඩබ්.මම්.ආර්.මම්.ස්
ා ේසූන්,

1229

ව.මම්.ආර්.ප්රි,දර්ශය ස
නී

1230

පහළා කොළමුන්
න

35

36

පහළා කොළමුන්න
කටුා පෝ

ව.මම්.මන්.මන්.මදින් 1231
සිාංහ
්ේගහගම

්ේගහගම
බමුණාා කොටුඒ

මස්ථ.මම්.සිසිර කුමාර 1232
බණ්ඩාර
මූණමා ේ

මූනමා ේ පනාදරගම

බී.මම්.ව.බී.සුරීමර

බමුණාා කොටුඒ
බමුණාා කොටුඒ

ඊ.මම්.ආර්.මස්ථ.වක
නා,ක

1234

මස්ථ.පී.ද,ාකාන් ම
ා ස්නරත්

1236

ඩබ්.සුනිේ ශය සාන්්

1238

මන්හා බ්

මන්හා බ්
බමුණාා කොටුඒ

0728794427
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0773767409

0774428185

0774732026

0715115794

0775350298
-

-

-

-

පානඒ බමුණාා කොටුඒ

පානඒ

පහාඉමි,න්ා ගො
ඩ

-

හැඒන බමුණාා කොටුඒ

ගන් මන්,ාඒ

1233

0721745344
-

පානකඩුඒ

බමුණාා කොටුඒ
34

පානකඩුඒ කටුා පෝ

ාම නිළධ්ාන්
පහාඉමි,න්ා ගොඩ

215

0712112314
0713596125

0718124917
-

-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :-පඬුවස්ථනුවර බගහිර
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 64
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 67

නනු
නං
කය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

1

ව.ඩබ්.මස්ථ.
ා ෆොන්ා ස්කා

1325 ා දෝ්ැේා

ා දෝ්ැේා, සුනන්දපුර.

077-9590901

2

මස්ථ.ව.ව.පී.
ගුණා ස්කර

1326 - කහ ස්ා

කහ ස්ා, කූරටිා හන.

077-1295722

3

ආර්.මම්.ඩබ්.ම
ස්ථ. දිස්ානා,ක

1327 - මදුේා

මදුේා, සුනන්දපුර.

072-6266007

4

ඩබ්.මම්.සී.
කරුණා මාක

1328 - ගා න්ගම

ගා න්ගම, සුනන්දපුර.

077-0386151

5

ඩී.මම්.
ි, මාක

1329 - මඩඉන

මඩඉන, සුනන්දපුර.

077-4832493

6

ආර්.පී.ආර්.පී.පී 1330 - මකුරණ
න්ස්ථ

මකුරණ, කූරටිා හන.

071-0430500

7

මච්.මම්.ඩබ්.ටී.
ස්තනා,ක

1331 ඒඩුමුන්න

ඒඩුමුන්න, කූරටිා හන.

071-7582989

8

පුරප්පාඩු (
ඒැ.බැ.
මච්.පී.ඩී.නිහා
ේස්ථ ම,ා)

1332 පේා ේගම

පේා ේගම,
ා හමේටිා පොා

9

මච්.පී.ඩී.
නිහාේස්ථ

1333 මුණිහින්ගම

මුණිහින්ගම,
ා හමේටිා පොා

072-4869334

10

මේ.සී.
පු ථපමාාා

1334 ගිරා්ාාන

ගිරා්ාාන,
ා හමේටිා පොා.

071-8603270

11

ජී.මම්.ා ක් ග.ා ක් ග
. ා ගොඩමුේා

1335 - දිවුේඒැඒ

දිවුේඒැඒ,
ා හමේටිා පොා.

072-5596390

12

ඩබ්.මම්.මස්ථ.
ස්ා ේසිාංහ
ඒාස්ා

1336 ා හමේටිා පොා

ා හමේටිා පොා,
ා හමේටිා පොා.

077-1294084

13

ඩබ්.මම්.ව.මස්ථ.
ස්ා ේසිාංහ

1337 ා දොළහමුණ

ා දොළහමුණ,
ා හමේටිා පොා

077-4037088

14

බී.මම්.මස්ථ.

1338 -

කුරුඳුකුඹුර,

071-4052382

කාර්යාලය
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ජංගෙ
077-9590901

077-1295722

072-6266007

077-0386151

077-4832493

071-0430500

071-7582989

-

072-4869334

071-8603270

072-5596390

077-1294084
-

216

-

077-4037088

071-4052382

ස්තමාලි

කුරුදුකුඹුර

ා හමේටිා පොා.

15

ටී.ා ක් ග.ඩී.
මා බ්රත්න

1339 ා බෝා ගොේා

ා බෝා ගොේා,
ා හමේටිා පොා.

16

මම්.මම්.මස්ථ.
රණීමර

1340 - ැකෑඒ

17

මච්.මම්.මස්ථ.ම
ම්. ා හරත්

1341 ා ්න්ා ගොඩා ගද
ර

ා ්න්ා ගොඩා ගදර,
ා හමේටිා පොා

077-8512690

18

ඩබ්.ව.ව.
මාංගා මස්ථස්

1342 – න්දීකන්ද

න්දීකන්ද, ා හමේටිා පොා

078-5189165

19

ඩී.මම්.මස්ථ.බී.
දිස්ානා,ක

1343 බමුණුමුේා

බමුණුමුේා,
ා හමේටිා පොා.

072-4475728

20

ව.ව.මම්.
ිමස්ථරුේ හාෆි

1344 ා මොරා ගොේා

ා මොරා ගොේා,
ා හමේටිා පොා

077-1757324

21

බී.මම්. ි,න්්
බාාසූන්,

1345 මීය ගස්ථළිටි,

මීය ගස්ථළිටි,,
ා හමේටිා පොා

071-7603262

22

මස්ථ.ආර්.ඩබ්.ම
ම්.මස්ථ.
 මාකරත්න

1346 පඞුඒස්ථනුඒර

පඩුඒස්ථනුඒර,
ා හටිටිා පොා

077-8812461

23

ා ේ.මච්.මච්.
ි,මහ

1347 ා කො ඹළිටි,

ා කො ඹළිටි,,
ා හමේටිා පොා

076-7586035

24

බී.මම්.සී.ඩී.
බන්නැහැක

1348 - නිකළිටි,

නිකළිටි,,
ා හමේටිා පොා.

071-2913436

25

ා ේ.මම්.ව.
මාධ්ීම

1349 - රඹෑඒ

රඹෑඒ, සුනන්දපුර.

077-5110234

26

ආර්.මම්.
නිමේ
බණ්ඩාර

1350 ා කෝන්ඒැඒ

ා කොන්ඒැඒ,
මණ්ඩා පොා.

077-9168115

27

යූ.මම්.පී.
මධුාාෂිණී

1351 මණ්ඩා පොා

මණ්ඩා පොා,
මණ්ඩා පොා

077-2590635

28

බී.මම්.පී.සී.
රත්නා,ක

1352 - හා ත්ගම

හා ත්ගම, මණ්ඩා පොා

078-8344524

29

ඩබ්.ව.මම්.
නිශය සාන් ම

1353 දිවගාා ගදර

දිවගාා ගදර,
මණ්ඩා පොා

077-2735918

30

මස්ථ.මස්ථ.
ස්මාීමර

1354 ා දොරබාස්ා

ා දොරබාස්ා,
තුත් මන්ළිටිගම.

077-9337518

072-5768018

ැකෑඒ, ා හමේටිා පොා.

072-4285230

-

-

072-5768018

072-4285230

077-8512690
-

-

-

-

-

078-5189165

072-4475728

077-1757324

071-7603262

077-8812461
-

-

-

-

076-7586035

071-2913436

077-5110234

077-9168115
-
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-

-

-

-

077-2590635

078-8344524

077-2735918

077-9337518

31

පුරප්පාඩු (
ඒැ.බැ.
ටී.මම්.මයි.මස්ථ.
ා ක් ග.මා බ්රත්න
ම,ා)

1355 කඩඒාා ගදර

ටී.මම්.මයි.මස්ථ.
ා ක් ග.
මා බ්රත්න

1356 - නේලූර

33

මස්ථ.පී.බී.පී.
ි, මාක

34

32

කඩඒාා ගදර,
තුත් මන්ළිටිගම
-

නේලුර,
තුත් මන්ළිටිගම.

077-6334661

1357 – මඩිා ව
මිදි,ාා

මඩිා ග මිදි,ාා,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

071-6683049

ඩී.ඩී.
මමරසූන්,

1358 පලුගස්ථඒැඒ

පලුගස්ථඒැඒ,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

072-4070025

35

ආර්.මම්.මන්.
රත්නා,ක

1359 හිතගහඒැඒ

හිතගහඒැඒ,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

072-4704792

36

ආර්.මම්.මයි.ම
න්.
ස්ේබාා ගදර

1360 - මිදි,ාා

මිදි,ාා,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

071-3805506

37

යූ.ඩී. රූපසිාංහ

1361 හම්මාලි,

හම්මාලි,,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්

071-6859911

38

ආර්.මම්.ඩී.ා ක් ග
. රත්නා,ක

1370 ,ාා ේා ගදර

,ාා ේා ගදර,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

072-4584839

39

ා ක් ග.මම්.
ාන්්රසින්

1371 හා්ාා පොා

හා්ාා පොා,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

076-7030252

40

පුරප්පාඩු
(ඒැ.බැ.
ආර්.මම්.මයි.ම
න්.ස්ේබාා ගද
ර)

1372 බණ්ඩාරා කොස්ථඒ
ත්්

බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්.

ඊ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.
වකනා,ක
ා මනස්,

1395 ඉ/ා ගොමුා ගොමුඒ

ඉහළ ා ගොමුා ගොමුඒ,
ඉහළ ා ගොමුා ගොමුඒ.

071-5831961

42

මච්.මම්.මස්ථ.ම
ස්ථ. ා හරත්

1396 ප/ා ගොමුා ගොමුඒ

පහළ ා ගොමුා ගොමුඒ,
ඉහළ ා ගොමුා ගොමුඒ.

072-6426081

43

ඩබ්.මන්.ව.
දිේශය සානි

1397 ඇපාා දනි,

ඇපාා දනි,, ඉහළ
ා ගොමුා ගොමුඒ.

077-1825204

ඊ.පී.මම්.ඩී.මච්.
වකනා,ක

1398 කරගහා ගදර

කහගහා ගදර, ඉහළ
ා ගොමුා ගොමුඒ.

077-8434659

ඩබ්.ආර්.මස්ථ.ම
ම්.ව.

1399 -

මුණමේා දනි,,

077-6407753

41

44

45

077-6334661
-

-

-

-

071-6683049

072-4070025

072-4704792

071-3805506
-

-

-

-

071-6859911

072-4584839

076-7030252

-
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071-5831961
-

-

-

-

072-6426081

077-1825204

077-8434659

077-6407753

ා ස්ා නස්රත්න

මූණමේා දනි,

මුණමේා දනි,.

46

ා ක් ග.ජී.සී.
ා රො ානා

1400 මේඒාා න්ා ගදර

මේඒාා න්ා ගදර,
මුණමේා දනි,.

077-9556056

47

ව.මම්.
ස්මාඒතී

1401 මකරඒත්්

මකරඒත්්,
මුණමේා දනි,.

071-6153075

48

ා ේ.ව.පී.මන්.
ි,ීමර

1402 කඹුරාා පොා

කඹුරාා පොා,
මුණමේා දනි,.

077-2413538

බී.මම්.මච්.
බාාසූන්,
(ඒැඩ
්හනම්)(ඒැ.බැ
.
ා ේ.ව.පී.මන්.ි
,ීමර ම,ා)

1405 හිඳි,ාමුේා

කඩඒාා ගදර,
මුණමේා දනි,

072-3523988

50

මස්ථ.මම්.ඩී.පී.
ා ස්නානා,ක

1409 ඇා ඹෝා ගදර

ඇා ඹෝා ගදර,
මගුාාගම.

072-3880073

51

මස්ථ.මම්.මස්ථ.ම
ච්. නදීශය සානි

1411 ා දොරටි,ාා ගදර

ා දොරටි,ාා ගදර,
මුණමේා දනි,.

071-9507005

52

මච්.මම්.මස්ථ.
බණ්ඩාර

1412 න්මේ ාා දනි,

න්මේ ාා දනි,,
ා හමේටිා පොා.

071-3805733

53

මස්ථ.මම්.මයි.
ප්රි,න්්

1413 දහනැක් ගා ගදර

දහනැක් ගා ගදර,
මුණමේා දනි,.

072-4858734

54

මස්ථ.මච්.මම්.ම
ස්ථ. මනුරාධ්ා

1414 නාා ගොේාාා ගො
ඩ

නාා ගොේාාා ගොඩ,
නාා ගොේාාා ගොඩ

071-1877042

55

ඩබ්.පී.ා ේ.සී.
දිේරුක් ගෂි

1415 මඹගහා ගදර

මඹගහා ගදර,
නාා ගොේාාා ගොඩ.

072-8628877

56

ආර්.ඩී.බී.
ඒස්න්්ා

1416 - ළිහිිම,

ළිහිිම,,
ළිහිිම,රත්මා ේ.

072-3839792

57

ඩි.මම්.මන්.
ා ප්රමාන්්ර

1417 - රත්මා ේ

රත්මා ේ,
ළිහිිම,රත්මා ේ.

072-4068864

58

ආර්.මන්.ඩී.සී.
කරුණාරත්න

1418 ා හමේටිගම

ා හමේටිගම, රත්මා ේ.

077-7750557

59

මස්ථ.මච්.මම්.ම
ස්ථ.ටී. කුමාන්

1419 ි,සින්පුර

ි,සින්පුර,
නාා ගොේාාා ගොඩ.

077-2459339

60

පී.මම්.මන්.
ස්තමාලි

1420 ඇහැටුමුේා

ඇහැටුමුේා,
නාා ගොේාාා ගොඩ

076-5443475

61

ඩබ්.ා ේ.ව.පී.

1421 -

බරම්ා පොා,

077-8342745

49

-

-

-

077-9556056

071-6153075

077-2413538

072-3523988

-
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-

-

-

-

072-3880073

071-9507005

071-3805733

072-4858734

071-1877042
--

-

-

-

-

-

-

072-8628877

072-3839792

072-4068864

077-7750557

077-2459339

076-5443475

077-8342745

සුමනසිාංහ

බරම්ා පොා

හේමිේාඒැඒ.

62

ආර්.ඩී.මස්ථ.
ා ප්රමරත්න

1422 - ා කස්ටි,

ා කස්ටි,,
හේමිේාඒැඒ.

072-6558472

63

ා ක් ග.පී.ඩී.පී.
ා ප්රමාාේ

1423 –
හන් මහඒ

හන් මහඒ,
හේමිේාඒැඒ.

077-8959060

64

මේ.මන්.ා ක් ග.
මාා නේ

1424 පැා පොා ේගම

පැා පොා ේගම,
හේමිේාඒැඒ.

078-3864352

65

මම්.මම්.මම්.ළි.
මාරසිාංහ

1425 - කරතඒ

කරතඒ, කූරටිා හන.

077-8767710

66

මන්.මම්.මම්.සී. 1426 - උඩගම
නරසිාංහ

උඩගම, හේමිේාඒැඒ.

077-7141089

67

මම්.මම්.ජී.
මාරසිාංහ

ා ,ෝධ්,ාකන්ද,
හේමිේාඒැඒ.

077-8453351

1427 –
ා ,ෝධ්,ාකන්ද

-

-

-

-

-

-

072-6558472

077-8959060

078-3864352

077-8767710

077-7141089

077-8453351

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- හිංන්ම.ය
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 52
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 43

න
නු
නං
ක
ය

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංකය
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

පුශගලික

1

ආර්.ඩී.මන්.ර
ණසිාංහ මි,

මාදුළුළිටි,
මාංක 1428

මාදුළුළිටි,,්ාරණ
උඩා ඒා

071-2276962

2

මේ.මස්ථ.පී.කු
මාර ම,ා

ා කෝන්කඩඒා ා කෝන්කඩඒා,නා
ා ගොේාාා ගොඩ
මාංක 1429

071-2702335

3

මන්.මම්.මන්.ප්ර හමන්නාපුඒ
ා බෝධ්නී
මාංක 1430
ා මනස්,

හමන්නාපුඒ,නා
ා ගොේාාා ගොඩ

077-9489886

4

ා ක් ග.ව.ශය සානක
ම,ා

කුරුදුා පෝ
මාංක 1431

කුරුදුා පෝ,නාා ගො
ේාාා ගොඩ

077-2256576

5

මච්.ව.ආර්.ා ක් ග
.ා හමේටිආරච්චි
ම,ා

කැළෑා ගදර
මාංක 1432

කැාෑා ගදර,ඇතුන්ග
හා කොටුඒ

071-8006005

මස්ථ.මම්.මස්ථ.ිය
ඒන් ම මි,

ා ්ෝරිමච්චි,
මාංක 1433

ා ්ෝරිමච්චි,,පඩිා ඒ
ා

077-2681039

6

කාර්යාලය

-

-

ජංගෙ
071-2276962

071-2702335

077-9489886
-
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-

077-2256576

071-8006005
-

-

077-2681039

7

ආර්.මච්.සී.ා ක් ග
.රත්නා,ක
මි,

පඩිා ඒා
මාංක 1436

පඩිා ඒා,පඩිා ඒා

8

ා ේ.මම්.ගුණ
ා ස්න ම,ා

ා මාා දණි,
මාංක 1437

ා මාා දනි,,්ාරණ,
උඩා ඒා

071-9647663

9

ඩී.මම්.රුඒන්
තු ාර ම,ා

නි්ාඒ
මාංක 1439

නි්ාඒ,හේමිේාඒැ
ඒ

071-8250956

10

ආර්.ඩී.මයි.මස්ථ. ා හන්ඩි,ා පො
කුමාන් මි,
ළ මාංක 1440

ා හන්ඩි,ා පළ,ා බෝ
ඒත්්,ිමාංගින්,

071-1426634

11

මයි.ව.ව.ි,ීම
ර ා මනස්,

කරදන,ාගම
මාංක 1441

කරදන,ාගම,ීමර
ා පොකුණ

071-2796691

12

ව.ටී.මයි.ස්මා
න් ම,ා

ා කෝස්ාගම
මාංක 1442

ා කෝස්ාගම,ීමරා පො
කුණ

071-8608927

13

මන්.මම්.ා ස්ෝම
රත්න ම,ා

මාා නා ාම්බු
ඒ මාංක 1443

මාා නා ාම්බුඒ,ීමර
ා පොකුණ

071-8055485

14

ආර්.මම්.ා ේ.ර
ත්නා,ක ම,ා
670821978V

ීමරා පොකුණ
මාංක 1445

ීමරා පොකුණ,ීමරා පො
කුණ

071-3078816

ව.පී.පී.ගුණඒර්
ධ්න ම,ා

ඉහළ
ා කෝන්කදඒා
මාංක 1448

ඉහළ
ා කෝන්කදඒා,ීමර
ා පොකුණ

077-2058694

16

මස්ථ.මයි.මම්.මු
ස්ථනි ම,ා

පහළ කිණි,ම
මාංක 1449

දාංගස්ථඒැටි,ඒත්්,ීම
රා පොකුණ

071-7728160

17

ආර්.මේ.මස්ථ.
කුමාන්
ා මනස්,

නැ/ කිණි,ම
මාංක 1450

නැා ගනහිර
කිණි,ම,ීමරා පොකු
ණ

071-53755300

ා ේ.ව.ටී.මස්ථ.ි
,සිාංහ මි,

බ හිර
කිණි,ම මාංක
1451

බ හිර
කිණි,ම,ීමරා පොකු
ණ

071-3086131

19

මම්.පී.පී.මදුරා
ඒා මි,

පහළ ගේඒැඒ
මාංක 1452

පහළ
ගේඒැඒ,ිමාංගින්,

071-8130065

20

ඩී.මේ. කුමාර
ස්ා ේසිාංහ ම,ා

ඉහළ ගේඒැඒ
මාංක 1453

ඉහළ
ගේඒැඒ,කු/ මා ස්ෝග
ම

071-3385581

ව.ආර්.මස්ථ.මත්
්නා,ක ම,ා

ා කොස්ථා හනා
ගාර මාංක
1454

ා කොස්ථා හනාගාර,කු/
 මා ස්ෝගම

071-3805224

15

18

21

071-2660866

071-2660866
-

-

-

-

-

-

-

071-9647663

071-8250956

071-1426634

071-2796691

071-8608927

071-8055485

071-3078816
-

077-2058694
-

-

071-7728160

071-53755300
-

071-3086131
-

-

071-8130065

071-3385581
-
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071-3805224
-

22

ඩබ්.මන්.මම්.බී
.ීමරා කෝන්
ම,ා

ා මොළමලි,
මාංක 1455

ා මොළමබඳ,,කු/ ම
ා ස්ෝගම

071-3285765

මස්ථ.ීම.සී.ස්මර
නා,ක ම,ා

බ්රාහථමණ,ාග
ම මාංක
1457

බ්රාහථමණ,ාගම,ිමාංගි
න්,

071-3010391

මස්ථ.බී.ව.මම්.ම
ස්ථ.ීමරඒර්ධ්න
ම,ා

ිමාංගින්,
මාංක 1459

ිමාංගින්,,ිමාංගින්,

071-6865125

මච්.පී.මේ.ආර්
.පු ප
ථ කුමාර
ම,ා

මුරුකණ්ඩි,
මාංක 1460

මුරුකණ්ඩි,,ිමාංගින්
,

072-3722595

26

පී.ව.සී.ආර්.ප
 මරාි මි,

මාඋනාඒ
මාංක 1462

මාඋනාඒ,ිමාංගින්,

072-4483386

27

ඩබ්.මම්.සුමිත්
ාන්්රාාේ
ම,ා

පානඒැඒ
මාංක 1464

පානඒැඒ,ිමාංගින්,

071-4461579

ඩබ්.මම්.සී.ස්
ා ේසිාංහ ා ම,

පහළ
ා කොස්ථඒත්්
මාංක 1465

පහළ
ා කොස්ථඒත්්,හේමිේ
ාඒැඒ

072-4257055

මම්.පී.පී.ි,න්
් ම,ා

ඉහළ
ා කොස්ථඒත්්
මාංක 1466

ඉහළ
ා කොස්ථඒත්්,්ාරණ
උඩා ඒා

077-5714910

30

ා ක් ග.පී.ඩී.ි,
 මාක

ඒැේාරාඒ
මාංක 1468

ඒැේාරාඒ,ඒැේාරා
ඒ

071-3805023

31

ඩබ්.ව.ටී.සුාාෂි ා හොරගස්ථමගා
ණී මි,
ර මාංක 1473

ා හොරගස්ථමගාර,හිරු
ඒේා පොළ

071-7154530

32

ටී.ව.ා ේ.සී.ා ්
න්නා කෝන්
ම,ා

පහළ
මණ්ඩා කොණ්
ඩාන මාංක
1474

පහළ
මණ්ඩා කොණ්ඩාන,
හිරුඒේා පොළ

071-6591078

ව.පී.මන්.
ප මරණා ව
ම,ා

හිරුඒේා පොළ
මාංක 1475

හිරුඒේා පොළ,ඒැේ
ාරාඒ

071-3805065

34

සී.මම්.මන්.ස්
්යජීඒ ම,ා

ඉහළ කළුගම
මාංක 1476

ඉහළ
කළුගම,ඒැේාරාඒ

077-9802732

35

ඩබ්.මම්.මම්
ප්රනාන්දු ම,ා

කදුරුඒැඒ
මාංක 1477

කදුරුඒැඒ,ිමාංගින්,

071-3805163

23

24

25

28

29

33

071-3285765
-

071-3010391
-

071-6865125
-

072-3722595
-

-

072-4483386

071-4461579
-

072-4257055
-

077-5714910
-

-

-

071-3805023

071-7154530

071-6591078
-

071-3805065
-
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-

-

077-9802732

071-3805163

36

මම්.පී.ඩබ්.ටී.ඒ
ත්ා ත්ගම මි,

ස්ාත්්ඒ
මාංක 1478

ස්ාත්්ඒ,ිමාංගින්,

071-2942979

37

පී.ා ේ.ා ාස්ථලි
ප්රනාන්දු ම,ා

ඉහළ
කඩිගමුඒ
මාංක 1480

ඉහළ
කඩිගමුඒ,ඉ/කඩිගමු
ඒ

071-4461579

ව.මස්ථ.මන්.ප්ර
නාන්දු
ා මනස්,

හීන්පන්නාඒ
මාංක 1481

හීන්පන්නාඒ,ඉහළ
කඩිගමුඒ

077-9215692

යූ.ටී.මස්ථ.ා ක් ග.
කරුණා මාක
මි,

පහළ
කඩිගමුඒ
මාංක 1482

පහළ
කඩිගමුඒ,ඉහළ
කඩිගමුඒ

077-4398547

38

39

-

071-2942979

071-4461579
-

077-9215692
-

077-4398547
-

40 ා ේ.පී.මස්ථ.සී.ි
,රන්න ම,ා



077-6683066

41 පී.ව.මන්.සී.ි
, මාක ම,ා



071-3788133

42 මන්.මච්.මම්.ම
ස්ථ.බණ්ඩාර
ම,ා



071-8666857

43 ඩබ්.පී.ආර්.ස්
ා ේසිාංහ මි,



-

-

077-6683066

071-3788133

071-8666857
-

071-3805134

223

-

071-3805134

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- පඩුබශදාව
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 43
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 43

න.
නං
.

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංක
.ළධ. වස්ෙ

ා.ළධ. නෙ
ඵම්.ඵථ.ඵස්ථ.පී.මාරසිාංහ
ම,ා

1

1470 - ඉහළ
ීමරා කොඩි,ා
න

ආර්.ඵථ.ා ක් ග.ඵස්ථ.රන්ා ද
ණි, ම,ා

2

1471 - පහළ
ීමරා කොඩි,ා
න

3

4

1472 ා කොවුේඒැඒ
1483 කත,ා,

ඵස්ථ.ා ක් ග.ි,මහ ම,ා
(ඒැ/බ)

ලිියනය

පුශගලික

ඉ/ීමරා කොඩි,ාන
ීමරා කොඩි,ාන

-

ප/ීමරා කොඩි,ාන
ීමරා කොඩි,ාන

-

ා කොවුේඒැඒ
ඇතුන්ගහා කොටු
ඒ.

පී.ව.මන්.මස්ථ. ප්ර්ාපසිාංහ කත,ා,
ඇතුන්ගහා කොටු
ඒ

ජංගෙ

037-2286538

078-9153217

037-2286538

071-8014378

037-2286538

077-9894082

037-2286538

077-0807361

037-2286538

076-9319099

037-2286538

071-1742564

037-2286538

072-4488915

037-2286538

077-9664371

037-2286538

072-4488915

037-2286538

071-4830423

037-2286538

077-5710093

037-2286538

071-4830423

037-2286538

077-9894082

07-2286744

1484 ඒතුඒත්්

ඩබ්.ඵථ.ඵස්ථ.දිේරුක් ගෂි මි,

5

ඉ/,ගම්ා ඒා
දුම්මාසූන්,

-

1485 රාං්ැටි,ාඒ

මම්.මම්.ව.ා ක් ග. ා හරත්

6

රාං්ැටි,ාඒ
දුම්මාසූන්,

-

7

1486 දුම්මාසූන්,

ා ේ.පී.ඊ.යූ.ස්ක්රමසිාංහ
ම,ා

හ්රමාංහනදි,
දුම්මාසූන්,

-

මේ.ආර්.මේ.
මා බ්රත්න මි,

8

1487 බ/සි,ඹාාග
ස්ථරුප්ප

10

1489 තුාංා ්ො

11

සූන්, උ,න
දුම්මාසූන්,

-

ා ේ.පී.ඊ.යූ.ස්ක්රමසිාංහ
ම,ා (ඒැ/බ)

හීරළුමුේා
දුම්මාසූන්,.

-

1490 - ඉහළ
,ගම්ා ඒා

ජී.දිාානි දිේරුක් ගෂි
මි,(ඒැ/බ)

,ගම්ා ඒා
දුම්මාසූන්,

-

12

1491 - පහා
,ගම්ා ඒා

ා ක් ග.ඵම්.ඵථ.ආර්.ආන්,රත් ප/,/ම්ා ඒා
න මි,
දුම්මාසූන්,

-

ජී.දිාානි දිේරුක් ගෂි මි,

13

1492 හබරඒැඒ

්ාඒේා
දුම්මාසූන්,

-

14

1493 -

ඵස්ථ.ා ක් ග.ි,මහ ම,ා

කැකුණාඒා
ඇතුන්ගහා කොටු

-

224

කාර්යාල

කැකුණාඒා

ඒ
දිවුරුම්ා පොා
ඇතුන්ගහා කොටු
ඒ

-

ආර්.ව.ටී.මන්
රන්ා දණි,

කරතාස්ා
ඇතුන්ගහා කොටු
ඒ

-

17

1496 ගහාගස්ථඒා

ා ක් ග.පී.ඵථ.ඵස්ථ.රාිරත්න
ම,ා

ගහාගස්ථඒා
දුම්මාසූන්,.

-

18

1497 කප්පන්ගමුඒ

පී.ව.මන්.මස්ථ. ප්ර්ාපසිාංහ කප්පන්ගමුඒ
උඩුබේදාඒ

19

1498 පරණගම

ඵස්ථ.ඵම්.ආර්.ා ක් ග.රණතුාං
ග ම,ා(ඒැ/බ)

ස්ාා පොා
උඩුබේදාඒ

-

20

1499 පහළගම

ඵස්ථ.ඵම්.ආර්.ා ක් ග.රණතුාං
ග ම,ා

පහාගම
උඩුබේදාඒ.

-

21

1500 මහාගාර

ා ේ.මච්.මයි. මුධු ානි
මි,

කරවුේා
උඩුබේදාඒ

-

ආර්.ඵම්.ඵස්ථ.රාිකරැණා
ම,ා

22

1501 බුන්නැහැා පො
ා

ඩී.ඵච්.ඵථ.ා හමනාත් ම,ා

23

1502 කහා දණිගම

ආර්.ඵථ.ඵස්ථ.ඵස්ථ.බී.
ා ස්නස්රත්න ම,ා

24

1503 ඉහළගම
උතුර

ආර්.ඵම්.ඩී..ඩී.රත්නා,
ක මි,

25

1504 ඉහළගම
දකුණ

බී.ඵම්.ඵස්ථ. ප්රි,ාංගනී මි,

26

1505 ිමිමාාා දණි,

ිමිමාාා දණි,
උඩුබේදාඒ.

-

27

1506 මම්මනමුේා

ඵන්.ඵම්. සුනිේ ස්ාන්්
ම,ා

මම්මනමුේා
උඩුබේදාඒ

037-2286808

ා ක් ග.ඵථ.ආර්. ධ්ර්මීමර් ම
ම,ා

ා හොර්ැා පොා
උඩුබේදාඒ

-

28

1507 ා හොර්ැා පො
ා

15

16

29
30

1494 දිවුරුම්ා පොා
1495 කරතාස්ා

1508 ඒේළි ගම
1509 -

ඵම්.ඵච්.පී.න්ශය සථඒාන් ම,ා

ඵච්.පී. මමරසින් ම,ා

ආර්.ඵම්.ඵස්ථ.රාිකරැණා

07-2286744

බුන්නැහැා පොා
උඩුබේදාඒ

-

කහා දණිගම
උඩුබේදාඒ

-

ඉහළගම
උඩුබේදාඒ

037-2286538

077-0383865

037-2286538

070-2575404

037-2286538

071-8285299

037-2286538

077-0807361

037-2286538

072-4672862

037-2286538

072-4672862

037-2286538

071-3627396

037-2286538

077-8390548

037-2286538

077-6606199

037-2286538

071-5602563

037-2286538

071-0426376

037-2286538

072-2640188

037-2286538

071-9718880

037-2286538

072-2256722

037-2286538

077-5091186

037-2286538

077-8390548

-

ඉහළගම දකුණ
උඩුබේදාඒ

-

ඒේළි ගම
ඒඩුමුන්ා න්ා ගද
ර

-

පලුගමුඒ

225

පලුගමුඒ

ම,ා(ඒැ/බ)

දුම්මාසූන්,.
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1510 කමේටිමහන

ඵස්ථ.ඵම්.ඩී.ඵස්ථ.
ගුණඒර්ධ්න ම,ා

කමේටිමහන
දුම්මාසූන්,

037-2286633

32

1511 කණුිමච්චි,

ඵම්.ඵන්. දිේරුක් ගෂි
ප්රනාන්දු මි,

කණුිමච්චි,
දුම්මාසූන්,.

-

ඵස්ථ.මම්. උද, සූන්,
කුමාර ම,ා

උඩා දණි,
ඒැලිපැන්නගහමු
ේා.

-

ඵස්ථ.ඵම්. උද, සූන්,
කුමාර ම,ා(ඒැ/බ)

ා පොේගහමගාර
ඒැලිපැන්නගහමු
ේා

-

ආර්.ඵථ.ඵම්. ස්මන් කුමාර
ම,ා(ඒැ/බ)

දුනකා දණි, උ
ඒැලිපැන්නගහමු
ේා

-

ආර්.ඵථ.ඵම්. ස්මන් කුමාර
ම,ා

දුනකා දණි, ද
ඒැලිපැන්නගහමු
ේා

ඩබ්.ඵම්. ගී්ා ාාන්දනි
මි,

නඒසිගහඒත්්
ඒැලිපැන්නගහමු
ේ.

-

ා ක් ග.පී.ඵථ.ඩබ්. ඒාස්නා
මි,

කූ්ාන්ප්පුඒ
ඒැලිපැන්නගහමු
ේ.

-

ඩී.ව.ා ේ.මස්ථ.ඩී.
ා හමන් ම

කුමාර උඩා ඒා
ඒැලිපැන්නගහමු
ේ.

-
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1518 කුමාර
උඩා ඒා

ඩී. සු,ාම ා පර්රා ම,ා

කුඹුක් ගගහමුේා
ඒැලිපැන්නගහමු
ේ.

-

40

1519 කුඹුක් ගගහමුේ
ා

33

34

35

36

37

38

1512 උඩා දණි,
1513 ා පොේගහමගා
ර
1514 - උතුරු
දුනකා දණි,
1515 - දකුණු
දුනකා දණි,
1516 නඒසිගහඒත්
්
1517 කූ්ාන්ප්පුඒ

යු.ඵම්.ටී. කුමාර

ඉලිප්පුගමුඒ
ඒැලිපැන්නගහමු
ේ.

1520 ඉලිප්පුගමුඒ
ඵච්.ඵථ.ා ේ.ඵස්ථ.ා ක් ග.
 මා ස්රා

මීය ගහපැාැස්ථස්
ඒැලිපැන්නගහමු
ේ.

-

42

1521 මිගහපැාැස්ථ
ස්

43

1522 ා හා නා ගදර

ඵච්. පී. පී.පී. ප මරණ
මි,

ා හා න්ා ගදර
උඩුබේදාඒ

-

ආර්.මම්.ව.මම්.

428 ිහපාගම

ිහපාගම,කුඹුක් ග
226

071-6692643

037-2286538

071-8277090

037-2286538

072-2560250

037-2286538

072-2560250

037-2286538

072-4249954

037-2286538

072-4249954

037-2286538

071-0143879

037-2286538

077-6060713

037-2286538

071-2935229

037-2286538

071-4680014

037-2286538

072-3901922

037-2286538

071-8610673

037-2286538

071-3538887

-

41

1

037-2286538

-

071-3804109

-

071-3804109

රත්නා,ක

ගැා මේ

2

මස්ථ.මම්.ව.
ස්මරා කොන්

429
කුඹුක් ගගැා මේ

කුඹුක් ගගැා මේ,කුඹු
ක් ගගැා මේ

071-9084142

-

071-9084142

3

ඊ.පී.ා ක් ග.මස්ථ.
කරුණාරත්න

430
ස්න්්ානාගම

ස්න්්ානාගම,කුඹු
ක් ගගැා මේ

071-3804136

-

071-3804136

4

ා ේ.මම්.මන්.
ි,සිාංහ

431 ා බොරළුඒ

ා බොරළුඒ,කුඹුක් ග
ගැා මේ

071-3804132

-

071-3804132

5

ව.ව.මස්ථ.
මමරසිාංහ

432 ා හමේටිගම

ා හමේටිගම,කුඹුක් ග
ගැා මේ

071-6267398

-

071-6267398

6

මච්.මම්.
දස්නා,ක

433
 මත්්ඒැේා

 මත්්ඒැේා,කුඹු
ක් ගගැා මේ

071-5143348

-

071-5143348

7

පී.පී.සී.මේ.
ා ප්රමකුමාර

434
නිකා ගොේා

නිකා ගොේා,කුඹු
ක් ගගැා මේ

071-2501670

-

071-2501670

8

බී.මස්ථ.
පේමකුමාර

440 මරාංකැා ේ

මරාංකැා ේ,නිකද
ළුා පෝ

072-4586699

-

072-4586699

9

ඊ.මම්.මන්.මන්.
කුමාර

441 නීරාස්,

නීරාස්,,නිකදළු
ා පෝ

071-3804162

-

071-3804162

10

ා ක් ග.පී.පී.
බාාසූන්,

442
 මත්්ඒැේගාා

 මත්්ඒැේගාා,නි
කදළුා පෝ

071-3804280

-

071-3804280

11

-

464 මාාගමුඒ
(ඒැ.බ)

මාාගමුඒ,නිකදළු
ා පෝ

-

-

-

12

ඩබ්.මම්.මම්.ඩී.
ා ක් ග. රත්නා,ක

443 ඒඩුඒාඒ

ඒඩුඒාඒ,කුඹුක් ගගැ
ා මේ

071-3804105

-

071-3804105

13

ව.පී.මන්.ඩී.
ා ස්ා නස්රත්න

444 ා නන්,ාඒ

ා නන්,ාඒ,කුඹක් ග
ගැා මේ

077-1881754

-

077-1881754

14

මච්.මම්.
කරුණාරත්න

445 ්ඹගේා

්ඹගේා,නිකදළු
ා පෝ

072-4587764

-

072-4587764

15

මන්.ජී.ආර්.
කුාසූන්,

446 පන්නඒ

පන්නඒ,නිකදළු
ා පෝ

072-5289648

-

072-5289648

16

ා ේ.මම්.මන්.සී.
ි,සිාංහ

447
ා නළුම්පත්ගම

ා නළුම්පත්ගම,නි
කදළුා පෝ

071-2967687

-

071-2967687

17

ඩබ්.මේ.ටී.ා ක් ග.
නානා,ක් ගකාර

448 සීරාංා ගොඩ

සීරාංා ගොඩ,නිකදළු
ා පෝ

071-3804100

-

071-3804100

18

ඊ.මම්.මන්.මස්ථ.
වකනා,ක

449
ා පොතුඒාා ගොන්
න

ා පොතුඒාා ගොන්න,
නිකදළුා පෝ

071-3804092

-

071-3804092

19

මච්.ා ේ.ා ක් ග.ආර්.

450 දිවුේඒැඒ

දිවුේඒැඒ,්ඹගේ

071-8056262

-

071-8056262

227

ා පා ර්රා
20

-

ා
451
කැකුාාඒා(ඒැ
බ)

කැකුාාඒා,්ඹග
ේා

-

-

-

21

මච්.මම්.ව.සී.
බණ්ඩාර

452 නැාඒ

නැාඒ,නිකදළු
ා පෝ

071-8056300

-

071-8056300

22

ා ේ.මම්.බී.ඩබ්.
ා ක් ග. ි,සූන්,

453 මළුත්ගම

මළුත්ගම,නිකදළු
ා පෝ

071-8056270

-

071-8056270

23

ආර්.මව. නිමේ
රණසිාංහ

454
කුඩාඋ,න්ගේ
ා

කුඩාඋ,න්ගේා,
නිකදළුා පෝ

072-0174097

-

072-0174097

24

ඩබ්.මම්.සී.මස්ථ.
ීමරා කෝන් මි,

455
උ,න්ගේා

උ,න්ගේා,නිකද
ළුා පෝ

078-6087246

-

078-6087246

25

ව.ව. ඉන්දිකා
කුමාන්

456
කාටුඒාගම

කාටුඒාගම,නිකද
ළුා පෝ

071-3804067

-

071-3804067

26

ආර්.මම්.ව.යූ.
ි,ා කොඩි

457 ා ේරගා

ා ේරගා,නිකදළු
ා පෝ

071-2967687

-

071-2967687

27

මන්.මස්ථ.
සින්ඒර්ධ්න

458
දිගන්ා කොන්ඒැ
ඒ

දිගන්ා කොන්ඒැඒ,
නාා ගොේාාගම

071-3804051

-

071-3804051

28

මම්.ආර්.ව.
ජීඒන් කුමාර

459  මිමන්ඒැඒ

 මිමන්ඒැඒ,නාා ගො
ේාාගම

071-3804205

-

071-3804205

29

ජී.මච්.ා ක් ග.පී.
කුා මාක

460 හින්ළිටි,

හින්ළිටි,,නිකදළු
ා පෝ

071-3804153

-

071-3804153

30

ඩී.මම්.මම්.මම්.
දිස්ානා,ක

461
නිකදළුා පෝ

හින්ළිටි,,නිකදළු
ා පෝ

071-3804263

-

071-3804263

31

ා ක් ග.ජී.
පත්මාඒතී

462 මකුේමා ඩ්

මකුේමා ඩ්,නිකද
ළුා පෝ

077-5307453

-

077-5307453

32

මස්ථ.මව.මම්.මයි.
ටී. සූන්,ආරච්චි

463 හිදඒැඒ

හිදඒැඒ,නිකදළු
ා පෝ

071-3804158

-

071-3804158

33

ා ක් ග.පී.පී.
බාාසූන්,
(ඒැ.බ)

464 මාාගමුඒ

මාාගමුඒ,නිකදළු
ා පෝ

-

-

-

34

ආර්.මම්.ව.ා ක් ග.
ි,ා කොඩි-

465
ා ේා ගොේා

ා ේා ගොේා,නිකද
ළුා පෝ

072-8688694

-

072-8688694

35

ආර්.මස්ථ.ආර්.මයි
38. දිේරුක් ග39ෂී

466 හතුා ඒා

හතුා ඒා,නිකදළු
ා පෝ

071-3804159

-

071-3804159

36

ා ේ.මම්.

467 ුණුා පොා

ුණුා පොා,නිකද

071-6487613

-

071-6487613

228

ා ප්රමරත්න

ළුා පෝ

37

ආර්.මම්.ඩී.පී.
රත්නා,ක

468
ා මොරා ගොේා

ා මොරා ගොේා,ු
ණුා පොා

071-3804104

-

071-3804104

38

පී.ව. ,ස්ඒතී

469 මකුේඒැඒ

මකුේඒැඒ,මකුේ
ඒැඒ

072-9628945

-

072-9628945

39

ජී.මම්. ා ර්ණුකා
ප්රි,ාංගනී

470 ්න් මන්ගම

්න් මන්ගම,මකුේ
ඒැඒ

077-8560099

-

077-8560099

40

ආර්.ා ක් ග.ා ේ.
ආන්,පාා

471 කින්දි ගා
ා ගදර

කින්දිගා
ා ගදර,මකුේඒැඒ

072-5189001

-

072-5189001

41

මච්.ව.ව.
දිේහානි

472 ා පොතුස්ා

ා පොතුස්ා,

072-1068337

-

072-1068337

42

ඩබ්.ජී.ඩී.
ස්ා ේඒර්ධ්න

473 සීරාදුන්න

සීරාදුන්න,ා ප.නැ
ාඒ,ඉබ්බාගමුඒ

071-8989352

-

071-8989352

43

ඩී.මම්.පී.
ා ස්ා නස්රත්න

474 කනඒ

කනඒ,මහ
මූකාන්,ා,

071-3804313

-

071-3804313

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- දේකොදේබිනගදේන්
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 35
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 35

නනු
නංකය

නෙ

ා.ළධ වස්ෙ

ලිියනය

දුරකාන
නංකය

1

ිම.මම්.නන්දන ා ස්නානා,ක

බැේා ේගම ා කොා බයිගා න්

0774690744

2

මච්.මම්.නිහාේ දිස්ානා,ක

ඒැටි,ඒත්් ා කොා බයිගා න්

0770811818

3

මච්.මම්.ාක් ගමිණ මහින්ද

ුරීගම ා කොා බයිගා න්

0714724016

4

ව.ළි.සුජිත් රුඒන් නිා රෝ ණ

කැළෑ මිමන්ඒැඒ ා කොා බයිග
ා න්

0767683137

5

මම්.මයි.ා ස්යි,දු හාිා

ඉහා
ා ාෝාාංඒැඒ ා කොා බයිගා න්

0718884688

6

ව.ළි.ස්මිසුදීන්

පන්නඒ ා කොා බයිගා න්

0773602161

7

මම්.මස්ථ.ස්හීඩි

පන්නඒ ා කොා බයිගා න්

0711269161

1290 බැේා ේගම

229

8

ළි.මම්.හාසිම්

9

1291 පන්නඒ

පන්නඒ ා කොා බයිගා න්

0718251222

මම්.මස්ථ.මුස්ම්මිේ

පන්නඒ ා කොා බයිගා න්

-

10

ආර්.මම්.සින්ඒර්ධ්න

 මිමන්ඒැඒ ා කොා බයිගා න්

-

11

මේ.ගුණරත්න

ඒාස්ථඒැඒ ා කොා බයිගා න්

0716551411

12

ඩබ්.මම්.ස්මිත් ාාමින්ද

ඒාස්ථඒැඒ ා කොා බයිගා න්

0712807072

13

ආර්.මම්.සුමනාඒ ම

කපුගම ා කොා බයිගා න්

0712368920

14

ආර්.මම්.ගුණඒර්ධ්න

ඒාස්ථඒැඒ ා කොා බයිගා න්

0716025875

15

මච්.මම්.සුනිේ සින්

ඒාස්ථඒැඒ ා කොා බයිගා න්

0724713885

16

ඩි.ළි.ස්මන් දිස්ානා,ක

පුබ්ිමලි, ා කොා බයිගා න්

0775738485

17

ව.ඩි.නිමේ දිස්ානා,ක

පුබ්ිමලි, ා කොා බයිගා න්

0716959142

18

මම්.ඩි.කුඩා බාංඩා

19

ඩි.මම්.සුනිේ

සි,හාාගස්ථඒැටි, ා කොා බයි
ගා න්

0372293441

20

මම්.ඩි.රාිා ධ්ර්මපාා

පුබ්ිමලි, ා කොා බයිගා න්

0779360625

21

මම්.ජි.මැණික් ග මප්පු

මැේාගස්ථඒැඒ ා කොා බයිග
ා න්

0724714322

22

ආර්.මම්.කරුණාරත්න

බමු්ණුගම ා කොා බයිගා න්

0772737006

23

ආර්.මම්.සුස්නි්ා රමණා,ක

බමු්ණුගම ා කොා බයිගා න්

0779856122

24

ආර්.මම්.නිලුකා ප්රි,දර්ශය සණි

කුඩාසි,හාාගස්ථඒැඒ ා කො
ා බයිගා න්

0711538828

25

මච්.මම්.සුදත් ි,ා නත් ම

රත්මේගස්ථඒැඒ ා කොා බයිග
ා න්

-

26

ා ේ.මච්.ගුණරත්බණ්ඩා

ඉහා
කුහ්ක් ගඒැඒ මින්හාා න්ගම

0727689172

27

ඩි.මම්.ි,සිාංහ දිස්ානා,ක

ගා බැදිඒැඒ මින්හාා න්ගම

0772141273

28

ටි.ව.බාංදුා  මාක

ඉහා පන්නඒ මින්හාා න්ගම

0724714107

29

ව.මම්.ශ්රි,ානි ප්රි,න්්ා

ගා බැදිඒැඒ මින්හාා න්ගම

0773291545

30

මච්.මම්.ඉන්්රාණි ි,ාත්

ගා බැදිඒැඒ මින්හාා න්ගම

-

31

ආර්.මම්. මාකරත්න

මිා දේාඒ බ/ා කොස්ථඒත්්

0373973991

32

ිම.මම්.ිම.මන්.ආනන්ද බාාසුන්

මිා දේාඒ බ/ා කොස්ථඒත්්

0775904213

33

මම්.මේ.ස්මාරත්න බාංඩා

මිා දේාඒ බ/ා කොස්ථඒත්්

0710430226

1292 ඒාස්ථඒැඒ

1293 පුබ්ිමලි,

1294 බමුණුගම

1295 ගා බැදිඒැඒ

1296 මිා දේාඒ

230

පුබ්ිමලි, ා කොා බයිගා න්

34

ා ක් ග.මේ.උපාලි

මිා දේාඒ බ/ා කොස්ථඒත්්

0724714144

35

ළි.ඩබ්.ා ස්ෝමාඒ ම

ප/ා මොරා ගොේා/
බ/ා කොස්ථඒත්්

0729873711

36

ිම.මම්.ඩිාංගින් බාංඩා

ඒදුරුස්ථස් බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්
්

0774015050

37

ිම.මමි.ි, මාක

ඒදුරුස්ථස් බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්
්

0725927088

38

මච්.මම්.ස්මන් ප්රි,න්් ා හරත්

ඒදුරුස්ථස් බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්
්

0774783112

39

ව.මම්.ා ස්නාරත්න

පහා හිතගහඒැඒ
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්

0778221480

40

ඩි.මම්.ස්.ා හරත් බාංඩා

පහා හිතගහඒැඒ
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්්

-

41

ඊ.මම්.කරුණාරත්න

ඉ/බාා දොර ා කොා බයිගා න්

42

ඩි.මම්.දු යන්් මනුරුේධ්

ඉ/බාා දොර ා කොා බයිගා න්

0777280184

43

යු.මම්.ශය සයාමලි දිේරුක් ගෂි

ඉ/බාා දොර ා කොා බයිගා න්

0778815929

44

ඩි.මම්.ා හරත් බාංඩා

ප/බාා දොර ගුරුා ගොඩ ා කො
ා බයිගා න්

0776263244

45

ඩි.මම්.රත්නා,ක

ප/බාා දොර ා කොා බයිගා න්

0755671195

46

ිම.මම්.ආන්,සිාංහ බස්ථනා,ක

ඉ/හේමිේාා කොටුඒ තුත් මන්
ළිටිගම

077599437

47

ා ක් ග.මම්.ප්රස්ාේ ධ්ම්මික

ප/හේමිේාා කොටුඒ තුත් මන්
ළිටිගම

0775278980

48

මච්.මම්.ගුණා ස්කර

ප/හේමිේාා කොටුඒ තුත් මන්
ළිටිගම

0375630724

49

ඩබ්.මන්.ජි.මම්.ස්ා ේදාස්

ප/හේමිේාා කොටුඒ තුත් මන්
ළිටිගම

0778124761

50

ිම.මම්.ස්ාගර ප්රි,න්්

ඉ/හේමිේාා කොටුඒ තුත් මන්
ළිටිගම

0773849976

51

ඒර්ණසුන්, බණ්ඩාර

කමේ ාළිටි, ා කොා බයිගා න්

0772241213

52

ිම.මම්. මාක් ග බාාසුන්,

කමේ ාළිටි, ා කොා බයිගා න්

0716213107

53

ඩබ්.මම්.ා ඩස්මේ ප්රනාන්දු

කමේ ාළිටි, ා කොා බයිගා න්

0716213107

54

මහින්ද කුමාරතුාංග

ා මොරා ගොේා ා කොා බයිග
ා න්

0776251234

55

සි.ළි.ගුණසින්

ා හයි,ාගම ා කොා බයිගා න්

0725691475

1297 හිතගහඒැඒ

1298 බාා දොර

1299
හේමිේාා කොටුඒ

1300 කමේ ළිටි,

231

56

ආර්.මම්.බන්දුා හාම්

ා කොා බයිගා න් ා කොා බයිග
ා න්

0372293322

57

ඩි.මම්.කරුණාරත්න

ා කොා බයිගා න් ා කොා බයිග
ා න්

-

58

සි.මම්.උපාලි ාන්ා ්රස්ථකර

ා කොා බයිගා න් ා කොා බයිග
ා න්

0372293238

59

සි.ජි.ාක් ගප්රි, ඉන්්රජිත්

සුාා ස්්ගම ා කොා බයිග
ා න්

0720741111

60

ස්.මච්.ප්රි,ේ නිා රෝ න්

සුාා ස්්ගම ා කොා බයිග
ා න්

0711526128

61

මම්.ඒස්න්ද ාන්්රසින්

බම්මන්ා න්ගම මින්හාා න්ග
ම

0768729111

62

ආර්.ඩි.ා ප්මරත්න

කරහහැඩිගම මින්හාා න්ගම

0716487840

63

ව.මම්.ආන්, කුමාර

හින්ා ගොේා ා කොා බයිගා න්

0712983070

64

ආර්.ළි.ගුණරත් බාංඩා

හින්ා ගොේා ා කොා බයිගා න්

0373877819

65

මම්.උපාලි ි,රත්න

උස්ථඒැඒ මින්හාා න්ගම

0728525412

66

ළි.මම්.ාමින්ද කුමාර

ඇහැටුඒැඒ ස් මකුලි,

0776163530

67

ා ක් ග.ව.මස්ථ.මම්.මන්.කස්ථතුන්

ා මොරගහඒැඒ ස් මකුලි,

0712807507

68

ව.ව.ජිනදාස්

ා මොරගහඒැඒ ස් මකුලි,

0779003878

69

මස්ථ.මම්.ස්රත් සුාසිාංහ

ා මොරගහඒැඒ ස් මකුලි,

0778152300

70

මච්.මම්.ස්ක්රමසිාංහ බාංඩාර

කුඩා ස් මකුලි, ස් මකුලි,

0716312336

71

මේ.ළි.ඩි.ක්රිස්ථා  ෝපර් ි,ාත්

ඒන්නිගම ස් මකුලි,

0715644720

72

මච්.මම්.ශය සාන්් කුමාර

මහ ස් මකුලි, ස් මකුලි,

0778490780

73

ිම.මම්.ගාමිණි බාාසුන්,

මහ ස් මකුලි, ස් මකුලි,

0778866661

74

මච්.ළි.ා හමා්්ා

ඒන්නිගම ස් මකුලි,

0767044947

75

ආර්.ළි,ියලි මයින්න්

ඒන්නිගම ස් මකුලි,

0375717282

76

ා ම්න් ඇවනස්ථ ා ස්ොයිස්ා

ඒදුරුස්ථස් ස් මකුලි,

0774610554

77

මැ මවු ා රක් ගසි ා,නමේ

ඒදුරුස්ථස් ස් මකුලි,

0724913905

78

මහින්ද රත්නසුන්,

ඒදුරුස්ථස් ස් මකුලි,

0776626199

79

ටි.ව.ා හන්න්

ඒදුරුස්ථස් ස් මකුලි,

0712243696

80

මන්.ව.ආන්,දාස්

ඒදුරුස්ථස් ස් මකුලි,

0768302887

81

ඩි.ව.මනුර

,කඩප් ස් මකුලි,

0763687353

1301
ා කොා බයිගා න්

1302 හින්ා ගොේා

1303 ස් මකුලි,

1304 ඒන්නිගම

1305 ඒදුරුස්ථස්

232

82

මස්ථ.මම්.රම්බාංඩා

,කඩප් ස් මකුලි,

0772959503

83

බ්.මම්.ඩවාස්ථ

කතත්්ාඒ ා හාංගමුඒ

0773083383

84

මස්ථ.මම්.ගුණරත් මැණිා ක් ග

,කඩප් ස් මකුලි,

0375724223

85

ජි.ස්රත් ළින්ස්ථ

කතත්්ාඒ ා හාංගමුඒ

0716960050

86

ආර්.මම්.කමේ සුජිඒ රාිගුරු

මමුණුා කොා ේ ා කොා බයිග
ා න්

0775310085

87

ිම.මමි.මාානි රමයා්ා

මමුණුා කොා ේ ා කොා බයිග
ා න්

0771230739

88

ඩබ්.මම්.ආන්,රත්න

හින්ඒැඒ ා කොා බයිගා න්

0771245435

89

ිම.මම්.ඒස්න්් පු ථපකුමාර

මමුණුා කොා ේ ා කොා බයිග
ා න්

0718338960

90

ඩබ්.ඩි.මම්.ස්යිමන් ා පා ර්රා

මාේා ේගම ා කොා බයිගා න්

0715125134

91

ා ේ.මම්.ගුණ මාක

ප/මරළුගස්ථඒැඒ ා කොා බයිග
ා න්

0715286002

92

ාන්දිමා

ඉ/මරළුගස්ථඒැඒ ා කොා බයිග
ා න්

0726941296

93

ළි.මමි.ි,රත්න

ඉ/මරළුගස්ථඒැඒ ා කොා බයිග
ා න්

0772431994

94

ා ේ.මම්.ග,ාන්

ප/මරළුගස්ථඒැඒ ා කොා බයිග
ා න්

0727157008

95

මස්ථ.මන් ා ප්මසින්

ා කොස්ථගහඒැඒ ා කොා බයිග
ා න්

0377915495

96

ා ේ.මම්.ගුණඒර්ධ්න

ා හාංගමුඒ ා හාංගමුඒ

0779759832

97

මච්.මම්.ා හරත් බණ්ඩා

ා හාංගමුඒ ා හාංගමුඒ

0723715326

98

ා ක් ග.මච්.ව.නිර්මලි මේලිකා

ා හාංගමුඒ ා හාංගමුඒ

0710452103

99

ා ේ.මම්.ජිනදාස්

ා හාංගමුඒ ා හාංගමුඒ

0724803595

100

ළි.ා හන්න් ප්රනාන්දු

ා හාංගමුඒ ා හාංගමුඒ

0788181847

101

ා ේ.මම්.ා ස්ොම මාක

මාඒ්ගම ා හන්ගමුඒ

0778043544

102

ා ක් ග.මච්.මම්.ා ප්රම මාක

මාඒ්ගම ා හන්ගමුඒ

0375741888

103

ළි.ියා රෝහාමි ස්ාගන්කා

මාඒ්ගම ා හන්ගමුඒ

0721364522

104

මස්ථ.මම්.සින්ේ ා ස්නානා,ක

මාඒ්ගම ා හන්ගමුඒ

0766596673

105

මච්.මම්.මා බ්ා ස්කර

මාඒ්ගම ා හන්ගමුඒ

-

106

ටි.මම්.ි,සිාංහ

ා හොළහාෑඒ ා කොා බයිග

-

1306 කතත්්ාඒ

1307 මමුණුා කොා ේ

1308 මරළුගස්ථඒැඒ

1309 ා හාංගමුඒ

1310 මාඒ්ගම

233

ා න්
107

ිම.මම්.උකුකු බණ්ඩාර
1311 ා හොළඹාෑඒ

ා හොළහාෑඒ ා කොා බයිග
ා න්

0777644162

108

බ්.මම්.ළි,ා ස්න

ා හොළහාෑඒ ා කොා බයිග
ා න්

0715964201

109

ඩබ්.මම්.ි, මාක

පහා
ා කොා බයිගා න් ා කොා බයිග
ා න්

-

110

ඩබ්.මම්.ස්රාා ස්න

ගැ දිවුේඒැඒ ා කොා බයිග
ා න්

0726033878

111

මච්.මම්.ා ප්රම මාක

ා හොළහාෑඒ ා කොා බයිග
ා න්

-

112

ඊ.මම්.බන්දුා වකනා,ක

පහා
කි්ගම මාා හා න්ගම

0777382313

113

ා ේ.මම්.ස්මන්් ි,ා කොඩි

ඉහා
කි්ගම ා කොා බයිගා න්

0772317949

114

මස්ථ.මන්.මම්.පුාංචි බාංඩා

ඉහා
කි්ගම ා කොා බයිගා න්

0726193343

115

ිම.මම්.සුස්න්් බාාසුන්,

පහා
කි්ගම මාා හා න්ගම

0786455988

116

ා ේ.මම්.ජි.ස්ා ේරත්න

ීමරගම මාා හා න්ගම

0728412558

ව.මම්.ධ්නා ස්න

මාා හා න්ගම මාා හා න්ග
ම

-

1312 කි්ගම

117
118

1313 මාා හා න්ගම
119

ිම.මම්.රුඒන් කුමාර

මාා හා න්ගම මාා හා න්ග
ම

-

120

ා ක් ග.ිම.ස්.ා ස්ෝම මාක

මාා හා න්ගම මාා හා න්ග
ම

0779235660

121

ආර්.මම්.නිමේ රත්නා,ක

මාා හා න්ගම මාා හා න්ග
ම

0771910588

122

ම.මම්.ධ්ර්මා ස්න මධිකාන්

ා ්ාහැර ා හාංගමුඒ

0773713624

123

ජි.ා ක් ග.නිමේ කරුණා මාක

ා ්ාහැර ා හාංගමුඒ

0775226069

124

මම්.මේ.නන්දා ස්න

උඩඒැඒගම ා හාංගමුඒ

0723658118

125

ා ක් ග.මම්.ස්රත් ි,තුාංග

නැබඩඒැඒ මාා හගම

0770320157

126

ළි.ව.රාංිනි මැණිා ක් ග

පේා ේ ා ්ාහැර ා හාංගමුඒ

0772529025

1314 ා ්ාහැර

234

127

මස්ථ.ළි.දාස්ත්හාමි

මඹා,ාගම ා හාංගමුඒ

0723247474

128

මච්.මම්.බාංඩාර

මාා කබඳ,ාඒ ා හාංගමුඒ

0774819340

129

ිම.මමි.ඉන්්රානි බන්නැහැක

ා ගොපේාෑඒ ා හාංගමුඒ

0770290845

130

මස්ථ.ව.ි,සුන්දර

මාා කබඳ,ාඒ ා හාංගමුඒ

0774086535

131

ඩි.මම්.ටි.කරුණා මාක

මඹා,ාගම ා හාංගමුඒ

0775791774

132

ආර්.මම්.ඉසුරු ා ම්නක

ා ඒා හරා ගොඩ සුනන්දපුර

0788225779

133

මස්ථ.ිම.ව.මම්.ගුණරත්න

ඉහාගම මාා හා න්ගම

0776677075

134

ජි.ඩබ්.දිනු ා දිේහාණි

ඉහාගම මාා හා න්ගම

0783653982

135

ආර්.මම්.පු ථපා රත්නා,ක

ා බලිඒැඒ මාා හා න්ගම

0712111475

136

බ්.මම්.මජිත් කුමාර

දාංගේාාගම මාා හා න්ගම

0776983294

137

මන්.ා ක් ග.ව.රත්නසින්

බකුණාඒා මාා හා න්ගම

0776157529

138

ඩි.ව.ිානක ා හමන්් කුමාර

බකුණාඒා මාා හා න්ගම

0770670955

139

ආර්.මම්.ධ්ර්මප්රි, බාංඩාර

බකුණාඒා මාා හා න්ගම

0778123070

140

ව.ා ක් ග.නාමේ නුඒන්

බකුණාඒා මාා හා න්ගම

0771428500

141

මච්.ව.සුමනරත්න

ා ාෝලුගස්ථා හන මාා හා න්
ගම

0770356837

142

ව.මහින්ද කුමාරසින්

ා බොරළුඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0779130604

143

මස්ථ.ව.ස්මන්ජීඒ

ා බොරළුඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0771321949

144

ා ේ.මම්.මා බ්ස්ක්රම

දාංස්ා ා බොරළුඒැඒ

0775946526

145

ා ේ.මම්.ාන්දානි

දාංස්ා ා බොරළුඒැඒ

-

146

මස්ථ.ව. මාකරත්න

දාංස්ා ා බොරළුඒැඒ

0770339638

147

මම්.ස්රත් ස්මාසින්

ගාා දණිගම ා බොරළුඒැඒ

0772750486

148

ව.මම්.නිමේ කුමාරසින්

ඉ/මාඋේා ා බොරළුඒැඒ

0772740518

149

සි.මම්.ගාමිණි බණ්ඩාර

ඉ/මාඋේා ා බොරළුඒැඒ

0778334078

150

ිම.මම්.රත්නා,ක

කළුආරච්චි,ාගම ා බොරළුඒැ
ඒ

0783451817

151

ිම.මම්.ටිකින්බණ්ඩා

්හරඒ ා බොරළුඒැඒ

0769857547

152

මම්.ළි.මම්.ා ප්ම මාක

ලීා කොළඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0772153180

153

ආර්.ඩි.ස්මාස්ාර

ලීා කොළඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0771686410

154

මස්ථ.ළි.ජි.ගුණපාා

ඒැ ා කොළුඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0770069324

1315 මාා කබඳ,ාඒ

1316 ා බලිඒැඒ

1317 බකුණාඒා

1318 ා බොරළුඒැඒ

1319 මාඋේා

235

155

මේ.මන්.ළි, මාක

156

1320 ලීා කොාඒැඒ

ඒැ ා කොළුඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0779140800

මච්.මම්.ඒාස්නා ා හරත්

ලීා කොළඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0767820601

157

ඩි.ළි.ඩි.ා ිෝ මරත්න

හා්ාඒ ා බොරළුඒැඒ

0778714010

158

ා ක් ග.ළි.ඩි.ා ප්මානන්ද

හා්ාඒ ා බොරළුඒැඒ

0729000458

159

ා ක් ග.ා ක් ග.රත්නා,ක

පමේටි,දළුඒ ා බොරළුඒැඒ

0771291117

160

මච්.ළි.ඩි.ස්ා ේරත්න

කටුමුළුඒාගම ා බොරළුඒැඒ

0779213250

161

මයි.ළි.ඩි.නන්ස්ා ස්න

හා්ාඒ ා බොරළුඒැඒ

0771141337

162

මම්.මන්.ස්ත්කුමාර

ඇස්ැේදුම ා බොරළුඒැඒ

0778363935

163

මස්ථ.ළි.ගුණ මාක

රත්මාඒැටි, ා බොරළුඒැඒ

0770578593

164

ඩි.මම්.ස්ාගර ස්ම්පත්

ඇස්ැේදුම ා බොරළුඒැඒ

0779675884

165

මම්.ව.ජි.මාා නේ ා හමමාලි

ඇස්ැේදුම ා බොරළුඒැඒ

0774715535

166

මේ.මම්.ාතුර ා ස්න

රත්මාඒැටි, ා බොරළුඒැඒ

0770184548

167

මච්.මම්.සිසිර කුමාර

කහ ගස්ථඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0765420635

168

මච්.ඩි.මස්ාංක උා ේකාන්්

කහ ගස්ථඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0771421729

169

ටි.මම්.මනුර ප මරාි

කුඩා
මතුරුමන්ද ා බොරළුඒැඒ

0716585884

170

මේ.කරුණා මාක

 මබ්න්ා පොකුණ ා බොරළුඒැඒ

0713060195

171

ව.ව.ස්මිත් ප්රාාත් ස්තරුඒන්

 මබ්න්ා පොකුණ ා බොරළුඒැඒ

0779865111

172

ව.මච්.මන්ස්ාර්දීන්

ඒැේා පොතුඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

0716346862

173

මම්.මයි.ස්ාාුදීන්

ඒැේා පොතුඒැඒ ා බොරළුඒැඒ

-

174

යු.මේ.ා  ා ඇවනස්ථ

උා ේකැා ේ ීමරා පොකුණ්

-

175

ව.ජි.ඉන්දික රුඒන් කුමාර

උා ේකැා ේ ීමරා පොකුණ

0717316748

176

ා ේ.ළි.රුඒන් ශ්රී ස්ක්රමරත්න

උා ේකැා ේ ීමරා පොකුණ

-

1321 හා්ාඒ

1322 ඇස්ථස්ැේදුම

1323 කහ ගස්ථඒැඒ

1324 ඒැේා පොතුඒැඒ
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය :- පන්නල
ාෙ ළධලධාම. වස්ම් ගණන :- 87
ාමීය ය ආපදා කටුටු :- 87

නනු
නංක
ය
1

2

3

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාන නංක
නෙ

ා.ළධ.වස්ෙ

ලිියනය

ව.මම්.යූ.
ඉන්්රකුමාර ම,ා

1523ඊන්,ා ගොේා

කඹුරුා ගොඩ

ඩබ්.ව.ා ක් ග.
ි,සුන්දර ම,ා

1524-උඩුගම

මාා දේගමුඒ ඒඩුමුන්
ා න්ා ගදර

ඊ.මම්.ජී.ස්ා ේරත්න
ම,ා

1525නාිමන්ත්්න්
කඩඒර

ඒඩුමුන්ා න්ා ගදර

උතුරාඒා ඒැලිපැන්නග
හමුේා

පුශගලික

කාර්යාල

ජංගෙ

0725236343

-

0725236343

0774298740

0774298740
-

0788904801

0788904801

0718195344

0718195344
-

0724938123

4

ටී.ඩබ්.ව.මයි.
්ාඒතුා ගොඩ මි,

1526උඩුගම ඒඩුමුන්ා න්ා ග
පැ මා ගොඩා ග දර
දර

5

මච්.ව.ජි.ඩබ්.
ජිනසින් ා ම,

1527මඩිා ගා පොා

කතාා න්ා ගදර ඒඩුමුන්
ා නා ගදර

0713811227
0713811254

0724938123
-

-

0715704212
6

මස්ථ.මම්.රූපසිාංහ
ම,ා

1528පරගම්මන

, ත්්ාඒා ,ක් ගස්ා

0776209767

8

ආර්.ඩී. ාලිත්
ශ්රි,න්් ම,ා

මම්.මම්.රශය සථමික
ා ේශය සාේ

1529ා ේරහැර

1530-හැඟඒ

-

මස්ථ.මම්.රූපසිාංහ
ම,ා

1531ා ්ළඹුගම්ම
න

සුහද ිනපද,
ඇාබඩගම

-

,ක් ගස්ා

0712849577

නැදාගමුඒ උතුර
ඒඩුමුන්ා න්ා ගදර

0713811293

0712849577

-

මම්.මම්.රශය සථමික
ා ේශය සාේ ම,ා

1532, ත්්ාඒා

0713811293
0776945650

, ත්්ාඒා ,ක් ගස්ා
0776209767

-

0713811100
10

0776209767
0713811100

0776945650
9

0713811254
0715704212

0713811100
7

0713811227

නැදාගමුඒ උතුර
ඒඩුමුන්ා න්ා ගදර
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0713811100

0713811293
0776945650

0776209767

0713811293
-

0776945650

11

12

13

14

15

ආර්.ඩී. ාලිත්
ශ්රි,න්් ම,ා

1533ා බෝඒත්්

සුහද ිනපද,
ඇාබඩගම ,ක් ගස්ා

මේ.පී.ා ේ.ආර්.ඩී.ප
 මරණ ම,ා

1534ුණුස්ා

මානාඒා ,ක් ගස්ා

මම්.ව.ජී.ා ක් ග.මේා
ඒාරච්චි ම,ා

1535ා කෝන්ා ගොඩ

ි,ගම ඒඩුමුන්ා න්ා ගද
ර

0712866083

ඩබ්.මස්ථ.ා හමන් ම
මි,

1536නැදාගමුඒ
දකුණ

ඒැඒාගාර ,ක් ගස්ා

0713811209

මස්ථ.මස්ථ.මයි.
ප්රි,දර්ශය සනී මි,

1537නැදාගමුඒ
උතුර

,ා,මුේා ඒඩුමුන්ා න්
ා ගදර

0712849577
0713811097

0718603271

-

-

-

-

-

0774298740
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ඩබ්.ඩබ්.මේකාන්
 ම මි,

1538,ා,මුේා

ා කෝන්ා ගොඩ ,ක් ගස්ා

ව.ජී.මස්ථ.සී.මරාංගේ
ා ම,ා

1539ඇාබඩගම
නැා ග.

මාා දේගමුඒ ඒඩුමුන්
ා න්ා ගදර

0778607540

ා ත්.ආර්.මම්.
පේමශය සාන්් ම,ා

1540ඇාබඩගම
උතුර

කඹුරුා ගොඩ ඒඩුමුන්
ා න්ා ගදර

0724697546

ා ේ.මම්.ජී.ා ක් ග.
ි,ාත් ම,ා

1541ඇාබඩගම
බ හිර

ඉහා ගා,ා, පන්නා

මස්ථ.ව.ඩී.මස්ථ.ා ස්
නානා,ක ම,ා

1542ා හොරඒඩුන්න

කන්ා දඒත්් පන්නා

මේ.මන්.මස්ථ.
ලි,නා ව මි,

හැඟඒ ,ක් ගස්ා
1543කූඩළුා පොත්්

ා ක් ග.ආර්.පී.පී.ළික
රුණානා,ක ම,ා

1544කදිරා පොා

ඉහා ගා,ා, පන්නා

ා ේ.ව.මේ.පී.මා බ්
ා ස්කර ම,ා

1545බම්මන්න

කන්ා දඒත්් පන්නා

ඩබ්.මම්.පී. කාන් ම
මි,

1546-ඉහා
ගා,ා,

්ාම්මැහැර පන්නා

ඩබ්.මම්.ඊ.මම්.බී.
ා ක් ග.වකනා,ක

1547- පහා
ගා,ා,

පන්ස්ා පාර
මාකඳුර ා ගෝනස්ා

0713811087

0782753020

0775507324

0710749253

0712849577
0713811097

0712866083

071-3811209

0718603271
0774298740

-

-

-

-

0718603288

0713811087

0778607540
0782753020
0724697546
0775507324

0710749253
0718603288

0769044694
0755981421

0769044694
-

0714142068
0774008425

0714142068
-

0713811308
0771330661

0755981421

0774008425
0713811308

-

0717575790

0771330661
0717575790

-
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0713811455

-

0713811455

මි,
26

මස්ථ.ව. කමනි
සුාසිාංහ මි,

1548 මූකාාණ

ුණුස්ා දාරළුඒ

මේ.පී.මජිත්
ප්රි,න්් ම,ා

1549 පන්නා

ුණුස්ා දාරළුඒ

පී.මස්ථ.පී. ස්ා ේසින්
මි,

1550බඩබැේද

මාා ේේගමුඒ ඒඩුමුන්
ා න්ා ගදර

ා ේ.ව.මේ.ආර්.
ි,සිාංහ ම,ා

1551ා මොා හොත්්
ඒ

නාිමන්ත්්න්කඩඒර
ඒැලිපැන්නගහමුේා

30

ා ක් ග.මම්.ටී.
ප්රි,දර්ශය සනී මි,

1552ඇරෑා පොා

ඉාංගරදවුා නාරාංා ගොඩ

0774043986

31

මස්ථ.මම්.මේ.ඩි.
ස්ා ේසිාංහ මි,

1553ඉාංගරදවුා

ා මත්්ාගම ,ක් ගස්ා

0775597623

32

ා ේ.ව.පී.මම්.
ි,ා කොඩි මි,

1554හමන්ගේා

මැේා දා පොා ගින්උේා

0771757634

මච්.ව. නිමේ
සුාසිාංහ ම,ා

1555නාරාංා ගොඩ
උතුර

ා මත්්ාගම ,ක් ගස්ා

මස්ථ.පී.මන්.මන්.
කුමාන් මි,

1556නාරාංා ගොඩ
දකුණ

රත්මහර නාරාංා ගොඩ

ජී.මස්ථ.ස්ා ේඒාංශය ස
මි,

1557බ ා පෝඇා

මැේා දා පොා ගින්උේා

ආර්.ඩී.මන්.යූ.රාි
කරුණා මි,

1558මාහිාංගමුඒ

ා ේරහැර

0713109203

ා ක් ග.පී.ආර්.රත්නප්රි
, ම,ා

1559ඒත්ා ත්ා ගදර

,ක් ගස්ා
කැාෑා ගදර දඹා දණි,

0713811044

ඩබ්.ව.ආර්.රණසිාං
හ මි,

1560කටුගම්පා

මැදඒත්් ඉහා
කටුගම්පා

0713813273

ා ක් ග.පී.ආර්.රත්නප්රි
, ම,ා

1561කවුඩුමුන්න

කැාෑා ගදර දඹා දණි,

0713811044

ඊ.ව.නදීකා
මේකාන් ම මි,

1562හමනාා ගොඩ

ඒත්ා ත්ා ගදර මුරු්ැන්
ා ව

0713478133

ා ක් ග.පී.ආර්.රත්නප්රි
, ම,ා

1563ඒෑත්්ෑඒ

කැාෑා ගදර දඹා දණි,

0713811044

27

28

29

33

34

35
36
37

38

39

40

41

0713811560

0713811560
-

0718036009

0718036009
-

0713811256
0788417084

0718129663

0713811256
-

-

-

0788417084

0718129663
0774043986
0775597623
0771757634

0775597623

0775464859
0713811263
0779081707

-

-

-

0713810994

0778052609

0775597623

0775464859
0713811263
0779081707
0713810994

-

0713109203
0713811044

-

0778052609
0713813273

-

0778052609

0773599450

0778052609
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0713811044
-

0778052609
0713478133

-

0773599450
0713811044

-

0778052609

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

ේ.ව.ව.ි,න්්
කුමාර ම,ා

1564මුම්මාන

කටුගම්පා ඉහා
කටුගම්පා

0713811276

කේනා කුාරත්න
ා ම,

1565මේගමුඒ

හාේපා න් ගින්උේා

0778743910

ා ේ.මම්.සී.ඩී.ි,
ා ස්කර ා ම,

1566මාහරගම

ඒෑත්්ෑඒ දඹා දණි,

මේ.පී. ළි,සින්
සුග්දාස් ම,ා

1567ා දොඩම්ා පොත්
්

මඩුගස්ථඒත්් නාරාංා ගො
ඩ

0774253183

ටී.මම්.මේ.ා ්න්න
ා කෝන් ම,ා

1568සි,ඹාාඒාා
න

ඇ ා ේ නාරාංා ගොඩ

0775961150

ා ක් ග.ව.ව.උද,ශය සාන්
් ම,ා

1569මැේා දා පොා
ඉහා

ඉහා
නාරාංගමුඒ ගින්උේා

0713811420

ා ේ.ව.පී.මම්.ි,
ා කොඩි මි,

1570මැේා දා පොා
පහා

මැේා දා පොා ගින්උේා

0771757634

ා ක් ග.ව.ව.උද,ශය සාන්
් ම,ා

1571ා කෝඳුරුඒා
ා ඒා

ඉහා
නාරාංගමුඒ ගින්උේා

0713811420

ඊ.ව.ා ේ.මස්ථ.කුමාන්
මි,

1572ා බෝළිටි,

මත්ා ත්ගම ා බෝළිටි,

0773691736

ව.ව.මස්ථ
ා ක්ශය සායා ා ම,

1573- ඉහා
ාබ්බා

ඉහා ා කොටුඒැේා
පන්නා

0713811239

මස්ථ.ව.මේ.ජී.
රණතුාංග මි,

1574-පහා
ාබ්බා

ළි ා ඒා කු/ා බෝළිටි,

0766077361

ා ේ.මම්.ධ්ර්ම ශ්රී
ි,ා කොඩි ම,ා

1575මත්ා ත්ගම

නාරාංා ගොඩ නාරාංා ගොඩ

ා ේ.ව.මේ.පී.මා බ්
ා ස්කර ම,ා

1576නාරාංගමුඒ

කන්ා දඒත්් පන්නා

ඩී.මම්.මන්.මේ.
දිස්ානා,ක ම,ා

1577ඒැේාෑඒ

මත්ා ත්ගම ා බෝළිටි,

ා ේ.ව.ඩී.මම්.ස්ථඒර්
ණකාන් ම ා ම,

1578මබඳිමච්චි,

මාා හොාඒ ා බෝළිටි,

මේ.පී.සී.ියා රෝමා
ප මරණ මි,

1579මාා හොාඒ

දාංා ගොේා පන්නා

0775762516

0713811276
-

0775762516
0778743910

0713811148
0788327825

0713811148
-

-

-

-

-

-

0788327825
0774253183

0775961150

0713811420

0771757634

0713811420

0773691736
0713811239
0766077361
-

0776106785

0776106785
-

0713811308
0771330661

0713811308
-

0713512911

0771330661
0713512911

0771797249

0771797249
--

0717625160

0717625160
-
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මම්.මම්.රත්නා,ක
ම,ා

1580මැේාඒාාන

ඉහා ගා,ා, පන්නා

ඊ.ව.ා ේ.මස්ථ.කුමාන්
මි,

1581බාඒා

මත්ා ත්ගම ා බෝළිටි,

ආර්.ව.ා ක්ශය සායා
කුමාන් මි,

1582-ඉහා
ා කොටුඒැේා

මාා හොාඒ පන්නා

ආර්.ව.ා ක්ශය සායා
කුමාන් මි,

1583කැකිේාළිටි
,

මාා හොාඒ පන්නා

පී.මම්.මන්.පී.ා ස්න
ස්රත්න ම,ා

1584්ාම්මැහැර

කන්ා දඒත්් පන්නා

ා ේ.ව.මන්.ඩබ්.ි,
සිාංහ මි,

1585ා කොා හොඹ
ා පොා

හි,ඒා පන්නා

මයි.බී.මම්.ා රක් ගසි
නිේ න් ම,ා

1586නාාඒාාන

මැේාඒ ලිහින්,ාගම

මච්.ව.ා ක් ග.ස්ා ේරත්
න ම,ා

1587මැදින්ස්ා

ඒැ ා ක,ාඒ ා ගෝනස්ා

ආර්.පී.මච්.නිාාංග
කුමාර ම,ා

1588මාකඳුර ඉහා

ඒැ ා ක,ාඒ ා ගෝනස්ා

මස්ථ.ඩී.මන්.
ස්මන්කුමාන් මි,

1589මාකඳුර පහා

මාදරඒත්් ා ඒේපේා

0771599155

මච්.මම්.ව.මන්.ා හ
රත් ම,ා

1590-මබඳස්ා

මබඳස්ා ා ගෝනස්ා

0712940650
0777825595

මස්ථ.ඩී.මන්.
ස්මන්කුමාන් මි,

1591ඉඳිමින්න

මාදරඒත්් ා ඒේපේා

ආර්.පී.ශය සානිකා
නිාානි මි,

1592රේදාාන

ඒඩුමුන්ා න්ා ගදර

මේ.පී.ා ේ.ආර්.ඩී.ප
 මරණ ම,ා

1593-දාරළුඒ

මානාඒා ,ක් ගස්ා

මච්.පී. බාාසූන්,
ම,ා

1594ඒගුරුා ඒා

නාගම ා ඒේපේා

73

මම්.ව.මුතුආරච්චි
ම,ා

1595කන්ා දා පොා

කනක් ගක ඒත්්
ලිහින්,ාගම දාංා කොටුඒ

0717851632

-

0717851632

74

මස්ථ.පී.ා රෝහි්

1596ගේාැහැමුේ

ගේාැහැමුේා

0777949646

-

0777949646

59

60

61

62

63

64

65

66

67
68

69

70

71

72

0775057832
0713810993

0775057832
-

0773691736

0713810993
0773691736

0713048225
0715610225
0713048225
0715610225

0713048225
-

-

0777474292
0713811523
0711412573

0715610225
0713048225
0715610225
0777474292

-

-

0772174425

0713811523
0711412573

0772174425
-

0775295980

0775295980
-

0713837412

0713837412
-

0718051715

-

0712940650
0777825595
-

0771599155
0712940650

0771599155

0718051715
0771599155

-

0713811484

0712940650
0713811484

0713811097

0713811097
-

0719348841

0719348841
-
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75

76

77

78

79

80

81

82

83

ි,ශය සාන්් ම,ා

ා

ා ක් ග.ව.ඩී.මේ.ා ක්
ශය සායා මි,

1597ුන්දිරාා පොා

ඒැලිපැන්නගහමුේා
0717350676

0717350676
-

මම්.මම්.මන්. ස්ාංජිඒ 1598ම,ා
ා ඒේපේා

කජුඒත්්
මාකඳුර ා ගෝනස්ා

0789779718

මච්.පී. බාාසූන්,
ම,ා

1599මුතුගා,ාගම

නාගම ා ඒේපේා

0719348841

මම්.මස්ථ.ීම.ඩබ්.මයි.
මම්.ා ේ.ා ්න්න
ා කෝන් ම,ා

1600ා ගෝනුේා
බ හිර

ඒැස්සින් උ,න කැාෑළිටි
උ,න ුණුමුේා

ඩී.මම්.මච්.ාතුන්කා
මි,

1601ා ගෝනුේා
නැා ගනහිර

ගාා ේා ගදර මාකඳුර
ා ගෝනස්ා

ඊ.මම්.ව.ව.මේ.මදි
න්සිාංහ මි,

1602ා හමේටින්ප්පුඒ

ා ගෝනුේා ා ගෝනස්ා

ආර්.ඩි.පී.ව.ා ක් ග.රා
ිපක් ග ම,ා

1603ස්ේලි,ාගම

පන්නා ර් උතුර
ඒැලිපැන්නගහමුේා

0776267408

ව.මම්.,ස්ඒතී
ා ම,

1604ස්තාාංකාඒ

මගාර
පාර ා ගෝනුේා ා ගෝන
ස්ා

0715558581

මම්.පී.ආර්.ාන්දිමා
ේ මාරසිාංහ ම,ා

1605්ඹකන්ද

බඩේගම පාර
ආඬි,ාගම ා ගෝනස්ා

0789779718
0719348841
-

0776082858
0713431750

0718036282

-

-

0716156163

85

86

87

0713431750

0718036282
0716156163

-

0714489328

0777479025

0776267408
-

-

-

0713811427
84

0776082858

ව.මම්.ා ේ.මාගි,ඒ
න්න ා ම,

1606ඉරබඩගම

ා ගෝනුේා ා ගෝනස්ා

මම්.පී.ආර්.ාන්දිමා
ේ මාරසිාංහ ම,ා

1607ා හන්ඩි,ගා

බඩේගම පාර
ආඬි,ාගම ා ගෝනස්ා

මයි.බී.මම්.ා රක් ගසි
නිේ න් ම,ා

1608ඒැ ා ක,ාඒ

මැේාඒ ලිහින්,ාගම

මච්.මම්.ාතුන්කා
ප්රස්ාදිනී ගුණරත්න
මි,

1609පන්ඒාකුඹුර

පන්ස්ා
පාර මාකඳුර ා ගෝනස්ා

242

0772177425

0766292277

0777479025

0713810907
-

0777479025
0713811427

0715558581

0713811427

0713810907
0775317559

0714489328

0775317559
0777479025

-

-

-

0713811427
0772177425

0766292277

ිමුමෙ 06
ආපදා කළෙනාකරණයග ස්ම්බන්O නදේනකුත් දේස්ේවා ස්පයන
ආය නයන් ස්ම්බන්O කරග ෙැකි නාොවලිය
කුරුණමගල" දිස්ථත්රි්ව දේමකම් කාර්යාසිය කාර්ය ෙණ්ඩලය
මනු
මාංක,

නෙ

නතුර

රාජකාම.
දුරකාන
නංකය

ජංගෙ දුරකාන
නංකය

1

ගාමිණි ඉාාංගර්න ම,ා

Èia;%sla f,alï$Èidm;s

037 2222235

0773649222

2

ආර්.මම්.ආර්.රත්නා,ක ම,ා

037 2224463

0714416696

3

කමේ මමරසිාංහ ම,ා

w;sf¾l Èia;%sla f,alï
( පාාන)
w;sf¾l Èia;%sla f,alï
^ස්ාංඒර්ධ්න&

4

ඩබ්.ව.මස්ථ.ඒාස්ාමුණි මි,

ස්හකාර දිස්ථත්රික් ග ා ේකම්

037 2226253

0718505196

5

ඩබ්.මම්.මන්.මස්ථ.ස්ා ේා ස්කර මි,

පන්පාාන නිාධ්ාන්

037 2227875

0718388845

6

මම්.මම්.ඩී.ා ක් ග.මාහිටි ම,ා

ප්රධ්ාන ඉාංජිා න්රු

037 2220019

0715676944

7

බී.ජී.බී.මස්ථ.ි,සිාංහ ම,ා

ප්රධ්ාන ගණකාධිකාරී

037 2220154

0718156143

8

ා ක් ග.ජී.මස්ථ.කුමාන් මි,

ගණකාධිකාන්

037 2220125

0714432529

9

මේ.මස්ථ..ධ්නාංි, ම,ා

ගණකාධිකාන්

037 2221312

-

10

ආර්.මම්.ව.බාංඩාර ම,ා

ප්රධ්ාන මා,න්්ර ස්ගණන

037 2224465

0713746529

11

මම්.ව.බී.මස්ථ.ඩී.බණ්ඩාරනා,ක
මි,

මධ්යක් ග

037 2221725

0777724266

12

ලුම්ිමණි පු ථපකුමාන්

037 2222488

0714395013

13

ස්න්්ා නිේමිණි මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ක්රම
ස්ම්පාදන)
ස්හකාර මධ්යක් ග (ක්රම
ස්ම්පාදන)

037 2222488

0174461754

14

දර්ියකා ි, මාක මි,

ස්හකාර මධ්යක් ග (ක්රම
ස්ම්පාදන)

037 2222488

0718016924

15

ඩබ්.මම්.ව.බී.ි, මාක ම,ා

ස්හකාර පුපුරණ ්රඒය පාාක

037 2222738

0716819471

16

මම්.මස්ථ.මම්.ස්ෆථරාස්ථ ම,ා

දිස්ථත්රික් ග දිස්නැගුම මධ්යක් ග

037 2232057

0777076050

17

කාාංාන මා බ්සුන්දර ම,ා

දිස් නැගුම ගණකාධිකාන්

037 2223050

0718195584

18

මච්.මම්.සී.මේ.ා ක් ග.ා හරත් ම,ා

ා ේ ථශ ස්ාංයා ා ේනඥ

037 2223955

0717218013

19

ජී.ජී.හන්ස්ථාන්්ර ම,ා

ා පොා හොර මාංශය ස,

-

-

20

නිරූපා රත්නා,ක මි,

කුඩා ඒයාපාර( ස්හකාර
මධ්යක් ග )

037 2226755

0718255273

21

ා හමේටිා ව ම,ා

කින්ම් මිණුම් (කාර්,,ාාර
නිාධ්ාන්)

037 2228770

0724148764

( ස්ැාසුම්)
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037 224493

දිස්ථත්රික් ග ස්ම්බන්ධීකාරක (ස්මාි
ආරක් ග ණ)
ස්මාි ා ස්ඒා/රාිය ා නොඒන
ස්ාංස්ධ්ාන/ඒැඩිහිටි
ළුාදායි්ා මාංශය ස,/මානඒ
ස්ම්පත්/ඒෘත්තී,
මාර්ා ගෝපා ේශය සන
ළමා හා කාන්්ා ක යුතු
වකක,

22

මච්.ා ක් ග.මම්.ආර්.දිස්ානා,ක ම,ා

037 2221895

0714489226

23

ඩබ්.මම්.මමර මාක ම,ා

-

0714416682

24

ඩී.ටී.මම්.සුමිත් ස්මන්් ම,ා

037 2221231

0714990338

25

මම්.කාාංානා සුාසිාංහ මි,

-

0710533319

26

පී.මම්.මස්ථ.බාංඩාර ම,ා

ස්ාංස්ථකෘ මක මාංශය ස,

0374937289

0715564650

27

ගරු රාගම සුග්ානන්ද හිමි

ා බ්ේධ් ක යුතු මාංශය ස,

-

0710512287

28

ආර්.මම්.ආර්. රත්නා,ක ම,ා

ඉඩම් මාංශය ස,

037 2222392

-

29

පී.මම්.මමි්ා කුමාන් ා ම,

ප්රඒෘත් ම මාංශය ස,

037 2221650

0724664087

කුරුණමගල දිස්ථත්රි්වකදේ ප්රාදේශීය දේමකම්වරුන්
නෙ

ප්රාදේශීය දේමකම්
දේකොට්ඨාශය

දුරකාන නංකය
රාජකාම.

ජංගෙ

මච්.මම්.ා ේ.මම්.ා හරත් මහ්ා (ඒැ.බ)

ගින්බාඒ

0372053604

0716070757

පී.මම්.මස්ථ.පී.ප මරාි මි,

ගේගමුඒ

0372253038
0372253129

0718277096

ඩබ්.ආර්.ඩබ්.ආර්.ඒැලිළිටි, මහ්ා

ඇහැටුඒැඒ

0372253397

0763116993

මච්.මම්.ා ේ.මම්.ා හරත් මහ්ා

මහඒ

0372275238

0716070757

ඩබ්.මම්.ා ස්නා මස්ථස් මහ්ා (ඒැ.බ)

මඹන්ා පොා

0372253381

0777580521

ා ේ.මම්.මයි.ආර්.ා ක් ග.ි,සුන්දර මහ්ා

ා කො ා ඒා හර

0372260284

0714471127

මම්.ආර්.මම්.ඉම්රාන් මහ්ා

රස්ථනා,කපුර

0374943293
0373975060

0772965505

ඊ.මම්.පී.වකනා,ක මහ්ා

නිකඒැරටි,

0372260789
0372260238

0773970830

මම්.ව.මස්ථ.මාරසිාංහ මි,

ා පොේළි මගම

0372273044
0372273128

0718602513

මම්.ව.මස්ථ.මාරසිාංහ මි,

ඉබ්බාගමුඒ

0372250758

0718602513

ඩී.පී.සී.උද, කුමාර මහ්ා

ගා න්ඒත්්

0372264039
0372264038

0716666930

මම්.මස්ථ.මම්.නඒාස්ථ මහ්ා

න්දීගම

0372252329
0372252038

0712379646

මම්.මම්.බී.ව.මහඒත්් ම,ා

මාඒ්ගම

0372299238

0723421565

ආර්.මම්.පී.රත්නා,ක මහ්ා

මේාඒළිටි,

0372228422
0372223701

0718165570

ඊ.මම්.මන්.මස්ථ.වකනා,ක මහ්ා

කුරුණෑගා

0372222239
0372224538

0713078625
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ඩබ්.මස්ථ.ා ස්නා මස්ථස් මහ්ා

මාස්ථා පෝ

0372236581

0777580521

ඊ.මම්.මස්ථ.පී.වකනා,ක ා මනස්,

ීමරඹුා ගදර

0372247039
0372248010

0714416731

ඩී.මා නෝමා දිස්ානා,ක මි,

ා පොේගහා ඒා

0372243239

0714400614

පී.මස්ථ.ි, මාක මහ්ා

මාේඒ

0372278179

0714750231

ඩී.මච්.මම්.මන්.පී.දස්නා,ක මි,

කුලි,ාළිටි, නැා ගනහිර

0372248467

0724873246

ජී.පී.මස්ථ.ා ේ.ද ා ස්ොයිස්ා මහ්ා

කුලි,ාළිටි, බ හිර

0372281083
0372281881

0718215470

ා ක් ග.මම්.මච්.මස්ථ.ා ක් ග.ි,ාත් මහ්ා

ඒාන්,ා පොා

0372267238

0727005000

පී.ඩී.ආර්.ටී.ධ්ර්මඒර්ධ්න ා මනස්,

පඬුඒස්ථනුඒර නැා ගනහිර

0373974354

0713217119

ව.මම්.පී.මරම්පත් මහ්ා

බමුණාා කොටුඒ

0372267079
0373987880

0773656004

ඩී.පී.මස්ථ.කුමාර මහ්ා

පඬුඒස්ථනුඒර බ හිර

0372291506

0712991132

මන්.මම්.ා ේ.ප්රනාන්දු මි,

ිමාංගින්,

0322246264

0777701407

ඩී.ව.න,නානන්ද මහ්ා

උඩුබේදාඒ

0372286538

0714419627

මන්.ව.ව.මස්ථ.ප්රි,ාංකර මහ්ා

ා කොා බයිගා න්

0372293037

0711532650

ආර්.මම්.මස්ථ.ඩබ්.බාංඩාර මහ්ා

පන්නා

0372246247
0372246037

0716826950

කුරුණමගල osia;%sla md¾,sfïka;= .re ue;s weu;sjreka
නතුර ො නෙ
ගරු මනුර ප්රි,දර්ශය සන ,ාපා
මැ මතුමා ආපදා
කළමනාකරණ මමා්ය
ගරු ගාමිණි ි,ස්ක්රම
ා පා ර්රා මැ මතුමා  මරස්ාර
ස්ාංඒර්ධ්න හා ඒනජීස්
මමා්ය
ගරු මස්ථ.බී.නාස්න්න
මැ මතුමා මායන්්ර
ක යුතු ස්ාංස්ථකෘ මක ක යුතු
හා ඒ,ඹ ස්ාංඒර්ධ්න මමා්ය
ගරු මකිා ස්රාේ
කාන්,ඒස්ම් මැ මතුමා
මධ්යාපන මමා්ය
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ඊන්,ා ගොේා ,ක් ගස්ා

0112665404
0112665298
0112503021

0777670076

මාා හොාඒ ා බෝළිටි,

0112694630

0112861147

හාාඒ් පාර ඒාන්,ා පොා

ීමරඹුඒ කුලි,ාළිටි,

0112785141

245

0718272344

*elaia
wxlh
0112665298

-

0777239002

-

0777777703

-

ගරු ද,ාසින් ි,ා ස්කර
මැ මතුමා ක්රීඩා මමා්ය
ගරු ටී.බී.වකනා,ක
මැ මතුමා ඉඩම් රාිය
මමා්ය
ගරු ඉන්දික
බණ්ඩාරනා,ක මැ මතුමා
නිඒාස් ඉදිකිරීම් නිා ,ෝිය
මමා්ය
ගරු ්ාරානාත් බස්ථනා,ක
මැ මතුමා ස්දුලි ස්න්ා ේශය ස හා
ඩිජි ේ ්ාක් ග ණ, ළිබඳබත
නිා ,ෝිය මමා්ය
ගරු මා ශය සෝක් ග මා බ්සිාංහ
මැ මතුමා ප්රඒාහන හා සිස්ේ
ගුඒන් ා ස්ඒා නිා ,ෝිය
මමා්ය
ගරු මහිkaද රාිපක් ග
මැ මතුමා කුරුණෑගා
දිස්ථත්රික් ග පාර්ලිා ම්න්තු මන්ත්රී
ගරු නලින් බණ්ඩාර
ි,මහ මැ මතුමා
කුරුණෑගා දිස්ථත්රික් ග
පාර්ලිා ම්න්තු මන්ත්රී
ගරු තු ාර ඉදුනිේ
මමරා ස්න මැ මතුමා
කුරුණෑගා දිස්ථත්රික් ග
පාර්ලිා ම්න්තු මන්ත්රී
ගරු ා ේ.සී. මාඒතුඒා
මැ මතුමා කුරුණෑගා
දිස්ථත්රික් ග පාර්ලිා ම්න්තු මන්ත්රී

ස්ම්බන්ධීකරණ කාර්,ාා, මාංක
18.හාාඒ් පාර ා හමේටිා පොා

0112692698
0112675072

0777882882

-

මූණමා ේගම මහඒ

-

0777732116

-

මහගේකඩඒා ගේගමුඒ

-

0716936936

-

නිදහස් ඇහැටුඒැඒ

0112577777

0766540540

-

මාංක 351/2 ා මොහන්දිරම් ීමරතුාංග
මාඒ් මිගමුපාර කුරුණෑගා

0112687105
0112669307

0777766159

-

19/4 ා දඒන පටුමඟ ආදාගා
උදයාන, මුත්්ා මේටුගා
කුරුණෑගා

-

0777725697
0773580369

-

මාංක 28 හාාඒ් පාර ිමාංගින්,

-

ප්රධ්ාන කාර්,ාා, ිා මක පාස්ා
ඉදින්ළි පඬුඒස්ථනුඒර ා හමේටිා පොා

නුඒර පාර මිේාඒ කුරුණෑගා

ගරු ස්ාලින්ද දිස්ානා,ක
මැ මතුමා කුරුණෑගා
දිස්ථත්රික් ග පාර්ලිා ම්න්තු මන්ත්රී

මාංක 37 උතුරු ඒැඒ
පාර කුරුණෑගා

ගරු ා ිොන්ස්ථ න් ප්රනාන්දු
මැ මතුමා කුරුණෑගා
දිස්ථත්රික් ග පාර්ලිා ම්න්තු මන්ත්රී

මාංක 527 ා රෝස්ථවුඩ්
ඒත්් රත්කරේඒ මාස්ථා පෝ

246

0777578209

-

0372050636

0779198606

-

-

0777530448

-

0710578209

0718191167

-

-

0777589499
0777567766

-
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ගරු මමරා ළි,සීලි මි,
ආණ්ඩුකාරතුමි,

wdKavqldr
කාර්,ාා, කුරුණෑගා

0372222823

0712525100

ගරු ධ්ර්මසින් දස්නා,ක මැ මතුමා
ප්රධ්ාන මමා්ය

පළාත් ස්ාා මමා්යාශය ස, 01 ඒන
මහා පළාත් ස්ාා ස්ාංීමර්ණ,
කුරුණෑගා.

0372222121

0773030111

ගරු ාක් ග ථමන් ා ේඬරුඒ මැ මතුමා
ඒ,ඹ පළාත් ා ස්්ය ා ේශී,
දඒදය ස්මාි සුා ස්ාධ්න පන්ඒාස්
හා ළමාරක් ග ණ ා ස්ඒා කාන්්ා
ක යුතු ස්හ ස්ාා ක යුතු ළිබඳබත
මමා්ය

පළාත් ස්ාා මමා්යාාංශය ස, 03 ඒන
මහා පළාත් ස්ාා ස්ාංීමර්ණ,
කුරුණෑගා.

0372232383

0777373144

ගරු ආර්.පී.ඩි.ගුණදාස් ා දහිගම
මැ මතුමා
මාර්ග ස්ාංඒර්ධ්න ප්රඒාහන ස්දුලි
බා නිඒාස් හා ඉදිකිරීම් මමා්ය

පළාත් ස්ාා මමා්යාාංශය ස, ිමම්
මහා පළාත් ස්ාා ස්ාංීමර්ණ නඒ
ා ගොඩනැිනේා කුරුණෑගා

0372247610

0777293057

ගරු ා ක් ග.ආර්.මම්.ස්න්ධ්ය ස්මන්්
කුමාර රාිපක් ග මහ්ා
ඒ,ඹ පළාත් මධ්යාපන ස්ාංස්ථකෘ මක
හා කාා ක යුතු ක්රීඩා ස්හ ා ,්ඒන
ක යුතු ස්හ ා ්ොරතුරු ්ාක් ග ණ,
ළිබඳබත මමා්ය

පළාත් ස්ාා මමා්යාාංශය ස, 03 ඒන
මහා පළාත් ස්ාා ස්ාංීමර්ණ,
කුරුණෑගා.

0312257998

0777221895

ගරු ජූඩ් සුමේ  මා ස්රා මහ්ා
ඒ,ඹ පළාත් කෘෂිකර්ම ඉඩම් ඒාන්
මාර්ග ධීඒර ස්ත්ත්ඒ නි ථපාදන හා
ා ස්්ය ස්හ ා ගොස්ින ස්ාංඒර්ධ්න
ක යුතු ළිබඳබත මමා්ය

පළාත් මමා්යාාංශය ස, දඹුලු
පාර කුරුණෑගා.

0312250955

0777518172
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ඒරුණ
ස්මරදිඒාකර ම,ා

ඉාංජී.බී.ආර්.මස්ථ.බී
.බස්ථනා,ක ම,ා

නතුර

,smskh

නාගන්ක
ා කොමස්ාන්ස්ථ

මහ නගර ස්ාාඒ කුරුණෑගා

මධ්යක් ග

පාාත් මාර්ග ස්ාංඒර්ධ්න
ා දපාර්්ා ම්න්තුඒ 3 ඒන මහා
පාාත් ස්ාා ස්ාංකිර්ණ,
කුරුණෑගා
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037 2228874

0718601090

037222227
6

0714394973

037223411
7

037 2221301
037 2231322

මච්.ජී.ආර්.ආන්,ර
ත්න ම,ා

ා පොඩි බණ්ඩා
ම,ා

ප්රාා ේශී,
කළමනාකරු
(ඒැ.බ)

ාාංකා නිි ා ්ේ නී මග්
ස්ාංස්ථාාඒ ප්රාා ේශී, කාර්,ාා,
(ඒ,ඹ) ා නොා ,ේ
ා ස්ා නස්රත්න මාඒ් ා කොළඹ
පාර කුරුණෑගා

037
2222517

0768062883
ස්ථාානාාර
නිළධ්ාන්

කාාගුණ ස්දයා කාර්,ාා,
කුරුණෑගා

0372222382

0718156108

ස්මූපාකාර
ස්ාංඒර්ධ්න
ා කොමස්ාන්ස්ථ

ඒ,ඹ පළාත් ස්මුපාකාර
ස්ාං.ා දපාර්්ා ම්න්තුඒ පළාත්
ස්ාා ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

පළාත්
මධ්යක් ග

ඒ,ඹ ස්ත්ත්ඒ නි ප
ථ ාදන හා
ා ස්්ය ා දපාර්්ා ම්න්තුඒ
මාංක.04 ස්ේා ගොඩ
පාර කුරුණෑගා

ජී.ා ක් ග.මස්ථ.ානු්රා
්ා මි,

පළාත් ස්මාි
ා ස්ඒා මධ්යක් ග

පළාත් ස්මාි ා ස්ඒා
ා දපාර්්ා ම්න්තුඒ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

ඩබ්.ව.මස්ථ.ා ක් ග.බාං
ඩාර මහ්ා

ා ිය ථශ
නිා ,ෝිය ා පො
ලිස්ථප ම තුමා

ා ිය ථශ නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම
කාර්,ාා, මාංක 26 හරා ාෝසු
කණුඒ ඉදින්ළි කුරුණෑගා

දඒදය
ජී.මම්.මන්. මාක
රත්න ම,ා

-

0375624202

සුස්න්් ි,ාත්
ම,ා
ආා ාෝක බාංඩාර
ම,ා

-

037 2223226

0712322901

-

0372223705
-

-

0372224976

0713985157

037222497
6

0372222356

-

037
2228818

-

0372223267

-

(ඒ,ඹ පළා්)

මේ.මච්.කුා ර්
මහ්ා

ා ක් ග.ව.ඩී.ා ස්රසිාං
හ ම,ා

මච්.ඩබ්.මම්.ා ස්
නාරත්න ම,ා

කළිා කඩුළිටි,
ම,ා
දඒදය ාන්දන
කැන්දගමුඒ ම,ා
(ඒැ.බ)

නිා ,ෝිය ා පො
ලිස්ථප ම(කුරු
ණෑගා
දිස්ථත්රික් ගක,)

නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම
කාර්,ාා, රවුම් පාර
කුරුණෑගා

ා ිය ථශ ා පොලි
ස්ථ මධිකාන්
(නිකඒැරටි,
ා කොමේශාශය ස,)

ා පොලිස්ථ මධිකාන් කාර්,ාා,
නිකඒැරටි,

0372260343

-

ා ිය ථශ ා පොලි
ස්ථ මධිකාන්
(කුරුණෑගා
ා කොමේශාශය ස,)

ා පොලිස්ථ මධිකාන් කාර්,ාා,
කුරුණෑගා

0372222228

-

ා ිය ථශ ා පොලි
ස්ථ මධිකාන්
(කුලි,ාළිටි,
ා කොමේශාශය ස,)

ා පොලිස්ථ මධිකාන් කාර්,ාා,
කුලි,ාළිටි,

0372281227

-

0372223919

-

මධ්යක් ග

ශීක් ග ණ ා රෝහා කුරුණෑගා
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-

037226034
4

-

-

-

දඒදය මන් පරීඩ්
ම,ා

පළාත් ා ස්්ය
ා ස්ඒා
මධ්යක් ග ක
ඒ,ඹ

පළාත් ා ස්්ය ා ස්ඒා
මධ්යක් ග ක කාර්,ාා, (ඒ,ඹ)

0372227727

-

037 2228408

-

ා කොමස්ාන්ස්ථ

ආයුර්ා ේද ා දපාර්්ා ම්න්තුඒ
ා කොළඹ පාර කුරුණෑගා

ජී.ඩබ් ා ේශය සප්රි,
ම,ා

කළමනාකරු
(ක්රිහන) ඒ,ඹ

ිා මක ිා ස්ම්පාදන හා
ිාාපඒහන මණ්ඩා, දඹුේා
පාර කුරුණෑගා.

මන්  මාකරත්න
ම,ා

පළාත්
මධ්යක් ග

ස්ත්ඒ නි ථපාදන හා ා ස්්ය
ා දපාර්්ා ම්න්තුඒ මාංක 4
ස්ේා ගොඩපාර කුරුණැගා

0372223705

0727031395

ස්හකාර
මධ්යක් ග

කාාප කාර්,ාා, (ඒ,ඹ)
ඒනජිීම ස්ාං.ා දපා 310/4ව පළමු
පටුමග මහා ස්න් මාඒ් මිගමුඒ
පාර කුරුණෑගා

0372232822

0718064991

කළමනාකරු

ශ්රී ාාංකා ගමනාගමන මණ්ඩා,
කුරු.උතුරු ඩිා පෝඒ බඩගමුඒ
ා ්ෝර,ා,

037 2222320

-

ඩී.ජී.මා ශය සෝකා
ස්ථඒර්ණා්ා මි,

නිා ,ෝිය
ා කොමස්ාන්ස්ථ

ා ගොස්ින ස්ාංඒර්ධ්න
ා දපාර්්ා ම්න්තුඒ නුඒර පාර
කුරුණෑගා.

බ්රිා වඩි,ර් මාංජුා
ගුණසිාංහ ම,ා

බළා ස්නාධිප
 ම

532 බාා ස්නා මූාස්ථාාන,
ඒැඒරවුම කුරුණෑගා

011 3075227

-

ා ම්ිර් ආර්.මම්
රණසිාංහ ම,ා
ශ්රීාපාහ

සිස්ේ
ස්ම්බන්ධීකර
ණ නිාධ්ාරීකුරුණෑ.

532 බාා ස්නා මූාස්ථාාන,
ඒැඒරවුම කුරුණෑගා

037 2220894

-

-

දිස්ථ.්රුණ
ා ස්ඒා නිාධ්ාරී

ිා මක ්රුණ ා ස්ඒා ස්ාාඒ
දිස්ථත්රික් ග කාර්,ාා, කුරුණෑගා

037 2223323

-

ප්රාා ේශී,
කැණීම්
ඉාංජිා න්රු

භූ ස්දයා ස්මීය ක් ග ණ හා ප්ේ
කාර්,ාාංශය ස, මාංක 11
ා මොන්නෑකුාම පාර ඒැහැර
කුරුණෑගා

037 2230858

0716788371

මච්.මම්.බී ා හරත්
ම,ා

පළාත් පාාන
ා කොමස්ාන්ස්ථ
(ඒ,ඹ)

ඒ,ඹ පළාත් පාාන
ා දපාර්්ා ම්න්තුඒ පළාත් ස්ාා
ස්ාංකිර්ණ, ා දඒන මහා බී
ා දොරටුඒ කුරුණෑගා

037 2228039

-

පී.ව.මස්ථ.මම්
මාරසිාංහ මි,

පළාත් ාාර
මධ්යක් ග
(ඒ,ඹ)

පළාත් ාාර මධ්යක් ග කාර්,ාා,
මාර්ග ස්ාංඒර්ධ්න මධිකාන්,
පුත්්ාම පාර කුරුණෑගා

037 2223250

-

මස්ථ.මම්.ව.ආර්.
ා ස්නස්රත්න ම,ා

ව.මච්.සුමනා ස්න
ම,ා

මයි.මම්
ා ස්නස්රත්න ම,ා

හර් මහ්ා
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0372223158

037 2222184
037 2225487

-

-

-

-

-

-

037223282
2

-

-

-

-

-

-

-

මයි.මම්.මස්ථ.බාංඩා
ර ම,ා

කළමනාකාර
මධ්යක් ග

ඒ,ඹ ,න්ා ත්රෝපකරණ
මධිකාන්, මාංක 95 දකුණු රවුම්
පාර කුරුණෑගා

037 2222538

0713622246

ඉාංජි බී.ව.මස්ථ.මස්ථ
ා පා ර්රා ම,ා

දිස්ථත්රික් ග
ඒාන්මාර්ග
මධ්යක් ග

දිස්ථ.ඒාන්මාර්ග මධ්යක් ග
කාර්,ාා, ්ැ.ා ප.44 නුඒර
පාර කුරුණෑගා

037 2222532

-

කළමනාකරු

ප්රාා ේශී, ා  ලිා කොම්
කාර්,ාා, නුඒර පාර
කුරුණෑගා.

037 2222231

-

මධ්යක් ග
(ඒ,ඹ)

නාගන්ක ස්ාංඒර්ධ්න මධිකාන්,
ඒ,ඹ පළාත් කාර්,ාා, මාංක
03 මිහිදු මාඒ් කුරුණෑගා

පී.ව.ලි,නාරච්චි
ම,ා

ප්රධ්ාන
ඉාංජිා න්රු

ස්දුලිබා මණ්ඩා, නුඒර පාර
කුරුණෑගා.

037 2222192

-

පළාත්
මධ්යාපන
මධ්යක් ග
(ස්ාංඒර්ධ්න)

ඒ,ඹ පළාත් මධ්යාපන
කාර්,ාා, නුඒර පාර
කුරුණෑගා.

037 2222376

-

ප්රධ්ාන
ඉාංජිා න්රු

ප්රධ්ාන ස්දුලි ඉාංජිා න්රු
කාර්,ාා, ාාංකා ස්දුලිබා
මණ්ඩා, නුඒර පාර
කුරුණෑගා

ඩිම.මස්ථ.මස්ථ
ළි,සිාංහ ම,ා

මන්.මච් ා ප්රමාඒතී
මි,

මස්ථ.මේ.මම්.ඩී.ඩී.
ව.ස්මරතුාංග ම,ා

037 2230134
037 2223815

037 4936573

0715348190

-

-

-

-

-

-

037 4942713

ස්ාාප ම

ාාංකා රතු කුරුස් ස්මාි,
කච්ා ච්න් පාර කුරුණෑගා

037 2223144

ඉන්දික ා ිෝශය සප්
ම,ා

කළමනාකරු

ඒර්ේඩ් ස් න් ාාංකා ඇහැටුඒැඒ

037 5640132

ඒැඩස් හන්
කළමනාකරු

ඒර්ේඩ් ස් න් ාාංකා න්දිගම

037 4944121

බැසිේ ප්රනාන්දු
ම,ා

කළමනාකරු

ඒර්ේඩ් ස් න් ාාංකා ගින්බාඒ

037 5629114

ගරු ස්ාගර
ා පා ර්රා ළි,තුමා

මධ්යක් ග

ිනා ස්් පැේාන්ා දනි,
මාස්ථා පෝ

037 2237147

250

-

037 2222192

ව.මම්.බී.මා බ්රත්
න ම,ා

ශය සෂිකා ස්මරතුාංග
මි,

-

0773525779

037222314
4

0773760236
0772012002
0773404163

-

-

ඉංජිදේන්රුවරුන්
නෙ

,smskh

නතුර

rdcldß
fm!oa.,sl
ÿqrl:wxlh
oqrl:
wxlh

පී.ව.මස්ථ.මන්.මාරසිාංහ
මි,

පළාත් මධ්යක් ග ක

පළාත් මධ්යක් ග ක කාර්,ාා, කුරුණෑගා

0372223250
0372228076

-

මස්ථ.මේ.මම්.ඩී.ඩී.ව.ස්ම
රතුාංග ම,ා

ප්රධ්ාන ඉාංජිා න්රු
(පළාත්)

පළාත් මධ්යක් ග ක කාර්,ාා, කුරුණෑගා

0372228836
0372228076

-

ඩී.ටී.ඩබ්.ගාමිණී ම,ා

ා ිය ථශ ඉාංජිා න්රු

පළාත් මධ්යක් ග ක කාර්,ාා, කුරුණෑගා

0372056534
0372228076

-

ඩී.ජී.යූ.ධ්ර්මපාා ම,ා

ගණකාධිකාන්

පළාත් මධ්යක් ග ක කාර්,ාා, කුරුණෑගා

0372222528
0372228076

-

ව.මම්.ා ේ.ා ක් ග.මා බ්සිාං
හ මි,

පන්පාාන නිාධ්ාන්

පළාත් මධ්යක් ග ක කාර්,ාා, කුරුණෑගා

0372222528
0372228076

-

රූළිකා ා නත් මකුමාන්
මි,

පන්පාාන නිාධ්ාන්

පළාත් මධ්යක් ග ක කාර්,ාා, කුරුණෑගා

0372222528
0372228076

ආර්.මම්.පී.රත්නා,ක
ම,ා

ප්රධ්ාන ඉාංජිා න්රු

ප්රධ්ාන ඉාංජිා න්රු කාර්,ාා,
කුරුණෑගා

0372223252

ා ේ.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.ුණුකු
ඹුර ම,ා

ස්ධ්ා,ක ඉාංජිා න්රු
(කුරුණෑගා)

ස්ධ්ා,ක ඉාංජිා න්රු කාර්,ාා,
කුරුණෑගා

0372223228

මස්ථ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.ා ස්නා
නා,ක මි,

ස්ධ්ා,ක ඉාංජිා න්රු
(කුලි,ාළිටි,)

ස්ධ්ා,ක ඉාංජිා න්රු
කාර්,ාා, කුලි,ාළිටි,

මයි.මයි.මයි.ඉනාන්
ම,ා

ස්ධ්ා,ක ඉාංජිා න්රු
(මහඒ)

ස්ධ්ා,ක ඉාංජිා න්රු කාර්,ාා, මහඒ

251

-

0372281878

-

0372257237

-

,xld úÿ,sn, uKav,fha ks,OdÍka
ku

;k;=r

පී.ව.ලි,නාරච්චි ම,ා

ප්රධ්ාන ඉාංජිා න්රු

ව.ා ස්ෝමරත්න ම,ා

ඉාංජිා න්රු ස්හකාර

,smskh
ප්රධ්ාන ඉාංජිා න්රු කාර්,ාා, ාාංකා
ස්දුලිබා මණ්ඩා, නුඒර
පාර කුරුණෑගා
ප්රධ්ාන ඉාංජිා න්රු කාර්,ාා, ාාංකා
ස්දුලිබා මණ්ඩා, නුඒර
පාර කුරුණෑගා

rdcldß
ÿqrl:k
wxlh

fm!oa.,sl
oqrl:k
wxlh

0372222192

0714215522

0372222449

0714298993

cd;sl c, iïmdok uKav,fha ks,OdÍka
ku

;k;=r

,smskh

මයි.මම්.ඩබ්.ා ක් ග
.ඉාාංගසිාංහ මි,

නිා ,ෝිය
ස්ාමානයාධිකා
න් (ඒ,ඹ)

ප්රාා ේශී, ස්හ, ා ස්ඒා
මධ්යස්ථාාන,(ඒ,ඹ)

මම්.ව.ජි.සුස්න්
් ම,ා

ස්හකාර
ස්ාමානයාධිකා
න් (ඒ,ඹ)

ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාාපඒහන
මණ්ඩා, දඹුේා පාර
කුරුණෑගා

ජි.ඩබ්.ා ේශය සප්රි,
ම,ා

කළමනාකරු
(ක්රිහාන) ඒ,ඹ

ප්රාා ේශී, කාර්,ාා, ිා මක
ිාස්ම්පාදන හා ිාාපඒහන
මණ්ඩා, දඹුේා පාර
කුරුණෑගා

ඩබ්.ආර්.ප මරත්
න ම,ා

දිස්ථත්රික් ග
ඉාංජිා න්රු
(කුරුණෑගා)

rdcldß ÿ.
wxlh

fm!oa.,sl
oqrlwxlh

*elaia
wxlh

037-2223158

077-3404140

037-2223158

077-2017799

-

037-2223158

077-7489653

-

037-2223158

077-7894709

-

ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාාපඒහන
මණ්ඩා, දඹුේා පාර කුරුණෑගා

-

මම -

252

දිස්ථත්රි්ව වාම. ොර්ග නධය්වෂ කාර්යාලය - කුරුණමගල
නෙ

නතුර

ඉංජි . එච්.ජී.ොලනී
කුලසිංෙ ටුය

ලිියනය

වාම.ොර්ග නධය්වෂ කාර්යාලය,
ැ.දේප.44, නුවර පාර, කුරුණමගල

වාම.ොර්ග නධය්වෂ

රාජකාරී
දුරකාන
නංකය

fm!oa.,sl
oqrl:k
wxlh

0372222253

0718454768

0312299639

0718003882

ඉංජි .
එම.පී.දේ්ව.ජයතිචලක
ෙයා

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග
ඉංජිදේන්රු,
කටුගම්දේපොල

ඉංජි
.ආර්.ඩී.ඒ.දේශශප්රිය
ෙයා

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග
ඉංජිදේන්රු,
වාම.යදේපොල

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග ඉංජිදේන්රු
කාර්යාලය , වාම.යදේපොල

0372268026

0718277635

ඉංජි .පී.එම්.ියයදාස්
ෙයා

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග
ඉංජිදේන්රු,
ළධකවැරපාය

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග ඉංජිදේන්රු
කාර්යාලය,
ළධකවැරපාය

0372260201

072590986

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග
ඉංජිදේන්රු, ගමගමුව

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග ඉංජිදේන්රු
කාර්යාලය,
ගමගමුව

0372253021

0718003885

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග
ඉංජිදේන්රු, හිම.යාල

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග ඉංජිදේන්රු
කාර්යාලය ,
දේදදේෙමගමුව,ඉේබාගමුව

0372259625

0714443676

ප්රාදේශීය වාම.ොර්ග ඉංජිදේන්රු
කාර්යාලය, දේගෝනවිල,ොකදුර

ඉංජි .ආර්.
එම්.ඒ.දේ්ව.
බංඩාර ෙයා
ඉංජි .
ජී.එම්.ජී.එස්ථ.රත්නාය
ක ෙයා

වයඹ m<d;a iNdfõ .re uka;%Sjreka
නෙ

rdcldrs ,smskh

oqrl:k wxlh
rdcldrs
fm!oa.,sl

ගරු ා ිොහාන් ප්රනාන්දු මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0777314223

ගරු ා මොා හොමඩ් න්ස්ථස් ිඒහර් ා
මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0777416920

ගරු මතුා ස්ා ේසිාංහ මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0777742394

ගරු ධ්ර්මසින් බණ්ඩාර මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0777397828

ගරු කුමාර ීමර් ම ාන්්රසින් මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0716551463

ගරු ව.පී ීමර් මරත්න මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0717605658

ගරු බණ්ඩාර රාිපක් ග මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0718258966
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ගරු නිාන්් සුපුන් රාිපක් ග
මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0779593888

ගරු මච්.මම්.ස්මන් ප්රි, ා හරත්
මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0714840324

ගරු ඒයි.ව.ාන්දන ප්රස්ාේ ,ාපා
මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0773231784

ගරු ළියුමාේ ා හරත් මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0714287329

ගරු මාංජුාා දිස්ානා,ක මැ මනි,

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0718191168

-

0714815575

-

0715330158

-

0775512127

-

0777373992

ගරු මස්ාංක නඒරත්න මැ මතුමා
ගරු සුමිත් කුමාර රාිපක් ග මැ මතුමා
ගරු කමේ ඉන්දික මැ මතුමා
ගරු කමේසින් ා හරත් මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා
ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා
ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා
ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

ගරු ා රෝහණ ාන්්රකුමාර බස්ථනා,ක
මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0711140555

ගරු ප්රි,න්දන ා ප්රමදාස් මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0777449249

ගරු මේහාමි රත්නා,ක මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0716542117

ගරු නිමේ කරුණා මාක මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0727072242

ගරු ආනන්ද ාන්්රාාේ මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0758082552

-

0773069523

-

0777443980

ගරු මස්ාංක ස්රධීර ා පා ර්රා මැ මතුමා

පළාත් ස්ාා ස්පක් ග නා,ක
ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා
ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

ගරු ඩී.පී.මජිත් ා රෝහණ මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0776231613

ගරු ව.ව.ප්රී ම ා මොහාන් ා පා ර්රා
මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0773622590

ගරු මම්.මස්ථ.ා පා ර්රා මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0728292014

ගරු මාංජුා ශ්රී ආර්.බාංඩාර මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0714804900

ගරු මේ.මම්.මස්ථ.ස්හබ්දීන් මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0773118778

ගරු මස්ථ.පී.ප්රස්න්න ාමේ ා ස්නරත්
මැ මතුමා
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ගරු රාංජිත් ඩ,ස්ථ මා බ්ස්ක්රම මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0715332555

ගරු නාමේ කරුණාරත්න මැ මතුමා

ඒ,ඹ පළාත් ස්ාා
ස්ාංීමර්ණ, කුරුණෑගා

-

0718220005

කුරුණමගල දිස්ථත්රි්වකදේ ස්ංවර්ධන ළධලධාරීන් ියලිබද දේ ොරතුරු
න්ම.බාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

ා හමේටිආරච්චිගම

පී ඩි.මම්.ළි.කුමාර

077-6312731

-

ගරුළුළිටිගම

ඩබ්.ටි.මම්.මාංගලිකා කුමාන්හාමි

071-2279768

-

මා,පුර

ආර්.මච්.මම්.මස්ථ.ාතුරාංග

071-1272535

-

ඒරාඒැඒ

මම්.ව.රාංදිකා ාක් ගමාලි

077-8802408

-

ස්ඟා බෝපුර

මස්ථ.මන්.ඩබ්.මම්.ව.ස්තමාලි

071-8270604

-

ඒන්නිනා,ක
ා ස්ෝා ේඒැඒ

මම්.ා ක් ග.මස්ථ.ාන්්රා ස්න

078-8825235

-

ි,න් මපුර

ළි.මම්.ආර්.මේකුමාන්

071-9544736

-

බහා ර්

ඊ.ආර්.ළි.ා ස්නස්රත්න

071-1735784

-

පැරකුම්පුර

ඩි.මම්.ළි.ප්රි,දර්ශය සනි

072-1003729

-

හේමිේාගා

ආර් සි.ටි.ආනන්ද

071-9485525

-

 මිමන්ා පොකුණ

ජී මන් සි.ස්රා ස්න

071-3581545
072-9428435

-

මහා ස්න්පුර

බී පී ආර්.ළි.ා බොකාගම

072-2009217

ස්ැරසුම්ගා

ා ක් ග ඩී ඩ්.ස්ජි්කුමාන්

071-7766056

හරුගා

ආර් සි.ා ක් ග.රාිපක් ග

071-7907646

-

ීමරා පොකුණ

මයි.ඩබ්.මස්ථ.ධ්නඒර්ධ්න

071-7766056

-

දම්ා ස්ෝපුර

බී.ව මස්ථ ප්රි,ාංකර

071-0568013

-

හස්ථථිරාිපුර

ආර්.ඩබ්.මස්ථ.රණතුාංග

071-9504894

-

ා ස්ෝා ේපුර

මම්.ඩි.දම,න් ම

072-5640798

-

්ම්මි ගම

මච්.මම්.මස්ථ..සුම මරත්න

071-4588371

-

ා පෝාන

ඩබ්.ටි.මම්.ළි.මයි.ා ්න්නා කෝන්

071-65209
072-8592150

-

-

පහා ගින්බාඒ

ඩබ්.මම්.මන්.මස්ථ.ා ප්රමාන්්ර

071-1603480

-

ා ේරගා

මච්.මම්.මස්ථ.ා හරත්

0772250696

-

ඉහා

ආර්.ඊ.ිම.සි.ා ේ.රත්නමාා

072-5335871

-

071-9249850

-

මරන්දන්කඩඒා
ඉහා ගින්බාඒ

ඊ.මච්.මම්.සි.ා ක් ග.දස්නා,ක
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ා කොක් ගමඩුඒ

මච්.මම්.සි..ා හරත්

071-1401124

-

්ඹුත්්

ඩි.මම්.ා ක් ග.ි,ස්ාංජීඒනි දිස්ානා,ක

077-4376023

-

්ම්මැන්නාඒ

ා ක් ග.ඩි.නිශය සාන්් කුමර ීමරසුන්,

071-1861154

-

මයිාෑඒ

මච්.මම්.සි.ා හමේටිආරච්චි

මඩිා ව

ව මස්ථ.මස්ථ.ස්ක්රමසිාංහ

071-8788673
071-3147966
071-6752201

මලි,ාඒැටුනඒැඒ

මච්.මම්.ළි.ව.ිම.ා හරත්

071-2656200

-

ගම්ා පොා

ඩබ්.ළි.ඩි.ඩි.මම්.රූපසිාංහ

071-0578971

-

ස්ාංගප්පාා

ා ේ.ටි.මන්.ළි.ා පා ර්රා

071-7216349

-

ඒන්නිකුඩාඒැඒ

මච්.මම්..මස්ථ.පී ා හරත්

077-4760159

-

ප්ා න්ඒැඒ

ිම මම් සී පී බස්ථනා,ක මි,

071-1361304

-

ස්දගා

ඩී මම් ප්රි,න්් කුමාර දිස්ානා,ක
ම,ා
ඩි.සි.ළි.කුමාර ම,ා

071-7993316

-

ගින්බාඒ
ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,
ගින්බාඒ
ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,
ගින්බාඒ
ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,
ගින්බාඒ
ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,
ගින්බාඒ
ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,
ගින්බාඒ
ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,
ගින්බාඒ
ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,

ඊ.මම්.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා
ඊ.මම්.ව.වකනා,ක ම,ා
ඩබ් මම් මස්ථ ිම ඒන්නිනා,ක ම,ා
මච් ළි ජි මස්ථ ා ක් ග හිත්ා ගොඩළිටි,
ම,ා
ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ඒාස්ා ම,ා
 මස්ථස් බණ්ඩාර කුමාරසිාංහ ම,ා

072-5425551
0372053604
071-0791473
0372053604
071-4759919
0372053604
071-8601155
0372053604
071-9608574
0372053604
072-7055928
0372053604
071-6558452
0372053604

-

-

ගමගමුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ
36 මහනාන්ා න්න්,
උතුර
37 මහනාන්ා න්න්,
දකුණ
38 ඒෑඒරණඒැටි,
39 ඉහා
නාන්ා න්න්,
40 නේාච්චි,
41 ා ප්ේා දෝගම
42 කාටුඒැඒ
43 මැදඒච්චි,
44 ා ්ෝරඒ
45 නාා හමේටිකුාම
46 ඉහාගම

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

ඩී.ව.මච්.ඩබ්.දස්නා,ක ම,ා

071-6536336

-

ඩී.ජී.මන්.ා ේ.ා ක් ග.මත්්රගම මි,

071-0568716

-

මච්.මම්.ා ක් ග.ව.මන්දරඒැඒ මි,

071-1778551

-

ඩී.ජී.පී.මස්ථ.ීමරරත්න මි,

071-5690274

-

සී.මයි.යූ.ීමරා ස්කර මි,
ඩබ්.ව.මස්ථ.මන්.ා පා ර්රා මි,
පී.ඩබ්.මන්.පී.ා ක් ග.ීමරසිාංහ ා ම,
මන්.මම්.ආර්.පේමිණී ා ම,
මච්.මම්.ඩී.ඩී.ා හරත් මි,
මස්ථ.මච්.ව.ව.මේ.ා හමේටිආරච්චි
මි,
ා ේ.මම්.යූ.ි,සිාංහ ම,ා

071-4763635
077-1503263
071-2187042
077-6532338
077-4744036

-

071-1046279

-

071-8832188

-
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-

47 ි,ිමම
48 ා නොච්චි,
49
ා කොා හොඹන්කුාම
50 පළුා ගොේා
51 මළුත්ා හරත්ගම
52 ා මොමේ ා පත්්ෑඒ
53 කරුඒාගස්ථඒැඒ
54 ඉහා පලුකන්දෑඒ
55 පහා පලුකන්දෑඒ
56 ා මොන්නන්කුාම
57 ගේගමුඒ නගර,
58 දිවුේඒැඒ
59 කුරුන්දන්කුාම
60 මහ ගේගමුඒ
61 උේප්ගම
62 බුේනෑඒ
63 ඒාස්ථඒැඒ
64
ා පොා රොත්තුකඩඒා
65 ා කොක් ගඒැඒ
66 ඒෑා ගදර
67 මඩා දොා ේ
68 ා කෝන්ඒැඒ
69 ගා න්දිවුේඒැඒ
70 කමේ කඩුඒ
71 ඒඩුගම
72 කුරුන්දෑඒ
73 පාලුකඩඒා
76 පාඩිපාංාාඒ
77 කැා ේගම
78 සි,ඹාෑඒ
79 ි,ාන්ද
80 ,ා, 04
81 ාස්ථස්නගම
82 මහගේකඩඒා
83 කුඹුක් ගඒැඒ
84 ා මොාෑඒ
85 කේාාංචි,
86 බුදුරුඒකන්ද
87 ා ස්නරත්ගම
88 මැදගම
89 මැදගම
නැා ගනහිර

මච්.මම්.සී.උද,ාංගනී මි,
මේ.මම්.ඩබ්.ඩී.ඒාාකුේා පොළ මි,

071-6684315
071-4659297

-

ා ක් ග.මම්.මස්ථ.ඩී.ා මන්ඩිස්ථ මි,

072-8649529

-

බී.මම්.මස්ථ.මච්.දිස්ානා,ක ා ම,
ඩබ්.මම්.මන්.ා ේ.කරුණාරත්න මි,
මස්ථ.ා ේ.මච්.මම්.මන්.මස්ථ.ස්මරීමර
මි,
මම්.ා ක් ග.මේ.මධු ානි මි,
මයි.මම්.ජී.මම්.කුමාන් ා ම,
ඊ.මම්.ඩී.ා ක් ග.රත්නා,ක මි,
බී.ආර්.සී.ඩී.ා ප්රමදාස් මි,
ආර්.මම්.මන්.ඩී.රත්නා,ක මි,.
ව.මම්.ඊ.යු.මා බ්ා කෝන් මි,
ආර්.මම්.මස්ථ.ආර්.රත්නා,ක මි,
මම්.මම්.ව.පී.ස්ා ේරත්න මි,
ජී.මන්.මන්.කුමාන්
ා ක් ග. මම්.ව.මම්.කුමාන්හාමි
මම්.මච්.බී.සී.මස්ථ.ා ක් ග.මාදන මි,

072-3819088
072-8649325

-

077-4667681

-

072-1742298
071-4489428
071-6061310
078-9718938
071-0414288
077-7649689
071-5183617
076-9130215
071-0522176
071-1146774
071-9621106

-

බී.ව. ස්ථඒර්ණා මේකාන් ම මි,

071-7726181

-

මච්.මම්.රත්නසින් ා හරත්
ආර්. මයි. බී. ප්රි,න්්ා නන්දනී මි,
ආර්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.රත්නා,ක ම,ා
මච්.මම්.ාලිත් ඒස්න්් ා හරත් ම,ා
ඊ. මයි. සුාාෂිනී මි,
මච්. මම්. මනුර බාංඩාර ා හරත් ම,ා
ඊ.මම්.ා ක් ග ා හරත් මි,
ආර්. මම්. පී. රාිකරුණා මි,
ටී.ආර්.මම්.මේකාන් ම ා ම,
මච්.මම්.පී.මස්ථ.ා හරත් ම,ා
මච්.මම්.ඩබ්.ා ක් ග. ා හරත් ම,ා
ා ේ.මම්.ව.සී. ි,ා කොඩි ම,ා
මච්.උපුේ ධ්ර්මප්රි, ා පා ර්රා ම,ා
ා ේ.පී. ඒස්න්් ා රෝහි් ම,ා
ජී.බී.ාමිාා කුමාන් ස්ා ේරත්න මි,
ඩබ්.ව.ා ක් ග.ප්රාාත් පු ථප කුමාර
ම,ා
මම්.මම්.ටී.ඩබ්.බාංඩාර
ආර්.මම්.මස්ථ.ඩී.රත්නා,ක

071-7721263
071-1764443
077-7649636
071-8339055
071-0317283
071-0430335
071-8332634
071-8285446
071-2683617
077-8496786
077-4568835
071-8066841
071-4368995
071-1146712
077-2677785

-

071-0503233

-

ටී. මම්. ා ප්ම මාක බණ්ඩාර ම,ා
ඩී. මේ. ි,ඒතී ා ම,
මච්.යූ.මම්.ආර්.මනුරුේධ් ම,ා
ආර්.මම්.ස්රත් රාිකරුණා ම,ා

077-7205010
077-3218886
071-8177189
076-2068920
071-8003874
070-3685852

මම්.සී.රණීමර ා ම,

071-1112474

-
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-

-

-

-

-

90 මීය ඟාෑඒ
91 පදස්ගම
92
උස්ථ/සි,ඹාන්ගමුඒ
93  මස්ථස්පුර
94 ගැමුණුපුර
95 ඇ මනිඒැටුනගා

ඩබ්.මම්.ව.ා ේ. ඒාස්ා මි,
ඩී.මම්.මයී.ීම. මේලිකා මි,

071-5794926
071-4681117

-

ඩී.මම්.ඒස්න්් බාංඩාර ම,ා

071-1146335

-

මම්.මම්.ව.ා ක් ග.ස්ා ේපාා මි,

071-5213345
076-9130212
077-3418636

-

මස්ථ.මම්.මම්.ඩී.ා ස්නාධීර
යූ.ජී.මම්.ඩී.පී.උක් ගඒත්් මි,

-

-

ිෙැටුවැව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී
වස්ෙ
74 යශදේදස්ථස්ාව
75
දේවදේෙරදේගොඩයාය
100 නන්දරවැව

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

ඩබ්.මම්.ීම.ඩී.මන්,ාඒමි,

077-2620129

-

ඩබ්.ව.නිමාලීධ්ම්මිකා කුමාරී මි,

077-0281919

-

ආර්.මම්.,මුනාකුමාරී රත්නා,ක මි,

077-6352903

-

101 ෙෙවැලි ැන්න

බී.බී.මම්.මන්.ස්දමාලි

102 ෙැදින්දේනෝරුව

මස්ථ.ඩබ්.බී.ජී.ි,ඒර්ධ්න ම,ා

071-7925184

-

103 වැලියාව

මච්.මම්.මාංජුාාා හරත් මි,

077-9425928

-

104 දේබෝංගෙ

ා ේ.මම්.සුමිත් කුමාරසින් ි,ාත් ම,ා

077-8459070

-

105 කටුගම්පලගෙ

ා ක් ග.ටී.ග,ානීා හමන් ම කුමාරී මි,

072-6818288

-

106 දේේදිළධගෙ

ඩබ්.මම්.මා හ ථ නිලුක බාංඩාර ම,ා

077-5191335

-

ජී.ව.නාලිකාඉන්්රානී ළි, මස්ථස් මි,

077-6637556

-

ඩී.මම්.සුජීඒාකුමාරී දිස්ානා,ක මි,

077-6991248

-

මර්.මම්.ිානීමකුමාන් මි,

077-4569368

-

110 මුදියන්නමගෙ

මච්.මම්.මස්ථ.ඩී.කරුණාරත්නමි,

0771844940

-

111 දිවුමගදේන්

ඊ.මමි.ව.මන්.වකනා,කමි,

078-9730579

-

112 විකාදේදළධගෙ

මයි.මම්.ඉන්්රාකුමාරී මි,

077-8075323

-

113 ෙකුලමව

ා ක් ග.මම්.බී.ටී.බාංඩාර

076-9441080

-

114 ළධ ලව

මර්.මම්.මස්ථ.පී.රත්නා,කමි,

077-6573868

-

115 ඉෙල දිගන

මච්.මම්.මම්.සී.මා බ්සිාංහ මි,

077-3361871

-

116 ළධදේ ෝගෙ

ඒයි.මම්.ා ක් ග.,ාපාමි,

077-1575412

-

117 ගලියගදිගන

ඒයි.මම්.පේමිනී දිේරුක් ගෂි ,ාපා මි,

077-0610304

-

118 ිතිචණිෙදේම

077-1836689

-

077-5351316

-

120 හිශදමව

ආර්.ඩබ්.ීමරසිාංහ
මච්.ව.මම්.ස්ථඒර්ණමාලීකුමාරී
මත්්නා,ක මි,
ව.මම්.මයි.බීම්පත්තු ම,ා

121 ිෙැටුවැව

ආර්.ඩී.ඉන්්රානී ා හරත් මි,

077-3386504

-

122 කදුරුවැව

මච්.මම්.මේ.ා හරත්

077-0610304

-

123 ිදේඹෝගෙ

පී.ව.ග,ත්රී ා ක් ායා ා හරත් මි,

076-6265919

-

124 ිදේඹෝගෙ

මච්.මම්.ප්රි,න්්ා සුාා නී මි,

077-9024990

-

107
ෙෙකත්දේනෝරුව
108
කුඩාකත්දේනෝරුව
109 දේපො ාදේන්ගෙ

119 රත්නදිවුමවැව

-

-
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125 වලත්වැව

මස්ථ.මම්.රුඒන් උද, කුමාරසිාංහ ම,ා

077-2069044

-

126 නඹඩමව

මච්.මම්.ාමරීා නළුම්කා කුමාරී මි,

077-8771138

-

127 තිචඹිම.යාව

ආර්.මම්.කායාණි මැනිා ක් ග ි,සුන්දර
මි,

077-3738243

-

128 හුමගමලමව

මේ.මච්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ාාංස්කාරම,ා

077-6027773

-

129 එම.යාව

බී.මස්ථ.කුමාරීමි,

077-5325920

-

130 නාදේකොලගදේන්

මන්.පී.පී.රාිපක් ග

0783831420

-

131 ගුරුදේගොඩ

ඩබ්.ටී.මම්.දීළිකා කායානී
ඒන්නිනා,ක මි,

077-8809574

-

132 න රගමල

ා ේ.මම්.ස්ජි්බාංඩාර ි,සිාංහ ම,ා

071-8814758

-

ෙෙව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ
ස්මාි ස්ාංඒර්ධ්න ස්හකාර
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී ( ස්මාි
ා ස්ඒා )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී ( ස්මාි
ා ස්ඒා )
ඒැඩස් හන් ස්හකාර (ස්මාි
ා ස්ඒා )
ළමා හිමිකම් ප්රඒර්ධ්න
නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒර්ධ්න
නිාධ්ාරී
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (
ස්ාංස්ථකෘ මක )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (
ස්ාංස්ථකෘ මක )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (
ස්ාංස්ථකෘ මක )
කාර්මික නිාධ්ාරී

නෙ
මච්.ව.සී.ා ක් ග.හාහා කෝන්
මි,
මච්.මම්.මන්.පී.ා ස්නාරත්න
 මාානි මා බ්සිාංහ
මයි.මමි.සී.ි,සිාංහ ා මනස්,
ඩබ්.මම්.සී.මස්ථ.ස්ා ේා කෝන්
මි,
ා ේ.ඊ.පී.උද,ාංගනී මි,
පී.මම්.මේ.ඩී.බාංඩාර
මාංජුා කරුණාදාස් ම,ා

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

0715285782

-

07176052060

-

0717870018

-

0718389129

-

0724416107

-

0717191760

-

0719351849

-

0718611749

-

0718056347

-

0713058377

-

0718491183

-

ස්ාංයාා ේන නිාධ්ාරී

මස්ථ.ඩබ්.මම්.ආර්.පී.ඒන්නිනා
,ක ම,ා
ඩබ්.පී.මන්.නිශය සානි ප මරණ
මි,
ා ක් ග.ආර්.ා ේ.කහ ළිටි, ම,ා

ා බ්ේධ් ක යුතු ස්මාා ,ෝික

මින්්ා ා හම කුමාන්

0718149236

-

ා බ්ේධ් ක යුතු ස්මාා ,ෝික

ඩබ්.ආර්.සී.ා ක් ග රණසිාංහ මි,

0726301009

-

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී ( මානඒ
ස්ම්පත් )
ස්දා්ා ක් ගා  ත්ර
ස්ම්බන්ධීකාරක
ස්ාංඒර්ධ්න ස්ම්බන්ධීකාරක

ා ේ.මව.මේලිකා ි,සිාංහ
මි,
යූ.ජී.මස්ථ.ප්ා ර්මරත්න ම,ා

0712066486

-

මන්.මම්.මස්ථ.නාස්න්න ම,ා

0712595849

-

ස්ාංඒර්ධ්න ස්හකාර

බී.මස්ථ.ගාමිණී ි,ාත් ම,ා

0711929324

-
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-

ස්ාංඒර්ධ්න ස්හකාර

ා ක.ා ක් ග.සින්,ාඒතී මි,

ස්ාංඒර්ධ්න ස්හකාර
ස්ාංඒර්ධ්න ස්හකාර
ස්ාංඒර්ධ්න ක් ගා  ත්ර ස්හකාර
ස්ාංඒර්ධ්න ක් ගා  ත්ර ස්හකාර
මූාස්ථාාන කළමණාකරු
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී ( ආපදා )

මච්.මම්.රූපඒතී ා හරත් මි,
ඩබ්.මම්.මන්.ස්ා ේරත්න ම,ා
ඩී.ඩී.සී.පී.ි,සුන්දර මි,
ඩී.මම්.මස්ථ.පී.ීමරසිාංහ මි,
ස්මන් ම නාරාංා ගොඩ මි,
ආර්.මම්.මස්ථ.පී.රත්නා,ක
ම,ා
ටී.ඩී.නදීකා ා රෝහිණි

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (
ඵාදායි්ා )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (ස්ා ේශය ස
රැකි,ා )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (ස්ා ේශය ස
රැකි,ා )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (ළමා
හිමිකම් )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (
පර්ා ේ න හා ස්න්නිා ේදන
නිාධ්ාරී )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී ( ාම
ස්ාංඒර්ධ්න )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී ( ාම
ස්ාංඒර්ධ්න )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (ාම
ස්ාංඒර්ධ්න )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (
නිපුණ්ා ස්ාංඒර්ධ්න )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී (ිා මක
වකා.ස්ම් )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී ( පූිා
භූමි)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී
(පුනරුත්්ාපන )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී ( ඒනි්ා )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී ( ළමා
ආරක් ග න)
්ාක් ග න ස්හකාර

ආර්.මම්.බී.සී.මස්ථ.රත්නමාා
ම,ා
මස්ථ.මම්.බී.යූ.ා ස්නස්රත්න
ම,ා
ආර්.මම්.මයි.පී.රත්නා,ක
ම,ා
ඩබ්.ව.මයි.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා
ආර්.බී.ඒජිර කුමාර
ගුණා ස්කර ම,ා
ආර්.ා ශය සෝාා ා ස්නස්රත්න
මම්.ව.ඒයි.මයි.ස්ා ේසිාංහ මි,
ඩබ්.ජී.ා ාස්ථලි රණසිාංහ ම,ා
ව.මම්.මස්ථ.මම්. ම්පත්තු මි,

උපා ේශය සන ස්හකාර

මස්ථ.මම්.මයි.ඒන්දන බාංඩාර
ම,ා
මස්ථ.මම්.මව.පී.ා ස්නානා,ක
මි,
ටී.යූ.ආර්.මස්ථ.ි,සිාංහ මි,
ව.මම්.ආර්.මස්ථ.ගුණරත්න
මි,
ඩබ්.මම්.පී.මච්.ීමරා ස්කර
ම,ා
මේ.ව.නදීකා මි,

මැුම් උපා ේියකා

ා ේ.මම්.සුමනාඒතී මි,

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී
(කෘෂිකර්ම )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී
( කෘෂිකර්ම )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී
( කෘෂිකර්ම)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී
( කර්මාන්් )
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරී
( මපන,න )

ආර්.ව.මම්.රණසිාංහ මි,
මස්ථ.ඩබ්.මම්.මන්
මත්්නා,ක
ජී.මම්.ජී.මස්ථ.ගන් මහ
ඩබ්.ව.සුගන්දිකා ඒාංශය සපුර
ා ේ.මර්.මම්.මයි.මම්.ි,ාත්
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0726099342
0715684690
0718479818
0702595848
0714416644
0712914039

-

0712427451

-

0777243821

-

0711777268

-

0711777275

-

0719372904

-

0713243385

-

0719020516

-

0773189644

-

0714752060

-

0718445849

-

0711491183

-

0721388549

-

0712912516

-

0716185894

-

0717771282

-

0716032303

-

0718829269

-

0718690004

-

0773523087

-

0714834406

-

0717132831

-

0719373660

-

0719622147

-

නඹන්දේපොල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ
154 - මැඩි,ාඒ

නෙ
මච්. මජිත් කුමාරනා,ක

දුරකාන නංකය
070231126

විදුත් ැපමල

155 - ා ස්රුා ගොඩ

ව.ඩී.ඩී. පු ථප කුමාර

0714003501

-

162 - උදාගම

ඩබ්.පී.මාංජුා පේමකුමාර

0725174692

-

163 - කැත්්පුඒ

බී. මාාා ා පා ර්රා

0755048309

-

170 - ඒදුරැස්ථස්

ා ක් ග.පී.ඩී. පේම කාන් ම

0768623904

-

171 - ඒාලි,

ඊ.මම්.ා රෝහිණි වකනා,ක

0774006760

-

172 - නැක ම
කුඹුක් ගඒැඒ
173 - පාාපත්ඒා

ඩබ්.මම්.මස්ථ.මේ.ඩබ්. බණ්ඩාර

0776462541

-

ා ක් ග.ජී.න,නා කුමාන් ා ස්නස්රත්න

0779552104

-

174 - ා බොරඒැඒ

ආර්.ඩී. නිර්මාා ප්රි,දර්ශය සනී

0788195213

-

175 - බක් ගමීය ඒැඒ

ඩබ්.බී.පී.ා ක් ග.රණසිාංහ

0718987421

-

176 - රා නෝරෑඒ

ඊ.ඩී. ාමින්ද ස්ම්පත් බණ්ඩාර

0716999602

-

177 - මහදිවුේඒැඒ

මච්.මම්.ජී. ඉන්දික බණ්ඩාර

0715586974

-

178 - උඩදිවුේඒැඒ

ඩී.මම්. මන්.මන්. දිස්ානා,ක

0789411620

-

179 - ඇේාබඩගම

ා ේ.පී.පී. ි,සුන්,

0711130934

-

180 - ඒරාගම්මන

ව.පී.ා ේ. රමය කුමාන්

0711593907

-

0786087420

-

181 - ා නළුම්පත්ඒැඒ ාාමින්ද නුඒන් නිමාා ස්න

-

182 - කාසිා කොා මේ
නැා ගනහිර
183 - කාසිා කොා මේ
බ හිර
184 - බැලුාංගා

බී.පී. ඉන්දිකා ප්රි,ාංගනී

මස්ථ.ා ක් ග.ආර්. දර්ශය සනී කුමාන්

0711853847/
0772985612
0714846254/
0724986419
0717230280

185 - මමුණුගම

ආර්.ඩි.ඩි. ගුණසින් ප්රනාන්දු

0713246022

-

186 - මබා කොාඒැඒ
උතුර
187 - මබා කොාඒැඒ
දකුණ
188 - කින්මැටි,ාඒ

ඊ.මම්.ි,මාලි වකනා,ක

0723145198

-

ඩබ්.බී.මම්.නන්දන ීමරා ස්කර

-

ඩබ්.මම්.මන්. මිහිර බණ්ඩාර

0714655987/
0724737167
0718794058

මස්ථ.මන්.බී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග. ශ්රී නාරා,න

0786087419

මම්.පී. මජිත් මාරසිාංහ

-

-

189- මඹන්ා පොා
උතුර
190 - මඹන්ා පොා
දකුණ
191 - උඩාංගාඒ

-

මයි.මම්.ආර්.පී. බණ්ඩාර

0711034221

-

බී.මම්.මස්ථ. බණ්ඩාරනා,ක

0724836558

-

192 - දැ්ඒ

ආර්.බී.ඩී.ළියුමිණි දස්නා,ක

-

193 - ා රොාඒ

මම්.මච්.බී.ා ක් ග. සින්ඒර්ධ්න

0771557773/071
5105140
0715732413

-

දේකොගදේවදේෙර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය
261

විදුත් ැපමල

234 - ගින්ේා

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ඒන්නිනා,ක

0778133150

-

242ා දොඩම්ා ගොේා ේගම
243- ඉ්ෑඒ

ව.මම්.මනුරාධ්ා

0775300652

-

ා ක් ග.පී.බී.මම්.කුමාන්

0717996426

-

230 - පලුා ගොේා

ඩබ්.මම්.සි. ස්ා ේා කෝන්

0712588854

-

237 -මාගම්මිේාඒ

ඩබ්.මම්.පී.ව.ස්ා ේා කෝන්

0776993247

-

241-සින්ා ස්්ගම

ඩබ්.මම්.ව.ා ක් ග.ඒන්නිනා,ක

0770824166

-

266-ඉ/ීමරදඩාන

පී.ව.නිස්ාංස්ාා සුමුදු කුමාන්

0711826424

-

251-කුදරඒාලි,

මච්.මම්.මම්.පී.ා හරත්

0713245460

-

240 - ුාඒ

මච්.මම්.නිශය සාන් ම කුමාන් ා හරත්

0711470837

-

260-ා දහැන්නෑගම

මච්.පී.ඩී.මස්ථ.ි,ඒර්ධ්න

0777192361

-

233-මීය ඒැේාෑඒ

මච්.මම්.පී.මම්.ා හරත්

0783826704

-

244-දිවුේාෑළිටි,

සී.ඩබ්.මම්.මයි.පී.ාන්්රා ස්කර

0774955483

-

236-,කඩප්

මච්.මම්.මනුාා ා හරත් කුමාන්

0776026450

-

238 - නාඒාන

ජි.ජි.නිාන් ම ළි,ා ස්න

0775902098

-

259 - මහමි්ඒ

ා ක් ග.ද,ානි සිේඒා

0783925352

-

254- මලුත්ගම

ා ේ.මම්.මන්.ව.ි,පේම

0715426912

-

256-දිගන්නෑඒත්්

බී.මම්.මස්ථ.ජි.මැණිා ක් ග

0713245491

-

255-කැා ේගම

මච්.මම්.ඩී.බී.ා හරත්

0717218216

-

253-ා කො ා ඒා හර

ව.ම්.පී.මස්ථ.මධිකාන්

0719114248

-

261-කුඩාමි්ඒ

මම්.මම්.ිානක ස්ා ේබණ්ඩාර

0715774588

-

246- මහකින්න්ද ිම

ඩී.මම්.සී.දිස්ානා,ක

0778186467

-

239-නාගා

ඩබ්.මම්.මාංගා රුඒන්කුමාර

0777495365

-

245-මහකිර්නද ව

ඩී.මම්.,ස්ස්මා බණ්ඩාර

0714694255

-

229-පලුා ගොේා ම

ා ේ.මම්.මස්ථ.යු.ි,සුන්දර

0716282832

-

258-කුඹුක් ගඒැඒ

ව.මච්.මම්.ඩී.මන්.මා බ්සිාංහ

0719191957

-

232-232 ගාකඩඒා

ඩබ්.ා ක් ග.මම්.මරන්දි ස්ක්රමසිාංහ

0712306766

-

231-පාලුඋස්ථඒැඒ

ටී.මම්.කාාංානා නිේමිණි

0710402032

-

235-හිා දෝගම

මච්.මම්.ධ්ම්මිකා ා හරත්

0771802465

-

252-ා මොරා ගොේා

මස්ථ.ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ස්මසිාංහ

0767118757

-

257-දිගන්නෑඒ

ා ක් ග.මම්.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය සනි

0716926164

-

265- ා මොන්නෑකුාම

ඩබ්.මම්.මමරා කුමාන්

0712833574

-

ප්ර.ා ේ.කාර්,ාා,

ඩබ්.මම්.සුස්න්් බණ්ඩාර

0723991035

-

ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,

මච්.පී.සී.සුනිේා්ා

0711136970

-

ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,

ා ේ.මම්.මස්ාංක රත්න ි,සුන්දර

0776629499

-

ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,

ා ක් ග.මම්.සුිානි ාස්න් මකා

0718852751

-
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ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,

ටී.ජි.මේ.ඩී.රුඒන්කුමාන්

0712601139

-

ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,

ව.පී.පී.ප්රනාන්දු

0767861801

-

ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,

මම්.යූ.ස්මරා කෝන්

0719008359

-

ප්රා.ා ේ.කාර්,ාා,

ජී.මම්.ා ත්ිා දම,න් ම

0716221611

-

රස්ථනායකපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

778727116

-

718297605

-

770150048

chandi294@gmail.com

පාාාස්ටි,

ආර්. පී. මස්ථ. මස්ථ. දිස්ානා,ක මි,
මම්. මස්ථ. ටී. පී. ා ක් ග. ස්මරා කෝන්
ම,ා
ආර්. මම්. සී. ා ක් ග. රත්නා,ක මි,
ආර්. ජී. මම්. මම්. ආන්,රත්න
ම,ා

712471388

-

ගේාැහැළිටි,

ඩී. මම්. සී. මන්. දස්නා,ක මි,

779542273

ස්ි,උදාගම

712471794

හිදඒ

ා ක් ග. මම්. මම්. පී. ා ප්රමදාස් මි,
ව. මච්. මම්. ආර්. මේ. මා,රත්න
මි,
මස්ථ. ව. මස්ථ. ා ක් ග. මමරසිාංහ මි,
ආර්. මම්. මේ. ා ක් ග. රණසිාංහ මි,
ා ක් ග. ජී. සී. රණසිාංහ මි,
මේ. මම්. සී. ස්තමාලි මි,
ඩී. පී. මන්. ව. දිේරුක් ගෂි මි,
මම්. මයි. පී. මම්. මස්ථ. ි,තුාංහ
මි,

champika264@gmail.co
m
-

ා කොළඹගම
කටුමුළුඒ

යූ. ඩී. ීම. මේ. ද,ානන්ද මි,
ව. පී. ඩී. මේ. ඩී. දිස්ානා,ක මි,

මැදගම

බී. මම්. ආර්. මම්. බාාසූන්, මි,

රා නෝරාඒ

මම්. ඩී. ජී. ස්ා ේරත්න ම,ා
බී. මම්. මස්ථ. මස්ථ. ා ක් ග. බාාසූන්,
මි,
ඩී. ා ේ. පී. මස්ථ. ස්ා ේසින් ම,ා
මස්ථ. මම්. මස්ථ. ා ර්නුකා ා ම,
මස්ථ. මච්. මම්. මයි. කුමාන් මි,
මයි. මම්. සී. ටී. මැණික් ගසින් මි,
ඩී. ඩී. මන්. පේමසින් මි,
මච්. මම්. සී. මස්ථ. ා හරත් ම,ා
මච්. මම්. මයි. ආර්. බාාසුන්, මි,

ා බෝධිමුේා
ා මොරගා න්
නින්දා ඒා

කණා පොතුහැර
ා නලිබෑඒ
කඳුා බොඩ
ඒැලිඒැහැර
ා කොස්ථා දණි,
දුනුා පෝ

කන්ා දා ගදර
මඩුක් ගකා න්
ා දම ඒ
ඒැ ැහැළිටි,
රත්මේා
මාීමා හන
කා නෝ,ා,
ස්ේබාා ගදර
ා ගොන්නඒ
කා නෝගම
 මස්ථස්ඒ

712471859
770500116
779480125
719069637
712471653

rasika1977abey@gmail.c
om
nadee269@gmail.com

714249295

-

778123291

vishaka271@gmail.com

712110771

lasantha268@gmail.com
malkibalasooriya27@gm
ail.com
dimugaya999@gmail.co
m

712097301

712471518
715987678
777909632

bmsandya@gmail.com

773418733
775918662
711901926
774007174
718955424
779007887
779414162

renuka290@gmail.com
shminduk@gmail.com
chathu211@gmail.com
ddnalani@gmail.com
hmcsameera@gmail.com
iresha274@gmail.com
sujeemahayaya@gmail.c
om

710580654

ව. ව. මන්. ශය සයාමලී මි,
ඩී. මම්. සී.මන්. ා ක් ග. දිස්ානා,ක
මි,
මච්. මම්. මයි. ා ක් ග. ා හරත් මි,
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718409560

chamini281@gmail.com

725791521

-

ා හා න්ා ගදර
උඩුගම්පාා ගදර
බැේා ේගම
මගුාාගම
මාංගමුඒ
හාංඒැේා
ගාා ගදර
මනුක් ගකන්ා හන

මේ. ආර්. ව. ාන්්රකාන් ම මි,
මම්. මස්ථ. පී. ා ක් ග. මහා,ා, ම,ා
බී. මම්. මයි. මස්ථ. බස්ථනා,ක මි,
මේ. මන්. රණසිාංහ මි,
ඩබ්.පී.මන්.සී. ස්ක්රමනා,ක ම,ා
මච්. මම්. ආර්. මස්ථ. ා ක් ග. ා හරත්
ම,ා
මන්. ව. ි,ඒර්ධ්න ම,ා
ඩී.ජී.ඩී. ාන්ද්රිකා මි,

728935630
716180968
717228435
770738645
712471747

-

717678593

-

716116921
776291734

-

ළධකවැරපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ
283 - හීා ාෝගම
284 - කැබැේාෑඒ
286 - කළුඒැන්නෑඒ
287 - දණ්ඩුඒාඒ
288 - ්රණා ගොේා
289 - පහා
ගාළිටි,ාගම
293 - නික /උතුර
294 - නික / දකුණ
295 - ස්හාරගම
296 - මාගේා ේගම
297 - මිේාා ගොඩ
298 - දි,ගම
299 හැඒැන්පැාැස්ථස්
300 - කිවුා ේගම
301 - නැබඩෑඒ
302 - තුඹුේා
304 - ගාළිටි,ාගම
305 - හා මගම්මන
306 - බුදුමුත්්ාඒ
307 - හළුපැලි,ාඒ
308 - ඒදුරැස්ථස්
309 - කන්ා ේා ගදර
310 - ුළුගේා
311 - ගාා ගදර
312 - දළුක් ගා ගොේා
313 - කරා කොා ේ
314 - ඉහා කොාගම
315 -  මිමන්,ාඒ
316 - හේමිේාෑඒ
317 - ඕ/ දිවුේාෑඒ
318 - කුඹුක් ගඒැඒ
319 - ක ගමුඒ
320 - ඇාඒක

නෙ
මචි.මමි. මයි.ළි. ා හරත්
ටි.මමි. ටිකින්බාංඩා
ඩබ්.ා ක් ග.ටී.ජී. කුමාන්
ටි.මමි.මන්.ඊ. ා ්න්නා කෝන්
ඊ.මමි. මාංජුා වකනා,ක
ආර්.මමි. මමි.ා ේ.රාිසිාංහ
මස්ථ.මචි.සි.මස්ථ. ස්මාා ස්න
ආර්මමි.ස්ා ේසුන්දර
ා ේ.මමි.ජි.මමි.ි,සුන්දර
ව.මචි.මමි.සී.ම්පත්තු
ටි.මමි. සි.ජි.ා ්න්නා කොන්
ඩිම.මමි.ආර්.ටි.ස්ා ේා කෝන්
ඩි.මමි. මයි.මමි.දිස්ානා,ක
ඩිම.මමි.ආර්.ටි.ස්ා ේා කෝන්
ව.මමි.මන්.ප්රි,දර්ශය සනි
මස්ථ.මන්.ඩිම.මමි.මමි. රුඒන්මලී
ඩී.මම්.මස්ථ.මන්. මැණිා ක් ග
මම්.මයි.බී.කායාණි බාංඩාර
පී.බී.මස්ථ.ආර්.ා පා ර්රා
ා ක් ග.ළි.මස්ථ.ආර්.ප මරණ
ඩි.මමි.මස්ථ.සි. දිස්ානා,ක
ඩිම.මමි.ව.මස්ථ.ා බෝා ගොේාාගම
මචි.මමි.ටි. නාමේ බාංඩාර
ා ක් ග.ව.ස්රත් කුාතුාංග
ඩිම.මමි.මස්ථ.ඒන්නිනා,ක
ජි.ආර්.සි.ළි. ගමා ව
මස්ථ.මමි.මස්ථ.ා ක් ග. ස්මරා කොන්
ඩිම.මමි. කුසුමාඒ ම
මස්ථ.මචි.මස්ථ.ඩිම.ා ස්මසිාංහ
මස්ථ.මචි.මමි.ඩි.මයි.ිම. ස්මරා කෝන්
ටි.මමි. ආර්.ළි.ා ්න්නා කොන්
මේ.මචි.මන්.ආර්.ාන්ස්කාර
ඊ.මව.ා ක් ග.මදින්සිාංහ
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දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

077-6383201
077-3293888
071-3488448
077-2451585
077-3669635

-

077-2654786

-

071-3556929
077-0443324
071-7512702
071-3359844
077-8631225
071-1225722

-

077-5998764

-

071-1225722
071-3702281
077-5470064
071-3804636
071-4544871
078-3168255
077-0667237
077-5738819
077-9161778
071-8674447
071-5237801
077-5778316
071-8003563
075-6327266
077-5123532
071-9114277
071-4708359
071-2106539
077-7105241
071-7768150

-

321 - ුා ාෝා ගදර
322 - රන්ා දනිගම
323 ා බෝා ගොේාාගම
324 - මාඒ්ගම
325 ළින්නා පොා ේගම
326 - සි,ඹාෑඒ
327 - කින්දිගේා
328 - ඒාසිඒැඒ
329 - දිවුේාෑා ගොඩ

ඩිම.මමි.මන්. ඒන්නිනා,ක
ා ක් ග.ජි.මස්ථ.මස්ථ.ිම. ා හරත්
ිම.මසි.මරුණ ස්ා ේසූන්,
ඩි.මමි.ඒයි.ඩි.දිස්ානා,ක
ඩිම.මමි.පුාංචිබණ්ඩා
ිම.මස්ථ.සි.ාාන්දනී
ඩිම.මස්ථ.මන්. ස්ක්රමරත්න
ව.මමි.මස්ථ.ව.මා බ්නා,ක
මස්ථ.මන්.ඩිම.මමි.ා ක් ග.ිම.ුළුගේා

077-4101570
077-3701802

-

071-2945666

-

077-8253168

-

037-5619209

-

071-8087291
077-1905043
078-8189015
077-6689938

-

දේපොමියතිචගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත්
ැපමල

330, සි,ඹාන්ගමුඒ
331,්ාාඒ
332,්ාාදළිටි,
333,කුඹුක් ගකඩඒා
334,කම්ඹුඒ ඒන
335,ගේගින්,ාඒ

ා ක් ග.මම්.ටී.පී.ා හරත් මි,
ඩී.මම්.මස්ථ.දිස්ානා,ක ම,ා
ආර්.මම්.ජී.මස්ථ.රාිපක් ග මි,
කුමුදුනී ි,මාන්න මි,
ඩබ්.මච්.ඒජිරානි ස්,නා හඒාා ව මි,
ආර්.මම්.මාානී රත්නා,ක මි,

726550051
776036940
717215522
711114202
729488767
777840079

-

336,ා පොා හොරඒත්්

ා ක් ග.මස්ථ.ආර්.පී.බී.මම්. ස්නත්
දිස්ානා,ක ම,ා

785032867

-

337,ා මොරා ගොේාාගම
338,බුේනෑඒ
339,ා ස්රුගස්ථ,ා,
340,නිකඒැඒ
341,ගාහිටි,ාගම
342,ා හරත්ගම
343,ස්ාලි,ගම
344, ඉහළ  මිමන්,ාඒ
345,මාමුණුගම
346,ප මරැන්ා න්ගම
347,මඩගේා
348,කින්බමුා ණ්ගම
349,දා ේ
350,ා පොතුස්ා
351,පේා ේකැා ේ
352, ා බෝා ගොේා
353,කුඹුකුාාඒ
354,ා පොේළි මගම
355,මමුණා කොා ේ
356,හා මගමුඒ
357,ගාා ගදරගම
358,නි,දඒා න්
359, මීය ගස්ථඒැඒ
360,මේමස්ථන

ඒස්න් ම නිස්ාංස්ාා හතගම මි,
ආර්.පී.ා රෝහිනී කුසුම්ා්ා මි,
මච්.මම්.මස්ථ.ා හරත් මි,
පී.පී.ඩී.මස්ථ.පී.ා ස්ෝමපාා මි,
පී.ඩබ්.මස්ථ.ස්ා ේසිාංහ මි,
ආර්.ඩී.පී.ස්ා ේතුාංග ම,ා
ඩී.මම්.ා ේ.පී.දිස්ානා,ක මි,
මච්.මම්.මම්.උද,ාංගනී මි,
ජී.ව.ා ර්ණුකා කුමාන් මි,
මච්.මම්.මස්ථ.මච්.දිස්ානා,ක මි,
ආර්.මම්.ඩී.මස්ථ.රාිකරුණා මි,
ඩී.ජී.ප්රි,ාංකා මි,
මම්.ා ක් ග.මන්.කුසුමා්ා ා ම,
ආර්.මම්.මම්.ා ක් ග.රත්නා,ක ා ම,
ආර්.මම්.මන්.ඩී.රත්නා,ක ා ම,
ඩබ්.ව.ව.පී.ීමරසූන්, මි,
මච්.පී.ආර්.ා ක් ග.රූපසිාංහ මි,
මස්ථ.පී.ඩී.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය සනි මි,
මයි.මම්.මහින්ද බාංඩාර ම,ා
මම්.ඩී.මම්.මාා නේ කුමාන් මි,
බී.මම්.යූ.පී.බාංඩාර ම,ා
ආර්.මම්.ා ේ.ඉඳුනිේ රත්නා,ක ම,ා
ඩී.ව.මම්.නිේමිණී මි,
මම්.පී.ඩී.ආර්.පී.ස්ක්රමසිාංහ මි,

718322508
715788188
715457216
728632917
717577311
718380002
729165534
711140695
714922186
712704453
718456855
770599290
771266389
767739094
717331623
716911946
771769788
718824583
712429023
712771311
778353681
713471356
717103915
713616654

-
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361,හත්ා පොකුණ
362,්ේපත්ඒැඒ
363,ගේකැටි,ාගම
364,ා දඹ ගා
365,ා කෝරුඒාඒ
366,ගේ ැාංඒැඒ
367,ඉදිා ගොේා
368,බාා ගොේා
369,රාඒාඇා
370,දාගම, මාමලි,
371, මාමබඳ, උතුර
372,මාමලි, දකුණ
373,මගාා ර්
374,රා ේ
375,ඒදුරැස්ථස්
376,කළුගේා
377,ා ඒාන්ා ගොේා
378, ඉහා ා ්ාිම,ාඒ
379,මඹගස්ථඒැඒ
380,බක් ගමීය ඒැඒ
381,්ාමේගම
382,කාඒාන
383,ඒැලිදේා
384,දීගම
385,ා පොන්නිාඒ
386,ා දකදුඒා
387,්ම්බුඒ
388,ා දොරා ේරුඒ
389,හාංගමුඒ
390,උතුරුඒැේා
391,ා හනඒ
392,්ේඒැහැර
393,ා කොස්ථගහඇා
394,මකුේා පෝ
395.හක් ගඒටුනාඒ
396,සි,ඹාාඒැඒ

ඩබ්.මන්.මම්.ඩී.ීමරා කෝන් ා ම,
ා ේ.මම්.සී.ඩී.ි, මාක ම,ා
ආර්.පී.මන්.මස්ථ.ආනන්ද ා ම,
ඩබ්.මම්.සී.සී.ීමරසිාංහ මි,
මච්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ා හරත් මි,
ව.මන්.මස්ථ.මැණිා ක් ග මි,
ව.මම්.ආර්.මරස්න්ද ම,ා
මන්.මම්.මන්.මස්ථ.නඒරත්න ා ම,
ීම.ඩී.මම්.ඩී.ි, මස්ථස් මි,
මච්.පී.මන්.මරුණි ාාංකා මි,
ඩබ්.ා ක් ග.ප්රස්ාංග ම,ා
ඊ.මම්.මන්.පී.වකනා,ක මි,
මම්.පී.ඩී.මයි.උඩඒත්් ා ම,
ඩී.ව.නාලිකා දම,න් ම මි,
ා ක් ග.පී.මස්ථ.ආර්.ා ක් ග.දස්නා,ක මි,
ව.මම්.මයි.ා ක් ග.ම්පත්තු ා ම,
ඩබ්.මම්.මේ.ඩී.ස්ා ේා කෝන් මි,
ආර්.ඩබ්.ඩී.ඩබ්.මස්ථ.රාිකරුණා
ආර්.මම්.ටී.ා ක් ග.රත්නා,ක ම,ා
ඊ.ා ේ.මස්ථ.නිේමිණි මි,
ව.පී.මස්ථ.ආර්.න,නානන්ද ම,ා
මච්.මම්.යූ.මස්ථ.ා හරත් ම,ා
ආර්.මම්.මස්ථ.ස්මන්කුමාන් මි,
මස්ථ.පී.ඩී.මච්.ජී.කුමාන් මි,
හාංසිකා කාාංාන රාිපක් ග මි,
ආර්.මස්ථ.ඩී.ටී.ස්ාංජීඒනී රාිපක් ග මි,
පී.ඩබ්.පී.ා ප්රමා ප මරාි මි,
ා ක් ග.ව.මම්.කපුා කොටුඒ මි,
පී.ඩබ්.ස්ම්පත් ප මරාි
මම්.ඩී.මස්ථ.මේ.ස්ා ේරත්න මි,
ඩබ්.මම්.ඩී.ආර්.ස්ක්රමසිාංහ ා ම,
ආර්.මම්.ටී.ඩබ්.කුමාර ම,ා
බී.ජී.මන්.ඩී.ා ස්නස්රත්න මි,
බී.මච්.ආර්.ඩී.ස්මාසින් මි,
ජී.මන්.යූ.ගමා ව මි,
මච්.ජි.ඩී.ා ක් ග.රූපසිාංහ මි,

777290388
710444332
726856324
719266777
712769983
713229972
724736947
712811215
775438925
784631629
724478523
716796393
714520045
716045454
723115611
772634390
714767521
713527277
712533414
713490569
776539380
713782331
714905872
724736575
717931043
774108985
773000673
777370204
773582277
721797643
728301279
716484424
714201576
715205441
719934547
711855436

-

397,්ාාා කොාඒැඒ

මේ.ව.ඩබ්.ටී.මම්.මස්ථ.ා ්න්නා කෝන්
මි,

775500075

-

398,ඇාගම
399,රැකෑවුා
400,නිකඒැහැර
401,හේමිේාඒැඒ
402, ඒැලිළිටි,
403,ා මොා රොත්්
404,කෑරාන්කඩඒා
405,ා පොේගහන්ා ගොඩ
406,මඟුේගමුඒ

ආර්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.රත්නා,ක මි,
ඊ.පී.ඩී.මස්ථ.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා
ආර්.ඩී.මස්ථ.ා ේ ප්රි,ර්ශය සනී ා ම,
ඩබ්.ව.ව.ඩී.ා ප්රමරත්න ම,ා
ජී.ා ක් ග.ටී.ජී.ගිනා,ක මි,
මයි.මේ.සී.මමරසිාංහ මි,
මයි.මම්.නිේමිණි කුමාන් මි,
ජී.ා ක් ග.මන්.ස්ි, කුමාර ම,ා
මස්ථ.මම්.මස්ථ.ඩී.ා ස්නානා,ක මි,.

724736725
712606343
718827432
711346431
713578244
723129719
722020219
724762171
775060979

-
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407,ඉමිහාමිා න්ගම
408,බේා ේගම
409,මඩහා පොා
410,මැදකන්ද
411,පරගහඇා
ස්ාංඒර්ධ්න මාංශය ස,,
ප්රා.ා ේ.කා., ා පොේළි මගම

ඩී.සී.කුමාන් මුණසිාංහ මි,
ඩී.මම්.මේ.සී.දිස්ානා,ක මි,
මම්.ඩී.මච්.පී.ස්ක්රමසිාංහ මි,
ා ක් ග.මම්.මන්.පී.ා ප්රමදාස් මි,
බී.ඩී.පී.මයි.ි,සිාංහ ම,ා
මන්.පී.මච්.ආර්.ා ක් ග.ප මරණ ම,ා

712389443
729515311
725535305
779411611
776483030
779108118

ස්ාංඒර්ධ්න මාංශය ස,,
ප්රා.ා ේ.කා., ා පොේළි මගම

ආර්.මම්.බී.මන්.ඩී.රත්නා,ක මි,

719200105

ස්ාංඒර්ධ්න මාංශය ස,,
ප්රා.ා ේ.කා., ා පොේළි මගම

ආර්.මම්.ටී.මේ.දිස්ානා,ක ා ම,

773859923

ස්ාංඒර්ධ්න මාංශය ස,,
ප්රා.ා ේ.කා., ා පොේළි මගම

ඊ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.කුමාන් මි,

728489836

ස්ාංඒර්ධ්න
ව.මම්.ආර්.ශය සයාමලි මි,
මාංශය ස,,ප්රා.ා ේ.කා., ා පොේළි මගම

728863218

ස්ාංඒර්ධ්න
මච්.ජී.පී.ස්ථඒර්ණා්ා මි,
මාංශය ස,,ප්රා.ා ේ.කා., ා පොේළි මගම

717925766

ස්ාංඒර්ධ්න මාංශය ස,,
ප්රා.ා ේ.කා., ා පොේළි මගම

මම්.ජී.සී.ා ක් ග.මාන්ා දනි, ා ම,

779029557

ස්ාංඒර්ධ්න මාංශය ස,,
ප්රා.ා ේ.කා., ා පොේළි මගම

මච්.මම්.පී.ා ක් ග.ා හරත් මි,

711642087

ස්ාංඒර්ධ්න මාංශය ස,,
ප්රා.ා ේ.කා., ා පොේළි මගම

මස්ථ.ඩබ්.ඩී.න,නා කුමාන් මි,

770502606
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-

ඉේබාගමුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

486 - මැේා ේකැටි,

වකනා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව ස්ජීඒ
ස්ම්පත් වකනා,ක

077-6965121

-

436 - ගා න්ා ගොඩ

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ඒස්න්්ා කුමාන් රත්නා,ක

077-8561616

-

427 - ා නේලි,

දහනක මුදි,න්ා ස්ාාා ව රූළිකා
කුමාන් දහනක

071-6200104

-

492-මරගම

මදින්සිාංහ ආරච්චිාාා ව නිේමිණි
මදින්සිාංහ

075-4684874

-

439ව- හිපේඒ

ප මරණ බස්ථනා,කා ව තු ාන්කා
ස්ථඒර්ණමාලි ස්මරනා,ක

072-0753007

-

422-ා ේඒගින්,

හපු දහනක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
මා ශය සෝකා කාන් ම ා හරත්

071-5852745

-

495- නැකැත්්

දස්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ශය සයාමලී ා ක්ශය සායා දස්නා,ක

077-1364829

-

435- මහඒ

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
මේලිකා රත්නා,ක

072-6009370

-

510- මැදා ගදර

ා ්ෝරා දණි, ඒාේා ේ ාක් ගමිණී
ා ්ෝරා දණි,

071-2999985

-

416- ගුරුස්ථස්

ා බෝගා ස්දානාා ව ා නරාංිාා
ස්ා රෝිනී මුතුමැණිා ක් ග

071-8446057

-

419-දිේා දණි,

ි,සිාංහ ප මරන්නැහැාාා ව සුිානි
ි,ා ස්න

071-3667138

-

478-හාංගමුඒ

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව නිර්මාා
දිේරුක් ගෂි

071-9944892

-

525-ා හා න්ා ගදර

මුදන්නක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
මැණිා ක් ග කුමාන් වකනා,ක

072-8752718

-

420-ා පොේකටුඒ

 මාක් ග ගම්ාත්ා ව ක්රි ාන් ම
ස්කුන්්ාා ා ස්ා නස්රත්න

072-2604672

-

502-මැදමුේා

හපුඒාා ව ඉා නෝකා ස්ි,ා්ා

072-2076391

-

482-දරමිටිා පොා

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව සුදර්ශය සනී
කුමාන් ා හරත්

077-2111012

-

494-ා ේනඒ

ා හමේමේආරච්චිාාා ව ්නූිා
ස්ාගන්කා ා හමේටිආරච්චි

077-4302259

-

490-දී,ාඒ

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
රාංිනී කුමාන්

072-5132499

-

506- රාා ගදර

ස්ක්රමසිාංහ රණබාු
මුදි,න්ා ස්ාාා ව  මබඳණි නදීශය සා
ස්ක්රමසිාංහ
හදිරාඒාාා න් දුර,ාාා ව රසිකා
ා න්ත්රාාංිලී ස්ා ේසිාංහ

071-7060980

-

077-7849495

-

ඉමි,ා මුදි,න්ා ස්ාාා ව මාංගලිකා
කුමාන්

071-3347718

-

497 -මඹන්ා පොා
437-ා ගොඩරත්මා ේ
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475- ා ප්ේදඒ

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
දිනූකා ස්ිානි රත්නා,ක

077-5465266

-

කමිටුඒ

බුේධිමා ප්රස්ාදිනී සුන්,ආරචිචි

077-8805767

bpsuriyaarachchi@gmail.
com

516- මුරු්ඒ

ා බා හත්ා ගයි මහා ඒදා ව ප්රි,න්්
ගුණසිාංහ

077-1969021

-

481-ා ගොඩගම

ි,ා කොඩි ආරච්චිාාා ව ාමිාා
ප්රි,දර්ශය සනි

071-5923009

ප්රා.ා ේ.
කා.ඉබ්බාගමුඒ

බන්නක මුදි,න්ා ස්ාාා ව ාන්දන
රුඒන් බන්නක

071-4012399

rbannaka@hoo.com

438-්ම්මි

ස්මරා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
උපුේ ස්මරා කෝන්

077-2758286

ursamarakoon@gmail.co
m

418 - දිවගාඒත්්

ස්මරසිාංහ ආරච්චිාාා ව මජිත්
කුමාරණ කුාතුාංග

ප්රා.ා ේ.
කා.ඉබ්බාගමුඒ

බාාසූන්,ා ව රීමන්්ර බාාසුන්,

071-8453157

ravindrabalasoriya@gmai
l.com

412-දි,තුා ර්

කාලිාංග ා ස්ා නස්රත්න කුමාරසිාංහ
බණ්ඩාරනා,ක මුදි,න්ා ස්
රාාහාමිාා ව නදීකා ා ේනාඒා
ශ්රී ීමර බමුණු ප මරන්නැහැාාා ව
ා්රා පු ප
ථ කුමාන් ප මරන

077-6616698

-

077-2951312

-

485-සි,ඹාාඒැහැර

බණ්ඩාරනා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ා ර්ණුකා බණ්ඩාරනා,ක

072-1495879

-

504-කැන්දඒා

ා ඒදාාාා ව ශය සයමනී කුසුම්
ගුණා ස්න

071-3617463

-

479-කදුාඒ

මාහිටි හාමි මුදි,න්ා ස්ාාා ව
නිේමිණී ාාංකා මාහිටි

077-1680933

-

415-ඕමාරා ගොේා

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව රාංිනී
ප්රි,ාංගිකා ා හරත්

071-1908630

-

520-පන්නා

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
නිේමිණී කුමාන් රත්නා,ක

071-7912250

-

511-්ේා ගොඩළිටි,

නුඒර පක් ග ා ව ාතුරාංගනී කාාංානා
රත්නා,ක

071-6301302

-

518-උඩා ඒා

කච්ාකඩුා ව මරුණ බුේධික

071-6264540

arunabuddika@gmail.co
m

507-ා මා ගොඩ
දි,තුා ර්

ප මරණා ව උා ප්ක් ග ා දර්ශය සනී
කරුණා මාක

077-5718788

-

512- කින්දිගේා

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
මා බ්සිාංහ

071-5286913

abesinha12312@gmail.co
m

513-ඉබ්බාගමුඒ

නිා රෝ ා ප්රි,දර්ශය සණී ස්මාසින්

077-9747110

-

ප්රා.ා ේ.
කා.ඉබ්බාගමුඒ

කතා න් කාංකානමාාා ව ා දොන්
ප්රි,න් ම ශ්රීමතී මා ශය සෝකා කුමාන්

077-0506078

-

503- පුස්ඒැේා ාගම

ා ්න්නා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ධ්ම්මිකා ා හමමාලි ා ්න්නා කෝන්

077-8066630

-

489-ා දොළුඒ

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව සුාාෂිනී
කුමාන් රත්නා,ක

077-3970242

-

523-කුඹේමාංග

-
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413- නාබැ

ස්්ානා ව ාාන්දනි ප්රි,ාංකා
ීමරඒර්ධ්න

077-8889729

-

500-කරදා ගොේා

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව ාම්පා
කුමාන් ස්ා ේරත්න

077-4071222

-

480-කින්බමුණ

මීය ා ගොේා ේ ගුරුන්නාන්ා ස්ාාා ව
නාලිකා ා ේදුනු කුමාන්

071-5408395

-

505-මහගම

ගාේාඒ ා ේඒ,ාාා ව ප්රි,න්කා
ස්මන් කුමාන්

077-8835974

-

519-ඒඩුා පොා

රාිපක් ග ප මරණ දිස්ානා,කා ව
නදීකා පේම කුමාන්

071-9509009

-

509-උඩ්ම්මි

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
කාාංානා කුමාන් රත්නා,ක

071-9376580

-

487-ඉහා
ා ගොකරැේා

බන්නැක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ා රෝහිණී පේම කුමාන්

071-7224760

-

517- ා දා හේගමුඒ

ටිකිරා ා ේඒ,ාාා ව ාාමිකා
නදීශය සානි ා ස්ෝමසින්

071-3472872

-

483-හිේදන

ා හොර්ේ ා ප්ඩිා ව ,මුණා කුමාන්
ප්රි,ාංගිකා

077-6621517

-

526මඩිා වා ේ මලිමාංග

ස්ක්රම ා ප්ඩි දූර,ාාා ව ස්තමාලි
ස්ක්රමසිාංහ

072-8971848

-

484-කන්ා ේා ගදර

බන්නැක මුදි,න්ා ස්ාාා ව නදීකා
ශය සයාමලී රත්නා,ක

077-4414022

-

508-ා පොේා ගොේා

ා ාොකු රාිා ස්කර ඒඩුා ව මමාලි
ා ස්ඒන් ම රාිා ස්කර

077-9939467

-

488-නින්දපැේා

ා ්න්නා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
නිශය සානි දිේරුක් ගෂි ස්මරා කෝන්

077-2652348

-

521-ගේකැටිගම

මමරදාස්ා ව ස්ාලික ප්රස්ාේ
ගුණ මාක

072-9270140

-

493-පුදුක් ගකුාම

ා කෝණාර මුදි,න්ා ස්ාාා ව ඉමාලි
ප්රි,දර්ශය සනී ා කෝනාර

071-4918921

-

414- පන්ලි,ේද

මම්.මම්.ව.මස්ථ.ි,සිාංහ

071-3545321

-

කමිටුඒ

දහනක මුදි,න්ා ස්ාාා ව ාක් ගමාලි
සුාාෂිණී ි,සුන්දර

071-2634685

-

423- කිඹුේඒානාහ,

රාිපක් ග මප්පුහාමිාාා ව ඩිාානි
මනුරාධිකා දස්නා,ක

071-6101547

-

424- ා ඒේගාා

දිස්ානා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ා රො ාන් ශය සානක දිස්ානා,ක

071-7909200

-

515ා පන්,කඩුනැාඒ

කුමාරසිාංහ බස්ථනාා ගොඩා ව
ඉන්්රානි ස්ථඒර්ණා්ා

077-2361565

-

522-බක් ගමීය ා ගොේා

බමුණුආරච්චිා ව මිා නෝමි ස්තමාලි
බමුණු ආරච්චි

077-3920006

-

426-කටුා පෝ

රණ ස්න්දුඒාාා ව ස්ස්න්කා කුමාන්

071-9014394

-

425- යුනිටි 03

රණසිාංහ ආරචිාා ව නන්දනී
කුරුකුාසුන්,

071-7270176

-
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496- මැදගම්ා පොා

ාාංස්කාර ා ගදර ඉන්්රා කුමාන්

072-2755050

-

491-ඒෑඒාගම

උඩගම ා ගදර නදීකා ාාමලී
ි,සුන්දර

077-4674739

-

514-ඉපාඒ

ඒනිගා ස්කර ප මරණා ව ධ්ම්මිකා
දිේරුක් ගෂි ස්ා ේතුාංග

071-5482121

-

476-ා බෝගමුඒ

ඒාස්ා මුදි,න්ා ස්ාාා ව මරුණ
කුමාර් ධ්ම්මික ඒාස්ා

071-8164479

-

498-කහ ා ඒා

රණතුාංග මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ස්න්ධ්යා කුමාන් රණතුාංග

077-4168709

-

477-මහමුකාන්,ා,

ගාර්ජි ා දොන් ස්ේස්න් ස්මරීමරා ව
දිාානි ඉා ර් ා ස්මරීමර

077-1115887

-

439-මානපා,

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව දම්මිකා
කුමාන් ා හරත්

077-5755051

-

524-නෑිමලිකුඹුර

මත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව රාංජිත් 072-4568193
බණ්ඩාර මත්්නා,ක

-

499-බාංඩිා පොා

ා ත්ඒා හටිටිා ව ,මුණා
ඒස්න්්මාලි ා පා ර්රා

071-6166998

-

501-ළි පහමුණ

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
දම්මිකා දම,න් ම ස්ා ේරත්න

077-2155657

-

421-නීරම්මුේා

ීමරසූන්, මුදි,න්ා ස්ාාා ව ාමින්ද
ිානකර්ණ ස්රසූන්,

071-6413740

-

417-උස්ථස්ාඒ

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව ශය සම්මි
නිශය සාදි ා හරත්

071-2078765

-

ගදේන්වත් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

428 - ිහපාගම

ඩබ්.බී.ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.නඒරත්න

071 - 6222938

-

429 - කුඹුක් ගගැා මේ

මම්.පී.මස්ථ.මා බ්සූන්,

072 - 0275173

-

430 - ස්න්්ානාගම

ා ේ.ව.මන්.මස්ථ.ගුණ මස්ථස්

071 - 3624909

-

431 - ා බොරළුඒ

මච්.මම්.සී.දිේහානි

077 - 3626600

-

432 - ා හමේටිගම

මස්ථ.මන්.මස්ථ.මේ.ධ්ර්මා ස්න

077 - 2388051

-

433 -  මත්්ඒැේා

ව.මම්.රාංජිත් ගුණරත්න

071 - 4432797

-

434 - නිකා ගොේා

ව.පී.මයි.ඩී.මගුළුගමුඒ

071 - 1812548

-

440 - මරාංකැා ේ

ව.මම්.ඩී.පී.මම්.මාහා කෝන්

072 - 6565065

-

441- නීරාස්,

ඩබ්.මම්.සී.ඊ.ා ප්මරත්න

078 - 3897901

-
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442 -  මත්්ඒැේගාා

යූ.පී.මන්.ඩී.ප මරණ

071 - 3781832

-

443 - ඒඩුඒාඒ

ඩී.මම්.පී.දහනක

077 - 1185646

-

444 - ා නන්,ාඒ

ඊ.මම්.මස්ථ.බී.වකනා,ක

071 - 9871474

-

445 - ්ඹගේා

ාසි් බස්ථනා,ක

071-4215277

--

446 - පන්නඒ

මස්ථ.බී.ඒයි.මම්.නිමාලිකා සිවුරත්න

072 - 2161615

-

447 - ා නළුම්පත්ගම

මේ.මම්.මන්.පී.ාාංස්කාර

077 - 8649093

-

448 - සීරාංා ගොඩ

ටී.පී.පී.දීපාාංිලී

071 - 0700234

-

449 - ා පොතුඒාා ගොන්න

ඩී.මම්.මන්.ා ක් ග.දාම්ා ප්

071 - 2734268

-

450 - දිවුේඒැඒ

ඩී.ඩී.පී.ස්ක් ගරමසිාංහ

072 - 2865157

-

451 - කැකුාාඒා

මච්.මම්.මේ.ා හරත්

072 - 2918053

-

452 - නැාඒ

ඩී.ඩබ්.මන්. දන්්සිාංහ

071-2618177

-

453 - මළුත්ගම

ා ේ.මම්.ඩී.ා ක් ග.මා බ්රත්න

078 - 3413607

-

454 - කුඩාඋ,න්ගේා

ඩබ්.ආර්.මස්ථ. ස්ා ේා්ා

072 - 4928673

-

455 - උ,න්ගේා

ා ක් ග.ආර්.ඩී.ා ේ.ා කෝරා ේගම

072 - 8446737

-

456 - කාටුඒාගම

ව.ඩබ්.ව.ශය සථන්,ානි

072 - 3721075

-

457 - ා ේරගා

මන්.ඩබ්.ාම්පා කුමාන්

072 - 4803237

-

458 - දිගන්ා කොන්ඒැඒ

මම.මම්.ව.ප්න්,දර්ශය සනී

071 - 6866797

-

459 - මිමන්ඒැඒ

මස්ථ.ා ක් ග.බී.පී.සින්ඒර්ධ්න

071 - 7911419

-

460 - හින්ළිටි,

ඩී.පී.මස්ථ.ි,ඒන් ම

077 - 6257484

-

461 - නිකදළුා පෝ

මච්.මම්.ා ේස්කා ා හරත්

071 - 6298042

-

462 - මකුේමා ඩ්

මච්.මම්.මතුා කුමාර ා හරත්

071 - 0738696

-

463 - හිදඒැඒ

ා ක් ග.ජී.ටී.ව.ඉේදමේා ගොඩ

072 - 0275151

--

464 - මාාගමුඒ

ඩි.මම්.මයි.මයි.මම්.දස්නා,ක

072 - 9833465

-

465 - ා ේා ගොේා

ා ේ.මම්.පු ථපා ාාන්දනී ි,සින්

071 - 5458441

-

466 - හතුා ඒා

ීම.පී.ා ක් ග.කුමාන්

071 - 4990936

-
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467 - ුණුා පොා

ආර්.මම්.මස්ථ.ා ේ.රත්නා,ක

071 - 6685877

-

468 - ා මොරා ගොේා

ආර්.මම්.මච්.රත්නා,ක

071 - 9385216

-

469 - මකුේඒැඒ

මන්.මම්.රම්,ා නඒරත්න

072 - 2261801

-

470 - ්න් මන්ගම

ා ක් ග.ව.මම්.මස්ථ.බාංඩාර

071 - 7224806

-

471 - කින්දි ගාා ගදර

ආර්.මම්.නදීකා ස්ජීඒනී රණසිාංහ

071 - 0528067

-

472 - ා පොතුස්ා

ා ේ.ඩබ්.මස්ථ.මස්ථ. ා පා ර්රා

072 - 4674357

-

473 - සීරාදුන්න

077 - 8448556

-

474 - කනඒ

ජී.ඩබ්.ජී. න,නා ප්න්,ාංගනී
රණසිාංහ
පී.ඩී.ා ේ.ා ක් ග. ස්ේබාා ගදර

071-4752477

-

ප්රා.ා ේ.කා

ා ක් ග.බී .පී.මස්ථ කුමාර

077-2266080

-

ප්රා.ා ේ.කා

ා ේ.ව.සී.මයි. ි,ා කොඩි

071-8169263

-

ප්රා.ා ේ.කා

ආර්.මම්.ජී.ා ක් ග. රත්නා,ක

072-4914249

-

ප්රා.ා ේ.කා

ා ේ.ව.ව.ඩී. ි,ා කොඩි

071-6646529

-

ප්රා.ා ේ.කා

මච්.ටී. දස්නා,ක

071-6646529

-

ප්රා.ා ේ.කා

මච්.මේ.ඩබ්. ප්රි,දර්ශය සනී

072 -3038803

-

ප්රා.ා ේ.කා

ව.ව.මම්.මම්.  මාකරත්න

077 -5322539

-

ප්රා.ා ේ.කා

ආර්.මම්.ඩී.මේ. රත්නා,ක

071 -2303567

-

ප්රා.ා ේ.කා

ඩී.මම්.මම්.පී. දිස්ානා,ක

071- 8891181

-

ප්රා.ා ේ.කා

බී.ඩී.ජී.මම්. දිේරුක් ගෂි

071 -1394636

-

ප්රා.ා ේ.කා

මච්.ව.මස්ථ. ස්ා ේසුන්දර

071 -1991617

-

ප්රා.ා ේ.කා

මස්ථ.ව. ියරානි

072- 4809458

-

ප්රා.ා ේ.කා

ජී.ව.මච්.මන්. ගඟබඩආරච්චි

071 -8825663

-

ප්රා.ා ේ.කා

ා ක් ග.ව.මස්ථ.සී. කුරුකුාසූන්,

072- 6655771

-

ප්රා.ා ේ.කා

ඩී.ඩබ්.මයි.මේ. දස්නා,ක

072- 1133933

-

ප්රා.ා ේ.කා

ඩබ්.ඩී.ටී. ප්රි,ාංගිකා

071- 1778145

-

ප්රා.ා ේ.කා

ව.මම්.ටී. ප්රි,ාංඒදා

071- 1777977

-

ප්රා.ා ේ.කා

ා ක් ග.ජී.සී. ප්රදීප්

071 -1778088

-

ප්රා.ා ේ.කා

ව.ඩී.මම්.මන්.සී. මා බ්රත්න

077- 1276234

-

ප්රා.ා ේ.කා

ඩබ්.ඊ.මම්.ව.පී. ා හරත්

071- 2101261

-

ප්රා.ා ේ.කා

මච්.මම්.සී.සී.ා ක් ග. ි, මාක

078- 4926554

-
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ප්රා.ා ේ.කා

මේ.මච්.මම්.ා ක් ග.පී. බාංඩාර

071-1551875

-

ප්රා.ා ේ.කා

ආර්.පී.මස්ථ. ගී මකා

071- 0864016

-

ප්රා.ා ේ.කා

මච්.මම්.මන්. බණ්ඩාර

072 -1799984

-

ප්රා.ා ේ.කා

ඩී.මම්.මන්.සී.මම්. දස්නා,ක

077 -9363199

-

ප්රා.ා ේ.කා

ඩබ්.ආර්.මයි.ඩී. ගේඒත්්

078- 3443718

-

ප්රා.ා ේ.කා

මම්.මම්.ජී.මේ. ද,ානන්ද

077 -9127282

-

ොව ගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

640 - මකාා ඩ්

ව.මම්.ව.ා ක් ග. ම්පත්තු මි,

0719115012

-

641 - ඒරේදන

ඩබ්.ඩී.ජී.මේ.ධ්ර්මදාස් මි,

0718133538

-

642 - මැටිා බොක් ගක

බී.ඩී. දිස්ානා,ක ම,ා.

0724192725

-

643 උඩා කොමේ මුේා

මස්ථ.මම්.මන්.මම්.බාංඩාර ම,ා.

0778087033

644 - ා බෝ,ා ගොඩ

ඩබ්. ජී. මස්ථ. ා ක් ග. මා බ්රත්න ා ම,

0716281331

645 - ා හමේටිා පොා

ා ක් ග. මේ. මස්ථ. ව. ා ක් ග. ස්හබන්දු
මි,

0767100504

646 - ඒාඩි,ා ගොඩ

ජී.මම්.ව.පී.බණ්ඩාර ා ම,.

0776082615

-

647 - බාංඩාරගා

ඩී.ජී.ඩී.මච්.මරුක් ගඒත්් මි,.

0717153099

-

648 - ා දේපේදන

මස්ථ.මස්ථ.මදූ කුමාන් මි,.

0712490752

-

649 - ඉළුා ක් ගා ඒා
දකුණ
650 - ඉළුා ක් ගා ඒා
උතුර

-

0774374396

යූ.පී.ව.උඩමුේා ම,ා.

මච්.පී.මන්.මස්ථ.ා ස්නස්රත්න

0712152724

-

651 ඉහාඒැලිා වා පොා

ිම.මස්ථ.කරුණානා,ක මි,

0779833959

652 - සිාංහපුර

ටී.ජී.මන්.්ැන්ා න්ා ගදර මි,

0775550442

-

653 - පරගහා දනි,

මච්.පී.මන්.පී.ා ක් ග. කුාතුාංග මි,

0789707749

-

654 - කහපත්ඒා

ජී.ව.ආර්.ස්ා ේසුන්දර මි,

0712966684

-

655 - කහපත්ඒා
උතුර

ව.සී.බී.ටී.මම්.ඩී. ි,මැණිා ක් ග මි,
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0718149222

656 - මාන්ා දනි,

මච්.පී.පී.ව.කුමාර ම,ා

0775040001

-

657 - ඊන්මින්න

මම්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාර ම,ා

0779712642

-

658 - ා කොස්ථහින්න

ව.සී.පී.කුමාන් මි,

0775918115

-

659 - හේඒහා

ඩී.ආර්.යූ.මන්.මම්.ා දම ළිටි, මි,

0712552638

-

660 - කළුගමුඒ

යු.ා ේ.මන්.ා ක් ග.රණසිාංහ ම,ා

0776670216

-

661 - උඩඉඟුරුඒත්්

ව.මම්.මන්.පී.මධිකාන් මි,

0711855085

-

662 - උවගේපා,

ා ක් ග.ව.සී.මන්.ි,ා ස්කර මි,

0771880585

-

663 - ඒ රැක

මච්.මන්.මස්ථ.ස්මාසූන්, මි,

0773602737

-

664 කටුගම්පාා ගදර

මච්.පී.ඩී.මයි.ඩී.ීමරසිාංහ මි,

0729065798

665 - දුනුා ක් ගඒත්්

ආර්.මස්ථ.රණීමර ම,ා

0775708362

-

666 - කන්ා දා හන

ව.ා ේ.මම්.ජී.මා බ්ා කෝන් මි,

0767970835

-

667 - ා ගෝනාගා

ඩබ්.මන්.මන්.ඉගුරුඒත්් මි,

0772225045

-

668 ා ගෝනාගේා දනි,

මම්.මෆථ. නුස්ථරත් මි,

0721617803

669 - මීය /උඩගම

මම්.මච්.මම්.මස්ථ.මස්ථ. කුමාන් මි,

0783341450

670 මීය /මැදගම්ා ගොඩ

පී.ඩි.මන්.පී.කුමාන් මි,

0716488075

671 -මීය /පේා ේගම
බ හිර
672 - මීය /පේා ේගම
නැා ගනහිර

-

0718479766

ඩී.මම්.මයි.ා ක් ග.දිස්ානා,ක ා ම,

0724562577

ඒයි.මන්.මස්ථ.ස්ා ේතුාංග ම,ා

-

673 මීය /ඒම්බුගම්ා ගොඩ

මම්.මස්ථ.රුඒන්ඒැේා මි,

0778293342

674 මීය /මැේා දගම්ා ගොඩ

ආර්.බී.මස්ථ.ි,රත්න මි,

0779447036

675 - ා කොටිකාා පොා

ා ක් ග.ඩී.මස්ථ.ා ක් ග.ස්ක්රමසින් ම,ා

0767008169

-

-

676 -ා කොටිකාා පොා
ඉහළගම

මච්.මම්.යූ.මන්.කුමාන් මි,

0776648096

677 - මාඒ්ගම

ආර්.ඩී.මම්.මම්.ීමර් මරත්න මි,

0768538290

678 - මාඒ්ගම
උතුර

ජී.ව.ීම.කුමාන් මි,

0712283151

-
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679 - මාඒ්ගම
දකුණ

ඩී.ජී.ා ක් ග.ි,රත්න මි,

0784945671

680 - ස්ාා මෝදාගම

ඩී.මම්.මස්ථ.දිස්ානා,ක ම,ා

0756647699

681 -මාඒ්ගම
බ හිර

ඩබ්.මම්.සී.පී.ඒාස්ා මි,

0712010638

682 - ඒැලිකුඹුර

මස්ථ.මච්.මස්ථ.මස්ථ. ශ්රි,ාරත්න මි,

0710160645

683 ා දේා ගොේාඒත්්
උතුර

-

-

-

0755699114

ආර්.ඩී.ව. නිර්මලී ා ම,

-

684 ා දේා ගොේාඒත්්
දකුණ

මම්.ඩී.සී.ඩී.මාරසිාංහ ා ම,

0714606731

685 - මරම්ා පොා

ආර්.මස්ථ.ා ක් ග.රාිපක් ග මි,

0714365050

-

686 - බුාත්ඒත්්

ආර්.ජී.ා ක් ග.මම්.රාිපක් ග මි,

0770327181

-

687 - ,ටිඒා

මස්ථ.මම්.මස්ථ.මස්ථ.ස්මරා කෝන් මි,

0758899633

-

688 - මාරාන්ද

මම්.ඩබ්.මස්ථ.ගුණසිාංහ ම,ා

0702691437

-

689 - ා පොතුා බෝඒ

ව.මම්.සී.ා ක් ග.ීමරා කෝන් මි,

0777833870

-

690 - මේාාා ගොන්න

ඩී.මම්.පී.සි.දිස්ානා,ක මි,

0775007501

-

691 - නඒ
ා පොතුා බෝඒ

ආර්.මම්.මස්ථ.රත්නා,ක ම,ා

0724416640

692 මරම්ා පොාඒත්්
උතුර
693 මරම්ා පොාඒත්්
දකුණ
694 - ළිාැස්ථස්
පහළගම

-

0754650156

මයි.මම්.මච්.ා ක් ග.ඉාාංා කෝන් මි,

0724939693

යූ.ව.ා ේ.මස්ථ.ආන්,රුඒන් ම,ා

0724574465

ඩී.සී.යූ.කුාසිාංහ මි,

695 - ළිාැස්ථස්
ඉහළගම

මච්.මම්.ව.මන්. කුමාන් මි,

0776772542

696 - මාස්ථඒැඒ

පී.ජී.ඩී. ප්රි,දර්ශය සනී මි,

0770423735

-

697 - රත්නැවගම

ආර්.මම්.මස්ථ.ස්ා ේරත්න

0717212655

-

698 - ා හා න්ා පොා

ා ේ.මම්.ව.මන්.ස්ා ේසිාංහ මි,

0726520545

-

699 - මඩඒ

පී.ආර්.සී.මම්.ප මරණ මි,

0775322584

-

-
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700 - කඳුා බොඩ

මච්.මස්ථ.ා ක් ග.ළි,රත්න ම,ා

0711316508

-

701 - ්ාරාා පෝ

මච්.මම්.මයි.ා ේ.ා හරත් මි,

0757809528

-

702 - උදානගම

ව.සී.මන්.ගුණරත්න මි,

0773592450

-

703 - ටිා ගොා

මම්.මන්.මස්ථ.ාන්්රපාා මි,

0774190093

-

704 - බරන්දන

ටී.ව.ා ක් ග.ි,රත්න ම,ා

0779979643

-

705 - ඒැඒා ගදර

මම්.සී.මස්ථ.නඒරත්න මි,

0774293348

-

706 - ඇ ගහා ඒා

ටී.මම්.ටී.ිම.ා ්න්නා කෝන් ම,ා

0718601178

-

707 - ගාළි මුේා

මස්ථ.ඩබ්.මස්ථ.කරුණාරත්න ම,ා

0718169223

-

708 - ා කෝන්ගස්ථඒා

සී.මම්.මන්.ආර්.ාන්්රා ස්කර මි,

0713622026

-

709 කහතඒැලිා පෝ

ආර්.ඩී.මස්ථ.මස්ථ.දිේහානි මි,

0777437368

710 - හිතා ගොේා

ව.මම්.පී. කුමාන් මි,

0723128525

-

-

ෙමලවියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ
754-මහගම ඒස්ම
712මිේාඒ ඒස්ම
713-මැහිඇේා උතුර
ඒස්ම
714-මැහිඇේා
දකුණ ඒස්ම
715-හැඒන ඒස්ම
716-මරළුඒාඒ ඒස්ම
717පේා ාගැමේටුඒාන
ඒස්ම
718- ා කෝඒාන ඒස්ම
719-කුඩාා කෝඒාන
ඒස්ම
720-උ,න්දන ඒස්ම
721-ා දනගමුඒ ඒස්ම
722-ා ්ෝර,ා, ඒස්ම
723-රණඒන ඒස්ම
724- ළිේාඒ ඒස්ම
725-නාරම්ා පොා
ඒස්ම
726- හැගඒ ඒස්ම

නෙ

දුරකාන නංකය

ඞි.ළි.මස්ථ.ා ක් ග.ඇේෆඩි ා ේඒපුර
ආර්.මම්.මධු ානි

718198380
723784932

ඩබ්.ජි.ඉා නෝකා ස්මන් ම ා පා ර්රා

727467462

ආර්.ඩි.ශය සා රෝන් මමේ කුාරත්න

719372121

ආර්.ව.ඩි.මනු ා නිර්මාා රණසිාංහ
මමි.ව.නිමාලිකා නන්දන ියා රෝමි

771968816
728084832

මමි.ආර්.දිේරුක් ගෂි කුමාන්
ාන්දා ස්ෝම

779844048

මමි.ාලිත් ශය සාන්් ගුණරත්න

728315253

මස්ථ.මන්.ඒාස්නා ි,රත්න

772731000

ඩබ්.ව.පී.ාාමිනි ස්්ානආරච්චි
මස්ථ.ඩි.,මුනා මේකාන් ම ඡ,සින්

774703067
772310822

මස්ථ.ආර්.මමි.ිම.නිාාංඡනි කුමාර
ධ්ර්මපාා

712968111

ා ක් ග.ළි.ා ේස්කා ශය සයාමලි ඡ,සුන්දර
මස්ථ.ළි.දිනු ා උද,ාංගනි සින්ඒර්ධ්න
ා ක් ග.මා ,ෝමා මේකාන් ම
කපුා කොටුඒ
ඞි.ඡිඒනි ා ඩොන්න් ි,සිාංහ
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722232987
726549526
729912913
718578974

විදුත් ැපමල
-

711-මේාඒළිටි,
ඒස්ම
728-මැේා ේගම
නැා ගනහිර ඒස්ම

ඡි.ිම.සුස්න්් ගුණඒර්ධ්න

718340542

මන්.ළි.නිර්මාා ගුණඒර්ධ්න

717769784

729-මැේා ේගම
බ හිර ඒස්ම
730-උඩගම ඒස්ම

ම.ම.ඩි දම,න් ම රත්නකුමාන්
ගුණ මාක

779218667

ආර්.මමි.්රාංග ස්ම්පත් ා දොරකුඹුර

721792232

ව.මස්ථ.ිම.ාානක ප්රස්ාේ බණ්ඩාර
මහන්ඒා

712282400

732-ා දොරටි,ාඒ
ඒස්ම
733ා කොළපැාලිකන්ද
ඒස්ම
734-ා හඒාා පොා
ඒස්ම

ටි.මමි.කාාංානා ියඒන් ම
ා ්න්නා කෝන්

777031183

735-මැස්ථස්ගම්මන
ඒස්ම
736-ා කෝන්ා පොා
ඒස්ම
737- මරගම ඒස්ම
738-ා බෝධිගම ඒස්ම
739-දැඹෑා පොා ඒස්ම
740-ා කෝරා ේා ගදර
ඒස්ම
741-ා බෝගමුඒ ඒස්ම
742-ඉදුේා ගොඩ ඒස්ම
743-මාා නේහළුඒ
ඒස්ම
744-ඉදුේා ගොඩකන්ද
ඒස්ම
745-ඒේා පොා කන්ද
උතුර ඒස්ම
746-ඒේා පොාකන්ද
දකුණ ඒස්ම
747 කටුළිටි, උතුර
ඒස්ම
748-කටුළිටි, දකුණ
ඒස්ම
749-ා ේරඒැේා
ඒස්ම
750-ා බේා ගොඩ
ඒස්ම
751ා බේා ගොඩකන්ද
ඒස්ම
752-ා මොර්ැන්න
ඒස්ම
753-ඉහා්ාම්ළිටි,
ඒස්ම
727-,වගළිටි, ඒස්ම
755-ඒත්ා ත්ා ගදර
ඒස්ම

731-කහ ළිටි, ඒස්ම

-

මස්ථ.ඡිඒනි ා ක් ායා  මාකසින්

770322722

ඩි.මමි.නන්දනී කුමාන් දස්නා,ක

702561034

ආර්.මස්ථ.ඩබ්.මමි.ආර්. උද,ාංගනී
කුමාන් මීය ා දණි,

757030365

මච්.ා හමන්් රාණි ගුණසිාංහ

728332644

මේ.මච්.මම්. කුමුදුනි ාාංස්කාර
ආර්.ටි.ඉමාලි රකුනා,ක
ඩිම.මන්.පේමිණි පු ථපකුමාන්

714750829
714899154
711667568

මස්ථ.නිාන් ම ාක් ග ථමි

725203213

මස්ථ.ඩබ්.්නුඡා දිේහානි ප මරණ
මේ.ම.ඩි. නිා රෝ ණි ගමා ව

725203213
724697115

ා ේ.මම්.මනු ථකා දිේහානි ඡ,සිාංහ

702567649

ආර්.ඩි.මන්.මස්ථ.ළි,සිාංහ

723435853

ව.ඩී.මන් ස්ා ේසිාංහ

712809743

ඩබ්.ව.ඩ්.ා ක් ග.මන්. ස්මරා කෝන්

718585456

ා ක් ග.ඡි.පේමාඒ ම

774317360

ා ක් ග.ඩබ්.ටි.ඩි.ා ෆොන්ා ස්කා

724948903

මස්ථ.ව.මන්.නිරාංිාා

725759656

ා ේ.ඩි.ශය සයාමලි සුරාංගිකා ගුණා ස්න

728227440

ළි.මම්.බාා දොර

721739215

ා ක් ග.මම්.මම්.මයිරාාංගනි

723697638

ආර්.මම්.ස්මාා ස්න

767698515

යු.මේ.ා ේ.රුකුනා,ක

714917727

ා ක් ග.ම.මස්ථ ග,නි කුරුප්පුආරච්චි

725723153

-
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කුරුණමගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
756 - හදිරඒාාන
ඉහා
757 - හදිරඒාාන
පහා
758 - ්ාටුඒ
759 - ඒැේාඒ
760 - ා දම ා ගොේා
761 - න්කිේාගමුඒ
762 - බුදනාළිටි,
763 - ඒරේදන
764 - රාංගම
765 - පහා ඒරේදන
766 - ්ේස්
767 - ා ස්රුඒාඒ
768 - පුබ්ා බෝඒ
769 - කටුඒාපැාැස්ථස්
770 - සීරාදුන්න
771 - ගිනිකරාඒ
772 - මහකන්ා ේගම
797 - බමුණුා ගදර
805 - ඒැහැර
නැා ගනහිර
806 - ඒැහැර බ හිර
807 - ා හනමුේා
808 - ා ඒා හරබැන්ද
811 - ස්ේා ගොඩ
812 - ඒඳුරාගා

නෙ
ඒජිර සුාා ණ දිස්ානා,ක

දුරකාන නංකය
071-3121798

මම්.තුසි් ාන්දන ා ප්රම මාක

072-4674702

-

ආර්.මම්. ා කෝස්ා දුනුස්ා

071-6320895

-

මස්ථ.ව.මස්ථ.දිේරුක් ගෂි
071-7291691
සුන්,ආරච්චි
මම්.මස්ථ.නිලුකා ්ක් ග ාලී
071-8774363
ඉන්්රා ස්න
මයි.ජි.ම.මන්.ඩබ්ලිේ.ඉහාා ගද 071- 6126203
ර
මම්.මස්ථ. සිත් ම හම්සිනා
077-8490890

-

බී.මම්. නදිකා මා නෝන් බස්ථනා,ක

072-5696032

-

ා ක් ග.මම්. තු ාරී නිලුෂිකා
ා ස්නාරත්න
මස්ථ.ඩී. ා ස්නානි ා ේස්කා ආනන්ද
මස්ථ.මම්.කමණි කරුණාරත්න
මස්ථ.මම්. නිාන් ම ස්මරා කෝන්
ා ක් ග.පී.නිලූකා ාක් ගමාණී
ද,ානන්ද
ඩබ්.ඩබ්. ාක් ගමිණී ගී්ාාංිනී
දිස්ානා,ක
ා ක් ග.පී. ්රාංගා දිස්ානා,ක
මයි.ව.ඩී. ගාංගා ස්ජීඒනී
ඉා ේා පරුම
ඩී.ජී. ාන්දිමා ි,නි ා දඒ ා ගදර
ඊ.පී. නිමාලි ියඒන් මකා ි,සිාංහ
මන්.ඩබ්.පී. ඒන ාක් ග ථමීය 
පලිහක් ගකාර
සී.මම්. මාංජුාා පේමසීලී
ාන්්රා ස්කර
මස්ථ. ඉන්දිකා නිේමිණී
රාිකරුණා
ආර්.පී. ාලිත් රාිපක් ග
ඩී.පී. ශ්රි,ානි ප්රි,ාංගිකා රාිපක් ග
ඩී මම්.දු ාන් ම මාාා .දිස්ානා,ක
ඩබ්.ජී. නිරාංිාා ස්දමාලි
ගුණා ස්න
ඩබ්.මච්.ාස්න් ම ස්ාංජීඒනී
ව. සුා න්ත්රා ස්ක්රමසිාංහ
ජී.ඩී.ව.මන්.කරුණාරත්න
මේ.මජි.නාරාංා ගොඩ
මම්. නිාානි නඒරත්න

071-6296785

-

071-0923461
077-4032085
077-4235663
072-2639473

-

077-7945357

-

072-4674404
071-4895604

-

072-9895212
072-5433766
071-6870672

-

077-1134616

-

077-6459159

-

072-3762540
072-5311831
071-3411837
071-7272973

-

071-2889055
071-6317080
077-3456720
071-8576429
071-2215982

-
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විදුත් ැපමල
-

-

813 - මකරගන උතුර
814 - මකරගන
දකුණ
815 - බමුණාඒා
816 - මේකඩුඒාඒ
817 - ා හරලි,ාඒා
818 - මේකඩුඒාඒ
දකුණ
820 මළා කොාා දණි,
821 - රත්ගේා
822 - ස්ේබාඒ
823 - නයිලි,
824 - පහා
්ාම්ළිටි,
825 - මත්්නළිටි,
826 - කුදුම්බුඒ
827 - ා ්ෝරඒතුර
828 - ම්ඒ
829 - ා බෝ,ගා න්
830 - මඩි ම,ඒා
831 - නගර, උතුර
832 - ගාංා ගොඩ
833 - ගැමේටුඒාන
834 - නගර, ඊස්ාන
835 - නගර,
නැා ගනහිර
836 ා ්ලි,ා ගොන්න
837 - නගර, බ හිර
838 - ඉලුප්පුා ගදර
839 - නගර, මධ්යම
840 - නගර, කඩීමදි
841 - නගර, දකුණ
842 - උඩඒේා පොා

ඩී.මම්. නිඒර්්නා දිස්ානා,ක
මම්.චිරන් මකා මනුරාධි ස්මරසූන්,

077-0769740
071-1402753

-

ඒයි.මම්.ශය සයාමලී ප්රි,දර්ශය සනී
දිස්ානා,ක
සී.මම්.මේ.සුරාංජි ාන්්රා ස්කර
ඩබ්.මම්.ා ේ. ශය සයාමලී මැණිා ක් ග
ීමසිාංහ
ආර්.ව.ා රෝෂිණී පුණයකාන් ම

071-8168960

-

077-1339467
077-6011815

-

071-6049494

-

මච්.මම්. රසික ප්රාාත් ි,සුන්දර

071-4882030

-

ා ේ.මස්ථ.ාන්්රා ස්කර
ජී.මම්.මිහින් කාාංානා
ඩී.පී.ව.මස්ථ.ි,ඒර්ධ්න
මස්ථ.ඩබ්.පී.සී.සින්ස්ා ර්

077-0306179
071-1271799
072-3113678
072-1659474

-

මස්ථ.මින්්ා නන්දනී ගුණරත්න
ා ේ.නිමන් මකා මහාමා,ා
ගුණා ස්කර
ඩී.ගිම්හානි ඒස්න්්ා ි,රත්න
ීම.ඩී. නිශය සාන් ම ා ස්පාලිකා
මන්.සී. නිශය සථශය සාංක
මස්ථ.මම්. ප්රි,ානි නිේමිණි
ස්මරා කෝන්
ව.මම්.ඩී. ම්පත්තු
ආර්.ව.මනුන් මාා නේ රණතුාංග
ා ක් ග.මච්.මම්.කුමාරසින්
ඩබ්.මම්.ව.ආර්.ීමරසිාංහ
ජී. රුස්න් ම රත්නසීලී
ා පොන්ා ස්කා
ඒයි.මම්. නිාන්් ,ාපා
ා ගොපේාඒ
ඉා ර් ා ශය සයාමලී දස්නා,ක
මේ. ඉන්දුනී ඒස්න් ම කුමාන්
ා,නේ
මච්.ව.මයි.ා මන්ඩිස්ථ
ා ක් ග.ව.ඩි.ව.ාතුන්කා ද,ාරත්න
 මලිණි මා හ ා නීාමුණි
ආර්.මම්.මනු ා පු ථපකුමාන්
රත්නා ස්කර

077-1279440
077-4359089

-

071-9942474
071-3476831
071-9975399
077-3241625

-

071-0174109
071-0161284
076-8079999
071-6904588
077-0819493

-

071-4877593

-

071-4461813
077-9339450

-

077-4822657
071-8602659
071-5676829
071-8305847

-

280

-

ොස්ථදේපො ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී
වස්ෙ

නෙ

773 රැකඒ

ා ේ.මම්.මස්ථ. මේකාන් ම මි,

774 ගාා ගදර

ා ක් ග.මම්. ගාංගා පේමකුමාන් මි,

775 මින්ා හමේටි,

මච්.මම්.ආර්.ා හරත් මි,

776 ා ගෝනගම

මස්ථ.ඒයි.ජී. බන්දු කුමාන් මි,
මස්ථ.මච්.ා ේ නිාන් ම නඒරත්න
මි,

777
ළිඹුරුඒැේා ේගම

778 ස්ේගම්ා දම ඒ ආර්.මම්.සී.යූ.බී. රාිගුරු ම,ා
779 ා ේා ගොේා

ව.මම්.ා ක් ග.සී උද,ාංගනී
ම්පත්තු මි,

780 හවා ගොමුඒ

බී.මස්ථ.ටී. ස්ාංජීඒ ම,ා

781 මාරගම

ඩබ්.ව.ා ක් ග. ීමරසූන්, මි,

782 මාස්ථා පෝ

සී.ඩී.මම්.මන්. දිස්ානා,ක මි,

783 ා දමළුස්ථස්

මන්.ීම. ගුණා ස්න මි,

784 හාංඒැේා

ආර්.මම්.මන්. රත්නා,ක ා ම,
ආර්.මම්. නිා ම්ෂි,ා රත්නා,ක
ා ම,
ආර්.මම්.මන්.ා ේ. මැණිා ක් ග
ා ම,

785  මස්ථනම්ා පොා
786- කුඩාගේගමුඒ
787
පැේාන්ා දනි,
788 ා හමේටිා ගදර

ආර්.මම්.සී. රත්නා,ක මි,
සී.මම්.මන්.ජීඒනී
ා ්න්නා කෝන් මි,

789 රත්කරේඒ

ඩබ්.ව.ව.ඩී. ස්ා ේා කෝන් මි,

790 කිඩා පොා

ඩී.මම්.මේ ස්දා ර්කා මි,

791 සි,ඹාන්ගමුඒ

ඩබ්.මච්.සී.ා ක් ග ස්ා ේරත්න මි,
ආර්.මම්. ඩී.මස්ථ. රත්නා,ක
ම,ා

792 ගුරුාෑා පොා
793 මාා ප්ගමුඒ
794
ගා න්ා කොළණි,

ව.මම්.ටී.ඩී. මධිකාන් මි,
මච්.මම්.ස්ජි්ා කුමාන් මි,

795 දාහිගමුඒ

මච්.ජී.ව.  මාක් ගෂි මි,

796 ඒැඒා ගදර
798
කා ාොා හොා ගදර

ඩී.මම්.සී.ා ක් ග. ස්ා ේසිාංහ මි,
මච්.මම්.ආර්.සී.ා හරත් මි,

දුරකාන නංකය
දේස්ේවා ස්ථාානය
0372236747
0372236747

විදුත් ැපමල
-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747
0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747
0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747
0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

281

799 මාස්දළුා පෝ
800  මත්්ඒැේා
801 උඩදිගන
802 උඩබදාඒ
803 මස්ථඒැේදුම
804
ා දම ගහපැාැස්ථස්

ඩබ්.මම්. සී. සුග්පාා මි,
මයි.මම්. ාන්්රානි ා ස්ෝමරත්න
මි,
ඩබ්.ඩී. මදුපානී ප්රනාන්දු මි,
ආර්.ටී.මස්ථ. මා බ්ගුණඒර්ධ්න
මි,
ආර්.මම්. කුමුදුනී නිරාංිාා මි,
රසිකා ාමින්දි මි,

809 කවුඩාඒත්්,

උද,ාංගනී ඉා ර් ා මි,

810 ,න්්ම්පාාඒ

ා ක් ග.ග,නි දිේරුක් ගෂි මි,

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

0372236747

-

වීරඹුදේගදර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

උුමීය ,

නඒරත්න ා හමේටි ආරච්චිාාා ව
නිා රෝ නි නඒරත්න මි,

711013959

-

ක් ගා ාෝස්ස්ථඒත්්

මාරා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව ප්රි,න් ම
කුමාන් ස්ා ේරත්න ා ම,

717871924

-

ස්තගා උතුර

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව ප්රි,න්් කුමාර
මහ්ා

718826386

-

ස්තගා දකුණ

කරුණානා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
බුේධ්දාස් ධ්ර්මඒර්ධ්න මහ්ා

715816119

-

ළිදුරුඒැේා

සිලිප්පු මුදි,න්ා ස්ාාා ව .මාංගලිකා
මේකාන් ම ා ම,

712610346

-

දමුණුගා

දිස්ානා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව නිලූකා
පේමිණි කාන් ම දිස්ානා,ක මි,

718340116

-

බුළුළිටි,

ස්මරා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව ්මරා
කුමාන් ස්මරා කෝන් මි,

771877444

-

ගාබඩගම

ා ්න්නා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
නිා රෝ ා ස්ාංජීඒනී කුමාන් ා ම,

769872395

-

ා ේඒැේා පොා

පරකුඹුර ා ේකම්ාාා ව නිාාංකා
ප්රි,දර්ශය සනී කුමුදු කුමාන් ස්ා ේසිාංහ මි,

712610258

-

මඹහැර

රම්පටි ා ේඒා ව ඉා නෝකා ස්දමාලි
සුාාෂිණි මි,

711572149

-

රාංිනගම

කුමාරා ප්ලි ආරච්චිා ව ා දෝන.ිනි්ා
ා හමමාලි මි,

712610366

-

ා ගොඩස්

ඒැලිස්ටි,ා ව ශය සෂිකාා මධුකානි මි,

712610798

-

282

කණුමා ේ

ා ්න්නා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
නිාන් ම ප්රි,දර්ශය සනී මි,

712611137

-

පරකුඹුර

ා කෝනාර මුදි,න්ා ස්ාාා ව සුජීඒා ශ්රීමතී
ඉාාංගසිාංහ ා ම,

717198485

-

මේගම

මධිකාන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව නදීකා
රණසිාංහ මි,

712611469

-

්ම්මි

මධිකාන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව ාාන්දනී
කුමාන් මධිකාන් ා ම,

712106592

-

උඩුගම

ස්ක්රමසිාංහ මුදි,න්ා ස්ාාා ව නිස්ාංස්ාා
දිේමිනි මාා ගොඩ මි,

714518954

-

කදුරුඒැේා

ස්ා ේසිාංහ ආරච්චිා ව ාමිාා ජීඒන් ම මි,

712340320

-

ස්ැඒැන්දන

මිේා ස්්ාන ආරච්චිාාා ව රත්නා
කුමුදුනී ස්්ානආරච්චි මි,

712610938

-

ා දහිකුඹුර

හැඩිගේාා ව මමරමාලි ස්ාගන්කා
ප්රනාන්දු ා ම,

712610873

-

ීමරඹුා ගදර

ගින්ා ගෝරු ා ේඒා ව මමරා ශය සයාමලී ා ම,

711687925

-

කළුගමුඒ

ම්පත්තු මුදි,න්ා ස්ාාා ව ්නූිා
ා හමමාලිනි මි,

712610704

-

ගිනිා පන්ද

ි,සිාංහ මුදි,න්ා ස්ාාා ව ා ක්ශය සායා
ස්දමාලි රණසිාංහ මි,

710144185

-

ුරුවගමුඒ

ා කොස්ථඒත්්, ්මරා .ශය සාන් ම ගම්ාත් මි,

712610548

-

හාංඒැේා

කුරුප්පු ආරච්චිා ව නිලූකා ප්රි,දර්ශය සනී
සුාසිාංහ ා ම,

782724042

-

,න්්ම්ා පොා

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව ා ර්ණුකා
ියා රෝමාාා රත්නා,ක ා ම,

718956725

-

පූගේා

ස්ා ේසිාංහ ආරච්චිා ව උද, කුමාර මහ්ා

712610261

-

ා ගෝනඒ

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව ධ්ම්මිකා
කුමාන් රත්නා,ක මි,

712610491

-

මඩඒා උතුර

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව මා නෝිා
කුමුදුනී ස්ා ේරත්න මි,

712610936

-

මඩඒා දකුණ

ා ේකම්රාළාාා ව ා ර්ණුකා දම,න් ම
මි,

712610924

-

,ාාඒ

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව සුා න්ත්රා
කුමාන් ා හරත් මි,

712611466

-

මුදුන්න

මපරැක් ගා ක් ග ස්ා ේසිාංහ ආරච්චිාාා ව
සුිා්ා ස්ාංජීඒනී ස්ා ේසිාංහ මි,

712610921

-

බමුණුා ගදර

ඉමිහාමි මුදි,න්ා ස්ාාා ව නිා රෝ ා
ාක් ගමාලි මි,

712610871

-

ප මන්ඒත්්

කරුණැනාක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
උද,ාංගනී කරුණානා,ක ා ම,

712611462

-
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මැදගම

ි,සුන්දර මුදි,න්ා ස්ාාා ව සුා න්ත්රා
ප්රි,ාංගනී කුමාන් ි,සුන්දර මි,

715320834

-

ා ාෝකාා හමේටි,

මාහිම්ළිටි ා ේකමාාා ව ස්මන් ම
රත්නා,ක මි,

712610564

-

ගේාැහැර

කච්ාකඩුා ව රසිකා.නිා රෝෂිනි
ා ස්ා නස්රත්න මි,

718168681

-

කඩදුන්න

ඉමි,ා හාමිේාාා ව මනු ථකා .නිශය සාදි
ගුණ මාක මි,

718829340

-

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,,
ීමරඹූා ගදරප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,,
ීමරඹූා ගදර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,,
ීමරඹූා ගදර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,,
ීමරඹූා ගදර

ා ්න්ා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව  මබඳණ
මධු ාංක ස්ි,රත්න මහ්ා

712611370

-

ි,සිාංහ මුදි,න්ා ස්ාාා ව කායානි
මාංගලිකා ා ස්ෝමසිාංහ ා ම,

712610286

-

ඈපා මච්චිේාාා ව ,සිත් නිරාංින්
ස්මාඒර්ධ්න මහ්ා

773630030

-

සින්ඒර්ධ්න බණ්ඩාර නා,ක ඒාස්ා
ා ්න්නා කෝන් මුදි,න්ා ස්
රාළහාමිාාා ව මධුස්ාංක ස්මිා බණ්ඩාර
ා පොතුහැර මහ්ා
දීගේා ේ මුදි,න්ා ස්ාාා ව දිේහානි
ාතුන්කා දීගේා මි,

712611359

-

712997150

-

්ම්මි රාළාාා ව ඉන්්රජිත් මහින්ද
කුමාර රූපසිාංහ මහ්ා

712610611

-

ස්ා ේසූන්, මුදි,න්ා ස්ාාා ව කුමුදු කුමාන්
ස්ා ේසූන්, මි,

712610180

-

ස්ා ේා කෝන් මුදි,න්ා ස්ාාා ව ධ්ර්මසින්
ස්ා ේා කෝන් මහ්ා

712610350

-

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,,
ීමරඹූා ගදර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,,
ීමරඹූා ගදර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,,
ීමරඹූා ගදර
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,,
ීමරඹූා ගදර

දේපොමගෙදේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

881- මුා ගොඩ
බ හිර

ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

ටි.මම්.ජි.ඩි.යු.ා ක් ග. ා ්න්නා කෝන්
මි,

071-7454996

--

882 - මුා ගොඩ මැද

ටි.මම්.ීම.ව. ා ්න්නා කෝන් මි,

077-5936130

883- මුා ගොඩ
නැා ගනහිර

මම්.මන්.ව.මස්ථ.ා ක් ග. මාපා

071-9117370

-

884 - මමුණුගම

ව.මම්.මන්.ඩි.ා ක් ග.මාහා කෝන් මි,

072-6357486

-

885 - හබරඒ

ඩබ්.මම්.සි.ආර්. ස්ා ේසිාංහමි,

071-4759723

-

886 - හින්පත්ඒැේා

මන්.මම්.යු.ළි.

071-4189937

-

නඒරත්න මි,
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-

887ඇඹාඒත්්

ව.ආර්.මච්.ආර්. ි,ීමර මි,

077-5816920

-

888 - ා දඒා මේා ගදර

මස්ථ.ව.ජි.සි.ා ස්නකආරච්චි මි,

072-8915385

-

889 - ලිහිණිගින්,

ආර්.සි. නිස්ාංස්ාා මි,

071-6756437

-

890 - ඉඹුාාන

මච්.මම්.ිම.සි.,මුනා කුමාන් මි,

071-5599793

-

891 - මැදකළුගමුඒ

ඩි.මම්. නිාන් ම දිස්ානා,ක මි,

071-5727888

-

892 ා කොළඹාාමුේා

මස්ථ.ළි.ඩි. සිසිර කුමාර

071-2935937

-

893 - පරබැස්ා

ා ක් ග.මම්.ජි.ළි.ා ක් ග. ා කෝනාර මි,

071-7882889

-

894 -  ම,ා ඩෝර්ඒත්් ඩි.මම්.ිම.මස්ථ. ගුණරත්න

077-7066053

-

895- බැස්ේගමුඒ
නැගනහිර

ඩබ්.මච්.මම්.ළි.ඩි. ා ේස්කා මි,

071-9189360

-

896්ාඒත්ා ත්ා ගදර

ඩි.ආර්.ළි.ා ක් ග. ා හරත්

077-7071298

-

897-කළුා හන්දිා ඒා

මච්. පී. ා හරත් මි,

077-2470280

-

898- හඳුගා

මස්ථ.ළි.සි.ළි. ස්මරනා,ක මි,

077-3310519

-

899- මාඒ්ගම

මච්.මම්.සි.ඩි. මැණිා ක් ග මි,

071-7189420

-

900- ,ටිා හන

ඩබ්.මම්.මේ. මස්ථ. ඒන්නිනා,ක
මි,

077-9630946

-

901- මහළිටි,

ා ේ.මම්.ා ක් ග.ඩබ්. ා ක් ග.ා හේගම
මි,

071-2198975

-

902- ා පොතුහැර
නැා ගනහිර

මච්.මම්.මයි.ඩී.ා හරත් මි,

071-7103408

-

903- ා පොතුහැර
බ හිර

ඊ.ආර්. ා ර්ණුකා මැණිා ක් ග ා ම,

077-6175361

-

904- කුරීා පොත්්

මච්.ව.මස්ථ. රත්නා,ක

071-4609574

-

ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම
905-ගම්මන

ව.මස්ථ.සි. සුග්දාස් මි,

071-6030266

-

906-මරා ේා පොා

ආර්.ඩබ්. මන්. ගුණා ස්කර ා ම,

071-0467651

-

907- ඒාගම්මුේා

මච්.මම්. පී.මයි.ා හරත් මි,

071-9376003

-

908- මණ්ඩාා ඒා

ආර්.මම්.ා ක් ග.ා ක් ග. රත්නා,ක

078 - 8380571
071 - 5697170

-

909- ඉඹුේා ගොඩ

ව.ව.ආර්.මස්ථ කුමාන් මි,

071-6924766

-
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910- ා පොේමා ේ

මස්ථ.මම්.මයි.සී. ා ප්රමරත්න මි,

071-1849788

-

911- පූිාළිටි,

මච්.ළි.ඩි.මස්ථ.ා හඒාප මරණ මි,

071-6414132

-

912- ා කොරා දොළුඒ

මස්ථ.ඩබ්.ව.මස්ථ.මස්ථ.ා ක් ග.මස්ථ.
ීමරසූන්, මි,

071-7478585

-

913- ා හොදැේා

ා ක් ග.ළි.ඩී්ඩබ්ලිේ. ි,රත්න මි,

078-8492433

-

914- ා පොේළිටි,
උතුර

ිම.ආර්. ඒස්න්් බස්ථනා,ක

071-3622289

-

915- ා පොේළිටි,
දකුණ

ආර්.මම්. ව.මේ. සුම මපාා මි,

071-9461887

-

916- ඒැේාෑඒ

ළි.ජි. පී. ගුණ මාක මි,

071-5113231

-

917- රත්මේා ගොඩ

ා ේ. ළි.මම්.මම්.ි,සිාංහ මි,

071-3040363

-

918- කැබලිත්්ාඒා

ා ක් ග.මස්ථ.මස්ථ. සිේඒා ා ම,

071-3205753

-

919- බරහැාගමුඒ

ළි.ජි. ව. ඒර්ණකාන් ම මි,

077 - 9167521

-

920-මඩාගම

මම්.මන්.මෆථ. නුස්ථකි,ා මි,

071-1510089

-

921- ා ගොඩා ඒා

ඩබ්.ජි.මම්.ඩී. ගුණඒර්ධ්න මි,

077-4222687

-

922-බන්දාඒ

මස්ථ.මච්. මුනාෆි,ා මි,

072-4985820

-

923-ා කොේලුර

ආර්.මම්.ඩබ්ලිේ.ා ක් ග. රත්නා ස්කර
මි,

072-4455672

-

924- ා දනගමුඒ

ටි.මම්.ඩී.ා ක් ග.ා ක් ග. කුාතුාංග මි,

071-4126115

-

925-ආරා ගොඩ

ව.ජි. පී.ා ස්ෝමසීලී මි,

077-9418855

-

926-සුනිාගම

මම්.මම්. සී.පී. මාපා මි,

077-9713574

-

927- ා ගොඩිගමුඒ

ළි.ස්.ඩී.ආර්.ාන්්රා ස්න මි,

072 -5548237
/072 - 9895760

-

928- උඩුා ක් ගා දණි,

ිම.මේ. ඒස්න්් කුමාර

071-3331531/
077-5519574

-

929- සුනිාගම

ා ක් ග.ව සිසිර ස්ා ේ ම,ා

072-4121138

-

930- පනලි, උතුර

ව.මම්.ආර්.මන්. ම්පත්තු මි,

071 - 2307595

-

931-පනලි, දකුණ

ා ක් ග.ව.මස්ථ.ආර්.ධ්ර්මා ස්න මි,

077-4983844

-

932- ැාංපාන

මම්.ඩි.ඩී. කුමාරදාස් මි,

071-3030216

-
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933- ා ස්රළිස්ථඒත්්

ඩබ්.මම්.ජි.ා ක් ග. ඒාහා මි,

071-5917992

-

934-ා පොේගහා ඒා
උතුර

මස්ථ.මම්.සි.මයි. කුමාන් මි,

077-4280843

-

935-මැේදාන්ද

ඩි.මච්.ා ක් ග.ළි.  මාකරත්න මි,

071-2741388

-

936- ගාබඩගම

ඩබ්.ව.මස්ථ. ස්ා ේසූන්, මි,

071-3109171

-

937- ඈපාකන්ද

ඩබ්.මම්. ස්ා ේරත්න ම,ා

071-7270008

-

938-ා පොේගහා ඒා
දකුණ

ටි.මම්.ව.මච්. ා ්න්නා කෝන් මි,

077-6763640

-

939-කුලීළිටි, උතුර

ආර්.මම්.මන්.මච්. රාිපක් ග මි,

071-9183114

-

940- කුලීළිටි, දකුණ ආර්.මන්.මස්ථ. රාිපක් ග මි,

077-5841070

-

941- ගා න්ා ගොඩ
උතුර

මච්.මම්.මන්.මස්ථ.ා ක් ග. ා හරත් මි,

071-7597923

-

942-ගා න්ා ගොඩ
දකුණ

ඩි.මස්ථ.මස්ථ.ස්ත්කුමාර ම,ා

071 - 6317218

-

943- ා දේා ගොේා

මස්ථ.මම්.ටි.ා ක් ග. ස්මරා කෝන් මි,

072 - 1058825

-

944- ා මෝරුගම

ආර්.ආර්.ව.මයි. රත්නා,ක ම,ා

071-4434608

-

945-ා ,ෝගමුඒාකන්ද

ඩි.මම්.ව.ළි. දිස්ානා,ක ම,ා

077 -5209677

-

946- ඒැලිා ගොඩළිටි,

ා ක් ග.ළි.ව.ළි.කරුණාරත්න ම,ා

071 -7925703

-

947- මාඒත්්

ව.මච්.මස්ථ. ජිනදාස් මි,

077-7004032

-

948- ීමරාගා

ආර්.මම්.මස්ථ.ආර්. ා හරත් ම,ා

071 - 3099451

-

949- ා කො ඹුා ේ

රසික ා ,ෝගරත්න ම,ා

077-1851733

-

950- උඩා පොා

ව.ව. රමණි මමරසිාංහ මි,

071-5753901

-

951- ගේා ානමුේා

මච්.මන්.ඩි.මන්. කායාණි මි,

071-0535237

-

952- ඈගේා

ව.මම්. මන්.ඩී. මධිකාරී මි,

072-3172017

-

953- ා ේඒාා ේා පොා

ඩබ්.මම්.මස්ථ.ළි. ස්ා ේසුන්දර මි,

078-5277614

-

954- දිවුේකුඹුර

මයි.ව.සි.ඩි. කුමාන් මි,

071-2657059

-

955- ඉහාඋඩා පොා

මම්. මන්. ාතුරානි මි,

077-5112978/
077 - 4613745

-
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956- ඒදාකඩ

මම්.ආර්.ආර්.මන්.මැණිා ක් ග මි,

072-3810686/
071 - 2475562

957-ගින්ා න්න්,

ඩබ්.ව.මස්ථ.ා ක් ග.ස්ා ේසිාංහ මි,

072-1370681

-

958- මානිාංගමුඒ

මච්.මම්.මේ.මයි.ා හරත් මි,

077-4966175

-

959-දැඹෑා ගොඩ

මච්.ඩි.ජී.ි,රත්න මි,

077-4742749

-

960- හරුලි,ේද

මම්.ඩි.මම්. වකනා,ක මි,

071-5751391

-

961ා ගොා රොක් ගගහා පොත්
්
962-කැන්දා හන

ටි.මම්.ටී.ා ක් ග. ා ්න්නා කෝන් මි,

071-1346683

-

මච්.ව.මන්. ස්ාගන්කා මි,

077-8083218

-

963- හ්ලිස්ථපුඒ

ආර්.මයි.ිම.ළි.ළි. රත්නමාා මි,

077-1953115

-

964-බැස්ේගමුඒ
බ හිර

ා ේ.ා ක් ග.ඩි.ා ක් ග. ි,කඩු මි,

077-9910000

-

965- ඒදාඒ

සිාංහාා ව ගාමිණී  මාකරත්න
ම,ා

ස්ම්බන්ධීකරණ
කමිටුඒ

මච්.මම්.ා ේ.පී. ා හරත් ම,ා

077-0374027

-

ස්ම්බන්ධීකරණ
කමිටුඒ

ව.මම්.ඩබ්ලිේ.මම්. මධිකාන්

077- 0544242

-

ස්ම්බන්ධීකරණ
කමිටුඒ

ා ේ.මව.මස්ථ.ා ේ.ා ක් ග. ි,සිාංහ
මැණිා ක් ග

071- 4182875

-

ආ,්න මාංශය ස,

ව.මච්.මම්.ඩී.ා ක් ග

077-2604909

-

මා බ්සිාංහ මි,
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-

නාරම්ෙල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ
1031- කුඩගම්මන
1032-ඇපාා දණි,
1033-හතපාන්ගා
1034-මරතා ගොේා
1035-න්ේහලුඒ
1036-පරණගම
1037-පුස්ථා කොළා දණි,
1038-මතුරුඒා
1039-දැළකණුමාංග
1040-සින්ගා
1041-දඹා දණි,- උතුර
1042-දඹා දණි,-දකුණ
1043-උඩා ඒා ඒත්්
1044-මාරස්
1045-මුතුගානැා ගනහිර
1046-මුතුගා- බ හිර
1047-ා පොතුළිටි,
1048-මැටි,ගා න් නැා ගනහිර
1049-මැටි,ගා න්බ හිර
1050-ඊන්,ා ගොේා
1051-කසුන්ගම
1052-පැාඒත්්
1053-කිවුේගේා
1054-ා ගොඩාකූරුඒ
1055-මැදා ගොඩ
1056-ඒැලිකුඹුර
1057-දම්පෑාැස්ථස්
1058-කිවුා ාා ගදර
1059-නාකාගමුඒ
1060-රාංගේා ේා පොා
1061-ා ේරගා
1062-ා පොේඒත්ා ත්
ා ගදර
1063-හාේඒැේා
1064-රම්මුතුගා
1065-නාරම්මා
1066-රණාඒත්්
1067-ා ස්නානා,ක
ිනපද,
1068-ා කෝමේ ළිටි,
1069-,ක් ගකාස්
1070-කරාප්පා
1071-ඇඹාාා පොා
1072-මඹගම්මන
1073-පහමුා ණ්
1074-කඩහා පොා

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

ඩබ්.මම්.යූ.ජී.ඒන්නිනා,ක මි,
ඩී.මම්.මයි.මස්ථ.දිස්ානා,ක මි,
බී.ව.ා ක් ග.ඩී.ස්ාංජීඒනී මි,
මයි.මස්ථ.ා ක් ග.ීම.කුමාර මි,
ජී.ා ක් ග.ඩී.ජී.රණතුාංග මි,
මම්.ව.ප්රි,දර්ශය සනී මි,
පී.ටී.පී.ස්ා ේසින් මි,
ඩබ්.මම්.ඩී.ව.කරුණාප මරණ මි,
ටී.ා ක් ග.මස්ථ.ස්මන් කුමාන් මි,
ඩබ්.මම්.මම්.පී.කුමාර ම,ා
මස්ථ.මන්.ජී.ා ස්නාරත්න ම,ා
ආර්.මම්.මන්.මස්ථ.බී.ා හමාන්්ර
මි,
ආර්.මස්ථ.රාිපක් ග මි,
ඩබ්.බී.ා ේ.මස්ථ.රාිකරුණා ම,ා
ා ක් ග.පී.මම්.පී.ආන්,රත්න ම,ා

078-3127579
077-2596577
077-7622120
071-8954980
077-4176093
071-2719953
077-9761296
071-4605153
072-2288482
071-5221014
072-5743419
071-8898050

-

071-2525083
077-3368002
071-8164158

-

පී.ව.ඩී.ා ස්ා නස්රත්න මි,
ඩබ්.මම්.මන්.මම්.ඒාස්ා මි,
මම්.ආර්.මම්.මන්.කුමාරසිාංහ ම,ා

071-9785876
077-2223457
071-8382593

-

මස්ථ.මස්ථ.ස්ක්රමසිාංහ මි,

077-5162432

-

මේ.සී.කුමාන් මි,
ආර්.මස්ථ.පී.රාිපක් ග මි,
ටී.මච්.පී.ඩබ්.මැණිා ක් ග මි,
මේ.පී.ව.ඩී.ස්මාරත්න මි,
ා ේ.ව.ා ක් ග.ටී.කුමාර ම,ා
පී.මන්.මන්.මේ.ප මරාි මි,
සී.මම්.මයි.ා ක් ග.ාන්්රා ස්න මි,
ආර්.මම්.උද,ාංග කුමාර ම,ා
මස්ථ.මේ.ා ක් ග.බුළුා ගොේා මි,
මච්.ආර්.මම්.මම්.ප මරාි මි,
ඩබ්.මම්.මන්.ඩී.ා ක් ග.ීමරා කෝන්
ම,ා
මම්.ව.ආර්.ජීඒන් ම මි,
ආර්.මම්.මයි.ඩී.ි,සූන්, මි,

071-3987179
072-2708976
071-1079793
077-3162611
071-2746561
071-8341229
071-6533545
071-6664166
071-2816933
071-2768773
077-6441130

-

071-4184269
077-3788401,
072-3053703
077-3523402
071-4399050
071-3079580
077-9566840
071-0829859

-

071-1079839
071-2705147
071-8882372
071-7584670
071-2655359
071-3023106,
072-4020461
071-7266878

-

මච්.මන්.ගුණා ස්කර ම,ා
ආර්.ව.මච්.පී.රන්ා දණි ම,ා
මයි.මච්.ජී.පී.ජිනදාස් ම,ා
ඩබ්.ව.ඩී.ා ක් ග.බී.ීමරක් ගා කොඩි ම,ා
ව.මම්.යූ.මස්ථ.මධිකාන් ම,ා
මච්.ම.සී.මන්.ි,රත්න ම,ා
ජී.මම්.මන්.ආර්.ගම්ාත් මි,
මච්.ජී.සී.ඩී.ා ප්රම මාක මි,
ඩබ්.ව.නදීකා කුමාන් මි,
පී.මම්.මන්.ටී.මා බ්රත්න මි,
ඩබ්.ව.සී.ා ේ.ස්ා ේසිාංහ මි,
ා ක් ග.මම්.මන්.දිේහානි මි,
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-

-

1075-දඹගින්ගමනැා ගනහිර
1076-දඹගින්ගම- බ හිර

පී.ව.මස්ථ.බණ්ඩාර ම,ා

071-8301037

-

පී.ව.මම්.පී.කුමාර ම,ා

-

1077-ගිණිගත්ළිටි,

මච්.පී.මදිකාන් මැණිා ක් ග මි,

1078-ා පොේගහ,ා,
1079-පැන්්ැණිා ගොඩ
1080-පුඒක් ගගහා කොටුඒ
1081-ගා න්ා ගොඩ
1082-මීය  ඒැඒ
ා බම්මුේා ේා ගදර
1083-මීය  ඒැඒ දාංා ගොේා
1084-මීය  ඒැඒ

මස්ථ.මයි.මෆථ.ෆර් ානා
ඩබ්.මම්.ව.මයි.ඒනසිාංහ මි,
ව.ව.පී.කුමාන් මි,
ා ක් ග.පී.ඒයි.ව.කරුණාදාස් මි,
ා ක් ග.පී.මස්ථ.ා ස්ා නස්රත්න මි,

072-8412337, 0714387989
071-9941653, 0772063119
071-0749282
071-3426008
071-8086911
071-3099488
071-0838407
077-2664007
071-6410370

-

පී.මම්.පී.පී.ා ස්නාරත්න මි,
ආර්.ඩී.මස්ථ.මමරා ස්න මි,

-

කුලියාියපාය නැදේගනහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී
වස්ෙ

ා පොේළිටි,

නෙ

දුරකාන නංකය
072-7733805

ා බෝගමුේා
කුරීා කොටුඒ
ා කො ා දනි,ාඒ
ා කොස්ථා ගොේා
පහා මුරු්ැාංා ව

ආර්.පී.ඩී.මන්.ඩී.රාිපක් ග මි,
ව.මම්.කාන් ම රත්නා,ක මැණිා ක් ග
මි,
මම්.නදීකා ස්තමාලි කුාරත්න මි,
මම්.පී.ඩී.ගී්ා කුමාරසිාංහ මි,
ා ක් ග.ා ඒා රෝනිකා ප්රි,දර්ශය සනී මි,
මස්ථ.පී.ස්චිත්රා රුඒන්මාලී ා හම මාක
මි,
ආර්.මම්.ටී.ා ක් ග.රාිපක් ග මි,
මම්.මව.ා ාෝසිකා ජීඒන් ම මි,
ඒයි.මම්.මස්ාංකා කුමාන් රණතුාංග මි,
ා ක් ග.මම්.ා රෝහිනී කුමුදු ලි,නා ව මි,

මහගම
උඩා ගදර

ා ේ.මම්.ඩී.මම්.කරුණාරත්න මි,
මම්.මම්.ි,රාංගනී ප්රි,ාංගිකා මි,

077-3046802
077-8390789

ගනන්ගමුඒ
කරගහා ගදර
ා මොේලිා ගොඩ
රත්ා නා හරුඒ
දීකින්කෑඒ
ා ගොඩගම
්ේලි,ේද
ා හොා රොම්බාඒ
ා ්ොරා න්ා ගදර
ඉහා මුරු්ැාංා ව
මැදැේා පොා
ා බෝගහළිටි,
මඇ ම්ා පොා

ටී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ා ්න්නා කෝන් මි,
ා ක් ග.මම්.මස්ථ.ටී.ා හමන් මකා මි,
ා ේ.මව.ආර්.සී.ි,සිාංහ මැණිා ක් ග මි,
ඊ.මම්.ඩී.ා ක් ග.වකනා,ක මි,
ටී.පී.ව.ශය සයාමලී ි, මාක මි,
ා ක් ග.මම්.ා ේ.ටී.කුමාන් ා කෝනාර මි,
පී.බී.නිා රෝ ාණී රූපසිාංහ මි,
ඩබ්.සුජීඒා මමරසිාංහ මි,
මම්. මම්. මනූ ා කැලුම් ා හරත් මි,
මේ. පී. රාංපනී ස්මරා ස්කර මි,
ව. නිලූකා දම,න් ම මි,
මස්ථ. පී. නිලූකා හන්ස්ථාන්්ර මි,
ඩී. පී. මස්ථ. සී. ීමරසිාංහ මි,

071-3849625
071-2587333
072-3966593
077-4068399
078-7675321
078-7675321
072-5157000
071-2251998
071-0588698
071-8968199
072-3490584
072-8292128
071-7022898

ආඞිා ගදර

ඩී. මම්. ව. පී. ා ස්නාරත්න මි,

071-3572782

ා ්ාහැර
ා පොතුඒැඒ

මන්. පී. ස්ක්රමසිාංහ ම,ා
මන්. ජී. මයි. පී. ස්ා ේසින් මි,

077-6216207
072-3041211

ස්ාලි,ාා
නක් ගකාඒත්්
ා පොතුහැර
බන්ා ගොඩ
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077-5725793
077-6591688
072-7733807
072-8610319
071-3498633
071-6533975
072-6588310
071-8339361
077-0828621

විදුත් ැපමල
-

රණස්ථගේා
ඒක් ගකුණුඒා

මම්. මම්. ද,ා මාානී මුණසිාංහ
ා මනස්,

077-1777303
-

077-6299544

දැ්ඒ

මන්. මා ශය සෝකා දම,න් ම මි,
ඩබ්. පී. දීළිකා නිාන් ම ා ස්ෝමසින්
මි,

කරාංගමුඒ

ඩී. මම්. මස්ථ. ඩී. කුාරත්න මි,

071-8892480

-

ගේගම්මුේා

ආර්. ව. මම්. මන් ම්පත්තු මි,

077-1890570

-

සි,ඹාාගස්ථා කොටුඒ

ආර්. ඩී. මස්ථ. ි, මාක ම,ා

071-2046718

-

මරක් ග,ාා

බී. මම්. මච්. බන්නැහැක මි,

077-4066770

-

ා කොදුරුඒාා පොා

ිම. මම්. ව. පේමිණි මි,

077-1823013

-

ිමහේා පොා

මන්. පී. ව. ා ක් ග. ි,සිාංහ ා මනස්,

071-8439378

-

පනාස්ටි,

ඩී. ව. මස්ථ. මම්. දිස්ානා,ක මි,

072-6902693

-

කැකුණා ගොේා

ව. පී. ව. ඩබ්. ා ස්නාරත්න ම,ා

071-3210271

-

දළුා පෝගම

මච්. පී. ඩබ්. දම,න් ම මි,

077-1585291

-

හැඒනැේාාගාර

ඊ. මස්ථ. ටී. ඉාාංගරත්න ම,ා

071-8885389

-

මාහිටි,ාඒ

ා ක් ග.මව.ඩී.මම්.නිරාංිනී මි,

071-2894104

-

මඹා හන්ඒැඒ

මම්.ා ක් ග.යූ.ස්ථඒර්ණසීලී මි,

071-1224452

-

ා ේහිගම

මආර්.ඩී.ා ක් ග.රූපසිාංහ මි,

072-1686900

-

ා නත් මා පොාා ගදර මආර්.ඩී.ජී.මධුාාෂිනී මි,

077-8183895

077-9938341

-

කුලියාියපාය බගහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

1172 ඉලුක් ගා හන

ජී.මම් රසිකා ාන්්රානි මි,

1178 ඉහා ඇඹඒ
1148 දී,ාඒා
1195 ළි ා දණි,
1171 දික් ගහැර
1153 නාරාංගේා
1122 මනුක් ගකා න්
1163 තුම්ා මෝදර
1192 නැ/ දණ්ඩගමුඒ
1196 ගාා ගදර
1190 ඉ/ කළුගමුඒ
1193 බ/ දණ්ඩගමුඒ
1104 දි,ා දොර
ඉහාඒත්්
1144 ඒුමූඒ
1096 ඒැඒගම
1168 ප/ගේා පොා
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,

ඩබ්.පී ස්ාමා ා ප්මරත්න මි,
ආර්.මම්.මස්ථ.සී කුමාන් ා ම,
ඩී.ඩී ාාන්දනී පු ථපා්ා මි,
මච්.පී ා ර්ණුකා ප මරණ මි,
මස්ථ.මම්.මස්ථ.ආර් ා ස්නානා,ක මි,
ආර්.ා ක් ග.මම්.ව කරුණානා,ක මි,
බී. ියා රෝමි ප්රනාන්දු මි,
බී.පී.මම් බටුස් ා ව ා ම,
ඊ.ව.මස්ථ.ා ක් ග ීමරා ස්න මි,
මම්.ීම.ජී දිා න් ා මි,
ආර්.මම්.මන්.පී ,ස්රත්න මි,
ආර්.පී.මයි උද,ාංගනී මි,

712607426
774030337
712608196
776546983
712608302
712608404
712606409
712607962
776926657
725503152
712607601
712606723
712607296
777128207
723990441
712607960

නදීකා නිශය සාන් ම මාරසිාංහ මි,
බී.මම්.මම්.මන් බන්නැහැක මි,
මේ.ආර්.මන්.මස්ථ කුමාර ම,ා
ඩී.පී.ඩී ියරන්් ා ේශය සප්රි, ම,ා

782453927
291

විදුත් ැපමල
-

1176 කටුඒැේා
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
1152 ,ාකරඒත්්
1167 ා කොස්ථා හන
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
1189 ්ාහිටිමුේා

මම්.මම්.ඩී.මයි මුණසිාංහ මි,
ජී.ව.ඩී ා ගෝස්න්න ම,ා

1158 ඇස්ථස්ැේදුම
1157 කුලි/නගර,
1175 ප/මා්ාඒ
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
1174 ඉ/මා්ාඒ
1162 මූකාන්,ා,
1105 ඉඟුරුඒත්්
1191 ප/කළුගමුඒ
1125 උණලී,
1159 මීය ගහා කොටුඒ
1197 වදණ්ා ඩ්ා ඒා
1154 ා බෝහිාංගමුඒ
1151 උදහිටිමුේා
1165 ඉ/ළිදුම
1147 ඉ/ඇන්නරුඒ
1101
කැ ඒා ේා ගදර
1187 ්බ්ා බෝමුේා
1164
ා කෝන්ගහා ගදර
1188 මාහිම්ළිටි,
1173 මාා ඒා
1169 ඉ/ගේා පොා
1180 ඇඹඒ
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
1177 කබාෑඒ
1103 දි,ා දොර
1185 ප/ීමරඹුඒ
1170 දීගේා
1156 ගාහිටි,ාඒ
1100 ඒඩුා ගදර
1186 මඩකුඹුරුමුේා
1099 කන්ා ේා ගදර
1181 පේා ේා ඒා
1179 ප/ඇඹඒ
1143 කින්න්දඒ
1155 හවගමුඒ
1142 කි්ාඒ

යූ.මේ.ව.මන් ා පා ර්රා මි,
මන්.ජී සුරාංග ි,ාත් ම,ා
ා ක් ග.ව.මස්ථ.මේ ගුණ මාක මි,
මම්.මම්.සී.මස්ථ මාරසිාංහ මි,

770799510
768411960
712607507

බී.ව.පී.මස්ථ දිේරුක් ගෂි මි,
මච්.ව.මම්.මන් කුමාන් මි,
ආර්.ආර්.පී ධ්ර්මප්රි, ම,ා

712607223
776013227

ව.පී.මස්ථ උද,කාන් ම මි,

712607012
771305817
713603515
714935037

ආර්.ා ක් ග.මම්.ආර්.මයි ා ස්නාරත්න
ඩබ්.ව ඉන්දිකා ශය සයාමලී මි,
ා ක් ග.මේ.මන් දිේරුක් ගෂි මි,
ජි.මම්.සී.මස්ථ ි,දර්ශය සණී මි,
ා ක් ග.මස්ථ.මස්ථ ස්මරා ස්කර මි,
ා ක් ග.මම්.මයි.ා ක් ග දස්නා,ක මි,
මම්.මම්.ආර්.ඩී.ා ස්නානා,ක මි,
පී.මම්.මන්.ව ප මරාි මි,
ඩබ්.ඩී.මස්ථ දිනු ථසිකා මි,
මයි.පී ,මුනා රණසිාංහ මි,
ව.පී.ඩී.මන්.ඩී ි,රත්න මි,
ආර්. ස්ාංජීඒනී රාිපක් ග මි,
මම්.ඩබ්.ව.ඊ ස්ා ේසූන්, මි,
මන්.ආර් කුමාරසිාංහ මි,

712606939
772186007
712607270
776421492
776343313
718041744
776059560
712233707
712606513
712542061
712606529
776156509
710524629
719812693
712607818
779637096
712607426
712606748
715230712

මච්.ව.මන් මමරා ස්න මි,
ඩබ්.මයි.මම්.ව ශය සයාමලී මි,
ටී.මම්.මම්.යූ ා ්න්නා කෝන් මි,
ා ක් ග.මන්.මස්ථ.මන් උපරත්න ම,ා
ඩබ්.ව.මේ.සී ස්ක්රමආරච්චි ම,ා

776616005
712607440
725660531
716083518
712542061
779475739
775435926
778676245
712607959
712606407
728628915
715673390
717639857
712606229

මච්.මම්.පී.මම් ා හරත් මි,
ඩී.පී.ඩී.ීම.මස්ථ ා හරත් ම,ා
මස්ථ.ව.මම්.මයි.ඩී රත්නා,ක මි,
ජී.මම්.ජී.මස්ථ ද සිේඒා මි,
මච්.මම්.ඩී උද,ාංගනී ා ම,
බී.මම්.මම්.මන් බස්ථනා,ක මි,
ා ක් ග.ව.මයි ස්ාංජීඒනී මි,
ඩී.පී.ඩී.සී.ඩී ස්මාරත්න මි,
මච්.මම්.මස්ථ පණ්ඩි්රත්න මි,
ා ක් ග.ඩී ස්ාංජීඒනී මි,
ඊ.මම්.පී.ව.මේ මදින්සිාංහ මි,
මච්.මම්.මස්ථ ස්ාංජීඒනී ා ම,
ඊ.මම්.ව ජීඒනි මි,
292

-

1123 බැමිණිගේා
1183 කුඹේඒා
1150 ා දගම්මැද
1160 ා හා න්ා ගදර
1124 කුඹුක් ගා කොටුඒ
1148 ා කෝන්ා ගොේා
1182 කුරුදැේා පෝ
1102 මළුඒාා පොා
1161 ා දාන
1180 ඉ/ීමරඹුඒ
1194 හම්මාඒ
1166 ප/ළිදුම

මච්.පී.ඩබ්.මච් ා ප්රමරත්න මි,
මම්.ව.ටී ස්කුන්්ාා මි,
ව.පී.ඩී.මන්.මච් ද,ාරත්න ම,ා
මච්.පී.මම්.ඩී ප මරාි මි,
මයි.පී.ඩී.මන් රමයා්ා මි,
ඩබ්.ආර්.ව ීමරසිාංහ මි,
ආර්.මම්.ඩබ් ා ප්රමරත්න මි,
ව.ඩී.සී ද,ාරත්න මි,
ා ක් ග.ඩී ා ස්ා නස්රත්න මි,
ආර්.පී.ඩී.මන්.ා ේ ප මරණ ම,ා
ා ක් ග.පී.ව බන්දුමතී මි,
මස්ථ.මම්.ව.පී ස්ත්කුමාර මි,

715652139
719171804
712606525
716864755
772366594
788492816
783421157
779447534
715776874
711979979
712606739
711798728

-

වාම.යදේපොල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත්
ැපමල

1198 ා ගොළුඒාඒ

ඉඳුේ ා ගොඩා ව මනු ා ශය සයාමලී
ි,ාත්

071-9430697

-

1199 මමුණුගම

කරන්ා දනි,ා ව ස්ාංජීඒනී
දම,න් ම ා ස්නාරත්න

0725616675

-

1200  මස්ථස්ඒ

කලුඒා දුර,ාාා ව නදිකා
දිපානි මි,

072-4482941

-

1235 මේඒාන

,ාපා මුදි,න්ා ස්ාාව මිථිාා
මඒන් ම බාංඩාර ,ාපා මි,

072-4417174

-

1237 ා ේරා පොා

රාිපක් ග මුදි,න්ා ස්ාාා ව
මස්න් මකා සුා බෝධිනි
රාිපක් ග
ා ්ේා ව මා නෝිා ජින්ස්ථ මි,

077-5115682

-

071-3166238

-

1239 ස්ාාකටුා පෝ
1240 ා හොා රොම්බුඒ

හපු ආරච්චිා ව ි,කාන් ම
,මුනා කුමාන් මි,

072-4949044

-

1241 ඇඹඒ

ආර්.මන්.ළි.මස්ථ.ි,ාාංකා මි,

071-2672695

-

1242 මාස්ටිගම

සිාංහාා ව ාම්ළිකා
ශය සයාමලිා ප්රමාන්්ර මි,

071-1129410

-

1243 ඒැඒා ගදර

ම්පත්තු මුදි,න්ා ස්ාාා ව
මා නෝමා දිස්ානා,ක මි,

071-9417328

-

1244 රන්ා දණි,

ම්පත්තු මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ාතුන්කා ම්පත්තු මි,

072-2637934

-

1245 ඒාන්,ා පොා

සිේපච්ාාන්,ාාා ව ා නරාංිනි
ා ස්ෝම මාක මි,

077-7145928

-

1246 ගිණිා පන්ා ේගම

බස්ථනා,ක මප්පුහාමිාාා ව
රමයා්ා මේකාන් ම මි,

071-9620431

-

1247 රත්මා ේ

සූන්,ා හමේටි මුදි,න්ා ස්ාාා ව
නදීකා ්රාංගනී සුන්,ා හමේටි
මි,

077-7657692

-
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1248 ළියුම්ගේා

නැකැත් ා ගදර. මාකරත්න
ම,ා

1249 ඉපාඒ

කදන්ා හා න් ගන්දුර ා ගදර
උා ේනී උද,ාංගනී ා බෝමළුඒ
මි,
රණබාු මුදි,න්ා ස්ාාා ව
දුා න ථකා මා ,ෝමි ස්ාංජිඒනි මි,

1250 කිතුේඒැහැර

712672956

-

075-7727273

-

077-3628182

-

1251නැටි,

උඩුා දණි,ා ව දිා න් ථ ාන්දන
මා බ්ඒර්ධ්න ම,ා

071-2469006

-

1252 ා නේලි,

බස්ථනා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ාාමලී ප්රි,දර්ශය සනී කුමාන්
බස්ථනා,ක මි,

072-6460141

-

1253මිනුඒන්ගැා මේ

ා දොා ේඒත්ා ත් මප්පුහාමිාාා ව
ස්ථඒර්ණා්ා

071-5966206

-

1254 ඒේපාලුඒ

ඈගේා ේ මුහන්දිරම්ාාා ව
ඉන්දිකා රමයා කුමාන්

071-6535502

-

1255 ්ඹරඒ

රත්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ාන්්ර කුමාන් රත්නා,ක මි,

072-5601456

-

1256 ා පොතුඒැඒ

මස්ථ.ඩබ්.මම්.ඩී.සී. ඒන්නිනා,ක
මි,

071-7903412

-

1257 මබඒාළිටි,

ගස්ථා ප් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ගුණරත්න ම,ා

071-6036327

-

1258 මැේාා පොත්්

දිඒාකර ා මොා හොමේ ාාාාා ව
කමණි දීළිකා දිඒාකර ා මනස්,

071-1784899

-

1259 ඒදුරැස්ථස් ඒැේගාා
1260 මැදගම

දාංගේාා ව න,නානන්දනි
දිස්ානා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ස්දමාලි මි,

071-9956172

-

071-1144982

-

1261 ා හමේටිා ගදර

බමුණුමුදි,න්ා ස්ාාව දිේහානි
ප්රි,රාංිනි බාාසුන්, මි,

077-4253867

-

1262 පැන්නි්ඒ

මේලිකා මරච්චිේාාා ව ,මුනා
කුමාන් මේලිකා ආරච්චි මි,

077-4292091

-

දිස්ානා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ා ර්ණුකා උපුේ කුමාන් මි,

077-5197947

-

මදින්සූන්, මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ා ර්ණුකා මේකාන් ම මදින්සිාංහ
මි,

077-6450154

-

1263 මඹකඩඒර

1264 හබරඒ

දස්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
මස්ාංකා දස්නා,ක මි,

077-3248029

1265 කහා ගොේා

ාාංස්කාර ා හඒා ව ග,නි
ගි මකා නඒරත්න මි,

1266 පමේ ා ේා ගදර
1267 මගුාාගම

-

770031088

-

මච්.පී.මධුමාදන් කරුණා මාක
මි,
294

0702714347 0775276988

-

1268 පාා දණි,

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
කුාරත්න බාංඩා ම,ා

1269 මඩාටුඒ

755162406

-

හිටිහාමි මුදි,න්ා ස්ාාා ව
නිලූකා ස්ාංජීඒනී ා ස්ා නස්රත්න
මි,

071-6575117

-

ඒන්නිනා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
දම,න් ම කුමාන් ඒන්නිනා,ක
මි,

071-6359234

-

1270 මාමුණුඒ

ව.මම්.මන්. ි,සිාංහ ම,ා

017-2672797

-

1272 මුඒන්ඒැේා ේා ගදර

ව.මම්.සී.ා ක් ග.යූ. ම්ප්තු මි,

077-7703156
078-9703156

-

1273 මවුා ේගම

කුකුා ා කාංකානම්ා ව ාම්ළිකා
ප්රි,දර්ශය සනි මි,

078-3984942

-

1274 මින්හාා න්ගම

හිටිහාමිේාාා ව ා ාොකුබණ්ඩා
ා ්න්නා කෝන්ා ව මා නෝන්
මේකාන් ම මි,

072-2198650

-

මා්ම්මන මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ගුරුේාා ඒා රාළාාා ව ාන්්ර
උා ේනි බාංඩාර මි,

072-8266061

-

ා කොණ්ඩසිාංහ මුාාාාන්,ාාා ව
සුජිඒා ප්රි,ාංගනි ා ස්නාරත්න
මි,

072-1739786

-

1277 කරගස්ථඒැඒ

ා කෝමේා මේ ප මරන්නැහැාාා ව
හර් නි ාක් ගමාලි ප මරණ මි,

071-7769831

-

1278 ඒදුරැස්ථස්

,ාපා මුදි,න්ා ස්ාා ව
ස්කුන්්ාා ප්රි,දර්ශය සනී ,ාපා
කුමාන් මි,

071-8255438

-

1279 - දීගි්ඒ

ා මොා හොප්පු ගමා ව ධ්ම්මිකා
කුමාන් ා මනස්,

071-3399550

-

1280 ා කොා නොත්්

තුඩු ඒත්්ා ව ශය සාන් ම

072-8496494

-

1281 ඒැරැේා

මම්.ඒයි. ාක් ගමාලී මි,

071-9444514

-

1282 බ,ඒ

කළු ආරච්චිා ව ඒරුණි
ා ම්කාා කලුආරච්චි මි,

072-5284142

-

1283 කැා ේගම

ා ස්නානා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ජිඒන් ම ා ස්නානා,ක මි,

077-1654257

-

1284ා ්න්නා කෝන්ගම

හිටිහාමි මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ාමිාා කුමාන් මි,

077-1650332

-

1285 රඹුකන

මච්.ව. ගාංගා ඩී ා හමේටිආරච්චි
මි,

077-2448100

1286 ා ඒාඒ

ා හරත් මුදි,න්ා ස්ාාා ව
තුසි්ා ි,මාලි මි,

072-2659101

1287 හේමිේාැඒ

දිස්ානා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
සුජීඒා රූපසිාංහ දිස්ානා,ක මි,

077-9380992

1288 කරදඒැටි,

මා බ්නා,ක මුදි,න්ා ස්ාාා ව
ාන්දිමා මා බ්නා,ක මි,

077-2289610

1271 නරමාන

1275 නබඩඒැඒ

1276 දිවුාකැා ේ
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-

1289 ඇ්ඒ

හිඟුරුා ව චිත්ර කුමාන් මි,

078-4807028

-

රම්පමේ ා ේඒා ව මනුාා පු ථප
කුමාන්

077-9896999

-

පඬුවස්ථනුවර නැදේගනහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ා.ළධ. වස්ෙ
ා බෝධිමුේා
ා මොරගා න්
නින්දා ඒා

පාාාස්ටි,
ගේාැහැළිටි,

ස්ි,උදාගම
කණා පොතුහැර
ා නලිබෑඒ
කඳුා බොඩ
ඒැලිඒැහැර
ා කොස්ථා දණි,
දුනුා පෝ
හිදඒ
ා කොළඹගම
කටුමුළුඒ
මැදගම
රා නෝරාඒ
කන්ා දා ගදර
මඩුක් ගකා න්

ළධලධාම.යාදේේ නෙ

ලිියනය

ආර්. පී. මස්ථ. මස්ථ.
දිස්ානා,ක මි,
මම්. මස්ථ. ටී. පී. ා ක් ග.
ස්මරා කෝන් ම,ා
ආර්. මම්. සී. ා ක් ග.
රත්නා,ක මි,

ා දේා ගදර,
මනුක් ගකා න්
ා පොේළිටි,,
කටුා පෝ
ස්හාරඒත්්,
ස්ේබාා ගදර,
බණ්ඩාරා කොස්ථඒත්
්
ා ්ාහැර,
කටුා පෝ
ා නො.44,
මිා දේාා ගොේා,
ා ඒන්ා නොරුඒ,
මාේඒ
ා ේනපැාැස්ථස්,
ා කොස්ථා දණි,
මේඒාා න්ා ගදර,
මූණමේා දණි,
ා නො.59,  මස්ථස්ඒ,
ා කොස්ථා දණි,
ීමරා ගොඩ,
ා මොරගා න්
ඇපාා දණි,, ඉහළ
ා ගොමුා ගොමුඒ
සි,ඹාාඒැඒ,
ා කොස්ථා දණි,
කටුමුළුඒ,
කනත්ා ත්ඒැඒ
ස්මන්්ා, රත්මේා,
කටුා පෝ
දළුා පෝ, රත්මේා,
කටුා පෝ
රත්මේා,
කටුා පෝ
ස්තා ර්ණු,
ා කොස්ථා දණි,,
ා කොස්ථා දණි,
රත්මේා,
කටුා පෝ
ස්ැනසුම,
කණා පොතුුර,
ා මොරගා න්
කහ ස්ාා ගදර,
කින්මැටි,ාඒ

ආර්. ජී. මම්. මම්.
ආන්,රත්න ම,ා
ඩී. මම්. සී. මන්.
දස්නා,ක මි,
ා ක් ග. මම්. මම්. පී.
ා ප්රමදාස් මි,
ව. මච්. මම්. ආර්.
මේ. මා,රත්න මි,
මස්ථ. ව. මස්ථ. ා ක් ග.
මමරසිාංහ මි,
ආර්. මම්. මේ. ා ක් ග.
රණසිාංහ මි,
ා ක් ග. ජී. සී. රණසිාංහ
මි,
මේ. මම්. සී. ස්තමාලි
මි,
ඩී. පී. මන්. ව.
දිේරුක් ගෂි මි,
මම්. මයි. පී. මම්.
මස්ථ. ි,තුාංහ මි,
යූ. ඩී. ීම. මේ.
ද,ානන්ද මි,
ව. පී. ඩී. මේ. ඩී.
දිස්ානා,ක මි,
බී. මම්. ආර්. මම්.
බාාසූන්, මි,
මම්. ඩී. ජී.
ස්ා ේරත්න ම,ා
බී. මම්. මස්ථ. මස්ථ.
ා ක් ග. බාාසූන්, මි,
ඩී. ා ේ. පී. මස්ථ.
ස්ා ේසින් ම,ා
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දුරකාන
නංකය.

විදුත් ැපමල

778727116

-

718297605

-

770150048

chandi294@gmail.co
m

712471388

-

779542273

champika264@gmail.c
om

712471794

-

712097301

rasika1977abey@gmai
l.com

712471859

-

770500116

-

779480125

-

719069637

-

712471653

nadee269@gmail.com

714249295

-

778123291

vishaka271@gmail.co
m
lasantha268@gmail.c
om

712110771
712471518

malkibalasooriya27@g
mail.com

715987678

dimugaya999@gmail.
com

777909632

bmsandya@gmail.co
m

773418733

-

ා දම ඒ
ඒැ ැහැළිටි,
රත්මේා
මාීමා හන
කා නෝ,ා,
ස්ේබාා ගදර
ා ගොන්නඒ

මස්ථ. මම්. මස්ථ.
ා ර්නුකා ා ම,
මස්ථ. මච්. මම්. මයි.
කුමාන් මි,
මයි. මම්. සී. ටී.
මැණික් ගසින් මි,
ඩී. ඩී. මන්. පේමසින්
මි,
මච්. මම්. සී. මස්ථ.
ා හරත් ම,ා
මච්. මම්. මයි. ආර්.
බාාසුන්, මි,
ව. ව. මන්. ශය සයාමලී
මි,

කා නෝගම

ඩී. මම්. සී.මන්. ා ක් ග.
දිස්ානා,ක මි,
 මස්ථස්ඒ
මච්. මම්. මයි. ා ක් ග.
ා හරත් මි,
ා හා න්ා ගදර
මේ. ආර්. ව.
ාන්්රකාන් ම මි,
උඩුගම්පාා ගදර මම්. මස්ථ. පී. ා ක් ග.
මහා,ා, ම,ා
බැේා ේගම
බී. මම්. මයි. මස්ථ.
බස්ථනා,ක මි,
මගුාාගම
මාංගමුඒ
හාංඒැේා
ගාා ගදර
මනුක් ගකන්ා හන

මේ. මන්. රණසිාංහ
මි,
ඩබ්.පී.මන්.සී.
ස්ක්රමනා,ක ම,ා
මච්. මම්. ආර්. මස්ථ.
ා ක් ග. ා හරත් ම,ා
මන්. ව. ි,ඒර්ධ්න
ම,ා
ඩී.ජී.ඩී. ාන්ද්රිකා මි,

නිනදා ඒා, ඉහළ
ා ගොම්ා ගොම්ඒ
දුනුක,ාඒත්්,
මූණමේා දණි,

775918662

renuka290@gmail.co
m

711901926

shminduk@gmail.com

ා නො.48, ා පොලිසි,
ඉදින්ළි , කටුා පෝ
රත්මේා,
කටුා පෝ
ඒැ ැහැළිටි,,
මනුක් ගකා න්
මාළිටිා ගදර,
ා කොස්ථා දණි,
ා නො.13,
ස්ි,උදාගම,
මනුක් ගකා න්
නිස්ාංස්ාා,  මස්ථස්ඒ,
ා කොස්ථා දණි,
ා ේනපැාැස්ථස්,
ා කොස්ථා දණි,
මඟුාාගම,
මඟුාාගම
ඉහළ රදඒ,
කින්මැටි,ාඒ
ළි,ා ස්ඒන,
සි,ඹාාඒැඒ,
ා කොස්ථා දණි,
මූණමේා දණි,,
මූණමේා දණි,
කඹුරාා පොා,
මූණමාා දණි,
රදලි,ා ගොඩ,
කටුා පෝ
මාංගුරුඒාගා,
ා මොරගා න්
262, දමුණුඒ,
ා මොරගා න්

774007174

chathu211@gmail.co
m

718955424

ddnalani@gmail.com

779007887

hmcsameera@gmail.c
om

779414162

iresha274@gmail.com

710580654

sujeemahayaya@gmai
l.com

718409560

chamini281@gmail.co
m

725791521

-

728935630

-

716180968

-

717228435

-

770738645

-

712471747

-

717678593

-

716116921

-

776291734

-
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නෙ

දුරකාන නංකය

1201 ඒෑදන්ඩ

ඩබ්.ව.මම්.මරුණ ශ්රී කුමාර

071-2763050

1202 හාංහමුණ

ආර්.ඊ.මම්.මච්.ආර්.මදින්සිාංහ

071-8574517

1203පේාඒදම්ළිටි,

ආර්.මම්.මේ.මන්.ා ක් ග.රාිපක් ග

071-5389341

1204දිවුේගස්ථළිටි,

ඩබ්.මම්.මේ.මස්ථ.බණ්ඩාර

071-8245661

1205කා නෝටුඒ

බී.ඩබ්.ඩී.ඩබ්.මස්ථ.ා ප්රම මාක

071-5103588

1206ා දම ළුඒ

මම්.මම්.සී.ස්ාංජීඒ බණ්ඩාර

071-2741785

1207 ා බෝා ගොඩ

ටී.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.ා ්න්නා කෝන්

077-5150068

1208 රුක් ගමත්්ා න්

ව.මම්.ජී.සී.කුාරත්න

071-0982604

1209 නඒගත්්

ඩබ්.මම්.පී.ආර්.ස්සිාංහ

071-3187622

1210 ඊ්ණඒත්්

ඊ.ආර්.මන්.පී.ස්ථඒර්ණමාලි

071-2951220

1211 මින්හම්ළිටි,

ඩී.මම්.ඩී.දිස්ානා,ක

071-3045212

1212 මහා කලි,

ආර්.මම්.ා ක් ග.ා ක් ග.කුමාන්

071-1623128

1213ා කබඳමුා න්

ඩබ්.මම්.මන්.ා ක් ග.ීමරසූන්,

077-2168283

1214 නාාගා න්

මස්ථ.ව.මාානී

071-2504972

1215 ඒේා පොා

ව.මම්.සී.රූපතුාංග

071-6950203

ඊ.මම්.ව.දිේරුක් ගෂි
ා ක් ග.මම්.සී.මච්.ා ක් ග.කරුණානා,
1217 ඒළලි,
ක
1218 කැඩපත්ා ඒා හර මම්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.මේාඒ
1216කඩිහාර,

071-9104818
072-6174516
076-9679082

1219 දම්ළිටි,

සී.ඩී.මම්.මස්ථ.පී.ාන්්රා ස්කර

071-6987429

1220සිඒේාඒ ා ගදර

ඩබ්.මම්.මන්.ස්ි,කුමාන්

071-4760986

1221ා හොම්ාගම

සී.මම්.මස්ථ.මාංජුා ාන්්රා ස්කර

077-4130732

1222පනාගමුඒ

ඩබ්.මම්.සී.ා ක් ග.ස්ි,ස්ක්රම

071-9768015

1223ා නළුම්කණුඒ

මයි.ව.ව.පු ථපකාන් ම

072-1391150

1224 පනාදා ර්

මස්ථ.මම්.මයි.මන්.ස්ක්රමසිාංහ

071-3271583

1225 ා හා න්ා ගදර

ආර්.මම්.සී.මන්.බී.මඩඒා

078-3463443

1226ඒතුකන

මච්.මම්.ටී.මස්ථ.ීමරසූන්,

071-6268639

1227ඒෑඋඩගම

ඩී.මම්.මස්ථ.දිඒාකර

071-5167012

1228පානකඩුඒ

ටී.ජී.සී.ස්ජීඒනී

077-5678264

1229 ප/ා කොළමුන්න

මන්.මම්.මච්.සී.නා,කරත්න

072-2627731

1230ගන් මන්,ාඒ

ා ේ.ව.මස්ථ.මම්.ද,ාරත්න

078-2942523

1231්ේගහගම

ඒයි.ඩී.මස්ථ.ආර්.ළි, මස්ථස්

077-1612521

1232 මූණමා ේ

ඩබ්.මම්.මන්.ා ක් ග.මමරසිාංහ

072-5612743

1233 බමුණාා කොටුඒ

බී.මම්.ජී.ා ක් ග.බාාසූන්,

077-0543872

1234මන්හා බ්

ව.ආර්.මස්ථ.ධ්ර්මඒර්ධ්න

077-4724815
298

විදුත් ැපමල
-

1236 - පානඒ

ඒයි.මම්.පත්මා කුමාන්

071-3199937

1238 ප/ඉමි,න්ා ගොඩ

ා ක් ග.මම්.සී.මේ.කරුණානා,ක

071-0562355

-

පඬුවස්ථනුවර බගහිර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාරී,
ගා න්ගම , සුනන්දපුර
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මඩඉන, කූරටිා හන
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මුණිහින්ගම,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා හමේටිා පොා,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා බෝා ගොේා,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා දොරබාස්ා,
තුත් මන්ළිටිගම
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,නේලූර, තුත් මන්ළිටිගම
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,පලුගස්ථඒැඒ, බණ්ඩාර
ා කොස්ථඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,හිතගහඒැඒ, බණ්ඩාර
ා කොස්ථඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මිදි,ාා, බණ්ඩාර
ා කොස්ථඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,හම්මාලි,, බණ්ඩාර
ා කොස්ථඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,,ාා ේා ගදර, බණ්ඩාර
ා කොස්ථඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,හා්ාා පොා , බණ්ඩාර
ා කොස්ථඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,,ාා ේා ගදර, බණ්ඩාර
ා කොස්ථඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ඇා ඹෝා ගදර, මගුාාගම
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,පඬුඒස්ථනුඒර,
ා හමේටිා පොා

නෙ

දුරකාන නංකය

මම්.මම්.ඩී. ප්රි,දර්ශය සන
මච්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.
ා හරත්මැණිා ක් ග
මේ.මස්ථ. කරුණාරත්න

072-6851800
071-5719940
072-2922906

පී.පී.ඩී.ඩී. ස්තමාලි

විදුත් ැපමල
-

077-5352785
මච්.මම්.ආර්.ා ක් ග. ස්ාංජීඒනී

071-1683766

පී.මම්.මස්ථ. නිශය සාන් ම

071-7105432

පී.මම්.ටී.සී. ප මරාි

077-3024590

මස්ථ.ඩී.මයි.මන්.
ා ස්ෝමරත්න

-

071-9433508

ආර්.පී.ඩී.මස්ථ. ප්රි,දර්ශය සනී

077-8225918

මන්.පී.ව.මස්ථ. රත්නා,ක

071-5600005

මච්.ඩී.මස්ථ.මම්. ද,ාරත්න

071-0549055

ආර්.ජී.ව. රන්ා කොත්

077-6326857

ඩී.ා ේ. ඉාාංගා කෝන්

077-7954037

ආර්.පී.මයි. දම,න් ම

071-7043423

ඩී.පී.පී.මස්ථ. ා ස්නාරත්න
බී.මම්.මස්ථ.ළි. බණ්ඩාර

299

071-3405008
077-5001357

-

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,,
පඬුඒස්ථනුඒර
බ හිර(ස්ම්බන්ධීකරණ කමිටු
කාර්,ාා,)
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ඒඩුමුන්න, කූරටිා හන
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,,
පඬුඒස්ථනුඒර බ හිර(ස්ැාසුම්
මාංශය ස,)
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,,
පඬුඒස්ථනුඒර බ හිර(ස්ැාසුම්
මාංශය ස,)
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,කහ ස්ා, කූරටිා හන
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මීය ගස්ථළිටි,,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,නිකළිටි,, ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,නාා ගොේාාා ගොඩ,
නාා ගොේාාා ගොඩ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,කුරුඳුකුඹුර,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා දොරටි,ාා ගදර,
මූණමේා දනි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,රත්මා ේ, ළිහිිම,
රත්මා ේ

මම්.මේ.මන්. සුමනා ස්න

071-3794460

මස්ථ.පී. ඉාාංගා කෝන්

072-4070253

ආර්.මම්.ආර්.ඩී.
රත්නා,ක

071-8449556

ආර්.මම්.ව.මයි.
රත්නා,ක

071-8370390

-

-

මච්.ව.ආර්. ස්මාීමර

077-6352417

මච්.මම්.ව.මස්ථ. බණ්ඩාර
මච්.මම්.යූ.මේ.මම්.
උබයිදුේාාහථ
ඊ.පී.ා ක් ග.මස්ථ. ඇතුගා

071-6427250
072-3993189

-

077-7826163
මස්ථ.ව.ව. ා හමමාලි

071-4091923

ඩී.මස්ථ.මම්.ා ක් ග.
ස්ා ේනා,ක

-

071-9491207

ඩබ්.ඊ.මම්.මේ.ා ක් ග.
ගුණ මාක

071-8367404

ජී.මස්ථ.සී.මන්. ස්ා ේරත්න

071-1050697

ි,සින්පුර, නාා ගොේාාා ගොඩ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා ,ෝධ්,ාකන්ද,
හේමිේාඒැඒ
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,,
පඬුඒස්ථනුඒර බ හිර(ස්ැාසුම්
මාංශය ස,)
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මකරඒත්්,
මූණමේා දනි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,දහනැක් ගා ගදර,මූණමේ
ා දනි,
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,,
පඬුඒස්ථනුඒර
බ හිර(ස්ම්බන්ධීකරණ කමිටු
කාර්,ාා,)
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා දෝ්ැේා, සුනන්දපුර

ව.ව.මස්ථ.ව. කුමාර

071-2219483

මයි.පී.සී.මස්ථ. කුමාර

071-5162733

මයි.සී.මස්ථ. ස්ා ේසූන්,

071-8945550

ඩී.මම්.මස්ථ. දිස්ානා,ක

072-8480652

ා ක් ග.මම්.පී.ා ේ. ධ්ර්මප්රි,

071-1347681

මන්.මන්. ලි,නා ව

072-8629830

300

-

ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,පේා ේගම,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,දිවුේඒැඒ, ා හමේටිා පොා
ා කො ඹළිටි,, ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මණ්ඩා පොා,
මණ්ඩා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,කඩඒාා ගදර,
තුත් මන්ළිටිගම
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ඇපාා දනි,, ඉහා
ා ගොමුා ගොමුඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාරී,
මේඒාා න්ා ගදර, මූණමේා දනි,
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,,
පඬුඒස්ථනුඒර බ හිර
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ඇහැටුමුේා,
නාා ගොේාාා ගොඩ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,බරම්ා පොා,
හේමිේාඒැඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා කස්ටි,, හේමිේාඒැඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,හන් මහඒ,
හේමිේාඒැඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,උඩගම, හේමිේාඒැඒ
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,,
පඬුඒස්ථනුඒර බ හිර(ස්ැාසුම්
මාංශය ස,)
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,හා ත්ගම, මණ්ඩා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,බමුණුමුේා,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,පැා පොා ේගම,
හේමිේාඒැඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,කරතඒ, කූරටිා හන
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා කෝන්ඒැඒ,
මණ්ඩා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,දිවගාා ගදර,
මණ්ඩා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,පහා ා ගොමුා ගොමුඒ,
ඉහා ා ගොමුා ගොමුඒ

ඊ.මම්.ඩී.පී. වකනා,ක
ඊ.මම්.පී.ා ක් ග. වකනා,ක
ඩී.මම්.සී.පී. දිස්ානා,ක
ඩී.ීම.ආර්.ා ක් ග.ස්මරසිාංහ

-

077-6204604

-

077-9802018

-

071-3409360
071-9941776

ව.මම්.මස්ථ.මස්ථ. මමරප ම

072-8093443

ා ක් ග.ා ක් ග.මන්. ප්රි,දර්ශය සනී

078-6621123

ඩබ්.මන්.මස්ථ. ීමරසිාංහ
මස්ථ.පී.ටී.මන්.මන්. කුමාන්

-

077-6797128

-

072-1135739

මච්.පී.ජී.ටී. ි,සිාංහ

071-7137126

ආර්.මම්.මන්.සී.
රත්නා,ක

-

071-9515588

ආර්.පී.යූ.පී. පු ථප කුමාන්
යූ.ඩී.මස්ථ.මස්ථ.බී. මැණිා ක් ග
මච්.මම්.ඩී.මයි.ා ක් ග.
දිස්ානා,ක
මච්.පී.මේ.පී. ි,සූන්,

-

072-4434562

-

072-8449131

-

071-9507335

071-7873149

මයි.මච්.මන්.ආර්.
ස්ා ේසිාංහ
ටී.ව.ා ක් ග. රාිපක් ග

-

077-4274199

-

071-9607717

මම්.ව.යූ. ි,ාත්

077-0493481

මස්ථ.මයි.මස්ථ. රූපසිාංහ
මස්ථ.ජී.පී. ාාන්දනී

-

071-7043423

-

071-3746544

ආර්.මම්.ජී. රත්නා,ක

071-4119060

මම්.ඩබ්. කුමාර

077-9622914
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ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,කරගහා ගදර, ඉහා
ා ගොමුා ගොමුඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මූණමේා දනි,,
මූණමේා දනි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,න්මේ ාා දනි,,ා හමේටිා පො
ා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා දොාහමුණ,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී, ැකෑඒ, ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,රඹෑඒ, සුනන්දපුර
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මදුේා, සුනන්දපුර
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මඩිා ග මිදි,ාා ,
බණ්ඩාර ා කොස්ථඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,කඹුරාා පොා,
මූණමේා දනි,

ා ක් ග.ඩී.මන්.මන්.
ස්ා ේරත්න

072-2155066

ටී.මම්.ව. ා ත්නනා කෝන්

072-1741606

ආර්.මම්.ඩබ්. රාමනා,ක
මස්ථ.මම්.මච්.මෆථ.
කරුණාරත්න

071-7717359
078-6968120

පී.ඩී.මන්. ගුණා ස්කර
ආර්.ව.මන්.ඩී. රණසිාංහ
පී.මම්.මන්.මන්. ප මරාි
මම්.මච්.මෆථ ාමිාා

072-3523150
077-8919803
072-2017705
077-8741800

ඩබ්.පී.මේ.පී.
ස්ක්රමනා,ක

-

071-5210122

බී.මම්.මන්.ඩී. බාාසූන්,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,න්දීකන්ද , ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා ්න්ා ගොඩා ගදර,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ා මොරා ගොේා,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාරී,
ා හමේටිගම, රත්මා ේ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,ගිරා්ාාන,
ා හමේටිා පොා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න
නිළධ්ාරී,මකුරණ, කූරටිා හන

-

077-5159689

මන්.මම්.මන්. ස්තමාලි

072-8023993

ආර්.මම්.මන්.මස්ථ.
රත්නා,ක

071-7993435

ව.මන්. දම,න් ම

071-0994061

ා ේ.මම්.ඩී. ජීඒනී

078-2462941

ව.පී.ව.මස්ථ. පීන්ස්ථ

077-0643442
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-

හිංන්ම.ය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ
1428- මාඳුළුළිටි,
1429- ා කෝන්කඩඒා
1430- හමන්නාපුඒ
1431- කුරුඳුා පෝ
1432- කැාෑා ගදර
1433- ා ්ෝරිමච්චි,
1434- ්ාරණ
1435- උඩා ඒා
1436- පඩිා ඒා
1437- ා මළා දණි,
1438- කුඩකාඒ
1439- නි්ාඒ
1440- ා හණ්ඩි,ා පොළ

නෙ
ඩී.මම්.ස්මන්් ම,ා

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

077-5133231

-

ා ක් ග.පී.ාමිාා උද,ාංගනී
නන්දා ස්න මි,
ඊ.මස්ථ.ා ම්නකා ස්ි,න් ම
වකනා,ක මි,

072-8742944

මේ.මප්ස්රා ජීඒන් ම
ප්රා බෝධ්නි මි,
මච්.ව.ඩී.රස්ාංගිකා
ා හමේටිආරච්චි මි,
මන්.කුසුම් ප්රි,න් ම ා පා ර්රා
මි,
මස්ථ.මච්.මම්.සුාාෂිනී ා හරත්
මි,
මච්.ව.ියරාන් ාස්න්් ම,ා
ඩබ්.ව.මයුර ප්රස්න්න ම,ා

078-3935022

071-2681868

ඊ.පී.දිේෂි,ා ්රාංගනී
ා ස්නානා,ක මි,
ව.මච්.මම්.සුමුදු ඒාස්නා
ා ස්නස්රත්න මි,

070-2596946
077-9694366
076-7643293
071-6045651
078-4738634
071-9579733
071-2346274
071-2344302
071-8177427

මච්.මච්.ඩී.ඇා ාක් ගස්ැන්ඩර්
ම,ා
ඩී.මච්.මාා නේ මේලිකා
දිස්ානා,ක මි,
මච්.ා ක් ග.ස්පුාසින් ම,ා
ජී.රසිකා දිේරුක් ගෂි මි,
ඊ.ළි.ඩී.ාන්ද්රිකා ප්රි,දර්ශය සනී
මි,
ඩී.පී.දිනු ා හර් ණී ි, මස්ථස්
මි,
යූ.ම,ාේ සුරාංග ම,ා
ආර්.පී.නිශය සාන්් රාිපක් ග
ම,ා

078-8499358
078-8484870

1453- ඉ/ගේඒැඒ

මච්.ජී.උා ප්ක් ග ා ස්ාංජීඒනී
රත්නා,ක මි,

078-8596162

1454-ා කොස්ථා හනාගාර

යු.ගාංගා පු ථපරාණී රාිපක් ග
මි,
ආර්.මම්.නිර්මාා දම,න් ම
කුමාන් මි,
ආර්.මම්.මා ස්ා කුමාර

071-3597103

1442- ා කෝස්ාගම
1443- මාා නා ාම්බුඒ
1444 බණ්ඩාන්ගේා ගොඩ
1445- ීමරා පොකුණ
1446- ප/්ාම්ා පොා
1447-පුඒක් ගගහකඩඒා
1448- ඉ/ා කෝන්කතඒා
1449- ප/කිණ,ම
1450- නැ/කිණි,ම
1451- බ/කිණි,ම
1452- ප/ගේඒැඒ

1455-ා මොළමලි,
1456-ගැටුාාඒ

-

මච්.මම්.පරාක්රම බණ්ඩාර
ා හරත් ම,ා
මස්ථ.පී.මස්ථ.ස්ාන්කා ස්ි,දාස්
මි,
මච්.මන්.ඩී.ස්ාගන්කා ා හමාලි
මි,
මම්.ව.සුග්දාස් ම,ා
ඊ.පී.නදීකා ාන්්රරත්න ා ම,

1441- කරතන,ාගම

-

072-1169603
078-5293889
072-3922378
076-7855971

071-4471680
077-0378290
077-6591730
071-2700919
072-5199998
071-6160454
071-0927371

077-9784505
071-6779263
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1457-බ්රාහථමණ,ාගම
1458-ඌරාා පොත්්
1459-ිමාංගින්,
1460-මුරුකණ්ඩි,
1461- මූකාන්ා හන
1462- මාඋනාඒ

රත්නා,ක ම,ා
ආර්.මම්.උා ේනි ස්දමාලි
රාිපක් ග මි,
ජී.මම්.මරන්ද හ ාන් ා හරත්
ම,ා
ඩබ්.ව.ාම්ළිකා නිාන් ම
ස්දමාලි මි,
ා ක් ග.ටී.මැණික් ග ශ්රී මාලී
ා පා ර්රා මි,
ඊ.පී.ස්මන්්ා පේම කුමාන්
මි,
මස්ථ.ාමිාා ප්රි,දර්ශය සණි මි,

1463- ා බෝඒත්්

ා ක් ග.ා ක් ග. මනුාා ධ්ම්මිකා
කන්නන්ගර මි,

1464- පානඒැඒ

ජී.මම්.ාමින්ද පේම මාක
ම,ා

1465- ප/ා කොස්ථඒත්්
1466- ඉ/ා කොස්ථඒත්්

ආර්.ස්මු්රා මාන් ප්රි,ාංගනී මි,
මච්.පී.රුඒනි සුාාෂිණි
දිේරුක් ගෂි මි,
මම්.මම්.මාංජුාා මේකාන් ම
පාන්ස්ථ මි,
මච්.පී.නදීරා කුමුදු මි,

1467- ඒඳුරැස්ථස්
1468- ඒැේාරාඒ
1469- බක් ගමීය රුප්ප

ා ේ.පී.ධ්නු ථක මන්
මා,ගුණඒර්ධ්න ම,ා

1473- ා හොරගස්ථමගාර

ඩබ්.මම්.මරන්ජි ප්රි,දර්ශය සණී
ා ම,

1474ප/මණ්ඩා කොන්ඩාන
1475- හිරුඒේා පොා
1476- ඉ/කළුගම
1477- කඳුරුඒැඒ
1478- ස්ාත්්ඒ
1479- මළුත්ගම
1480- ඉ/කඩිගමුඒ
1481- හීන්පන්නාඒ
1482-ප/කඩිගමුඒ

077-3855471
071-4912158
071-9302066
077-1228516

-

077-9912283
071-2151293

-

077-6082533
071-4815336

-

071-3404264
071-2967975
077-9027507
072-5366055
071-3281042
071-8850650
072-5366057

032-7918237
076-4156188
077-5835930
077-4459338
071-5500412
071-8196941
071-1440823

-

ඊ.මම්.ාක් ගෂිකා නිේමිණී මි,
මච්.පී.ස්මි් මලින්ද
ි, මාක ම,ා
මච්.පී.ා මොනිකා ා හාන්
දම,න් ම මි,
මම්.පී.මාා නේ මේලිකා
ි,සිාංහ මි,
මච්.ඩී.නිරුකා ා රෝ ණි
ා ම,
ව.ජී.ාාමලී නිාන් මකා
කුමුදුනී මි,
ව.මම්.තු ාන් ි, මාක මි,
ඩබ්.ව.ඒස්න්්ා ස්තමාලි
ීමරසිාංහ මි,
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0775852742
077-2097986
0777-435733
077-1695574
077-4176026

-

071-6051550

-

071-3365628
070-2736825
076-3824248

-

පඩුබශදාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

දුරකාන නංකය

විදුත් ැපමල

077-2586332

-

071-5851818

-

077-9334992

-

071-3556526

-

077-7924565

-

077-8792755

-

071-6095060

-

077-6501956

-

071-2015419

-

පී. මම්. ා ේ. මම්. ප මරාි

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් (පළාත්
ඒනි්ා නිාධ්ාන්)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් (පළාත්
ඒනි්ා නිාධ්ාන්)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් (ඵාදායි්ා
නිාධ්ාන්)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් (මපන,න
ස්ාංඒර්ධ්න)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන්
(ස්න්නිා ේදන හා පර්ා ේ ණ)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන්
(ක්රිස්ථ ම,ානි ක යුතු)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන්
(ස්න්නිා ේදන හා පර්ා ේ ණ)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් (ඒයඒස්ා,
ස්ාංඒර්ධ්න)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් (ා ේශී,
දඒදය)
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් (ස්. ා ස්.)

072-29144336

-

පී. ව. සී. මන්. ළින්නඒා

ස්. ා ස්. නි.

070-2575225

-

ජී.බී.මම්.ා ක් ග. වකනා,ක

ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් (ස්. ා ස්.)

070-2575226

-

මච්. මම්. ා ක් ග. මම්. කුමාන්

-

-

ව. මස්ථ. මා නෝහාන්

මානඒ ස්ම්පත් ස්ාංඒර්ධ්න
නිාධ්ාන්
ා බ්ේධ් ක යුතු ස්මාා ,ෝික

-

-

ඊ. පී. ඩී. ව. පේමා්ා

ාම ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන්

-

-

ා ක් ග. බී. මස්ථ. ඩී. මමරදාස්

උපා ේශය සන ස්හකාර

078-3443003

-

මස්ථ. පී. ආර්. මස්ථ. ස්ා ේසින්

මුේ ළමාස්, ස්ාංඒර්ධ්න
ස්හකාර
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ස්ැාසුම්මාංශය ස,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ස්ැාසුම් මාංශය ස,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ස්ැාසුම් මාංශය ස,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ස්ැාසුම් මාංශය ස,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ස්ම්බන්ධීකරණ කමිටුඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ස්ම්බන්ධීකරණ කමිටුඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1470 - ඉහා ීමරා කොඩි,ාන
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1471 - පහා ීමරා කොඩි,ාන
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1472 - ා කොවුේ ඒැඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1483 - කත,ා,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1484 - ඒතුඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් -

-

-

077-7153020

-

077-2275219

-

071-3455430

-

071-0156772

-

077-1640292

-

071-2205503

-

077-4453178

-

077-1728969

-

077-1650565

-

071-5404359

-

077-9896687

-

071-6165809

-

ඩබ්. ව. ශය සයාමලී කුමාන්
මච්.ඩී. සී. ා ේ. හතුරුසිාංහ
මන්. මයි. මස්ථ. ප්රනාන්දු
මස්ථ. ා ක් ග. සුමුදු කුමාර
ඩබ්. ා ක් ග.පී.දු ානි නදීකා
සී. ජී. ව. මම්. ස්ා ේරත්න
ඊ. ව.ආර්. ා ක් ග. මදින්සිාංහ
මම්. පී.ජී. මන්. මේඒත්්
මම්. ව. සී. මයි. මාරසිාංහ

ආර්.පී.මස්ථ.බුේධිකම,ා
මස්ථ.ව.සී.සුදර්ශය සනී මි,
ඩබ්.මම්.ඩී.පී.ා ක් ග.ගුණ
ා ස්ෝම මි,
ඩබ්.මස්ථ.ප්රනාන්දු මි,
ා ක් ග.ව.ඩබ්.ා ක් ග.පීන්ස්ථ
ා ම,
මම්.පී.මස්ථ.මනුරාධි මි,
ඩී.මම්.සී.මම්.දිස්ානා,ක
මි,
ආර්.මම්.මයි.ා ක් ග.රත්නා,
ක මි,
ා ක් ග.මස්ථ.පී.ද සිේඒා මි,
ඩබ්.ීම.ා ක් ග.මරුණ කුමාර
ම,ා
ා ේ.ව.ා ක් ග.මධුරාංගි මි,
ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ඒනසිාංහ
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මි,
ා ේ.ව.ජී.ි,ාත් මි,

1485 - රාං්ැටි,ාඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1486 - දුම්මාසූන්,
ඩබ්.මව.ීම.ා ක් ග.ඒන්නිආර ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ච්චි ම,ා
1487 - බ /සි,ඹාාගස්ථරුප්ප
ආර්.ව.ව.මස්ථ.රණසිාංහ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ම,ා
1488 - නැ/සි,ඹාාගස්ථරුප්ප
ඩබ්.ආර්.මස්ථ.ප්රනාන්දු මි, ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1489 - තුාංා ්ො
මස්ථ.ව.ඩී.ව.ප්රි,ාංකරී මි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1490 - ඉහා ,ගම්ා ඒා
ා ේ.ව.මස්ථ.ා ේ.බණ්ඩාර
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් මි,
1491 - පහා ,ගම්ා ඒා
ා ේ.ව.මම්.ීමරසිාංහ මි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1492 - හබරඒැඒ
ආර්.ව.ඩබ්.පී.ි,ා ස්කර
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් මි,
1493 - කැකුණාඒා
ඩී.මච්.පී.ඩැනිා ,ේ මි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1494 - දිවුරුම්ා පොා
මච්.මම්.සී.ි,රත්න ම,ා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1495 - කරතාස්ා
ඩබ්.ව.පී.ඒයි.ස්ක්රමනා,ක ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් මි,
1496 - ගහාගස්ථඒා
ඩී.මස්ථ.යූ.ා පා ර්රා මි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1497 - කප්පන්ගමුඒ
ආර්.මම්.ඩී.මන්.රත්නා,ක ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් මි,
1498 - පරණගම
ඩබ්.පී.මන්.ස්ාංජීඒ ම,ා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1499 - පහාගම
ඩබ්.ව.ප්රි,දර්ශය සනී මි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1500 - මහමගාර
මස්ථ.මම්.ඩී.පී.ස්ත්කුමාර
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් මි,
1501 - බුන්නැහැා පොා
මච්.මම්.ටී.පී.කුමාන් මි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1502 - කහා දණිගම
මච්.බී.ඩී.මස්ථ.කුමාරසිාංහ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් මි,
1503 - ඉහාගම උතුර
මච්.මම්.මස්ථ.මයි.කරුණාර ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ත්න මි,
1504 - ඉහාගම දකුණ
ා ක් ග.පී.ව.ා ක් ග.ප මරණ මි, ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1505 - ිමිමාාා දණි,
මච්.මම්.ආර්.ාක් ගමාලි මි, ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1506 - මම්මනමුේා
මම්.මම්.මස්ථ.මස්ථ.කුමාර
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ම,ා
1507 - ා හොර්ැා පොා
ඩබ්.මම්.ඩී.ප්රි,ශය සාන්් ම,ා ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1508 - ඒේළි ගම
මයි.මම්.ටී.ධ්ම්මිකා මි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1509 - පලුගමුඒ
ා ක් ග.ව.සී.ද,ාමාලි මි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1510 - කමේටිමහන
මස්ථ.මේ.මම්.ඩී.ඩී.ඉඳුා න
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ත් ම,ා
1511 - කණුිමච්චි,
මම්.පී.ීමරබන්දු මි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1512 - උඩා දණි,
මස්ථ.පී.ව.ා ක් ග.ා ස්ා නා හා ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් ්ා මි,
1513 - ා පොේගහමගාර
ඊ.මම්.ා ේ.රත්නසින් ම,ා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 306

077-7243257

-

077-9660628

-

072-5174726

-

077-6129976

-

077-6536736

-

077-5470602

-

077-5294574

-

076-5373770

-

077-2202257

-

071-8945604

-

077-4455198

-

071-8945814

-

077-5611632

-

071-3554738

-

077-5259032

-

071-3021571

-

077-0810720

-

070-2575221

-

070-2575222

-

077-4652590

-

071-8297375

-

072-4488259

-

072-7750775

-

077- 6524680

-

071-6303288
071-2828552

-

072-4802970

-

071-4381535

-

077-5058044

-

මච්.ව.ා ක් ග.යූ.ා හමාන්්ර
මි,
මේ.ඩී.ව.නි ාදි මි,
මච්.මම්.සී.කුමාරසින් ම,ා
ඩබ්.ව.ටී.දම,න් ම මි,
ටී.මම්.මන්.ා ්න්නා කෝ
න් මි,
ා ේ.මයි.මයි.පී.ි,සුන්දර
මි,
මම්.මම්.මච්.මස්ථ.මුණසිාංහ
මි,
පී.ව.ආර්.ඩී.ළින්නඒා මි,

1514 - උ/දුනකා දණි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1515 - ද/දුනකා දනි,
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1516 - නඒසිගහඒත්්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1517 - කූ්ාන්ප්පුඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1518 - කුමාර උඩා ඒා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1519 - කුඹුක් ගගහමුේා
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1520 - ඉලිප්පුගමුඒ
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1521 - මීය ගහපැාැස්ථස්
ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන් 1522 - ා හා නා ගදර

077-1165860

-

077-5015887

-

077-6233657

-

077-1227635

-

071-3376471

-

071-6314426

-

072-3147527

-

077-8119055

-

දේකොදේබිනගදේන් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධලධාරී වස්ෙ

නෙ

1290-බැේා ේගම
1291-පන්නඒ
1292-ඒාස්ථඒැඒ
1293-පුබ්ිමලි,
1294-බමුණුගම
1295-ගා බැඳිඒැඒ
1296-මිා දේාඒ
1297-හිතගහඒැඒ
1298-බාා දොර
1299හේමිේාා කොටුඒ
1300-කමේ ාළිටි,
1301ා කොා බයිගා න්

ඊ.මම්.මන්.කුමාන් මි,
මච්.මම්.ව.ජී.මම්.ගුණ මාක මි,
ඊ.මම්.මස්ථ.රස්ාාංගිකා මි,
ඩී.මම්.ව.මන්.දිස්ානා,ක මි,.
බී.මම්.මන්.සී.බාාසූන්, මි,
මච්.පී.ව.බී.ස්මාසින් ම,ා
ා ක් ග.මන්.කුරුකුාසූන්, මි,
බී.මම්.මස්ථ.මච්.බාාසූන්, මි,
ආර්.බී.මස්ථ.ා ක් ග.ධ්ර්මදාස් මි,
බී.මම්.මේ.මස්ථ.බාාසූන්, මි,

1302-හින්ා ගොේා
1303-ස් මකුලි,
1304-ඒන්නිගම
1305-ඒදුරැස්ථස්
1306-කතත්්ාඒ
1307-මමුණුා කොා ේ
1308-මරළුගස්ථඒැඒ
1309-ා හාංගමුඒ
1310-මාඒ්ගම
1311-ා හොළඹාෑඒ
1312-කි්ගම
1313-මාා හා න්ගම
1314-ා ්ාහැර
1315-මාා කලි,ාඒ

ආර්.මම්.යූ.ඩී.රත්නා,ක ා ම,
මේ.ා ේ.සී.ලි,නා ව මි,
මච්.මම්.ව.මස්ථ.ා ක් ග.ා හරත් මි,
ඩබ්.ජී.මස්ථ.මම්.ස්ා ේරත්න මි,
බී.මම්.ජී.ා ක් ග.රත්නා,ක මි,
ජී.මයි.දර්ශය සනී මි,
ා ේ.මම්.සී. මාකරත්න මි,
ා ේ.මම්.ටී.ව.ි,සුන්දර ම,ා
මම්.මන්.ප්රි,ාංගිකා මි,
ා ක් ග.පී.ඩී.ප්රි,න් ම කුමාර සිාංහ මි,
බී.ඩී.ව.සී.ි, මාක ම,ා
ඩබ්.මම්.ව.මැණිා ක් ග මි,
ා ක් ග.මම්.ා ේ.මස්ථ.කුමාර ම,ා
ඊ.මම්.මයි.ා ක් ග.වකනා,ක මි,

දුරකාන නංකය
071-9451892
071-0628794
071-4641679
071-5283618
077-4593827
071-2807577
071-5452383
077-5942824
071-5500130
072-4714271
071-2218903

ඩී.ඩබ්.මන්.දහා දණි, මි,
මච්.මම්.මන්.ා ේ.ා ස්නානා,ක
ම,ා

077-5472901
072-3265507
078-6888508
071-8018883
075-8009746
071-2159755
077-0470902
071-2808045
078-4738225
077-9142037
078-3943415
072-4714137
077-7723260
071-7603686
077-9368587
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විදුත් ැපමල
-

1316-ා බලිඒැඒ
1317-බකුණාඒා

ආර්.මම්.පී.ා ක් ග.රත්නා,ක මි,
මයි.ආර්.මච්.මම්.ව.මස්ථ.
රාිකරුණා මි,

1318-ා බොරළුඒැඒ
1319-මාඋේා
1320-ලීා කොාඒැඒ
1321-හා්ාඒ
1322-ඇස්ථස්ැේදුම
1323-කහ ගස්ථඒැඒ
1324-ඒැේා පොතුඒැඒ

මස්ථ.පී.ජී.සීාඒ ම මි,
බී.මම්.ආර්.ා ක් ග.බාාසූන්, මි,
මච්.ඩී.මස්ථ.ා ක් ග.මේකාන් ම මි,
ව.සී.ාක් ගමාලි මි,
ව.මම්.බී.ආර්.බී.ම්පත්තු ම,ා
ජී.මස්ථ.ගමා ව මි,
ඩබ්.මම්.පී.මන්.ඩබ්.කුමාර ම,ා

078-4571940

-

071-6204418
071-2218903
071-5525292
071-2806793
071-2808472
077-8670978
076-9792850
071-2807723

-

ස්ෙෘශධි ළධලධාම. නාෙ දේමඛ්නය - කුරුණමගල දිස්ථත්රි්වකය

ප්රා.දේම.දේකොට්ඨාශය
ගින්බාඒ
ගේගමුඒ
ඇහැටුඒැඒ
මහඒ
මඹන්ා පොා
ා කො ා ඒා හර
රස්ථනා,කපුර
නිකඒැරටි,
ා පොේළි මගම
ඉබ්බාගමුඒ
ගා න්ඒත්්
න්දීගම
මාඒ්ගම

මේාඒළිටි,
කුරුණෑගා
මාස්ථා පෝ
ීමරඹුා ගදර
ා පොේගහා ඒා

නෙ

නතුර

දුරකාන
නංකය

මච්.මන්.ා ක් ග.ා හරත් මි,
ආර්.මම්.මස්ථ.රාිපක් ග ම,ා
ව.මම්.ා ක් ග.මධිකාන්
ස්මන් ම නාරාංා ගොඩ මි,
ඩී.මම්.ා ක් ග.ඩී.මැණිා ක් ග ා ම,
මම්.ා ත්.මාා නේ මි,
ටී.මම්.පී.බී.ා ්න්නා කෝන්
ම,ා
ආර්.මම්.ටී.ඩී.රාිපක් ග

මූාස්ථාාන කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු
ඒයාපෘ ම කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372053736
0372254138
0372053860
0372285640
0372254143
0372060520
0373610243

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

ඩබ්.මම්.මාාා මි,
ඩබ්.මම්.ලීාාඒතී මි,
යූ.මච්.මන්.ආර්.උඩා ඒා
ා හඒා ම,ා

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372260928
0712468434
0372230148

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372258547

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372264859

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372251549

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372297638

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372231712

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372231437

මූාස්ථාාන කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372054546
0372050242

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372241579

ා ක් ග.පී.කළුපහන මි,
ා ක් ග.මස්ථ.මහඒත්් ා ම,
ා ක් ග.ජී.ව.මන්.මේලිකා මි,
ඩී.මම්.ඒස්න්් කුමාර ම,ා
ඩබ්.බී.ආර්.මස්ථ.ීමරසිාංහ මි,
ආර්.මම්.ආර්.ව.ා ස්නාධීර
ම,ා
ආර්.ඩී.ව.මයි.මන්.ි,ඒර්ධ්න
ම,ා
ජී.මන්.ා ස්නක මුතුකුමාර
ම,ා
ව.ව.මන්.මමරසිාංහ මි,
ව.මස්ථ.කුමාන් මි,
පී.ඩී.ාන්්රා මි,
මම්.ඩී.පී.ඩී.දස්නා,ක මි,
මයි.ඩබ්.මම්.පී.ීමා ේසූන්, මි,
ව.මම්.ා ේ.මා බ්ා කෝන් මි,
ව.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.මමරප ම
මස්ථ..මස්ථ.මයි.ි,තුාංග ම,ා
308

මාේඒ
නාරම්මා
කුලි,ාළිටි, නැා ගනහිර
කුලි,ාළිටි, බ හිර
ඒාන්,ා පොා
පඬුඒස්ථනුඒර නැා ගනහිර
බමුණාා කොටුඒ
පඬුඒස්ථනුඒර බ හිර
ිමාංගින්,

ඩබ්.මම්.මාංගලිකා ි,සූන්,
මි,
ආර්.ව.නිමාලි ප්රි,ාංකා ා ම,
ආර්.මම්.බණ්ඩාර මැණිා ක් ග
මි,
ඩබ්.ා ක් ග.ීම.ස්ථඒර්ණමාලි මි,
ආර්.පී.ඩී.පී.රුඒන් ප මරණ
මි,
මන්.මම්.ාන්්රකාන් ම මි,
මස්ථ.මම්.මන්.රණතුාංග මි,
මන්.ව.සී.ආර්.දම,න් ම මි,
මච්.ව.කුසුමාඒතී මි,
ා ක් ග.මස්ථ.මන්.නිශය සාමනී මි,
ඒයි.මම්.,ාපා මැණිා ක් ග මි,
මම්.මම්.මම්.මාලිකා
ආන්,රත්න මි,
මස්ථ.ව.මම්.මච්.ා ස්නස්රත්න
මි,
ටී.සී.මස්ථ.ා ්න්නා කෝන් මි,
ඩබ්.මේ.මස්ථ.ස්මරතුාංග මි,

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0718370069
0372276106

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372248974

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372244830

මූාස්ථාාන කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372284761
0372268672
0373610247
0373510540

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372291935

මූාස්ථාාන කළමනාකරු
මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372246238
0372286974

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372293481

මූාස්ථාාන කළමනාකරු

0372245162

උඩුබේදාඒ
ා කොා බයිගා න්
පන්නා

බී.ආර්.මයි.ස්මරසිාංහ මි,
බී.මම්.ඩබ්.ා ක් ග.බන්නැහැක
මි,
මයි.මම්.ා ක් ග.ඒස්න්්ා කුමාන්
මි,

න්ම.බාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධ. වස්ෙ

ළධළධාම.යාදේේ නෙ

ා පෝාන

මච්.මම්.ටි.
ා හමේටිආරච්චි ම,ා.

ඒරාඒැඒ

මස්ථ.ඩි. මා ශය සෝකා මි,.

ස්ගා බෝපුර/ි,න් මපු
ර
මා,පුර/ස්දගා

හස්ථථිරාිපුර

ඩබ්.ව.සි.මම්. කුමාරී
මි,.
ඩි.ව.මස්ථ. දිස්ාන,ක
මි,
ආර්.ළි.සි.ළි.ා ක් ග.ස්ක්රම
රත්න ම,ා
මයි.මම්.යු.මස්ථ.ා ක් ග.ඉ
ාාංගා කෝන් ම,ා
මච්.ව.ි,රත්න ම,ා

බඹා ර්

ා ක් ග. ගුණ මාක ම,ා.

පැරකුම්පුර

මම්.ඩබ්.ව.ආර්.
මුණසිාංහ මි,.
ඊ.මම්.ආර්. රාිපක් ග
ම,ා.
ඩබ්.ඩි.මස්ථ. රාිපක් ග
මි,.
ළි.මම්.ව.ආර්.බාංඩාර

ා හමේටිආරචිචිගම/ප
්ා න්ඒැඒ
ීමරා පොකුණ

ඹරුගා/මහා ස්න්පුර
දම්ා ස්ෝපුර/්ම්මි ග
ම
 මිමන්ා පොකුණ/ස්ැරසු

ලිියනය
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
309

දුරකානනංකය
717463161
723112107
724755587
729709239
714456694
718685998
729845440
724111331
713660720
723470784
724749383
775332319

ම්ගා
ා ස්ෝා ේපුර/හේමිේ
ාගා
ස්ාංගප්පාා,

ම,ා.
ඩබ්.මම්.ා පොඩිමැණි
ා ක් ග මි,.
මේ.ඩබ්.ව.ි,රත්න
ම,ා.
ඩබ්.මම්.ාන්්රා කුමාරී
ස්ා ේා කෝන් මි,
ඊ.මම්.පී.මකනා,ක
මි,.

පහා
ගින්බාඒ/ා ේරගා
ඉහා
මරදන්කඩඒා/ගම්
ා පොා
ා කෝක් ගමඩුඒ/්ම්මැන් ා ේ.මම්.ා ක් ග.මේලිකා
නාඒ
ා හරත් මි,.
ඒන්නිකුඩාඒැඒ
මස්ථ.ආර්.ජි.ආර්.ා හරත්
මි,.
ඉහළ ගින්බාඒ
ව.ඩබ්.මයි.ස්ථඒර්ණා
්ා මි,.
මඩිා ව/මලි,ාඒැටුණු මස්ථ.ඩබ්.මයි.රමයා්ා
ඒැඒ
ා ස්ෝා ේඒැඒ
ළි.ා ේ.මන්.
ා ස්නස්රත්න මි,
ගුරුළුළිටිගම
මච්.මම්. න,නා රාංිනී
මි,.
මයිාැඒ
ජි.ළි.මජිත් ඒජිර කුමාර
ම,ා
්ඹුත්්
ඩි.මම්. ාන්්රාඒ ම මි,.

කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
ගින්බාඒ ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,

773936090
785227638
776411655
721311283
717370353
718674535
729482623
725585613
728233733
723178688
775270320
721045300

ගමගමුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධ. වස්ෙ

ළධළධාම.යාදේේ නෙ

ලිියනය

දුරකානනංකය

මන්.පී.මච්.පී.ි,න්් ම,ා

ඒෑඒැරණඒැටි, පාර ,මහනාන්ා න්න්,

077-0647016

මන්.පී.මච්.පී.ි,න්් ම,ා

ඒෑඒැරණඒැටි, පාර ,මහනාන්ා න්න්,

077-0647016

38 ඒෑඒරණඒැටි,
39 ඉහා
නාන්ා න්න්,

මන්.පී.මච්.පී.ි,න්් ම,ා

ඒෑඒැරණඒැටි, ,මහනාන්ා න්න්,

077-0647016

මස්ථ.ඩබ්.ගුණසින් ම,ා

පළුා ගොේා,නාන්ා න්න්,

-

40 නේාච්චි,

ඊ.මම්.ව.වකනා,ක ම,ා

නේාච්චි,,මහනාන්ා න්න්,

078-7798366

41 ා ප්ේා දෝගම

ා ක් ග.මම්.ස්ා ේසිාංහ ම,ා

ා ප්ේා දෝගම,මහනාන්ා න්න්,

071-9780697

42 කාටුඒැඒ

ා ක් ග.මම්.ස්ා ේසිාංහ ම,ා

කාටුඒැඒ,මහනාන්ා න්න්,

071-9780697

43 මැදඒච්චි,

ඊ.මම්.ව.වකනා,ක ම,ා
මම්.මච්.මම්.මස්ථ.ඩබ්.ා හරත්
ම,ා
මම්.මච්.මම්.මස්ථ.ඩබ්.ා හරත්
ම,ා

මැදඒච්චි,,මහනාන්ා න්න්,

078-7798366

ා ්ෝරඒ,මහනාන්ා න්න්,

078-2966778

නාා හමේටිකුාම,මහනාන්ා න්න්,

078-2966778

ආර්.මම්.ජී.බණ්ඩාර ම,ා
ටී.මම්.මස්ථ.ා ්න්නා කෝන්
මි,
ඩී.මච්.මම්.ටී.බී.දිස්ානා,ක
ම,ා
ඩී.මච්.මම්.ටී.බී.දිස්ානා,ක
ම,ා

ඉහාගම,ගේගමුඒ

071-0505452

103.ි,ිමම,ගේගමුඒ

072-6356695

ා නොච්චි,,ඒන්නිකුඩාඒැඒ

077-9262271

ා කොා හොඹන්කුාම,ඒන්නිකුඩාඒැඒ

077-9262271

36 මහනාන්ා න්න්,
උතුර
37 මහනාන්ා න්න්,
දකුණ

44 ා ්ෝරඒ
45 නාා හමේටිකුාම
46 ඉහාගම
47 ි,ිමම
48 ා නොච්චි,
49
ා කොා හොඹන්කුාම
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50 පළුා ගොේා

මස්ථ.ඩබ්.ගුණසින් ම,ා
බී.මම්.මස්ථ.මන්.බාාසූන්,
ම,ා
බී.මම්.මස්ථ.මන්.බාාසූන්,
ම,ා

ඉහා නාන්ා න්න්,,නාන්ා න්න්,

-

ා මොමේ ා පත්්ෑඒ,ගේගමුඒ

071-5636044

ා මොමේ ා පත්්ෑඒ,ගේගමුඒ

071-5636044

පී.මච්.ා ේ.පේමසින් ම,ා
ටී.මම්.මස්ථ.ා ්න්නා කෝන්
මි,

මේරැක් ග 05,72,ගේගමුඒ

071-8341851

ඉහා පලුකන්දෑඒ,ගේගමුඒ

072-6356695

ආර්.මම්.ජී.බණ්ඩාර ම,ා

ඒාාා ස්න, පලුකන්දෑඒ,ගේගමුඒ

071-0505452

මම්.මස්ථ.මම්.පරීඩ් ම,ා

ා මොන්නන්කුාම,ගේගමුඒ

071-6786860

මම්.මස්ථ.මම්.පරීඩ් ම,ා
මයි.මම්.යූ.පී.වකනා,ක
58 දිවුේඒැඒ
ම,ා
මයි.මම්.යූ.පී.වකනා,ක
59 කුරුන්දන්කුාම ම,ා

පහළ ගේගමුඒ,ගේගමුඒ

071-6786860

දිවුේාෑඒ,ගේගමුඒ

071-8177155

දිවුේාෑඒ,ගේගමුඒ

071-8177155

60 මහ ගේගමුඒ

ව.ව.මේ.මස්ථ.ආනන්ද ම,ා

මහගේගමුඒ , ගේගමුඒ

077-0433309

61 උේප්ගම

ඩී.මන්.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය සනී මි,

උේප්ගම , ගේගමුඒ

077-5237181

62 බුේනෑඒ

මච්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාර ම,ා

බුේනෑඒ , ගේගමුඒ

072-2831961

63 ඒාස්ථඒැඒ
ඊ.මම්.දිස්ානා,ක ම,ා
64
ා පොා රොත්තුකඩඒා මච්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාර ම,ා

ඒාස්ථඒැඒ ,ගේගමුඒ

072-2831961

ා පොා රොත්තුකඩඒා,ගේගමුඒ

071-0975460

65 ා කොක් ගඒැඒ

ඩී.මන්.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය සනී මි,

ා කොක් ගඒැඒ , මහගේගමුඒ

077-5237181

66 ඒෑා ගදර

ඊ.මම්.දිස්ානා,ක ම,ා

ඒෑා ගදර,,ගේගමුඒ

072-2831961

67 මඩා දොා ේ

ඩී.මන්.මස්ථ.ප්රි,දර්ශය සනී මි,

මඩා දොා ේ,ගේගමුඒ

077-5237181

68 ා කෝන්ඒැඒ

ටී.මම්.මන්.දිස්ානා,ක ම,ා

ා කෝන්ඒැඒ,ගේගමුඒ

071-2538939

69 ගා න්දිවුේඒැඒ

ටී.මම්.මන්.දිස්ානා,ක ම,ා

ගා න්දිවුේඒැඒ,ගේගමුඒ

071-2538939

70 කමේ කඩුඒ

ඊ.මම්.දිස්ානා,ක ම,ා

කමේ කඩුඒ,ගේගමුඒ

072-2831961

71 ඒඩුගම

මස්ථ.මස්ථ.ආනන්ද මි,

ඒඩුගම , ගේගමුඒ

770-4333309

72 කුරුන්දෑඒ

මස්ථ.මස්ථ.ආනන්ද මි,

කුරුන්දෑඒ , ගේගමුඒ

770-4333309

73 පාලුකඩඒා

ටී.මම්.මන්.දිස්ානා,ක ම,ා
ඩී.මම්.පී.ඩී.ා ේ.දිස්ානා,ක
ම,ා
ඩබ්.ජී.ා ේ.මස්ථ.ි,රත්න
ම,ා

පාලුකඩඒා,ගේගමුඒ

071-2538939

ලි,න්නාගම,ගේගමුඒ

072-3992066

බුදුරුඒකන්ද,ගේගමුඒ

071-2368400

සි,ඹාෑඒ , ගේගමුඒ

071-0975460

79 ි,ාන්ද

මච්.මම්.මස්ථ.බණ්ඩාර ම,ා
ඩී.මම්.පී.ඩී.ා ේ.දිස්ානා,ක
ම,ා

ි,ාන්ද , ගේගමුඒ

072-3992066

80 ,ා, 04

බී.මම්.කරුණාරත්න ම,ා

27/4,උස්ථගා සි,ඹාන්ගමුඒ

072-9845580

81 ාස්ථස්නගම

54/4,උස්ථ/ගා සි,ඹාන්ගමුඒ

072-9845580

82 මහගේකඩඒා

බී.මම්.කරුණාරත්න ම,ා
ආර්.මම්.ව.ා ක් ග.ි,සිාංහ
මහා

මහගේකඩඒා , ගේගමුඒ

077-5641471

83 කුඹුක් ගඒැඒ

මච්.මම්.ඩී.ව.ා හරත් ම,ා

,ා, 05, මහගේකඩඒා

072-4021303

84 ා මොාෑඒ

ඩබ්.මම්.ස්ා ේරත්න ම,ා

ා මොාෑඒ,ගේගමුඒ

072-2150775

85 කේාාංචි,

ඩබ්.මම්.ස්ා ේරත්න ම,ා

ා මොාෑඒ,ගේගමුඒ

072-2150775

51 මළුත්ා හරත්ගම
52
ා මොමේ ා පත්්ෑඒ
53 කරුඒාගස්ථඒැඒ
54 ඉහා
පලුකන්දෑඒ
55 පහා
පලුකන්දෑඒ
56
ා මොන්නන්කුාම
57 ගේගමුඒ
නගර,

76 පාඩිපාංාාඒ
77 කැා ේගම
78 සි,ඹාෑඒ
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86 බුදුරුඒකන්ද

ඩබ්.ජී.ා ේ.මස්ථ.ි,රත්න
ම,ා

බුදුරුඒකන්ද,ගේගමුඒ

071-2368400

87 ා ස්නරත්ගම

මච්.බී.මයි.පී.කුමාන් මි,

ා ස්නරත්ගම , මහගේකඩඒා

071-5787033

88 මැදගම
89 මැදගම
නැා ගනහිර

මච්.මම්.ඩී.ව.ා හරත් ම,ා

,ා, 05, මහගේකඩඒා

072-4021303

මච්.බී.මයි.පී.කුමාන් මි,

ා ස්නරත්ගම , මහගේකඩඒා

071-5787033

90 මීය ඟාෑඒ

මම්.ඩබ්.යූ.මස්ථ.කුමාර ම,ා

514/1,මීය ඟාෑඒ

077-4952929

91 පදස්ගම
92
උස්ථ/සි,ඹාන්ගමුඒ

මම්.ඩබ්.යූ.මස්ථ.කුමාර ම,ා
ආර්.ව.ආර්.උපනනන්ද
ම,ා
ආර්.ව.ආර්.උපනනන්ද
ම,ා

341/3,පදස්ගම,මීය ඟාෑඒ

077-4952929

19/2,උස්ථගා සි,ඹාන්ගමුඒ

071-8186085

78/2,උස්ථගා සි,ඹාන්ගමුඒ

071-8186085

94 ගැමුණුපුර
95
ඇ මනිඒැටුනගා

මයි.ව.මන්.ා හරත් ම,ා

169/1,උස්ථගා සි,ඹේගමුඒ

072-4210481

ජී.ඩබ්.ඩී.ස්ා ේසින් ා ම,

ඇ මනිඒැටුනගා,උස්ථ/සි,ඹාන්ගමුඒ

077-2946383

96 ඒාගම්බාපුර

මයි.ව.මන්.ා හරත් ම,ා

222/1,උස්ථගා සි,ඹේගමුඒ

072-4210481

97බණ්ඩාරගම

ජී.ඩබ්.ඩී.ස්ා ේසින් ා ම,

314/5/30,ීමරා ගොේාෑඒ,උස්ථ/සි,මාන්ගමුඒ

077-2946383

98 කැප්ඇා

පී.ජී.නිමේ ම,ා

164/,කැප්ඇා

077-6301880

99 ගනන්ගමුඒ

මම්.ඩබ්.යූ.මස්ථ.කුමාර ම,ා

514/4,ගනන්ගමුඒ,මීය ඟාෑඒ

077-4952929

93  මස්ථස්පුර

නඹන්දේපොල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධ. වස්ෙ
154 - මැඩි,ාඒ
155 - ා ස්රුා ගොඩ
162 - උදාගම
163 - කැත්්පුඒ
170 - ඒදුරැස්ථස්
171 - ඒාලි,
172 - නැක ම
කුඹුක් ගඒැඒ
173 - පාාපත්ඒා
174 - ා බොරඒැඒ
175 - බක් ගමීය ඒැඒ
176 - රා නෝරෑඒ
177 - මහදිවුේඒැඒ
178 - උඩදිවුේඒැඒ

ළධළධාම.යාදේේ නෙ
බී.මම්.මස්ථ. බන්නැහැක
ා ක් ග.මම්.ඩී. බණ්ඩාර
ඩී.ජී. ළි,සීලි
ඩබ්.ව.මම්.සී.පී. කුමාර
මයි.මම්.ආර්.ඩි. ා හරත්
ආර්.මම්.මන්. රත්නා,ක
ඩබ්.මම්.ඩී.ා ක් ග. ඒාස්ා
ආර්.මම්.මන්. රත්නා,ක
ා ේ.මම්.මනුාාඒතී
ඩබ්.මම්.ළි. මදිපත්තු
ආර්.මන්.බී.ා ක් ග.රාිපක් ග
ඩී.මච්.මම්.ඩබ්. බණ්ඩාර
ඩබ්.මම්. ඉා නෝකා මාා නේ

ලිියනය
ා රොාඒ මඹන්ා පොා
නඒගත්් මඹන්ා පොා
මාංක.64 මබා කොාඒැඒ මඹන්ා පොා
ඒරාගම්මන මඹන්ා පොා
මමුණුගම මඹන්ා පොා
ඇේාබඩගම මඹන්ා පොා
උඩදිවුේඒැඒ මඹන්ා පොා
ඇේාබඩගම මඹන්ා පොා
හේමිේාා කොටුඒ මඹන්ා පොා
ඒරාගම්මන මඹන්ා පොා
ා ස්ේමිනි කැත්්පුඒ මඹන්ා පොා
රා නෝරෑඒ මඹන්ා පොා
මහදිවුේඒැඒ මඹන්ා පොා
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0788164741
0771279253
0722178466
0724393855
0777063088
0767701425
07234221836
0767701425
0715315132
0721136317
0773856923
0775735025
0717229741

179 ඇේාබඩගම
180 - ඒරාගම්මන
181 ා නළුම්පත්ඒැඒ
182 - කාසිා කොා මේ
නැා ගනහිර
183 - කාසිා කොා මේ
බ හිර
184 - බැලුාංගා
185 - මමුණුගම
186 මබා කොාඒැඒ
උතුර
187 මබා කොාඒැඒ
දකුණ
188 - කින්මැටි,ාඒ
- මඹන්ා පොා උතුර
190 - මඹන්ා පොා
දකුණ
191 - උඩාංගාඒ
192 - දැ්ඒ
193 - ා රොාඒ

ආර්.මන්.බී.ා ක් ග.රාිපක් ග
මන්.මස්ථ.පී. ි,ාත්
ආර්.මම්.ා ක් ග. බණ්ඩාර
ඒයි.මම.ා ක් ග. රන් මාකා
ඩී.මම්.ව. බණ්ඩාර
මච්.මම්.ඩී.මස්ථ. ා හරත්
ආර්.මයි.බී.මස්ථ.ා ක් ග.
රත්නමාා
ඩබ.මම්.ා ක් ග. කුමාන්හාමි
ඩබ.මම්.ා ක් ග. කුමාන්හාමි
පී. පේමාඒතී
ආර්.මම්.ා ක් ග. බණ්ඩාර
ඒයි.මම.ා ක් ග. රන් මාකා

ා ස්වුමිණි කැත්්පුඒ මඹන්ා පොා
පාස්ා ඉදින්ළි

කැත්්පුඒ මඹන්ා පොා

බුළුගහඒත්් නඒගත්් මඹන්ා පොා
ඉ්ෑඒ ුා ාෝා ගදර නිකඒැරටි,
උඩාංගාඒ මඹන්ා පොා

මච්.මම්.ටි. කුමාරසිාංහ

0771674086
0713921742
0774946692
0773075703

මාංක 04 මබා කොාඒැඒ මඹන්ා පොා
මාංක 04 මබා කොාඒැඒ මඹන්ා පොා
බුඒා නකපුර මඹන්ා පොා
බුඒා නකපුර මඹන්ා පොා
පළුගස්ථඒැඒ මඹන්ා පොා
බුළුගහඒත්් නඒගත්් මඹන්ා පොා
ඉ්ෑඒ ුා ාෝා ගදර නිකඒැරටි,

පී. පේමාඒතී
මච්.මම්.ටි. කුමාරසිාංහ

0773856923

0716785275
0716785512
0717726270
0717726270
0713381918
0713921742
0774946692
0713381918

කාසිා කොා මේ මඹන්ා පොා
කාසිා කොා මේ මඹන්ා පොා

0717903362
0717903362

දේකොගදේවදේෙර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධ. වස්ෙ

ළධළධාම.යාදේේ නෙ

ලිියනය

229 පලුා ගොේා ව

ා ේ.මම්.මස්ථ බාංඩාර ම,ා

230 පලුා ගොේා බී
231- පාලුඋස්ථඒැඒ
232- ගේකඩඒා
233-මීය ඒැේාෑඒ

ව.මච්.මම්. නඒරත්න ම,ා
මස්ථ.ඩබ්.මම් සුේදහාමි ම,ා
ඩබ්.මම්.මයි.මස්ථ.පී.ා ක් ග ඒාස්ා ම,ා
මස්ථ.මන්.මස්ථ.බී.මම්.මස්ථ ා ස්මසිාංහ
ම,ා
ඩී.මම් බාංඩාරමැණිකා මි,
ඩී.මම් බාංඩාරමැණිකා මි, (ඒැ.බ)
ව.මච්.මම් මා බ්සිාංහ ම,ා
මච්.මම් ගුණ මාක ා හරත් ම,ා
මච්.මම් කරුණාඒ ම මි,
ආර්.මම් ශීාා රස්ථනා,ක මි,
ආර්.මම්.පී.බී රස්ථනා,ක ම,ා
මච්.මම් කරුණාඒ ම මි,
ටී.මම් ාන්්රාඒතී මි,

234-ගින්ේා
235-හිා දෝගම
236-,කඩප්
237- මළගම්මිේාඒ
238-නාඒාන
239-නාගා
240-ුාඒ
241- සින්ා ස්්ගම
242ා දොඩම්ා ගොේා ේගම
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කැා ේගම දිගැන්නෑඒ
මළගම්මිේාඒ මීය ඒැේාෑඒ
ගේකඩඒා මීය ඒැේාෑඒ
,ා, 10 පලුා ගොේා ගේගමුඒ

078-3648136
071-7371684
071-2802941
072-4986838

නාඒාන සින්ා ස්්ගම

076-6661279

නාඒාන සින්ා ස්්ගම
නාඒාන සින්ා ස්්ගම
මළගම්මිේාඒ මීය ඒැේාෑඒ
මීය ඒැේාෑඒ මීය ඒැේාෑඒ
සින්ා ස්්ගම සින්ා ස්්ගම
ා දොඩන්ා ගොේා ේගම, සින්ා ස්්ගම
රඹා පොකුණ නිකඒැරටි,
සින්ා ස්්ගම සින්ා ස්්ගම

076-5330430
076-5330430
077-0316819
071-5731865
037-5787286
077-2569008
077-4981617
037-5787286

උඩගින්ේා මහගින්ේා

071-6959061

243-ඉ්ෑඒ
244-දිවුේාෑළිටි,
245-කින්න්ද ව
246-කින්න්ද බී
251-කුදරඒාලි,
252-ා මොරා ගොේා
253-ා කො ා ඒා හර
254-මලුත්ගම
255- කැා ේගම
256-දිගැන්නෑඒත්්
257-දිගැන්නෑඒ
258-කුඹුක් ගඒැඒ
259- මහමි්ඒ
260-ා දහැන්නෑගම
261-කුඩාමි්ඒ
265-ා මොන්නෑකුාම
266-ඉහාීමරදඩාන

ව.මම් සිමේ ම්මාමි,
ඩබ්.බී.ඩී බාංඩාර මි,
ඩබ්.මම් සුමනාඒතී මි,
ඩබ්.මම් සුමනාඒතී මි,
ඩබ්.මම්.පී.මම් ඉන්්රානන්ද ම,ා
ඩබ්.මම්.පී.මම් ඉන්්රානන්ද ම,ා
පී.ා ප්මසින් ි,රත්න ම,ා
මම්.පී.පී ප මරණ ම,ා
ව.මමි ළි, මස්ථස් ම,ා
මම්.මම් ළි,ා ස්න ම,ා
සී.ළි.ශ්රි,ානි මේලිකා මි,
ආර්.මම් ස්රත් ාන්්රරත්න ම,ා
ව.මම් ා ස්ෝමාඒතී මි,
මන්.මච්.මේ.මස්ථ ා ස්නාධීර ම,ා
ආර්.මම් දිනදාස් ම,ා
ව.මම් ටිකින්මැණිකා මි,
පී.ා ප්මසින් ි,රත්න ම,ා

නාඒාන සින්ා ස්්ගම
පාළුඋස්ථඒැඒ මීය ඒැේාෑඒ
මහකින්න්ද මහගින්ේා
මහකින්න්ද මහගින්ේා
නිඒාස් 30 ා කො ා ඒා හර
නිඒාස් 30 ා කො ා ඒා හර
ා ්න්නා කෝන්පුර,ා කො ා ඒා හර
ා දහැන්නෑගම ා කො ා ඒා හර
උනා ගොේා හීා ාෝගම
ඉහාීමරදඩාන ා මොන්නෑකුාම
කුඹුක් ගඒැඒ දිගැන්නෑඒ
මලුත්ගම දිගැන්නෑඒ
,ා, 10 පලුා ගොේා ගේගමුඒ
දිගැන්නෑඒ දිගැන්නෑඒ
දළුා පෝගම ා මොන්නෑකුාම
උඩගින්ේා මහගින්ේා
ා ්න්නා කෝන්පුර, ා කො ා ඒා හර

076-6013665
071-2277285
071-7371684
071-7371684
071-7371684
071-7371684
072-4987209
071-8177412
072-9833024
072-9746219
077-8903354
071-0481440
071-2800554
077-6983197
077-5281568
072-4987209

ළධකවැරපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
ාෙ ළධ. වස්ෙ

ළධළධාම.යාදේේ නෙ

ලිියනය
ප්රාා ේශී, ා ේකම්

283 - හීා ාෝගම

මච්.ජි. රූපරත්න

කාර්,ාා, නිකඒැරටි,

284 - කැබැේාෑඒ

ඩබ්.ඩී. ස්රත් බණ්ඩාර

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-4088556

286 - කළුඒැන්නෑඒ

මච්.මම්. සීාඒතී

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

-

287 - දණ්ඩුඒාඒ

මච්.ජි. රූපරත්න

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-8351345

288 - ්රණා ගොේා

ඒයි.පී. තු ාර ාන්දිමාේ

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-6446882

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

දුරකානනංකය
077-8351345

289 - පහා
ගාළිටි,ාගම

ා ක් ග.ආර්. සුනී්ා කුමාරසින්

293 - නික /උතුර

මේ.මච්. නන්දාඒතී

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

078-6263321

294 - නික / දකුණ

ආර්.මම්. නන්දා රත්නා,ක

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-5600455

295 - ස්හාරගම

බී.ආර්.සී. ස්ථඒර්ණමාලිකා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

071-8002527

296 - මාගේා ේගම

මම්.ව.බී. කරුණාරත්න

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-7709911

297 - මිේාා ගොඩ

මච්.මම්. ාාන්දනී ා හරත්

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-7469980

298 - දි,ගම

ා ේ.මම්. කුසුමාඒතී

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

075-4646777

299 හැඒැන්පැාැස්ථස්

ඩබ්.මම්. ාලි්ා කුමාන්

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

314

072-3923053

077-0379742

300 - කිවුා ේගම

මයි.පී.පී. ප මරාි

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-6618551

301 - නැබඩෑඒ

ා ේ.මම්. කුසුමාඒතී

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

075-4646777

302 - තුඹුේා

ටී.මම්. නන්දනී කුමාන්

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-5724528

304 - ගාළිටි,ාගම

සී.ා ේ.මම්. ාලි් කුමාර

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

075-7153056

305 - හා මගම්මන

ටී.මම්. සුදුමැණිා ක් ග

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-3996455

306 - බුදුමුත්්ාඒ

ටී.මම්. ාන්්රාඒතී

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-0697101

307 - හළුපැලි,ාඒ

ජී.මම්. ද,ාඒතී

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

072-1284232

308 - ඒදුරැස්ථස්

ඩබ්.මම්. නඒරත්න

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-6000790

309 - කන්ා ේා ගදර

මච්.මම්. පුාංචිබණ්ඩා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

075-7985922

310 - ුළුගේා

මච්.මන්. උදුාාඒතී

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

071-7577449

311 - ගාා ගදර

ා ක් ග.රුස්නි ස්ාගන්කා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

075-6326940

312 - දළුක් ගා ගොේා

බී.මච්.මම්. ගුණ මා්

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-4683904

313 - කරා කොා ේ

ටී.මම්. කුමුදු කුමාන්

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

076-7282921

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

314 - ඉහා කොාගම

ටී.මම්.ාමින්ද බාංඩාර
ා ්න්නා කෝන්

315 -  මිමන්,ාඒ

ඩබ්.මම්. දිනදාස්

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

075-2104022

316 - හේමිේාෑඒ

ටී.මම්.පී. මනුාාඒතී

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-9047275

317 - ඕ/ දිවුේාෑඒ

ඩබ්.මම්.ව.ා ක් ග. ඒන්නිනා,ක

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

072-4991577

318 - කුඹුක් ගඒැඒ

මම්.ව.බී. කරුණාරත්න

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-7709911

319 - ක ගමුඒ

ආර්.මම්. ස්රත් කුමාර

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-6073994

320 - ඇාඒක

ආර්.මම්. ස්රත් කුමාර

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

077-6073994

321 - ුා ාෝා ගදර

ආර්.මම්. මනුාාඒතී රණතුාංග

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

075-4628254

මස්ථ.ඩබ්.මම්. ධ්ම්මිකා
ඒන්නිනා,ක

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

322 - රන්ා දනිගම
323 ා බෝා ගොේාාගම

ඩබ්.මම්. නඒරත්න

324 - මාඒ්ගම

ඩබ්.මම්. දිනදාස්

325 ළින්නා පොා ේගම

බී.මච්.මම්. ගුණ මා්

326 - සි,ඹාෑඒ

මේ.මම්. ප්රි,න්්ා

077-1904558

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
315

077-5899548
077-6000790
075-2104022
077-4683904
077-8449110

327 - කින්දිගේා

ආර්.මම්. ා ස්නානා,ක

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

037-7926490

328 - ඒාසිඒැඒ

ආර්.මම්. ා ස්නානා,ක

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

037-7926490

329 - දිවුේාෑා ගොඩ

ඩබ්.මම්.ව.ා ක් ග. ඒන්නිනා,ක

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,

072-4991577

බමුණාදේකොටුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශය
වස්ෙ

ළධළධාම.යාදේේනෙ

ලිියනය

1201ඒෑදණ්ඩ

මේ.මම්.ිගත් බණ්ඩාර

ා කොළමුන්න පනාදරගම

1202හාංහමුණඒ

ා ක් ග.ව.ා ක් ග.මස්ථ.ා ේශය සබන්දු

හාංහමුණඒ මාස්ථා පෝ

1203පේාඒදම්ළිටි,

ඊ.පී.මම්.ස්ක්රමසිාංහ

26/36මමුනඒත්් කුරුණෑගා

1204දිවුේගස්ථළිටි,

මයි.ඩී.ආර්.සී.රමයකුමාන්

මඹගස්ථළිේාෑඒ හම්බාර උුමීය ,

1205කා නෝටුඒ

ා ක් ග.ීම.කරුණාඒතී

ුණුකුඹුර ඊ්නඒත්්

1206ා දම ලුඒ

ජී.මම්.රමණි ි,ාත්

දම්ළිටි, ඊ්නඒත්්

1207ා බෝා ගොඩ

සී.ඩී.මම්.ි,සුන්දර

ඉපාඒ මාස්ථා පෝ

1208රුක් ගමත්්ා න්

මච්.මම්.මස්ථ.ා ප්රමාන්්ර

නාාගා න් බමුණාා කොටුඒ

1209නඒගත්්

ටී.මම්.නන්දාඒතී

ඊ්නඒත්් ඊ්නඒත්්

1210ඊ්නඒත්්

ඩී.මම්.මස්ථ.කුමාන්

නඒගත්් මාස්ථා පෝ

1211මින්හම්ළිටි,

ඩී.මම්.මස්ථ.කුමාන්

නඒගත්් මාස්ථා පෝ

1212මහා කබඳ,

ඩී.මම්.ස්ා ේරත්න බණ්ඩා

ඉහාළිටි,ා කබඳමුා ණ්

1213ා කබඳමුා ණ්

ඩබ්.ව.යූමධුස්ාං

දඹලි,ේද බමුණාා කොටුඒ

1214නාාගා න්

ා ක් ග.ව.ා ක් ග.මස්ථ.ා ේශය සබන්දු

හාංහමුණඒ මාස්ථා පෝ

1215ඒේා පොා

ආර්.මම්.කමාාඒතී

මනුක් ගකා න් බමුණාා කොටුඒ

1216කඩිහාර,

ව.ජී.උා ේනිකා

දි,උේප්ඒත්් මාස්ථා පෝ

1217ඒළලි,

මච්.ව.ඩබ්.මස්ථරත්නා,ක

ා නලුම්කනුඒ කටුා පෝ

316

දුරකාන නංකය
0776620757
0729179090
0722112342
0713936649
0718709205
0726465034
0724091755
0770512411
0702204217
0713154789
0713154789
0726394231
0728020800
0729179090
0724464990
0717586171
0766101320

1218කැඩපත්ා ඒා හර

මච්.මම්.මස්ථ.ා ප්රමාන්්ර

නාාගා න් බමුණාා කොටුඒ

1219දම්ළිටි,

ජී.මම්.රමණි ි,ාත්

දම්ළිටි, ඊ්නඒත්්

1220සිඒේාඒා ගදර

මයි.ඩී.ආර්.සීරමයකුමාන්

මඹගස්ථළිේාෑඒහම්බාරඋුමීය ,

1221ා හොම්ාගම

මම්.ව.ආර්.දස්නා,ක

හැඒා න්ා ගදරපත්්ළිටි,ීමරඹුා ගදර

1222පනාගමුඒ

මච්.මම්.ව.බී.ා හරත්

කුරක් ගකා න්ඒත්් කටුා පෝ

1223ා නලුම්කනුඒ

ා ක් ග.ා ක් ග.ා ර්ණුකා

කුරක් ගකා න්ඒත්් කටුා පෝ

1224පනාදා ර්

මච්.මම්.වබණ්ඩාර

කුරක් ගකා න්ඒත්් කටුා පෝ

1225ා හා න්ා ගදර

මච්.මම්.ා ේ.ා ක් ග.බී.ා හරත්

පේාඒදම්ළිටි,ා දම ලුඒ

1226ඒතුකන

පී.ව.ාානි මේස්ස්ථ

කටුමුලුඒකනත්ා ත්ඒැඒ

1227ඒෑඋඩගම

පී.ව.ාානි මේස්ස්ථ

කටුමුලුඒකනත්ා ත්ඒැඒ

1228පානකඩුඒ

ා ේ.පීද,ානන්ද

කහස්ටි,බණඩාරා කොස්ථඒත්්

1229පහාා කොාමුන්
න

ා ක් ග.මම්.රාංබණ්ඩා

ා කොස්ථඒත්්පනාදරගම

1230ගන් මන්,ාඒ

ව.මන්.කේ,ාණිකුමාන්

පනාගමුඒා ාෝකා හමේටි,

1231්ේගහගම

මස්ථ.පී.නාාක මේස්ස්ථ

ජීඒනීහිතඒබමුණාා කොටුඒ

1232මූණමා ේ

මච්.ව.ඩබ්.මස්ථ.රත්නා,ක

ා නලුම්කනුඒකටුා පෝ

1233බමුණාා කොටුඒ

ඩබ්.වයූ.ද,ානන්ද

ඒාන්,ා පොාපාරබමුණාා කොටුඒ

1234මන්හා බ්

ඩබ්.මම්.මන්.සින්ඒර්ධ්න

පානකඩුඒකටුා පෝ

1236පානඒ

ඊ.මම්.මතුා බණ්ඩාර

කඩිහාර, බමුණාා කොටුඒ

1238පහළඉමි,න්ා ගො
ඩ

ඊ.මම්.මතුා බණ්ඩාර

කඩිහාර, බමුණාා කොටුඒ

317

0770512411
0726465034
0713936649
0712804035
0711691416
0712896231
0711691416
0716319214
0726902112
0726902112
0775446410
0725919513
0375714069
0778822032
0766101320
0722518889
0726143083
0724914076
0724914076

ිමුමෙ 07
ප්රාෙ ආොර දේේල පැය 6 ්ව ිතුල ලබාදීෙ ස්ඳො ෙදුනා ගත් ආය නවල ස්ම්බන්ධීකරණ
නාොවලිය
ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - න්ම.බාව
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන
පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

්රාංගබත් කා ඩ්

,ා,03,දම්ා ස්ෝපුර ,ා ස්ෝා ේපුර

-

මාා නේ ාන්්රකාන් ම

,ා,03,දම්ා ස්ෝපුර ,ා ස්ෝා ේපුර

-

නිම්ස්ර ා හොා  ේ

ා පොලිසි, මස්ළ ,ප/ගින්බාඒ

-

රන්සිළු ා බ්කන්

,ා,04,ි,න් මපුර ,ා ස්ෝා ේපුර

-

සිසිර ා බ්කන්,

මාංක 05 ස්ගා බෝපුර,ඒරාඒැඒ

-

සුස්න්් ා බ්කන්,

,ා, 03,පැරකුම්පුර,ා ස්ෝා ේඒැඒ

-

සිසිර ස්ථා  ෝර්ස්

,ා, 03,ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර

-

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - ගමගමුව
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

කුඹුක් ග ා ස්ඒන බත් කා ඩ්

කුරුණෑගා පාර,ගේගමුඒ

සුසිා කෝ ා බ්කර්ස්ථ

නඒනගර,,ගේගමුඒ

හා ස්න්ා රෝ මා්ර ා හොා  ේ

නඒනගර,,මීය ගාෑඒ

252281125

ස්මාරා ස්මූහ ඒයපාර

ස් මා පොා ඉදින්ළි ,ගේගමුඒ

372253555

නෆීේ ා බ්කර්ස්ථ

නඒනගර,,ගේගමුඒ

372212522

දේේකම. ළධෂථපාදන

ා රො ාන් ා බ්කන්,

නඒනගර,,ගේගමුඒ

37221233

ා ත්ක් ගකඒත්්,ගේගමුඒ

පාළධය ජල දේබෝ ම

දිනුි ා බ්කන්,
රත්නා,ක ළින්පහදු ිා, ා බදා
හන්න්ා නෝ
ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ

ගේගමුඒ

372254042

කේාාංදචි,,ගේගමුඒ
370053075

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - ිෙැටුවැව
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන
පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

ාාගයා න් ප
ථ ාදන

 මිමන්,ාඒ, ඇා බෝගම

-

ආර්.ඩී.මම්.ා බ්කන්

පහා ඇා බෝගම, ඇා බෝගම

-

ාගයා නි ථපාදන

 මිමන්,ාඒ, ඇා බෝගම

-

ආර්.ඩී.මම්.ා බ්කන්

පහා ඇා බෝගම, ඇා බෝගම

-

ි,මිණි ා බ්කන්

කඳුරුඒැඒ පාර, ඇා බෝගම

-

ාගයා නි ථපාදන

 මිමන්,ාඒ, ඇා බෝගම

-
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - ෙෙව
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

ස්න්ධ්යා ා ක් ග න්න්

්නා,ම පාර,ි,සුමනගම,මහඒ

සුා ස්ාධ්ක ආපන ශය සාාාඒ

ඉඹුේබඩ,ාගම,බාේා

ස්ච්න්් ා බ්ක් ග හවුස්ථ

115,ඒැලි,ා,,මහඒ

ාස්න්් ා බ්ක හවුස්ථ

ා කලින් ීමදි,,මහඒ

ස්න්ධ්යා ා ක් ග න්න්

්නා,ම පාර,ි,සුමනගම,මහඒ

ස්න්ධ්යා ා ක් ග න්න්

්නා,ම පාර,ි,සුමනගම,මහඒ

රමණී ා ක් ග න්න්

ඉඹුේබඩ,ාගම,බාේා

හාංස් සිසිා ිා නි ථපාදන

උාේාා පොා,මහඒ

දුරකාන මාංක,
372276218

372276218

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - දේකොගදේවදේෙර
ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

ා හෝ ාා ේ නම

ලිළින,

ිමනරමලී ා ක් ග න්න් ස්ර්ස්ස්ථ

ා මොන්නෑකුාම

ඉන්දික ා ක් ග න්න් ස්ර්ස්ස්ථ

මාංක24 ,නඒනගර, ,ා කො ා ඒා හර

ආ්ර් ා බ්කන්,

කලුමච්චිගම,ා මොන්නෑකුාම

පේමසින් ා බ්කන්

නිඒාස් 30,ා කො ා ඒා හර
මාංක203,ඒැේ
ඉහළ,ා දහැන්නෑගම,ා මොන්නෑකුාම

ාන්දන ා බ්කන්,

දුරකාන මාංක,

375652001

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - රස්ථනායකපුර
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන
පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

නිේ මනුර ස්ථා  ෝර්ස්ථ

ඒැලි්ා ේ ඒත්්, කඩිගාඒ

077-6503999

මුන්්ාේ ා හෝ ා,

නම්මුඒාඒ, හීා ාෝගම

077-7405789

මස්ථ.ව.ා රෝහන ිගත්

ා කොේාන්දළුඒ, කඩිගාඒ

072-7109474

රත්න ා බ්කන්

මාංක 44, කඩිගාඒ

071-2023040

මුන්්ාේ ා හෝ ා,

නම්මුඒාඒ, හීා ාෝගම

077-7405789

මුන්්ාේ ා හෝ ා,

නම්මුඒාඒ, හීා ාෝගම

077-7405789

නිේ මනුර ස්ථා  ෝර්ස්ථ

ඒැලි්ා ේ ඒත්්, කඩිගාඒ

077-6503999
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - ළධකවැරපාය
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

ා රෝහන ආපන ශය සාාාඒ

පුත්්ාම් පාර ,නිකඒැරටි,

037-2260550

මූස්ා ා හෝ ා,

පුත්්ාම් පාර ,නිකඒැරටි,

037-2260203

උදාර ා හෝ ා,

මාගේා ේගම්,නිකඒැරටි,

072-7077106

මේලිකා ා ක් ග න්න් ස්ර්ස්ස්ථ

662,ක ගමුඒ,නිකඒැරටි,

072-2148000

ා රෝහන ආපන ශය සාාාඒ

පුත්්ාම් පාර ,නිකඒැරටි,

037-2260550

මූස්ා ා හෝ ා,

පුත්්ාම් පාර ,නිකඒැරටි,

037-2260203

ත්රීසිාංහා බ්කන්

මහඒ පාර,ඉහාාකාළගම

077-9188025

ශය සාන් ා බ්කර්ස්ථ

ි,න් ම පාර,නිකඒැරටි,

037-2260635

ි,ඒර්ධ්න ස්ථා  ෝර්ස්

පුත්්ාම් පාර ,නිකඒැරටි,

037-2060379

බුේධිමා සුපර් ා ස්න් ර්

පුත්්ාම් පාර ,නිකඒැරටි,

077-7457997

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - දේපොමියතිචගෙ
ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන
පාළධය ජල දේබෝ ම

ා හෝ ාා ේ නම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

ා නත් සිත් ගිමන්හා

මඩගේා පාර, ා පොේළි මගම

077-9060944

පැතුම් ා හො ා,

මඩගේා පාර, ා පොේළි මගම

072-5405509

පූර්ණිමාේ ා හො ා,

මඩගේා පාර, ා පොේළි මගම

071-3107413

පූර්ණිමාේ ා හො ා,

මඩගේා පාර, ා පොේළි මගම

071-3107413

පැතුම් ා හො ා,

මඩගේා පාර, ා පොේළි මගම

072-5405509

පැතුම් ා හො ා,

මඩගේා පාර, ා පොේළි මගම

072-5405509

පූර්ණිමාේ ා හො ා,

මඩගේා පාර, ා පොේළි මගම

071-3107413
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ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

නේාා ා හෝ ා,

කුාතුාංග ිමේඩින්,මැේසින්පුර

724567358

ා දේ බුා ෆ

කරතා ගොේා,මැේසින්පුර

716625971

බ්ාා ගොඩ ඒාේඒ

පාන්ා ගොේා ,ඉබ්බාගමුඒ

776450021

ා ම්ඒර ඉන්

පාන්ා ගොේා ,ඉබ්බාගමුඒ

372258715

මබුඒන් ා හො ේ

42,මැේසින්පුර

372259117

කුමාර ා රස්ථටුරන්මේ

දඹුේාපාර,මැේසින්පුර

372250245

ඉනිදික ා බ්කර්ස්ථ

මානපහ , කුඹුක් ගඒැඒ

716692884

ටී.මම්.දීපාේ ළි,න්්

ා පොේා ගොේා ා ගොකරැේා

ස්ම්පත් ා බ්කර්ස්ථ

පාන්ා ගොේා,ඉබ්බාගමුඒ

372259371

ෆර්සි,න් ා බ්කර්ස්ථ

ා දා හේගමුඒ

372259500

ඉබ්බාගමුඒ ා බ්කර්ස්ථ

පන්ස්ේ පාර,ඉබ්බාගමුඒ

කාගිේස්ථ ෆුඩ්සිටි

මාංස්න්ධි,,ඉබ්බාගමු

කාගිේස්ථ ෆුඩ්සිටි

මැේසින්පුර

රා ස්ෝිා ක්රිස්ථ ේ ා ඒෝ ර්

ේමාරා ගොේා,පන්ලි,ේද

372057351

037-4947690

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - ගදේන්වත්
ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ා හෝ ාා ේ නම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

කලු්ර කැා ෆ ා හෝ ා,

හින්ළිටි,,නිකදළුා පෝ

37226410

නිේ ාාංකා ා හෝ ා,

හින්ළිටි,,නිකදළුා පෝ

779556302

ස්තගින් ා හෝ ා,

හින්ළිටි,,නිකදළුා පෝ

372264604

ිානක ා හෝ ා,

ගා න්ඒත්්්,නිකදළුා පෝ

375735300

ින්ා ා බ්කර්ස්ථ

හින්ළිටි,,නිකදළුා පෝ

777759771

කලු්ර කැා ෆ ා හෝ ා,

හින්ළිටි,,නිකදළුා පෝ

ස්ථා මේ න් ීමේ ා හෝ ා,

ගා න්ඒත්්්,නිකදළුා පෝ

කලු්ර කැා ෆ ා හෝ ා,

හින්ළිටි,,නිකදළුා පෝ

නිේ ාාංකා ා හෝ ා,

හින්ළිටි,,නිකදළුා පෝ

321

7109566428
37226410

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - ම.දීගෙ
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන
පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

ෆාන්ස්ථ ා හෝ ා,

කැප්ළිටිගා පාර,න්දීගම

072-4948831

ළි,ේ ා හෝ ා,

කැප්ළිටිගා පාර,න්දීගම

072-5322741

ග්රීන් ස්ා ේේ ා රස්ථටුරන්මේ

දෑාතුඩඒත්්,ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

ශය සානිකා ා හෝ ා,

දෑාතුඩඒත්්,ා දොඩම්ගස්ථාන්ද

සිටි ා බ්ක් ග හවුස්ථ

කැප්ළිටිගා පාර,න්දීගම

සි,නෑ ා බක් ගර්ස්ථ

කැප්ළිටිගා පාර,න්දීගම

ස්න්ා ම්ඩ් පුද ස්මාගම

කැප්ළිටිගා පාර,න්දීගම

071-1691679

සී/ස් න්දීගම ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මි ම,

කැප්ළිටිගා පාර,න්දීගම

037-2252049

072-4492550

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - ොව ගෙ
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

ආර්.සී.ස්කුමා ව

ෑම් ා ස්න් ර්

ළි,දාස් ා මන්ඩිස්ථ

නුඒරපාර,මාඒ්ගම

ා පොේ මතු කා ඩ්

නුඒරපාර,මාඒ්ගම

මම්.ව.මම්.මලී

නුඒරපාර,මාඒ්ගම

ස්ම්ස්ම් ා හෝ ා,

නුඒරපාර,මාඒ්ගම

සිාංහ ා බ්කන්,

නුඒරපාර,මාඒ්ගම

හබන් ා බ්ක් ග හවුස්

නුඒරපාර,මාඒ්ගම

හස්ථරීම් ා බකන්,

ා පොේඒත්්,නුඒර පාර

ස්ාා මෝද, මා ළස්ස්ැා

ස්ාා මෝද, මා ළස් ස්ැළ

ා ේා ගොේා ා බ්කන්,

මාංක 7, සුපර් මාර්කමේ

ඒතුමැදුර කූේස්ථා පොමේ

බස්ථනැඒතුම් පා ,මාඒ්ගම

ා හ ානි කූේස්ථා පොමේ

බස්ථනැඒතුම් පා ,මාඒ්ගම

දුරකාන මාංක,

372299075

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - ෙමලවියපාය
ියසූ ආොර

ා හෝ ාා ේ නම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

ා පට්රාස්ථ ා ප්.ස්මාගම
කැප්ළිටිා පොා පාර,මේාඒළිටි,

037-2222742

නාන්ප්පුඒත්්,දි,බාඒ

037-5762705

මච්.මම්.ා ස්ෝමාඒතී
ා ේ.බී.සුපර් මාර්කමේ ඇන්ඩ්
ා හොා  ේ
නාරම්ා පොා හාංදි,,ා ්ෝර,ා,
දේේකම. ළධෂථපාදන

නිේ මේන්මේ ා බ්කන්

දාගළිටි, ,මේාඒ ළිටි,

ආනන්ද ා බ්කන්

මිේාඒ ,කුරුණෑගා
322

පාළධය ජල දේබෝ ම

කුමාර ා බ්කර්ස්ථ

ඉඳුේා ගොඩකන්ද,කුරුණෑගා

සුපර් ස්ථ ාර් කන්ෆැක් ග නන්

114 පැරකුම්මාඒ්,උ,න්දන

037-2236070

සුපැන් ිා ා බෝ්ේ

රණඒන,ා ්ෝර,ා,

037-4944088

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - කුරුණමගල
ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ා හෝ ාා ේ නම

ලිළින,

දුරකාන
මාංක,

ලිහිනි කුඹුක ා හොා  ේ

ා බ්කන්, ඒත්්, ා හනමුේා, කුරුණෑගා

077-9203970

බස්ථනා,ක ා හෝ ා,

පාස්ා ඉදින්ළි , රාංගම, ඒැේාඒ

072-3924639

දිස්ානා,ක ා බ්ක් ගස්ථ හවුස්ථ
මැේ ා පොඩක් ගස්ථ ා ක් ග රීන්
ස්ර්ස්ස්ථ

ඒරේදන, හින්ළිටි, පාර, ඒැේාඒ

077-6928911

පී.මම්.මැේකම් ා නො.03/03 මමුණුඒත්් කුරුණෑගා

077 2875842

ලිහිනි කුඹුක ා හොා  ේ

ා බ්කන්, ඒත්්, ා හනමුේා, කුරුණෑගා

077-9203970

බස්ථනා,ක ා හෝ ා,

පාස්ා ඉදින්ළි , රාංගම, ඒැේාඒ

072-3924639

දිස්ානා,ක ා බ්ක් ගස්ථ හවුස්ථ

ඒරේදන, හින්ළිටි, පාර, ඒැේාඒ

077-6928911

ලිහිනි කුඹුක ා හොා  ේ

ා බ්කන්, ඒත්්, ා හනමුේා, කුරුණෑගා

077-9203970

බස්ථනා,ක ා හෝ ා,

පාස්ා ඉදින්ළි , රාංගම, ඒැේාඒ

072-3924639

දිස්ානා,ක ා බ්ක් ගස්ථ හවුස්ථ

ඒරේදන, හින්ළිටි, පාර, ඒැේාඒ

077-6928911

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - ොස්ථදේපො
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

ශය සාන් ා ක් ග ර්ස්ථ

ස්ේගන්ා දම ඒ,ා ගෝනගම

ශය සාන් ම ා ක් ග ර්ස්ථ

හවගමුඒ,මාස්ථා පෝ

මගුරු හ, බත්කා ඩ්

මාස්ථා පෝ

මාස්ථා පෝ ා බ්කන්,

මාස්ථා පෝ

රුස්මා ා බ්කන්,

පැේාන්ා දණි,,මාස්ථා පෝ

ා ේා ගොේා ා බ්කන්,

ා ේා ගොේා,මාස්ථා පෝ

ශය සාන් ා ක් ග ර්ස්ථ

ස්ේගන්ා දම ඒ,ා ගෝනගම

මගුරු හ, බත්කා ඩ්

මාස්ථා පෝ

දුරකාන මාංක,

372239506

372237185

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - වීරඹුදේගදර
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

මා ප් කා ඩ්

ගේඒාංගුඒපාර,ීමරඹුා ගදර

037-2050202

ාඒන ා ක් ග ර්ස්ථ

ගිනා පන්ද ,කළුගමුඒ

037-2050126

රන් රස් මඒන්හා

මීය ගමුපාර,කළුගමුඒ

037-2249151

මීය ගමුපාර,කළුගමුඒ

ැා ඒෝන් ා හොා  ේ
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දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

මා ප් ා බ්කර්ස්ථ

ීමරඹුා ගදර

037-2050202

ාක් ගසින් ා බ්කර්ස්ථ

ගේාැහැර, ා ාෝකා ා හමේටි,

037-2050211

මස්ථ.ා ක් ග.ා බ්කර්ස්ථ

ා ගපේාඒ ,උුමීය ,

037-2234158

රන් රස් මඒන්හා

මීය ගමුපාර,කළුගමුඒ

037-2249151

ස්ා දස් ඩිස්ථට්රිිමයු ර්ස්ථ

ා කොමේ ගස්ථහාංදි,,උුමීය ,

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - නලේව
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

දුමිදු ෆුඩ්සිටි

මාේඒ,මාේඒ

372278153

සුමනසින් ා හෝ ා,

මාේඒ,මාේඒ

372278135

ා කොා හොාාන ා බ්කන්,

මාේඒ,මාේඒ

372278029

ා කොා හොාාන ා බ්කන්,

මාේඒ,මාේඒ

372278029

සුමනසින් ා හෝ ා,

මාේඒ,මාේඒ

372278135

රත්නසින් ා හෝ රා,

මාේඒ,මාේඒ

2278195

දුමිදු ෆුඩ්සිටි

මාේඒ,මාේඒ

372278029

ා කොා හොාාන ා බ්කන්,

මාේඒ,මාේඒ

372278029

රත්නසින් ා හෝ රා,

මාේඒ,මාේඒ

2278195

සුමනසින් ා හෝ ා,

මාේඒ,මාේඒ

372278135

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - නාරම්ෙල
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන
පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

ඉ ාරා ස්ාද නිා ක් ග්න,

මතුරුඒා, දඹා දණි,

මයි.ව.උපුේ ශය සාන්්

හතපාන්ගා, ගින්උේා

නිස්ාම් ා ක් ග ස්ථ

ා දම ගහා ඒා, නාරම්මා

ා කොා හොාාන ා බ්කන්

ා කොා හොාාන, මාේඒ

නිේ මඒරස්ථමේ ා බ්කන්

මීය ගමු පාර, නාරම්මා

කුඩගම්මන ා බ්කන්

කුඩගම්මන, ගින්වුේා

රත්නා,ක ා ක් ග ස්ථ

කරාප්පා, නාරම්මා

සී.ඇන්ඩ් මස්ථ ා ොස්න්

්ානා,ම පාර, නාරම්මා
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දුරකාන මාංක,

375682427
037-2278029

037-5613564

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - කුලියාියපාය නැදේගනහිර
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

ගණන්ගමුඒ, නක් ගකාඒත්්

071-3849625

මඒමාංගා ස්මි ම,

077-8635538

මම්.මස්ථ.මම්.ජින්නා

පනාස්ටි,, දීකින්කෑඒ
පේලි, හාංදි,,
සි,ඹාාගස්ථා කොටුඒ
හස්ථකම්ා පොා,
සි,ඹාාගස්ථා කොටුඒ

ව.පී.ගිහාන් ස්ාංි,

බන්ා ගොඩ, නක් ගකාඒත්්

037-4930150

නජීෆථ ා බ්කන්

කැකුණා ගොේා

037-5787349

්ීම ා බ්කස්ථ

කැකුණා ගොේා
පේලි, හාංදි,,
සි,ඹාාගස්ථා කොටුඒ

072-4901001

උමාංගාඒඒත්්, කටුා පෝ
හස්ථකම්ා පොා,
සි,ඹාාගස්ථා කොටුඒ

076-6903001

ස්ාජින් ා බ්ක් ග හවුස්ථ
පාළධය ජල දේබෝ ම

දුරකාන මාංක,

ගණන්ගමුඒ ා හොා  ේ

දහමාස්ථ ා හොා  ේ

දේේකම. ළධෂථපාදන

ලිළින,

යිඩ් මාර්කටින් පු.ස්මාගම
මන්.මම්.ඉරුෆාන්

071-3809722

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - කුලියාියපාය බගහිර
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන
පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

නිශය සාන්් ා හෝ ා, ස්හ
ා බ්කන්,

පන්නා
පාර,මීය ගහා කොටුඒ,කුලි,ාළිටි,

372281868

ි,න් ම ා හෝ ා, ස්හ ා බ්කන්,

මහීමදි,,කුලි,ාළිටි,

372281334

මිහින් ා හෝ ා,

මාදම්ා ප පාර,කුලි,ාළිටි,

372282258

මමානා ා බ්ක් ග හවුස්ථ
නිශය සාන්් ා හෝ ා, ස්හ
ා බ්කන්,

ා හමේටිා පොා පාර,කුලි,ාළිටි,
පන්නා
පාර,මීය ගහා කොටුඒ,කුලි,ාළිටි,

372281383

ි,න් ම ා හෝ ා, ස්හ ා බ්කන්, මහීමදි,,කුලි,ාළිටි,
පන්නා
නිශය සාන්් ා හෝ ා, ස්හ
පාර,මීය ගහා කොටුඒ,කුලි,ාළිටි,
ා බ්කන්,

372281334

372281868

372281868

ි,න් ම ා හෝ ා, ස්හ ා බ්කන්,

මහීමදි,,කුලි,ාළිටි,

372281334

මිහින් ා හෝ ා,

මාදම්ා ප පාර,කුලි,ාළිටි,

372282258

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - වාම.යදේපොල
ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

ා හෝ ාා ේ නම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

ා ේශය සානි ා ක් ග න්න් ස්ර්ස්ස්ථ

දැහැනක් ගගම ,ඒාන්,ා පොා

072-6143080

මාඒැඒ ා හෝ ා,

හාාඒ්පාර,ඒාන්,ා පොා

072-1246780

මැදමාඒ් ා බ්කර්ස්ථ

හාාඒ්පාර,ඒාන්,ා පොා

077-3051163

ආර්.මම්.කරුණාඒතී

පාස්ැේ මාඒ්,ා නේලි,,මිනුඒන්ගැා මේ
20/13 ිා මක නිඒාස්
රත්මා ේ,ඒාන්,ා පොා

071-4390271

මච්.මම්.පු ථප කුමාර
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077-6016234

පාළධය ජල දේබෝ ම

මේ.ව.ා  ේ න් සිේඒා

ගැ පළු ා ගොේා,මිනුඒන්ගැා මේ

072-4565128

ශය සක් ග මගම ා බ්කර්ස්ථ

ශය සක් ග මගම,මිනුඒන් ගැා මේ

077-6653647

මනූ ා හෝ ා,

දීගි්ඒ මිනුඒන්ගැා මේ

077-3477627

ාමින්ද ස්ා ේසුන්දර

ස්ි, ා හෝ ා,,ඇේාපාර,පාා දණි,

075-0600193

ප්රස්න්න චින්්ක

ගා න්ඒත්්පාර,ා හොා රොම්බුඒ,ඒාන්,ා පොා

037-4991771

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - පඬුවස්ථනුවර නැදේගනහිර
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

ආර්.මම්.ස්රත් මනුර බණ්ඩාර

පහළ කා නෝගම, කටුා පෝ

071-0614110

දු ානි බත් කා ඩ්

කටුමුළුඒ, කනත්ා ත්ඒැඒ

072-4444640

ආර්.ව. මාකා රමයා්ා

මා,ාකඩඒර, මඟුාාගම

078-9669169

මයි.මම්.ස්මන්් ා ේශය සප්රි,

හිත්්රා පොා, මඟුාාගම

071-4623815

ආර්.මම්.නිශය සාන්් මතුා

කන්ා දා ගදර, කටුා පෝ

078-6345735

මච්.මම්.ි,න්් සිසිර

හිත්්රා පොා, මඟුාාගම

රීම ා බ්කස්ථ

මා,ාකඩඒර, මඟුාාගම

077-5251801

ආර්.ව. මාකඒර්ධ්න

කන්ා දා ගදර, කටුා පෝ

072-8963935

ා ක් ග.මම්.නීාා ා රෝහිණී

මාළිටිා ගදර, ා කොස්ථා දණි,

072-3965958

සින්ඒර්ධ්න ස්ථා  ෝර්ස්ථ

ඉහා ා මොරගා න්,ා මොරගා න්

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - බමුණාදේකොටුව
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

ලිළින,

මා්ර බත්කා ඩ්

මහා කබඳ,

ා ගෝනගම් ා ක් ග න්න්

ඒේා පොා ,බමුණාා කොටුඒ

නිපුනි ා ක් ග න්න් ස්ර්ස්ස්ථ

පුත්්ාම් පාර ,මහා කබඳ,

්ානි,ා ා ක් ග න්න් ස්ර්ස්ස්ථ

ඇහැාා ගොේා,බමුණාා කොටුඒ

ස්චිනි ා බ්කර්ස්ථ

210 නිස්ා්ැන්න,මහා කලි,

දේේකම. ළධෂථපාදන

නිේමිණි ා බ්කන්,

රඹාඒැඒපාර,කටුා පෝ

ාතුන්ක් ග ා බ්කර්ස්ථ
ස්ථා නෝේ ෆථා රස්ථ ඩින්න්කින්ව
ා ඒෝ ර්

මූනමේා දණි, පාර,කටුා පෝ

පාළධය ජල දේබෝ ම

දුරකාන මාංක,
372268221

නාගහඒත්්,හඹරඒ,උුමීය ,

373372377

375660566

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - පඬුවස්ථනුවර බගහිර
ියසූ ආොර

ා හෝ ාා ේ නම

ලිළින,

ව.ා ක් ග.මච්.ෆැමිලි ා රස්ථමේ

ඇේා ේා ගදර/බ/ා කොස්ථඒත්්

පදම ෆැමිලි ා රස්ථමේ

ා හමේටිා පොා
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දුරකාන මාංක,

දේේකම. ළධෂථපාදන
පාළධය ජල දේබෝ ම

ා  ා නෝ ා ක් ග ර්ස්ථ

ප/ා කොස්ථඒත්්,හේමිේාෑඒ

ව.ා ක් ග.මච්.ෆැමිලි ා රස්ථමේ

ඇේා ේා ගදර/බ/ා කොස්ථඒත්්

ව.ා ක් ග.මච්.ෆැමිලි ා රස්ථමේ

ඇේා ේා ගදර/බ/ා කොස්ථඒත්්

778329999

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - හිංන්ම.ය
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

ා  ා නෝ ා ක් ග ර්ස්ථ

ප/ා කොස්ථඒත්්,හේමිේාෑඒ

බන්දුා ා හොා  ේ

දළුා පෝ ,ිමාංගින්,

සුාා ථ ා හොා  ේ

ා බෝඒත්්,ිමාංගින්,

මම්.සී.ා ක් ග න්න්

පන්ස්ේ පාර,ිමාංගින්,

ස්මීය ර ා ක් ග න්න්

ීමරා පොකුණ

325673911

සුසින් ා බ්කස්ථ

ීමරා පොකුණ

322246126

ා ේශය සානි ා බ්කර්ස්ථ

ා බෝඒත්්,ිමාංගින්,

ඇම්ා  ෝ ිා ා බෝ්ේ
මූකාන්ා හන පානී, ිා
ා බෝ්ේ

බක් ගමිරුප්ප,ඒැේාරාඒ
මූකාන් ා හන ිමාංගින්,

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - පඩුබශදාව
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන
පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

මහා ගදර

මාදා ප් පාර, උඩුබේදාඒ

ා රොනාලි ා ක් ග ස්ථ

නාත්්න්ඩි පාර, උඩුබේදාඒ

ා හරත් ස්ථා  ොර්ස්ථ

නාත්්න්ඩි පාර, ිමිමාාා දනි,

නඒ ාාංකා ා හෝ ා,

මාදා ප් පාර, දුම්මාසූන්,

032-2240774

නඒ ාාංකා ා හෝ ා,

මාදා ප් පාර, උඩුබේදාඒ

037-2286782

මහා ගදර

මාදා ප් පාර, උඩුබේදාඒ

032-2240988

032-2240988

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - දේකොදේබිනගදේන්
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

පඒන ා ක් ග න්න් ස්ර්ස්ස්ථ

මාඒ්ගම, ා හාංගමුඒ

ආර්.මම්.ගුණා ස්කර

මාඒ්ගම, ා හාංගමුඒ

ඩී.මම්.සුනිේ

සි,ඹාාගස්ථඒැටි,,ා කොා බයිගා න් 071-8256043

බී.මම්.ඉන්්රානි

ා ගොපේාඒ ,ා හන්ගමුඒ

ම්ේ න් ා බ්කන්

පන්නඒ , ා කොා බස්ගා න්

්යිබා ා බ්ක් ග හවුස්ථ

පහළ ා ාෝාඒැඒ,ා කොා බයිගා න්

කීම ා බ්කන්

හා්ාඒ,ා බොරළුඒැඒ
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077-5899565

071-3804702

පාළධය ජල දේබෝ ම

ගුරුා ගොඩ,ා හන්ගමුඒ

සිසිා පානී, ිා,

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය - පන්නල
ා හෝ ාා ේ නම

ියසූ ආොර

දේේකම. ළධෂථපාදන

පාළධය ජල දේබෝ ම

ලිළින,

දුරකාන මාංක,

ා ස්ේඒන්දි ා ක් ග න්න්

කුලි,ාළිටි,,පන්නා

372246374

ා ේශය සක ා හෝ ා,

මීය ගමු පාර,ගින්උේා

372288301

ි,ිමම ා හෝ ා,

27 ,ගින්උේා

ස්රස්ස් ා හෝ ා,

18,මීය ගමුපාර,ගින් උේා

ා ස්නහන්ස්ා ා ක් ග න්න්

ා හා ්ොරඒඩුන්න ,ඇාබඩගම

ා ේශය සක ා හෝ ා,

මීය ගමු පාර,ගින්උේා

ි,ිමම ා හෝ ා,

27 ,ගින්උේා

ස්රස්ස් ා හෝ ා,

18,මීය ගමුපාර,ගින් උේා

ි,ිමම ා හෝ ා,

27 ,ගින්උේා

ස්රස්ස් ා හෝ ා,

18,මීය ගමුපාර,ගින් උේා

ා කෝප්සිටි

ස්.ා ස්.ස්.ස්මි ම,,පන්නා
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372289439

372288301

372289439

372289439
77028352

ඇමුණුම 08

ප්රාා ේශී, ස්හ ා ස්්ය මාංශය ස ඒා ස්ම්බන්ධීකරණ නාමාඒලි,
කුරුණමගල දිස්ථත්රි්වකදේ මුලික දේරොෙම ියළිබඳ දේ ොරතුරු
මුලික දේරෝෙදේම
නතුර
නෙ
කාර්යාල
නෙ
දුරක න
නංකය

ජංගෙ දුරකාන
නංකය

මධ්යක් ග

දඒදය ාන්දන කැතන්ගමුඒ
ම,ා (ඒැ.බ)

0372223919

-

නිා ,ෝිය
මධ්යක් ග

දඒදය ා ේදුනු ඩ,ස්ථ ම,ා

0372222307

0777361574

රණස්රු උපහාර
මූලික
ා රෝහා ගේගමුඒ

මධ්යක් ග

දඒදය ආසින් මුණසිාංහ ම,ා

037-2253061

077-3377578

ප්රාා ේශී, ා රෝහා
මඹන්ා පොා

මධ්යක් ග

ඊ.ව.ජී.ඩබ්. මදින්සිාංහ ම,ා

0372275261

0773045498

කුරුණෑගා
ියක් ග ණ ා රෝහා

කුරුණමගල දිස්ථත්රි්ව දේස්ෞඛ්ය දේස්ේවා නධය්වෂ කාර්යාලය
නතුර

නෙ

කාර්යාල
දුරකාන

ජංගෙ
දුරකාන
නංකය

පළාත් ා ස්්ය ා ස්ඒා මධ්යක් ග
(ඒ,ඹ)

දඒදය මන්.ෆරීඩ් ම,ා

0377393392

-

දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය ා ස්ඒා මධ්යක් ග

දඒදය ාම්පා ා ේ.මලුත්ීමර
මි,

0372222352

0776638863

ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්

දඒදය සී.පී.ගාේාා ව ම,ා

0372222194

0718206633

කුරුණමගල දිස්ථත්රිකදේ දේස්ෞඛ්ය ෛවදය ළධලධාරී කාර්යාල ියළිබඳ දේ ොරතුරු
ෙෙජන දේස්ෞඛ්ය කාර්යාලදේ
නෙ

ෙෙජන දේස්ෞඛ්ය පරී්වෂක
ළධලධාම.යාදේේ නෙ

කාර්යාල
දුරකාන නංකය

ජංගෙ දුරකාන
නංකය

කුරුණෑගා උතුර

ඩී.මම්.මයි.හා බ්ා ස්කර ම,ා

-

0718056220

කුරුණෑගා දකුණ

ආර්.මම්.ඩී.බාංඩාර ම,ා

-

0715319540

කුරුණෑගා නැා ගනහිර

ා ක් ග.පී.සී.මන්.ි,රත්න ම,ා

-

0716817850

කුරුණෑගා බ හිර

ඩී.මම්.ප මරාි ම,ා

-

0766708069

මහා කබඳ,-ඒාන්,ා පොා

ඒයි.මස්ථ.මස්ථ ද සිේඒා මි,

0372057701

0718140120
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රාජය දේනොවන ස්ංවිධාන වල දිස්ථත්රි්ව ො ප්රාදේශීය ෙට්ගම් වලදී ප්රතිචාාර දැ්වවීදේම්දී
ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය
ක්රියාකාරී රාජය දේනොවන ස්ංවිධාන - කුරුණමගල දිස්ථත්රි්වකය
නනු
නංකය

ස්ංවිධානදේ නෙ

ස්ම්බන්ධකරග ෙැකි
පුශගලයාදේේ නෙ

ලිියනය

දුරකාන නංක

1

ශ්රී ාාංකා රතු කුරුස්
ස්ාංස්ධ්ාන,

කච්ා ච්න් පාර කුරුණෑගා.

ස්ධ්ා,ක මධ්යක් ග කතුමා

0372223144

2

ා ේඒස්රණ ස්ාංඒර්ධ්න
මධ්යස්ථාාන,

,කේා ඉබ්බාගමුඒ.

පී.ඩී.ගුණ මාක ම,ා

0372259852

3

ස්ර්ා ඒෝද, දිස්ථත්රික් ග
කාර්,ාා,

කුලි,ාළිටි,

-

0372281198

4

Sputnik International

ා ගපේාඒ උුමීය ,.

ම ාන්් ආන්,දාස් ම,ා

0372238600

5

World Vision Lanka

ඇන් න් ප්රනාන්දු ම,ා

0375640132

6

World Vision Lanka

ා ක් ග.මම්.ඩී.බැසිේ පු ථපරාේ
ම,ා

0372254044

ශය සෂිකා ස්මරතුාංග මි,

0374944123

7

World Vision Lanka

ඇහැටුඒැඒ කාාප ස්ාංඒර්ධ්න
ඒැඩස් හන මරලි, උ,න
මනුරාධ්පුර පාර මඹන්ා පොා.
ගින්බාඒ කාාප ස්ාංඒර්ධ්න
ඒැඩස් හන 22/A ආණමඩුඒ
පාර ගේගමුඒ.
න්දීගම කාාප ස්ාංඒර්ධ්න
ඒැඩස් හන න්දී ස්හාර
පාර ස්ි,පුර න්දීගම.

8

Nederland Welcome
Village

ස්ාා ගදර ා ගෝනස්ා

පී.මම් ා රෝයි නිශය සාන්් ම,ා

0312299785

9

LEADS

ා නො.5/1 ග්රීන් මවුන්මේ 04
ස්ැ්පුම් කණුඒ ළිාැස්ථස්.

නිමේ ස්ා ේසූන්, ම,ා

0372229218

10

Y gro

කමේටිමහන දුම්මාසූන්,.

මච්.මම්.ආර්.මන් ා හරත් ම,ා

0322241043

11

සුා න්ත්රා පදනම

39 ඇලිබෑන්ක් ග මාඒ්
ා කොළඹ 05.

ප්රාාත් නඒරත්න ම,ා

0718285170
0773819459

12

Movement For Land &
Agriculture Reform

,කේා ඉබ්බාගමුඒ.

ඩී.ආර් ි, මාක ම,ා

0773812236

ඒරකාඒැහැර ා මොර මහ.

ා ප්රමසින් ගමා ව ම,ා/
ා ක් ග.මම් මඩ්ඒඩ් කාලිාංග ම,ා

0373876748

ා නො.74 මා ේ ා
ඒත්් ,කේා ඉබ්බාගමුඒ.

සුමිකා ා පොර්රා මි,

0372258531

13
14

මානඒ හිමිකම් ස්හ ස්මාි
ස්ාංඒර්ධ්න මධ්යස්ථාාන,
න්දීගම
ඒනි්ා ස්ම්පත්
මධ්යස්ථාාන,

15

ආසින් මානඒ ස්ාංඒර්ධ්න
ස්ාංස්ධ්ාන,

දඹුලු පාර ා ගොකරැේා.

-

0373616675

16

ඒ,ඹ ස්මාි සුබ ස්ාධ්න හා
ස්ාංස්ථකෘ මක ස්ාංඒර්ධ්න
පදනම

ශ්රී රුඒන් ා බෝධි ළින්ා ඒන
ා කො කන්ද ගැමේටුඒානපාර
කුරුණෑගා.

කුසුම් ඒාස්ා

0372232769
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17

The Music Project

37 පේා ා
ගැමේටුඒාන කුරුණෑගා.

ාක් ගෂි් ( ස්ම්බන්ධීකාරක)

0776072016

18

People in Need

ා නො. 72 ½ පන්ස්ා පාර
නාඒා.

තුඒාන් මර්ෆීන් ම,ා

0773521248

19

මහිාා ස්මි ම,

391  මමින්ාස්ථ,ා, පාර
ා කොළඹ 05.

ා ප්රමා ඉාප්ා පරුම මි,

0112504585

20

ින ්ාක් ග ණ්

ා නො. 05 ා,නේ මදින්සිාංහ
මාඒ් කිරුළපන
පාර ා කොළඹ 05.

දමිත් ස්මරා කෝන් ම,ා/
ාලිත් ම,ා

0712742579

21

We Effect Sri Lanka

246/3 ා ේඒාා පාර
ා කොස්ථඒත්් බත්්රමුේා.

සුාාෂි දිස්ානා,ක මි,

0777638844

22

Kansarman S.L.
Foundation

ා නො. 546/B දළුඒාා කොටුඒ
දාංා කොටුඒ.

ාමින්ද ප්රනාන්දුපුේා ේ ම,ා

0777703736

331

ිමුමෙ 10
දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකයන් ප්රාදේශීය ඒකකයන් ස්ම්බන්ධ කරග
ෙැකි ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය
නෙ

නතුර

මන්.ආර්.ව.ස්රාේ දිස්ානා,ක
ම,ා
ඒයි.මම්.මස්ථ.බාංඩාර ම,ා
පී. ා ේ.ගමඇ මා ව ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග ක
(දිස්ථත්රික් ග)
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර

ලිියනය

දුරකාන නංකය

මලුා ගොේාඒත්් බැස්ේගමුඒ
ා පොතුහැර

0773957887

කඳුාඒ පාර ඉබ්බාගමුඒ

0776144271

ගිනිා පන්ද කළුගමුඒ

0775341146

ප්රස්ාංගි ීමරසිාංහ ා ම,

දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර

102 කාේළිටි, උකුා ඒා

0774668322

නිස්ාංස්ාා ස්ා ේා ස්කර මි,

කළමනාකරණ ස්හකාර

ා හා න්මුේා කුරුණෑගා

0718520294

ා කෝන්ගස්ථ හන්දි, කෑගේා පාර
කෑගේා.

0777175238

221/1 ගුරුගේළිටි, පන්නා

0770679261

ා ේ.ව.ව.ා ේ.මස්ාංක ි,ා කොඩි
න්,දුරු
ම,ා
කාර්,ාා කාර්,,
ඩබ්.ව.ආර්.කුමාර ම,ා
ස්හා,ක

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාශයන්හි ආපදා ස්ෙන දේස්ේවා ළධලධාරීන්
ප්රාදේශීය දේමකම්
දේකොට්ඨාශය

නෙ

ලිියනය

දුරකාන මාංක,
0372053604
0372053605
0710330234
0710330255
0372253129
0372253038
0718832188
0372253397
0710330238
0778059571
0372275238
0712427451
0720748314
0372253381
0717586807
0710330256
0372260280
0372260284
0719486485
0766631906

ගින්බාඒ

මයි.බී.පී.ඩී. බණ්ඩාර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා, ගින්බාඒ

ගේගමුඒ

ා ේ.මම්.යූ. ි,සිාංහ ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ගේගමුඒ

ඇහැටුඒැඒ

ා ේ.මම්.ඩී.ා ක් ග.ි,සිාංහ ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ඇහැටුඒැඒ

මහඒ

ආර්.මම්.මස්ථ.ප් රත්නා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා, මහඒ

මඹන්ා පොා

ඒයි.මච්.ව.මස්ථ.කරුණාරත්න
මි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
මඹන්ා පොා

ා කො ා ඒා හර

ා ේ.මච්.මම්.මා ශය සෝක ධ්ර්මසින්
ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ා කො ා ඒා හර

රස්ථනා,කපුර

ආර්.මම්.ව.බී.රස්ථනා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
රස්ථනා,කපුර

නිකඒැරටි,

ා ක් ග.ජී.මන්.ව.මන්.මස්ථ.කුමාර
ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
නිකඒැරටි,

ා පොේළි මගම

්මරා මධිකාන් මි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
332

0712469423
0372260238
0372260789
0788383464
0710303254
0372273128

ා පොේළි මගම
ඉබ්බාගමුඒ

මම්.ව.ස්ක්රමසිාංහ ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ඉබ්බාගමුඒ

ගා න්ඒත්්

ආර්.මම්.ව.ව.රත්නා,ක ම,ා

න්දීගම

මච්.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ිම.ස්මාරත්න
ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ගා න්ඒත්්
ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා, ින්දීගම

මාඒ්ගම

ආර්.මච්.මම්.සී.මස්ථ.රාිකරුණා
ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
මාඒ්ගම

මේාඒළිටි,

මච්.මම්.මස්ථ.යූ.ා ක් ග.වකනා,ක
ා ම,

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
මේාඒළිටි,

කුරුණෑගා

පී.මම්.බී.ා ක් ග.ඒර්ණකුාසූන්,
ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
කුරුණෑගා

මාස්ථා පෝ

ා ේ.මම්.ා ේ.ස්ම්පත් ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
මාස්ථා පෝ

ීමරඹුා ගදර

ආර්.මම්.ඩබ්.ාාංකා මාක ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ීමරඹුා ගදර

ා පොේගහා ඒා

මච්.මම්.සී.ා හරත් මි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ා පොේගහා ඒා

මාේඒ

යූ.බී.මස්ථ.පී.බාංඩාර මි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා, මාේඒ

නාරම්මා

ඩී.මම්.ඩී.සී.දිස්ානා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
නාරම්මා

කුලි,ාළිටි, නැා ගනහිර

ආර්.මම්.මස්ථ.මස්ථ.ා ක් ග.රත්නා,ක ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
මි,
කුලි,ාළිටි, නැා ගනහිර

කුලි,ාළිටි, බ හිර

පී.ඩී.ා ක් ග. පෑබටුඒ ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
කුලි,ාළිටි, බ හිර

ඒාන්,ා පොා

ඩබ්.මම්.ඩබ්.මස්ථ.ීමරසූන්, ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ඒාන්,ා පොා

පඬුඒස්ථනුඒර නැා ගනහිර

ා ේ.ව.මන්.ගුණඒර්ධ්න ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
පඬුඒස්ථනුඒර නැා ගනහිර

බමුණාා කොටුඒ

මච්.ජී.ව.ස්මරනා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
බමුණාා කොටුඒ

පඬුඒස්ථනුඒර බ හිර

පී.ඩී.මස්ථ.මස්ථ.දිස්ානා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
පඬුඒස්ථනුඒර බ හිර
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0372273044
0710330233
0372259937
0372259758
0718119166
0372264038
0710330246
0372252029
0372252038
0718139706
0715267147
0372299238
0772266235
0785664270
0373879084
0372223701
0372228422
0711986382
0372224538
0372222239
0372225243
0710330252
0372236581
0372054543
0710330242
0372248010
0372248039
0711504203
0372243239
0372244382
0710579200
0372278179
0715455502
0372249406
0372249354
0710330257
0776062895
0372248467
0372248579
0710330258
0372281881
0372281083
0710330251
0372267409
0372267238
0719034666
0726249627
0373769450
0373970191
0373974954
0710330248
0373987880
0373970530
0372267079
0714462189
0372291506
0372291038
0710330240

0777878163
ිමාංගින්,

ඩබ්.මච්.මම්.බන්දුා කුමාර ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා, ිමාංගින්,

උඩුබේදාඒ

ඩබ්.ා ේ.සුා නත් ප්රනාන්දු ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
උඩුබේදාඒ

ා කොා බයිගා න්

ආර්.පී.ප්රස්ාේ ා හමරත්න ම,ා

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ා කොා බයිගා න්

පන්නා

ස්මන් ම මි,

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා, පන්නා

334

0766102320
0372286538
0372286563
0710330249
0773616280
0372293037
0372293019
0713471359
0372246274
0372246038
0776427262

ිමුමෙ 11
කුරුණමගල දිස්ථත්රි්ව ොධයදේේදීන්දේේ නාෙ දේමඛ්නය - 2017
නනු
නංකය
1

නෙ
පු ථපකුමාර ි,රත්න

ආය නය

ලිියනය

ාාංකාදීප මාණ්ඩලික

ා ේක් ග ා මත්ලි,
ා දොරටි,ාඒ කුරුණෑගා
154/3 කිරාගා
පාන්ා ගොේා ඉබ්බාගමුඒ

0773512600

142 ගේා පොත්්ඒත්් හිතා ගොේා
පන්ස්ා ඉදින්ළි
පාර බමුණාඒා කුරුණෑගා

0772295955

සින්ස්ර මානිාංගමුඒ
්ාඒත්ා ත්ා ගදර ා පොේගහා ඒා
ා නො: 15 4 ඒැනි ්ැපැේ ස්ැ්පුම
මා්ා ේ පාර කටුගස්ථා ්ො
මහනුඒර

0718445347

0779684480

3

ාාන්දනී කුමාන්
දිස්ානා,ක
ස්රත් , ඒර

4

ස්මන් කුමාර

ස්ථඒාධීන රූපඒාහිනි,

5

ා ස්න මදින්සිාංහ

දිනමිණ

6

ර.මු.ස්ා ේරත්න බාංඩාර

දිඒයින/ මද

7

ා ේ.මම්.මහරුප්

මස්ථස්ැේදුම කුරුණෑගා

8

සුනිේ පැේාන්ා දනි,

ාක් ගිමම / ගුඒන්ස්දුලි,
ස්ථඒර්ණඒාහිනි,/
ා දරණ

9

නිා රෝ න් ි, මස්ථස්

සිරස්

10

ටී.මම්.ිනූර් කිච්ාාන්

ඉන්දා ාාංකාදීප

ා නො:10 මත්්දස්ථසි මාඒ් පුත්්ාම්
පාර කුරුණෑගා
352 ා කොළඹ
පාර ඒැහැර කුරුණෑගා

11

මින්් බාංඩාර
රත්නා,ක

මේිමම

12

ආන්,පාා ඒාංශය ස මාක

ා ඩ්ලි නිවුස්ථ

2

14

මතුා
පී.බණ්ඩාරනා,ක
ආන්,රත්න රණඒැේා

15

13

මේිමම/ඉන්දා ාාංකාදීප
ිා මක රූපඒාහිනි,

183 කඳුාඒ පාර ඉබ්බාගමුඒ

ඒාරාඒා හන්දි, නැාඒ ඉබ්බාගමුඒ
බණ්ඩාඒත්් මේාඒළිටි,
කුරුණෑගා

ාාංකාදීප

දුරකාන නංකය

-

0726149505

0723614325

0712666202

0711109060
0779096680
0777678381
0767678381
0778087073
0373614789
0372265339

ාාංකාදීප

-

0710161398

ආනන්ද ස්ා ේ මාක

ා ේක් ග හවුස්ථ

-

0724138472

16

කමාා ම්රගේා

ාක් ගිමම

-

0776329268

17

පු ථපා ීමරා ස්කර

නිදහස්ථ

-

0718574748

18

ස්ාංජීඒනී ආන්,රත්න

ාාංකාදීප

-

0716030249

19

ව.මම්.ද,ානන්ද

දිඒයින

-

0718297953

20

සුනිේ කහගේා
මම්.ව.ආර්.
මනුකුාසූන්,
ප්රැන්සිස්ථ
ඒර්ණකුාසූන්,
සිසිර නන්දන
කැා ේගම

මේිමම

-

0718140030

මාා නේ පී.ා හඒා ව

ාාංකාදීප

21
22
23
24

දිඒයින

-

දිනමිණ

-

ාාංකාදීප

-

335

0775944875
0718017218
0716714388
0776208646

25

දර්ිය ම්පත්තු

ාාංකාදීප

-

0789548082

26

මනිේ ගාමිණී

ාාංකාදීප

-

0716317779

27

ධ්ම්මිකා බාාසූන්,

ාාංකාදීප

28

ව.මම්.ද,ානන්ද

දිඒයින

-

0718297953

29

ි,න් ම දිස්ානා,ක

මේිමම

-

0712199104

30

මම්.ජි.ගුණරත්න

ාාංකාදීප

-

0772981322

31

ගුණරත්න ලි,නාරච්චි

දිනමිණ

-

0375740375

32

මහින්ද ි,සිාංහ

ඉන්දා ඉරුදින

-

0718185174

33

ා රජිා නෝේඩ්

ාක් ගිමම

-

0723992320

34

බී.ඒැඒා ගදර

දිඒයින

-

0775575204

35

ාාමර ස්ම්පත්

-

-

0712419838
0112448402

-

336

0710557396

ිමුමෙ 12

එකතුව

එකතුව

ස්කස්ථ කා ේ
නිාධ්ාරී,ා............................................ ස්හකාර මධ්යක් ග ................................. දිස්ථත්රික් ගා ේකම්............................
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දේවනත්
දේවනත්

රැදවුම් ෙධයස්ථාානය
පුශගලිනන්

ළධවාස් ොළධ

පවුම

වාර් ාවු
ෙරණ
ස්ංඛ්යාව

නතුරුද
ෙන්
පුශගල
-ිනන්

නංක

ප්රා.දේම.දේකො

තුවාල
වු
පුශගලිනන්

නර්ධ

දි
න
ය

පුශගලිනන්
ස්ංඛ්යාව

ආපදාව

පවුම
ස්ංඛ්යාව

දිස්ථත්රි්වකය

ආපදාවග
ල්වවු

පුර්ණ

ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය කුරුණමගල
ත්ත්ව වාර් ාව
දිනය ................................

ිමුමෙ 13
ආපදාදේවන් පසු කැලි කස්ල බැෙැර කිරීදේම් ක්රෙදේේදයග ස්ම්බන්ධ ආය න
ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි ක්රෙදේේදය
පළාත් පාලන දේදපාර් දේම්න්තුව - වයඹ පළා
නෙ

නතුර

රාජකාම. දුරකාන
නංකය

දේපෞශගලික
දුරකාන නංකය

ා ේ.මම්.ආර්.සී.ි,සිාංහ ම,ා

පළාත් පාාන
ා කොමස්ාන්ස්ථ

0372228039

0714412038

පී.ජී.ආර්.මච්.කුමාන් මි,

පළාත් පාාන ස්හකාර
ා කොමස්ාන්ස්ථ

0372227120

0718191196

මච්.මම්.බී.මා බ්රත්න ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ග
(ස්ැාසුම්)

0372227120

0718061598

ා ේ.මස්ථ.ි, මස්ථස් ම,ා

ඉාංජිා න්රු

0372222171

0716854500

ඩී.මම්.දස්නා,ක ම,ා

ගණකාධිකාරී

0372222171

0766852520

පළාත් පාලන ආය නවල දේමකම්වරුන් - කුරුණමගල දිස්ථත්රි්වකය
පළාත් පාලන ආය න :- 21
මනු
මාංක,

නතුර

නෙ

ෙෙ නගර ස්ාාවආනගර
ස්ාාවආ ප්රාදේශීය ස්ාාව

රාජකාම.
දුරකාන
නංකය

දේපෞශගලික
දුරකාන
නංකය

ෆැ්ව
ස්ථ
නංක
ය

037228871

0766464141

-

0372281275
0372245159

0727291325

-

0373375278

0725151334

-

0372253075

0718168966

-

-

0718003817

-

01

ා ේකම්

ආර්.මම්.මස්ථ.මච් රාිපක් ග මි,

මහ නගර ස්ාාඒ
කුරුණෑගා

02

ා ේකම්

ඒයි.ඩබ්.මස්ථ කුමුදුනී මි,

නගර ස්ාාඒ කුලි,ාළිටි,

03

ා ේකම්

ඩී.ව දිස්ානා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ ගින්බාඒ

04

ා ේකම්

ව.බී.නිමේ රත්නා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ ගේගමුඒ

05

ා ේකම්

මච්.මම්.මම්.බී.ා හරත් ම,ා

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ මහඒ

06

ා ේකම්

ඊ.ව ා ස්ෝමරත්න ම,ා

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
නිකඒැරටි,

0372260275
0372260811

0778066639

-

07

ා ේකම්

ආර්.මම්.ටී.ා ක් ග රත්නා,ක ම,ා

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
ා පොේළි මගම

-

0776307862

-
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08

09

ා ේකම්

ා ේකම්

මච්.ජී.ස්්යකාන් ම මි,

ා ේ.ව.ව.කුමාරසිාංහ ම,ා

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
ඉබ්බාගමුඒ

0372227198

-

-

-

0723890907

-

0372299821

0718618755

-

0723800456

-

0711773162

-

0714461974

-

0777899920

-

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ න්දීගම

10

ා ේකම්

මස්ථ.ව.මස්ථ ප්රි,න්් ම,ා

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ මාඒ්ගම

11

ා ේකම්

ඩී.ඩී ස්ක්රමසිාංහ මි,

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
කුරුණෑගා

-

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
ා පොේගහා ඒා

0372050175

12

13

ා ේකම්

ා ේකම්

ා ේ.ව නිමේ ි,සිාංහ ම,ා

පී.ව.පී මේලිකා මි,

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ මාේඒ
0372278175

14
15

16

17

18

19

20

21

ා ේකම්
ා ේකම්

ා ේකම්

ා ේකම්

ා ේකම්

ා ේකම්

මච්.ා ේ.මම්.මම්.මස්ථ.ි,සුන්දර
ම,ා

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ නාරම්මා

ස්ාංජීඒනී ි,සිාංහ මි,

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
කුලි,ාළිටි,

0374947212

0779082143

-

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
ඒාන්,ා පොා

0372267275
0372267295

0718197493

-

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
පඬුඒස්ථනුඒර

0372291075

0728449270

-

0322245889
0322245598

0775436119
0719126015

-

0372250699
0372286577
0337884102

-

-

0372293076
0372293078

0723966904

-

0372224606

0718052084

-

ඒයි.මම්.ා ස්නානා,ක ම,ා

මච්.ව.ජී.නිශය සථශය සාංක ම,ා

රාංින් ස්ක්රමසිාංහ ම,ා

මස්ථ.ා ේ.මස්ථ ඒනසිාංහආරච්චි
මි,

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ ිමාංගින්,

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ උඩුබේදාඒ

ා ේකම්

ආර්.ව.මන්.බී රාිපක් ග ම,ා

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
ා කොා බයිගා න්

ා ේකම්

මම්.පී.සී.ා ර්ණුකා මි,

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ පන්නා
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0372259783
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දේවනත් න යවශය දුරකාන නාොවලිය

ප්රවාෙන පෙසුකම්
ිබස්ථ
ස්ංඛ්යාව

රජදේ $
පුශගලික

නිනතිචකරුදේේ නෙ ස්ෙ
දුරකාන

කුරුණෑගා ගමනාගමන මණ්ඩා,
(උතුරු ඩිා පෝඒ)
කුරුණෑගා ගමනාගමන මණ්ඩා,
(දකුණු ඩිා පෝඒ)

-

රි,

0372222320

රි,

0372223151

ගේගමුඒ ගමනාගමන මණ්ඩා,

-

රි,

කුලි,ාළිටි, ගමනාගමන මණ්ඩා,

-

රි,

-

රි,

-

රි,

-

රි,

-

රි,

-

රි,

විස්ථ ර

මහඒ ගමනාගමන මණ්ඩා,
නිකඒැරටි, ගමනාගමන මණ්ඩා,
න්දීගම ගමනාගමන මණ්ඩා,
ගින්උේා ගමනාගමන මණ්ඩා,
මාේඒ ගමනාගමන මණ්ඩා,

-

රි,

ඒාන්,ා පොා ගමනාගමන මණ්ඩා,

0372253081
0372275281
0372275281
0372260252
0375674818
0372288081
0372278181
(ඩිා පෝ කළමනාකරු)
ා ේ.මච්.මම්.පී.බී.ි,පත්ම ම,ා
0372267242
0713280937

ස්මුපකාර දේවළඳස්ැම
ප්රාදේශීය
දේමකම්
දේකොට්ඨාශ
ගේගමුඒ

මඹන්ා පොා

දුරකාන

ගබඩා
ස්ංඛ්යාව

සිමලර
ස්ැම
ස්ංඛ්යාව

ාමීය ය බැංකු
ස්ංඛ්යාව

ගේගමුඒ නගර,

037-2253008

2

6

8

මිනිා කෝප් සිටි
මඹන්ා පොා

0374944982

-

01

01

මබා කොාඒැඒ
මඹන්ා පොා

0774284176

-

01

-

ා රොාඒ
මඹන්ා පොා

0716373379

-

01

-

බමුණාා කොටුඒ

0759937878

-

01

-

0759937866

-

01

-

0759937870

-

01

-

ියහිපා ස්ථාානය

බමුණාා කොටුඒ ා හා න්ා ගදර
බැේා ේගම
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ිමාංගින්,

ඊ්නඒත්්

0759937863

-

01

-

කා නෝටුඒ

0759937865

-

01

-

ඒෑදණ්ඩ

0759937876

-

01

-

නඒගත්්

0724299491

-

01

-

ා බෝා ගොඩ

0759937880

-

01

-

කටුා පෝ

0759937856

-

01

-

මන්හා බ්

0759937858

-

01

-

ා කෝන්මිටි,න

0759937867

-

01

-

මහා කබඳ,

0759937884

-

01

-

ඉමි,න්ා ගොඩ

0759937881

-

01

-

ඒේා පොා

0759937883

-

01

-

කැඩපත්ා ඒා හර

0759937869

-

01

-

රත්මා ේ

0759937868

-

01

-

ඇඹාඒ

0759937862

-

01

-

බමුණාා කොටුඒ

0375759228

-

-

01

ා හා න්ා ගදර

0375773493

-

-

01

ඊ්නඒත්්

0375775948

-

-

01

කා නෝටුඒ

0375761496

-

-

01

කටුා පෝ

0375774226

-

-

01

හාංහමුණ

0375773580

-

-

01

මහා කබඳ,

0375759238

-

-

01

පහා
ා කොස්ථඒත්්

0324928885

-

-

-

හමන්නාපේඒ

0324928886

-

-

-

උස්ථඒැඒ

0324928887

-

-

-

කරඹාාන

0324928888

-

-

-

ා ්ෝරිමච්චි,

0324928889

-

-

-

341

හිරුඒේා පොා

0324928890

-

-

-

දිගන්ා ඒා

0324928891

-

-

-

ඒැේාරාඒ

0324928892

-

-

01

කළුගම

0324928893

-

-

-

ා ගොඩැේා,ා,

0324928894

-

-

-

ිමාංගින්,

0324928895

-

-

01

බරාා ගදර

0324928896

-

-

-

ඌරාා පොත්්

0324928897

-

-

-

ගැටුාාඒා

0324928898

-

-

-

කින්න්ා ේගම

0324928899

-

-

-

මාා නා ාම්බුඒ

0324928900

-

-

01

කිණි,ම

0324928901

-

-

-

ප්රස්න්නගම

0324928903

-

-

-

ා බෝඒත්්

0324928904

-

-

01

ැපැම කාර්යාල
ප්රාදේශීය දේමකම්
දේකොට්ඨාශය

ගින්බාඒ

ගේගමුඒ

ඇහැටුඒැඒ

ියහිපා ස්ථාානය
ගින්බාඒ නගර,
ඒන්නිකුඩාඒැඒ
්ඹුත්්
පහළ ගින්බාඒ
ඒරාඒැඒ
ස්ාලි, මා ශය සෝකපුර
ා ස්ෝා ේපුර
ා ස්ෝා ේඒැඒ

දුරකාන
-

ගේගමුඒ නගර,

037-2253050

පාළුකඩඒා
මීය ගාෑඒ
මහනාන්ා නන්,
මහගේකඩඒා
ඇහැටුඒැඒ නගර,
104 ා බෝාංගම

037-3973453
025-2243086
037-2239625
037-224582

108 කුඩාකත්ා නෝරුඒ

0375679618

342

0375679607

මහඒ

113 මකුාෑඒ

0375679624

116 නිා ්ෝගම
121 ඇහැටුඒැඒ
124 ඉහාඇා ඹෝගම
128 ුණුගේාෑඒ

0372253084
0372253012
0375629112
0375679611

132 ම්රගේා

0374927860

මහඒ නගර,
මනුරාධ්පුර පාර

මඹන්ා පොා

ා කො ා ඒා හර

රස්ථනා,කපුර

-

මඹන්ා පොා

0372253054
0372253055

කැත්්පුඒ

-

මබා කොාඒැඒ

0374927843

ඒාලි,

0374927832

මැඩි,ාඒ

0375679628

ා කො ා ඒා හර නගර,

037- 2260265

ා මොන්නෑකුාම

037- 4928559

දිගැන්නෑඒ

037- 5679603

මීය ඒැේාෑඒ

037- 4928558

සින්ා ස්්ගම

037- 5679639

ගින්ේා

037- 4928557

 මිමන්,ාඒ

037- 5679639

පළුා ගොේා බී

-

රස්ථනා,කපුර

-

0372260250
නිකඒැරටි, නගර,
නිකඒැරටි,

ා පොේළි මගම

ඉබ්බාගමුඒ

0372260824
0374925775

ුලුගේා
ුා ාෝා ගදර
නැබඩාඒ
දණ්ඩුඒාඒ
හීා ාෝගම

-

දේපොමියතිචගෙ

-

ඉබ්බාගමුඒ නගර,
මහමූකාන්,ා,
ා පන්,කඩුනැාඒ
ා ගොකරැේා
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-

037 2259685
037 4928540
037 5129116
037 2250602

ගා න්ඒත්්

කින්ඳිගේා
කින්බමුණ
මරගම
ා නේලි,
පන්ලි,ේද
දිේා දණි,
යුනිමේ 03

037 2252628
037 4928535
037 5754973
037 5679629
037 2250286
037 5673266
037 5679629

කිඹුේඒානාහ,
ා ේනඒ

037 5679615
037 2250287

කුඹුක් ගඒැඒ

037 3973482

මැේසින්පුර

037 2250454

පහළ ා කොස්ථඒත්්මක් ගකර 50

037 2250000

ගා න්ඒත්්

-

මඹා කොා මේ

-

මාංහන්දි,
ා දොඩම්ගස්ථාන්ද
ා දේස්
කණා දනි,ාඒා

-

037-520001
032-3769766
037-5670373
037-4928774

ා මොර මහ
037-2252006
037-5629022
පානගමුඒ

න්දීගම

මාඒ්ගම

ළිහඹුඒ
පුස්ථඒැලි්ැන්න
න්දීගම
රම්බඩගේා
බුළුඒා
මදුරාා ගොඩ
ඊන්,ා ගොේා
මින්ස්ථස්ා
මාඒතුඒා
උඩා හන
උඩා හොා රොම්බුඒ
පුස්ථස්ැේා
ඕා ගොඩා පොා
කස්සිගමුඒ
කඩිහාගම
ා කොන්ා ගොඩ
ා කොස්ථඒත්්
්ේගස්ථළිටි,
මීය ලි,ේද
ගේාඒ
මාඒ්ගම

037-2252007
037-5629017
-

037-2252084
072-3859000
-

037-5629128
037-5679650
037-5629020
037-5679641
037-5679641
-
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මේාඒළිටි,

මේාඒළිටි,
මරළුඒාඒ
මැහිඇේා උතුර
ා කෝඒාන
ා ්ෝර,ා,
රණඒන
,වගළිටි,
ා දොරටි,ාඒ
ා හඒාා පොා
ා කෝන්ා පොා
ා බෝගමුඒ
ඉදුේා ගොඩකන්ද
ා කොහිා ේා ගදර
ා කොස්ථා ගොේා ා බේා ගොඩ
මැේා ේගම බ හිර
උ,න්දන (ා ඒන්ා ේසි)

0372225160
0372233552
0372225149
0372236185
0372235801
0372235522
0372225159
0372222361
0372225158
0372228702
0372238003
0372222602
0372238196
0372238195
-

කුරුණෑගා

කුරුණෑගා

-

මාස්ථා පෝ

මාස්ථා පෝ

-

ීමරඹුා ගදර

ීමරඹුා ගදර

-

ා පොේගහා ඒා
පනලි,

-

ා පොතුහැර

-

ා ගොඩා ඒා

-

්ාඒත්ා ත්ා ගදර

-

ඒදාකඩ

ා පොේගහා ඒා

-

ආරා ගොඩ
මහළිටි,

-

උඩා පොා

-

ඒැේාෑඒ

-

මරා ේා පොා

-

ා ,ෝගමුඒාකන්ද
්ාඒත්ා ත්ා ගදර
මැටිකුඹුර

මාේඒ

-

-

මාේඒ
මාේඒ කඩ ීමදී,
බුේා ිොමුඒ
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0372278150
0372278162
0375622061

ගේා දනි,
ුම්බුඵඒ
කැප්ළිටිඒාාන
මහරච්චිමුේා
නඒ්ේඒත්්
පා ඹදනි,

0375679604
0372278204
0373980506
0372278206
0375322060
0372278821

ඒළකුඹුර

0372278013

දේවන්දේනොරුව

නාරම්මා

කුලි,ාළිටි,

ඒාන්,ා පොා

පඬුඒස්ථනුඒර

බමුණාා කොටුඒ

ිමාංගින්,

0372279400

නාරම්මා
මඹගම්මන (උ.්ැ)
කඩහා පොා
මීය ඒැඒ
පහමුා න්
රාංගේා ේා පොා
රණාඒත්්
පැන්්ැනිා ගොඩ
මැටි,ගා න් - බ හිර
දඹා දණි, - උතුර
සින්ගා
පරණගම
කුලියාියපාය

0372249250
0372249858
0374928687
0372249859
0372247705
0375679636
0375879635
0372249054
0372249204
0372288052
0372266642
0372288604

ඒාන්,ා පොා

0372267200

මවුා ේගම

0373367210

රාංා දණි,

0372267215

මාඟා න්
බමුණාා කොටුඒ

0372267214

බණ්ඩාර ා කොස්ථඒත්්
පඩුඒස්ථනුඒර k.rh

0372267212

බමුණාා කොටුඒ

0372267211

කටුා පෝ

0372249203

පනාදරගම

0372222020

ගන් මන්,ාඒ

0373379883

ා දම ලුඒ

0372236690

ඊ්ණඒත්්

0374927831

මහා කබඳ,

0372267536

,ටිකදුරුඒ

0719022401

මාස්ථා පෝ

0372236452

ිමාංගින්,
ඉහළ කඩිගමුඒ

0322246165
0375671288
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-

0372267211

-

උඩුබේදාඒ

හේමිේාඒැඒ
ා බෝඒත්්
හිරුඒේා පොා
ීමරා පොකුණ
ඒැේාරාඒ
්ාඒේා
ඇතුන්ගහා කොටුඒ
ළිහිිම,
පඩිා ඒා
්ාරණ
නාා ගොේාාා ගොඩ

0322224660
0322246614
0322246487
0322297415
0322246041
0322241137
0322222534
0375679634
0375670847
0374927254
0372291881

දුම්මාසූන්,
්ාඒේා
පලුගමුඒ
,ගම්ා ඒා
ඒතුඒත්්
ීමරා කොඩි,ාන
ඇතුන්ගහා කොටුඒ
ා හොර්ැා පොා
ඒේළි ගම
උඩා දණි,
ඒැලිපැන්නගහමුේා

0322240656
0322241137
0322256550
0372286555
0372286556

උඩුබේදාඒ
ා කොා බයිගා න්

පන්නා

 මා ස්ෝගම

0322245254

පන්නා
කු/ා බෝළිටි,
දාරළුඒ
ඇාබඩගම
ගින්උේා
ා ගෝනස්ා
ලිහින්,ාගම
ා ඒේපේා
,ක් ගස්ා
නාරාංා ගොඩ
පන්නා ර්
ස්දාාංකාඒ
ඒඩුමුන්ා න්ා ගදර
ඉහළ කටුගම්පළ
කදිරා පොළ
ඉාංගරදවුා
ඉහළ ා කොටුඒැේා
ා ගෝනුේා
ඒැලිපැන්නගහමුේා
ඒළකුඹුරුමුේා
රාස්
,ා,මුේා
මුම්මාන
නාිමන්ත්්න්කඩඒර
ා ්ළඹුගම්මන
මැේා ේා පොා
මබඳිමච්චි,

0375679625
0372246165
0372288015
0372288050
-
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බම්මන්න
ාබ්බා

-

ඉන්ධන ියරවුම්ෙම
ියහිපා ස්ථාානය

ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා ස්ෙ ලිියනය

දුරකාන

මීය ගාෑඒ නගර,

පී.ව.ඉන්්රපාා

025-2281067

ගේගමුඒ - දිවුේාෑඒ

මස්ථ.ිම.මම්.ව.බණ්ඩාරනා,ක

037-2253600

ගේගමුඒ නගර,

ස්ාමානයාධිකාන් - ස්මූපකාර, ගේගමුඒ

037-2253008

කටුා පෝ

කළමනාකරු - ඒාන්,ා පොා ස්ස්ධ් ා ස්ඒා
ස්මුපකාර ස්මි ම,

0374943677

මනුරාධ්පුර පාර
ා ස්ඒන ළිරවුම්හා
මඹන්ා පොා

ා ක් ග.මච්. ගාමිණි ි,ඒර්ධ්න ා ස්ඒන
ා ේඩ් ා ස්න් ර් මඹන්ා පොා

0372051351

0372267202

0773460745

ගබඩා පෙසුකම්
නනු
නංකය

ගබඩාදේේ
ස්ථවාාවය

ියහිට් ස්ථාානය

01

ස්මුපකාර
ා ්ොග
ගබඩාඒ

ඒාන්,ා පොා ස්ස්ධ්
ා ස්ඒා ස්මුපකාර
ස්මි ම,

02

03

04

ස්ථථිර

මබා කොාඒැඒ
මා, මස්ථස්ාරාම
ස්හාර,
මබා කොාඒැඒ

ස්ථථිර

186 - ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා, ළිටුපස්
මබා කොාඒැඒ
මඹන්ා පොා

ස්ථථිර

ා නො.25
මබා කොාඒැඒ
මඹන්ා පොා

ඉඩ
ප්රොණය
ව.නඩි

නිනතිචකරු

ලිියනය

දුරකාන
නංක

ස්මුපකාර
ා ්ොග
ගබඩාඒ

ඒාන්,ා පොා ස්ස්ධ්
ා ස්ඒා ස්මුපකාර
ස්මි ම, හාාඒ් පාර
ඒාන්,ා පොා

තුඹුේා ේගම
නාරද හිමි

මබා කොාඒැඒ
මා, මස්ථස්ාරාම
ස්හාර,
මබා කොාඒැඒ

-

-

ා ේ.ව.
ි,රත්න

186 - ාම නිාධ්ාරී
කාර්,ාා, ළිටුපස්
මබා කොාඒැඒ
මඹන්ා පොා

-

-

ආර්.මයි.බී.
රත්නමාා

ා නො.25
මබා කොාඒැඒ
මඹන්ා පොා

-

1000 -1250

-

348

0374943677

05

06

07

ස්ථථිර

කින්මැටි,ාඒ
මඹන්ා පොා

ස්ථථිර

ා ගොස්ින ා ස්ඒා
මධ්යස්ථාාන,
මඹන්ා පා

ස්ථථිර

ස්ස්ධ් ා ස්ඒා
ස්මූපකාර ස්මි ම,
ා බෝඒත්් ිමාංගින්,

ස්ථථිර
08
ස්ථථිර
09
ස්ථථිර
10
ස්ථථිර
11

ඒර්ග මඩි
1000

-

ඒර්.මඩි.7000

ාම නිාධ්ාරී

කින්මැටි,ාඒ
මඹන්ා පොා

0728690046

ා ගොස්ින
ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්

ා ගොස්ින ා ස්ඒා
මධ්යස්ථාාන,
මඹන්ා පා

0718494957

ගරු ස්ාාප ම.
ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මූපකාර
ස්ස්ධ් ා ස්ඒා
ස්මි ම,
ස්මූපකාර
ා බෝඒත්් ිමාංගින්,
ස්මි ම,

රිා ේ කජු
මධ්යස්ථාාන,
මඩගේා

-

-

රිා ේ කජු
මධ්යස්ථාාන,
මඩගේා

ා ගොස් ස්ාංස්ධ්ාන
ස්මි ම ශය සාාාඒ
ගාා ගදරගම

-

-

ා ගොස් ස්ාංස්ධ්ාන ස්මි ම
ශය සාාාඒ ගාා ගදරගම

ීම ගබඩාඒ දාගම

-

-

ීම ගබඩාඒ දාගම

-

ස්මූපකාර
ා ගොඩනැිනේා
ා දකදුඒා

ස්මූපකාර
ා ගොඩනැිනේා
ා දකදුඒා

-

0322246199

-

-

-

-

දේලොම.,පාපර් ස්ෙ ට්රැ්වගර්
ප්රාදේශීය
දේමකම්
දේකොට්ඨාශදේ
නෙ

ිතිච
ස්ංඛ්යාව

1

ගින්බාඒ

30

රජදේ
පුශගලික

පවතිචන
ස්ම්පදේත්
ස්ථවාාවයිළධද
සුන් දේලොම.ආට්රැ්වගර්
ආබවුස්ර්

ාාරකාරීත්වයිආය
නආ
පුශගල නාෙය

ස්ම්බන්ධ කරග ෙැකි
දුරක න නංකයන්

රිා ේ

ට්රැක් ග ර් ිා
බවුස්ර්

ප්රාා ේශී,
ා ේකම් ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
කාර්,ාා, ගින්බාඒ

0372053604
0716070757
0710330255

රිා ේ

ට්රැක් ග ර් ිා
බවුස්ර් 03
ා ාොන් 02
බැා කෝ ,න්ත්ර
01 ට්රැක් ග ර් 04
කැබ් 01
ා මෝ ර් ා ඩර්
01

ා ේකම් ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
ගින්බාඒ

0716351000

රිා ේ

ප්ාාස්ථටික් ග ිා
ැාංකි 30 (ලී ර
1000)

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, ගින්බාඒ

0372053604
0716070757
0710330255
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පුේගලික
1

දම්ඒැේ කි,ත්

ා ක් ග.ව ස්මින්ද
ා ස්නාරත්න ම,ා
මහා ස්න්පුර

0719485598

දම්ඒැේ කි,ත්

ආර්.ඩි ස්ක්රමරත්න ම,ා
ා ස්ෝා ේපුර

0725425904

පුේගලික
1
1
1
1
1
1
1

ගින්බාඒ

1
1
1
1
1
2

මහඒ

මහඒ

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්
බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
ස්දුලි
ා ිනා ර් ර්
ස්දුලි
ා ිනා ර් ර්
ස්දුලි
ා ිනා ර් ර්
ට්රක් ගරා
ටිපර් රා
ා ාොන් රා

1

රිා ේ

ිා බවුස්ර්

1

පුේගලික

ිා බවුස්ර්-

2

රිා ේ

ිා බවුස්ර්.

2

පුේගලික

කි,ත්

1
1
1
1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

3

පුේගලික

2
1

පුේගලික
පුේගලික

1

පුේගලික

කි,ත්
බැා කෝ
බැා කෝ ,න්ත්ර
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර් 1/
ා ාොන් 02
බැා කෝ
බැා කෝ
ා ඩෝස්ර්/
ා ේ.සී.බී

1

පුේගලික

3

පුේගලික

1
1
1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර් 02/
ා ාොන් 01
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්
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මම් .පු ථපකුමාර ම,ා
ා කොක් ගමඩුඒ
ළි.ජි ා ප්රමරත්න ම,ා
බඹා ර්
ආර්.මච්.මම් රණ්බණ්ඩා
ම,ා ඒරාඒැඒ
ඩි.ඩි නාරසිාංහ ම,ා
ා ස්ෝා ේඒැඒ
ආර්.ළි මහින්ද රාිපක් ග
ම,ා බඹා ර්
ා ක් ග.ජි ධ්ර්මා ස්න
ම,ා හරුගා
ආර්.ළි.ඩි සුනිේ
ි,රත්න ම,ා
පැරකුම්පුර
මච්.මම් ාානක ප්රදිප්
ගින්බාඒ
මයි.ළි ධ්නපාා ම,ා
 මිමන්ා පොකුණ
මච්.ළි සුන්ේ රණීමර
ම,ා දම්ා ස්ෝපුර
ආර්.ළි ්රාංග ීමරසිාංහ
ම,ා බඹා ර්
ඩබ්.ජි රාංජිත් ි,ා කොඩි
ම,ා පහළ බඹා ර්.
ප්රාා ේශී, ා ේකම් මහඒ
ආර් .මම්. ව.ා ක් ග.
රත්නා,ක ම,ා
ා ේකම්. ප්රාා ේශී,
ස්ාාඒ මහඒ
ආර්.මම්.රනරත්න
බාංඩාර ම,ා
මච්.මම්. වකනා,ක ම,ා
ආර්.මම්. මමරතුාංග ම,ා
මච්.මම්. වකනා,ක ම,ා
ආර්.මම්. මමරතුාංග ම,ා

0772610523
0723937519
0711962949
0724062320
0715155888
0716468080
0713589000
0777975696
0725270352
0725348753
0724420517
0372275238
0718431194
0372275259
0779679951
0719007742
0713803120
0776152407
0713803120

ඩී.මම්. දිස්ානා,ක ම,ා

0776152407

ඩබ්.මම්. බන්දුා ම,ා
ඩී.මම්. දිස්ානා,ක ම,ා
ආර්.මම්. ව.ා ක් ග.
රත්නා,ක මයි
පී.මම්. නිමේ දිස්ානා,ක
ම,ා
මච්.මම්. ටිකින් බණ්ඩා
ම,ා
නිමේ බාාසූන්, ම,ා
ස්මන්් කුමාර ම,ා
රත්න බාාසූන්, ම,ා

077-6258932
0718242359
0776258932
0718431194
0718578783
037-3355835
0724949398
0375710898

මඹන්ා පොා

මඹන්ා පොා

රස්ථනා,කපුර

ා ක් ග.මම්. ධ්ර්මා ස්න
ම,ා
ආර්.මම්.රනරත්න
බාංඩාර ම,ා

පුේගලික

2

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

2

පුේගලික

ටිපර්01/ ා ාොන්
01

1

පුේගලික

ා ාොන්

01

පුේගලික

01

පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්

02

පුේගලික

01

පුේගලික

01

පුේගලික

01

පුේගලික

02

පුේගලික

01
1

පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්

1

පුේගලික

ා ාොන්

1

පුේගලික

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ටිපර්

1
1
1
1
1

රස්ථනා,කපුර

ට්රැක් ග ර්

1

1
1
1
1
1
1

ගාමිණී බාංඩාර ම,ා
ඩබ්.ව.මම්.ආර්. බණ්ඩාර
ම,ා
මච්.මම්.මස්ථ. ා හරත් ම,ා
මච්.මම්. බන්දුා ා හරත්
ම,ා
මච්.පී. ාමින්ද ි,ාත්
ම,ා
ඩබ්.මම්. උපාලි ා හරත්
ම,ා
ටී.මම්.මස්ථ.ජී. ා හරත්
ම,ා
මස්ථ.ජී.මස්ථ. ි,සුන්දර
ම,ා
ඩබ්.ව.මම්. ා හරත්
බණ්ඩා ම,ා
ආර්.ඩී. ගුා ණ්න්ස්ථ ම,ා

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

ජී. මම්. මම්. මන්ස්ාර්
මස්ථ. මේ. මම්. ඩී.
රත්නපාා
ආර්. ඩී. ා,නේ
ගුණා ස්කර
ව. මම්. මාංගා ා ේශය සප්රි,
මච්. මම්. ආන්,ඒාංශය ස
මම්. ම ථා රොප්
ව. මේ. උම්මුසූළි,ා
මම්. ඕ. ව. මන්ක් ගකාර්
මච්.නිේ න්
මම්.ඩී.රස්න්්ර රූපසිාංහ
මච්.මම්.නඒරත්න බාංඩා
ඩී.මම්.ස්මන් ස්ක්රමරත්න
ා ක් ග.ා,නේ රාිපක් ග
ා ේ.ව.සින්ා ස්න
මච්.ටී.කරුණාරත්න
ඩී.මින්් ද,ාරත්න
මයි.මම්.පු ථපානන්ද
ආර්.ා ක් ග.ා පොඩිබාංඩා
මයි.මම්.කමාසින්
ම්පත්තු
ආර්.මම්.දිස්ානා,ක
මයි.මම්.ගුණ මාක
ඩී.මම්.ි,රත්න
ආර්.මම්.මින්්
ි,රත්න
ඩී.මම්.දිස්ානා,ක
ආර්.මම්.ි, මස්ථස්
ඩී.මම්.ස්ා ේා කෝන් බාංඩා
සුමිත් රජුමාේ
මච්.මම්.ීමර් මරත්න
ා ක් ග.ා ක් ග.නිහාේ ප්රි,න්්

ා ාොන්

351

0771618263
0726053450
0718140206
0724982109
0723621383
0779159171
0724967490
0771442222
0712589269
0728690046
0724835756
0779553504
071-6132440
077-9996834
077-4175961
077-9798750
071-4659119
077-6981809
072-5375579
077-3277280
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ටිපර්
ටිපර්
ටිපර්
ටිපර්
ටිපර්
ටිපර්
බස්ථ
බස්ථ
බස්ථ
බස්ථ

යූ.ජී.ගුණදාස්
ා ක් ග.සී.ව.ාාන්දනී
ආර්.ඩී.ස්ාංජීඒ ප්රි,ාංකර
ආර්.මම්.දිස්ානා,ක
ආර්.මම්.පුාංචි බාංඩා
සුරාංග ා මෝ ර්ස්ථ
ඩී.මම්.මම්.බී.දිස්ානා,ක
ඩබ්.මම්.ාන්දන
ගුණපාා
මච්.ජී.රාිරත්න

ටිපර්

ඩි.ව.රාිපක් ග

0774453080

1

පුේගලික

ටිපර්

ආර්.මම්.ස්රසිාංහ

0771254866

1
ඉබ්බාගමුඒ

1
1
1
02
08
01
09
12
08
01
05
04
05

ගා න්ඒත්්

01
09
08
01
08
01
05
12

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ළි.ළි.මන්.ා ේ.මස්ථ.ි,ා ස්
කර
ඩි.මම්.ළි.නිශය සාන්්
කුමාර ා ස්නාරත්න
ආර්.මම්.ව.ප්න්,න්්
රණසිාංහ

ටිපර්
ටිපර්
ටිපර්
ටිපර්

ඊ.මම්.ස්මාාඒතී
ආර්.මම්.ව.මම්.
රත්නා,ක ම,ා
මස්ථ.මම්.ව. ස්මරා කොන්
ම,ා
ඊ.පී.ා ක් ග.මස්ථ.
කරුණාරත්න ම,ා
ා ේ.මම්.මන්. ි,සිාංහ
මි,
ව.ව.මස්ථ. මමරසිාංහ ම,ා
මච්.මම්. දස්නා,ක ම,ා
මච්.මම්. දස්නා,ක ම,ා
බී.මස්ථ. පේමකුමාර ම,ා
ඊ.මම්.මන්.මන්. කුමාර
ම,ා
මම්.ජී.මච්.පී.ා ක් ග.
ස්මරා කෝන් මි,
ඩබ්.මම්.මම්.ඩී.ා ක් ග.
රත්නා,ක මි,
පී.ජී.මන්.ඩී.
ා ස්ා නස්රත්න ම,ා
මච්.මම්. කරුණාරත්න
ම,ා
මන්.ජී.ආර්. කුාසූන්,
ම,ා
ා ේ.මම්.මන්.සී. ි,සිාංහ
මි,
ඩබ්.මේ.ටී.ා ක් ග.
නානා,ක් ගකාර මි,
ඊ.මම්.මන්.මස්ථ.
වකනා,ක මි,
ා ේ.මම්.බී.ඩබ්.ා ක් ග.
ි,සූන්,(ඒැ.බ)
මච්.මම්.ව.සී. බණ්ඩාර
(ඒැ.බ)
මච්.මම්.ව.සී. බණ්ඩාර

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්
352

0776740457
0728444332
077-4830085
077-6539872
0713804109
0719084142
0788939583
0713804132
0716267398
0715143348
0715143348
0724586699
0713804162
0713757730
0713804105
0776344393
0724587644
0725289648
0713804136
0713804100
0713804092
0718056270
0718056300
0718056300

1
1
1
1
1
1
1
1

මාඒ්ගම

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

මාඒ්ගම

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

පුේගලික

ම,ා
ආර්.මම්.ස්රත් කුමාර
K.W.ස්මාරත්න
J.B දිස්ානා,ක(ා ාොන්)
P.D නිශය සාන් ස්මාීමර
ස්ාංි, ා ප්රමාේ රත්නීමර
S.P.ි,තුාංග (මත්
ට්රැක් ග ර්)
N.P.ා නස්ේ ක්රි ාන්
(ා ාොන්)
W.G ස්රත් ශය සාන්්
කුමාර
මේලිකා ා හරත්
S.N.N කරුණාරත්න,
D.W.G.P.U.ධ්ර්මසින්,
K.ි,ීමර,
S.P ා ස්ෝමදාස්,
H.M ා ස්ා නස්රත්න
බාංඩා
ඒස්න්් ස්මරක් ගා කොඩි
මහින්ද කුමාර
ස්රක් ග කුමාර
දිසිනා ස්මන් මකා
R.G.C.P ා රෝහි්
රත්නා,ක
S.A.D නදීකා මා ,ෝමි
R.D සුමිනිද ඒාංශය ස මාක
H.G නිා රෝ ණ
මීය ඒාා දනි,

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ටිපර්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්

M.A ඉන්දික ප්රස්ාංග
H.ා ප්රමරත්න

0725363914

පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්

0777293287

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

R.D සිඩ්නි කුා මාක
W.A මරන්දමමිා
ස්ම්පත්
B.K රූපනා,ක
ිම,න්ඒා
M.A ඉන්දික ප්රස්ාංග
W.A .ගාමිණි ස්කුමසින්
E.M ාන්්රසින්
J.A.සුමිත් ප්රි,න්්
ා,නේ ස්ා ේසින්
I.W.රස් නිශය සථශය සාංක
N.W.හන්ස්ථාන්්ර කුමාර
W.D.ස්ථටීඒන් ස්රත්
S.A.M.සුින්්
ි,රත්න බාංඩාර
M.P.බන්දුා ළි,රත්න
K.A.S.K.කස්ථතුන්ආරච්චි
A.A.ශය සාන්් කුමාර
ි,සිාංහ ි,ඒර්ධ්න
පු ථප කුමාර
D.B.සුදන්්
H.M.ඥානරත්න
J.B ගුණා ස්කර
353

0788188183
077 3079023
0773556087
077 9932771
0776118884
0771516911
0772544636
0725894048
0374990000
0372298853
0779225955
0724562753
0724562753
0372298696
0779874041
0774141722
0374916941
0776629354
0724562109
0777667057
0777293287
0777293288
0779179757

0372299130

0772626767
0779623157
0725363914
0756656772
0774190164
0776009426
0721794798
0783383121
0774008079
0779319799
0372299293
0774769072
0372298924
0722169613
0777583539
0727236200
0372236100
0776722800
03722355817

1
1

රිා ේ
රිා ේ

ට්රැක් ග ර්

ගරු ා ේකම් ප්රාා ේශී,
ස්ාාඒ
ගරු ා ේකම් ප්රාා ේශී,
ස්ාාඒ

ට්රැක් ග ර්

ප්රාා ේශී, ා ගොස්ින
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන්

ාෑන්ඩ්මාස්ථ ර්

ප්රාා ේශී, ා ගොස්ින
ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාන්

බවුස්ර්

0372299275

3722992758
1
1
1
1
1
1
1
මේාඒළිටි,

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3

කුරුණෑගා

2
2
2
1
1
1

නාරම්මා

1

රිා ේ
රිා ේ
පුේගලික

ා මොා හොමඩ් මුකේදර්
ම,ා-මේාඒළිටි,
ාාමර මා බ්රත්න ම,ාමිේාඒ
මන්.ළි.ආර්.ළි.රත්නා,ක
ම,ා-මැේා ේගම
නැා ගනහිර
මස්ථ.ා ේ.නුඒරපක් ග ම,ාමැේා ේගම නැා ගනහිර
ා ක් ග.පී.ආර්.ා ස්නස්රත්න
ම,ා- මැේා ේගම
නැා ගනහිර
මම්.කිත්සින් මේදුමා ව
ම,ා- මරගම
ආර්.සුගත් මරුණ කුමාර
ම,ා-ා බෝධිගම
ආර්.ඩී.ඩී.මස්ථ.ා ප්රමරත්න
ම,ා-මැහිඇේා දකුණ
ඩබ්.මම්.මා බ්රත්න
බණ්ඩා ම,ා-මිේාඒ
මන්.ආර්.ඩි.බණ්ඩා ම,ාළිේාඒ
ා ේ.ව.රුමාන් ම,ාහැඒන
මච්.මම්.රජි්ා කුමාන්
ා හරත් මි,-කහ ළිටි,
මස්ථ.මන්.ජී.ස්මරා කෝන්
මස්ථ.මම්.කරුණා මාක
ආර්.මම්.ආර්.මස්ථ.ඒනිගර
ත්න
ඩබ්.ඩි.සී.කුමාර
ඊ.ව.පී.ා ක් ග.මදින්සිාංහ

ටිපර් රා

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ට්රක් ග රා

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

බස්ථ රා

පුේගලික

බස්ථ රා

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ටිපර් 2
ටිපර් 1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ටිපර් 1
ටිපර් 2
ටිපර් 3

ජී.ා ක් ග.ජී.මේ.මස්ථ.බී.ි,
ඒර්ධ්න

පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන් (ට්රක් ග) 2

ා ක් ග.ා ේ.ි,සුන්දර

ා ාොන් (ට්රක් ග) 2

මම්.මස්ථ.මම්.ස්න්සුදීන්

බස්ථ රා 2

ඩබ්.මම්.ටී.ි,සිාංහ

ටිපර් 1

ඩබ්.මම්.සිාංහඒාංශය ස
ව.මම්.ආර්.මස්ථ.ගුණ මා
ක

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ටිපර් 1

බස්ථ 1

0372298468
0372298468
072 4377258
071 4919631
071 8439044
037 2233510
077 9397145
077 9397145
071 3566369
077 7285203
037 2235614
072 3490579
077 2094296
077 6965866
0714007501
0719000688
072193806
0776157222
0372226214
0725497417
0713437669
0772226166
0714664668
0372223882
0724699214
0372221034
0372227577
0711077077

ට්රක් ග 1

තුසි් ඩ,ස්ථ

037222132
0773449372

බැා කෝ, ටිපර්

ඩබ්. මජිත් ා ප්රමාාේ
දිස්ානා,ක

077-7602532
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
පඬුඒස්ථනුඒර
නැා ගනහිර

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

පඬුඒස්ථනුඒර
නැා ගනහිර

1
1
1
1
1
1
1
1
1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

බැා කෝ, ටිපර්
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ටිපර්
ට්රැක් ග ර්
ටිපර්
බැා කෝ,
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්
ටිපර්
ා ාොන්
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
355

මස්ථ. ටී. ස්ජිත් මාංජු
ස්මරසිාංහ
ආර්.ව. ි,න්් ීමරසුන්,
ා ක් ග.ව. ාමින්ද මහීපාා
කස්ථතුන්ආරච්චි
ආර්.මම්. රුස්න්ද
සුරන්ජිත්
ආර්. මම්. රසික ස්ම්පත්
මස්ථ.මම්.
ාන්්රඒාංශය ස බණ්ඩාර
ආර්. පී. ඩී. මහින්ද
රාිපක් ග
බී. රුක් ගමන් සිේඒා
මච්. මම්. ිගත් කුමාර
ව. මම්. ද,ානන්ද
මස්ථ.මම්. ි,රත්න
මච්.මම්. ද,ාශය සාන්්
ා හරත්
බී.මම්.ිගත් කිත්සින්
බාංඩාර
මච්.මම්. ි,න්් කුමාර
ා හරත්
ආර්.ව. ා ස්නාරත්න ම,ා
ා ක් ග.මම්. ගුණා ස්කර
ම,ා
ඊ.මම්. ා ස්ෝමරත්න ම,ා
මච්.මම්. ආන්,රත්න
ම,ා
මච්.පී. ගාමිණී
ා ප්රමරත්න ම,ා
මච්. ස්ක්රමරත්න ම,ා
පී.මම්. ප්රි,න්් ප මරාි
ම,ා
තු ාර සුගත් ම,ා
පී.මම්. ස්ජි් කුසුම් ම,ා
මස්ථ.පී.ඩී. ස්ා ේරත්න
ම,ා
ආර්.පී. ි,න්් සිසිර
කුමාර ම,ා
ඩබ්.මම්. ගීත් ස්ම්පත්
ම,ා
මස්ථ.පී.ඩී. සුගත්
ාාංකා මාක ම,ා
මයි. ප්රි,න්් සිසිර කුමාර
ම,ා
ආර්.මස්ථ. ඒරුණ ස්ම්පත්
ම,ා
පී.පී. ා ස්නරත් ද,ානන්ද
ම,ා
පී.මම්. කින්මුදි,න්ා ස්
ම,ා
පී.බී. ස්රත් ාන්්රසින්
ම,ා
ආර්.මම්. ා ේඒසිාංහ ම,ා
මච්.මම්. ගුණරත් බණ්ඩා
ම,ා
මම්. ස්ැක් ගමස්ථ ප්රනාන්දු

077-7070808
077-9668615
037-2266509
077-7949401
037-2266631
077-8849524
071-6488742
077-7156703
0375653342
0723725131
0775710801
0774569100
0779271472
0776708159
0725223173
0774349940
0776625951
0776656673
0724149168
0773832612
0774415140
0724451543
0718811942
0726668060
0373971285
0724447192
0719033523
0374929811
0770830180

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
පඬුඒස්ථනුඒර
නැා ගනහිර

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික

ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ම,ා
ව.මම්. බන්දුා ම,ා
පී.ඩබ්. ඇා ාෝයි
දිා න ථලි ම,ා
ා ේ.මව. සුනිේ ඩ,ස්ථ
ම,ා
ආර්.ව. ශය සාන්්
 මාකරත්න ම,ා
මච්.ව. මහින්ද  මාකසින්
ම,ා
මම්.ඒයි. ස්ම්පත් ගාමිණී
දිස්ානා,ක ම,ා
මච්.මම්. ස්රත් බණ්ඩාර
ම,ා
මච්.මම්. රත්නා,ක ම,ා
මච්.මම්.  මාකරත්න
ම,ා
මච්.මම්. ා හමන්්
බණ්ඩාර ම,ා
පී.පී. ාන්්රසින් ම,ා
මම්.ව. කැළුම්
ස්ා ේරත්න ම,ා
ආර්.ව.මන්.පී. පු ප
ථ
කුමාර ම,ා
මම්.ව. නිශය සාන්්
ස්ා ේරත්න ම,ා
මම්.ව. ධ්ර්ම මාක ම,ා
මස්ථ.මම්.ඩී.බී. සුබසිාංහ
ම,ා
මස්ථ.පී.ඩී. දුමින්ද
ස්තරුඒන් ම,ා
මම්. ස්රත් ීමර මාක ම,ා
ඩී.මම්. මා නෝේ සිසිර
ම,ා
ඒයි.මම්. ස්ම්පත් කුමාර
ම,ා
බී.මම්.හසිඳු ප්රගීත් ම,ා
මම්. ද,ානන්ද ා ප්මසින්
ම,ා
මච්.මම්. ස්ා ේරත්න ම,ා
ආර්.ටී. නිමේ
ගුණඒර්ධ්න
පී. ධ්ර්මසින් ම,ා
ආර්.මම්. මහින්ද කුමාර
ම,ා
මස්ථ.ඩබ්.පී.මම්. ඉසුරු
උද,ාංග ම,ා
බී.මම්. ා රො ාන් කුමාර
ම,ා
මම්.ව. හර් ණ ස්ම්පත්
ම,ා
මයි.මම්. ාන්්රා ස්කර
ම,ා
මච්.මම්. ි,න්්
බණ්ඩාර ම,ා
ඩබ්.නිමේරත්න ම,ා
ා ක් ග.මම්. ා ප්රමදාස් ම,ා

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්
356

0776119651
0774176040
0710655273
0724816366
0775065134
0726197234
0776098981
0373378354
0375656518
0770548000
0728702398
0712219245
0772826913
0779960549
0375725357
0375622869
0724106328
0375684828
0778525536
0725754611
0713409938
0375685127
0377911444
0714684843
0375773334
0779126631
0724585719
0775863095
0375668139
0375715397
0755759089
0375686221
0771905002

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
පඬුඒස්ථනුඒර
නැා ගනහිර

1
1
1
1
1
1

බමුණාා කොටුඒ

ා ාොන් 1
ා ාොන් 1
ා ාොන් 1

ඊ.ව. සුනිේ ා ස්ෝමරත්න
ම,ා
ජී.මම්. ද,ානන්ද ම,ා
ා ක් ග.මම්. ස්රත් කුමාර
ම,ා
ා ක් ග.මම්. ාමින්ද
ා ස්නරත් ම,ා
ා ක් ග. රුඒන් කුමාර ම,ා
ා ේ.මම්. මනුරාධ් පු ථප
කුමාර ම,ා
ා ක් ග.ව. මජිත් ා රෝහණ
ම,ා
ා ක් ග.මම්. ප්රි,න්්
බන්ධු මාක ම,ා
බී.මම්. ද,ාරත්න ම,ා
මච්.මම්. ස්ක්රම මාක
ම,ා
ා ේ.ව. කරුණාරත්න
ම,ා
ව. ා නේ න් මධුස්ාංක
ම,ා
ආර්.ා ේ. ි,න්්  මස්ථස්
බණ්ඩාර ම,ා
මයි.ව. ධ්ම්මික ස්ා ේසින්
ම,ා
ඩබ්. දිා න් ථ ාක් ගමාේ
ම,ා
ස්චී ප්ාාන්ා මේ න්
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා,
මච්.මම්. ස්ක්රම මාක
ම,ා
ජී.මම්.  මාකරත්න ම,ා
1213 ා කබඳමුා ණ්
1217 ඒළලි,
1233 බමුණාා කොටුඒ
1219 දම්ළිටි,
1236 පානඒ
1216 කඩිහාර,
1205 කා නෝටුඒ
1214 නාාගා න්
1215 ඒේා පොා
1229 පහාා කොාමුන්න
1223 ා නලුම්කනුඒ
1234 මන්හා බ්
ඉන්්රණි ා කොු ා මෝා
මහා කබඳ,
පී.ඩබ්.මස්ථ.මේ.කුමාර
1231 ්ේගහගම
1201 ඒෑදණ්ඩ

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
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ඩී.මන්.මහින්දරත්න ම,ා

ට්රිපර්-01
ා ාොර් රා 01
ට්රිපර්-01
ා ාොර් රා 01
357

ඵම්.මන්. හීන්බාංඩා ම,ා
මස්ථ.මම් .කුමාරස්ාංහ ම,ා
ඩබ්.මම්.ගුණ මාක ම,ා
මන්.මම්.කරුනා මාක

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික

ටිපර්

පුේගලික
පුේගලික

බවුස්ර්
බවුස්ර්
බවුස්ර්

1
ා ාොන් 04
ා ාොන් 05
ා ාොන් 01
ා ාොන් 01
ා ාොන් 02
ා ාොන් 04
ා ාොන් 04
ා ාොන් 01
ා ාොන් 03
ා ාොන් 04
ා ාොන් 04
ා ාොන් 02

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන් 03

පුේගලික

බවුස්ර්
ා ාොන් 04
ා ාොන් 05
ා ාොන් 01
ා ාොන් 01
ා ාොන් 02
ා ාොන් 04
ා ාොන් 04
ා ාොන් 01
ා ාොන් 03
ා ාොන් 04
ා ාොන් 04
ා ාොන් 02
ා ාොන් 03

ා ාොන් 01
ා ාොන් 02
ා ාොන් 02
ටිපර්02

පුේගලික
පුේගලික

1
ීමරඹුා ගදර

ට්රැක් ග ර්

පුේගලික

1

බමුණාා කොටුඒ

පුේගලික

1
1
1
1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

0776119830
0773269606
0771224475
0779841283
0775524486
0778742211
0716613256
0724776822
0775238413
0724800049
0728699432
0779232145
0728092352
0776253188
0770235829
0722240603
0373769450
0724800049
0724449526
0776565471
0774732026
0715115794
0713806349
0713596125
0713596125
0714684951
0713809700
0763939173
0728794427
0775350298
0775350298
0372267654
0372268170
0774428185
0770684976
0716266890
0375785430
0374924876
0372249982
0718191824
0713263382

1
1
1
1
1
1
1

පුේගලික
පුේගලික

ා ාොර් රා 01
බස්ථරා
ට්රක් ගරා

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග
ට්රැක් ග
ට්රැක් ග
ට්රැක් ග
ට්රැක් ග
ට්රැක් ග
ට්රැක් ග

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

1
1
1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

1

රිා ේ

ා ාොන්
බවුස්ර්
බවුස්ර්
ට්රැක් ග ර්
ට්රැක් ග ර් බවුස්ර්
ා ාොන්

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
ඒාන්,ා පොා

පුේගලික

ට්රිපර්-01

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

03
1
1
1
1
1
1
1
1

ඒාන්,ා පොා

පුේගලික

ට්රක් ග රා 01

බස්ථරා

1

කුලි,ාළිටි,
නැා ගනහිර

පුේගලික

ට්රිපර් රා 01

පුේගලික
පුේගලික

1
ා පොේගහා ඒා

පුේගලික

1
1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්

ර්
ර්
ර්
ර්
ර්
ර්
ර්

ම,ා
ටී.ව.මස්ථ.ඩබ්.ා ්න්න
ා කෝන් ම,ා
ා ක් ග.මම්.නිමේ
කරුණාරත්න ම,ා
මස්ථ.මන්.ව.ගුණරත්නබාං
ඩා ම,ා
මච්.මම්.සී.මස්ථ.ා හරත්
ම,ා
මන්.මම්
බී.ටි.නා,කරත්න ම,ා
ා ක් ග.මම්.නිමේකරුණාර
ත්න ම,ා
උපනන්ද මඩඒා ම,ා
ඩබ්.ව.රත්නසින්ඒාස්ාම
,ා
1225 ා හා න්ා ගදර
ආ.පී.මින්් රාිපක් ග
ආනන්ද ා ප්රමසින්
පී.ඩබ්.මනුර කුමාර
ා ප්රමසිාංහ
මම්.පී.ඩී කරුණාදාස්
මයි.පී.ඩි ළි,ා ස්න
ව.මම් මමරා කෝන්
මස්ථ.ඩී.ළි, මස්ථස්
නලින් පු ථපකුමාර
මේ.ගාමිණී ඇන් නී
මස්ථ.පී.ඩී.ප්රි,ාංග
දිේරුඒන්
පී.පී.ඩීගාමින්ද ස්පුාසින්
ා ේ.පී ගාමිණි රාිපක් ග
ා ක් ග.ව.රණතුාංග කහදඒ
ා ක් ග.ව  මාකාඒතී
මස්ථ.පී ස්රත්ාන්්ර
ව.මම් මමරා කෝන්
පී.මස්ථ මස්ාංක ස්ා ේතුාංග
පී.මම් නිමේසින්
මේ.ධ්ර්මා ස්න
ා ේ.පී.ඩී. රාංජිත් නිමේ
මාරසිාංහ
මේ.පීග සුස්න්් කුමාර
මච්.මම්.ස්ා ේතුාංග
ඩබ්.මස්ථ.ාන්දන බණ්ඩාර
ඩබ්.ව.ාමින්ද
ස්ක්රමාරච්චි
ඩී.පී.රාංජිත් ගුණා ස්කර
ා ේ.මස්ාංක
ා ේ.ව.ඩබ්.ි,ා කොඩි
ප්රාා ේශී,
ස්ාාඒ ඒාන්,ා පොා
ව.මම්.ධ්ර්මසින් මැදගම
කනත්ා ්ඒැඒ
මේ.මච්.ි,ඒර්ධ්න
සි,ඹාාගස්ථඒැඒ
කනත්ා ්ඒැඒ
ඩී.මම්.ආර්.දිස්ානා,ක

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
358

0752658986
0375746673
0712303837
0373985944
0776353570
0375746673
0712578864
0713548857
071-2730544
077-6764955
077.6706302
0773904212
0702603833
0723243318
0711430838
0724893569
0726034508
0776515477
0789152747
0786244147
0373371370
0373876733
0773029367
0723243318
0776074964
072 4901044
0372247141
0724694660
0773018132
0373978475
0723413201
0779515052
0717586455
0774349849
0724874488
0372268275
0372268278
0724556669

1
1

පුේගලික
පුේගලික
රිා ේ

4

රිා ේ
6
1
පඬුඒස්ථනුඒර
බ හිර

1
1
1

ිමාංගින්,

රිා ේ

ා ාොන්
ා ාොන්
ා බෝමේටු 1
ජීස්්ාරක් ග ක
කබා
කැබ් රා 2
බවුස්ර් 1
බවුස්ර් 4
ා මෝ ර් ා ඩර්
1
ටිපර් 1
ගිාන් රා 1
ා ාොන් රා

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ට්රැක් ග ර්
බස්ථ රා

1
1
1
1
1
1

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
බස්ථ රා
බවුස්ර්

02

රිා ේ

04

රිා ේ

04
01
04
01
01
01

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

02

පුේගලික

01

රිා ේ

ටිපර්

01
02
01
01

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

03

පුේගලික

ටිපර්
ටිපර්
ටිපර්
ටිපර්
ටිපර්

1

ිමාංගින්,

රිා ේ

ා ්න්නා කෝන්ගම
මවුා ේගම
ඩී.මම්.මස්ථ.දිස්ානා,ක
ා ්න්නා කෝන්ගම
මවුා ේගම
ඩබ්.මම්.මම්.පී. මාකරත්
න ගැටුාාඒ
මිනුඒන්ගැා මේ

ා ාොන්

ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්
ා ාොන්

359

0728665866
0718338914

ප්රාා ේශී, ා ේකම්
කාර්,ාා, පඬුඒස්ථනුඒර
බ හිර

0372291506
0712991132

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
පඬුඒස්ථනුඒර

0372291117
0776050368

ප්රාා ේශී, ා රෝහා
ා හමේටිා පොා
සී/ස් පඬුඒස්ථනුඒර නඒ
ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මූපකාර
ස්මි ම,
ා ක් ග.ා ක් ග.මන්.ා ප්රමසින්
ආර්.ඩී.ා ස්ෝමරත්න
ා ක් ග.ා ක් ග.මන්.කරුණා ම
ාක
ඊ.මම්.ි,න්්
ා ේ.ව.සිසිර
ා ේ.ා ක් ග.සුරීමර
ආර්.පී.ධ්නපාා
ටී.මම්.කරුණා මාක
ා ක් ග.මම්.ඥාන මාක
ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ නන්දනී ීමරා කෝන් මි,
ස්මූපාකාර, ආර්.මම්.මස්ථ.පී රණසිාංහ
ම,ා
සුනිේ රත්නා,ක
ජී.මම්.මේ.ි,ාාේ මි,
ා ේ.මම් ගුණා ස්කර ම,ා
ඩබ්.ව.පී ාස්න්් ම,ා
ා ේ.ව සුනිේ රාංජිත් ම,ා
ඩී.ආර් මිේා රෝයි ම,ා
ඩබ්.මම්.මස්ථ ාන්්රාාේ
ම,ා
ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ නන්දනී ීමරා කෝන් මි,
ා ේ.මම් ගුණා ස්කර ම,ා
ඒයි.ීම ා පොඩිරත්න ම,ා
ා ක් ග.ව කමාසින් ම,ා
ස්රත් ස්ක්රමනා,ක ම,ා
ඩබ්.මම්.මස්ථ ාන්්රාාේ
ම,ා

0372291061
0372291011
0712972454
0774399713
0723968879
0776206406
0375731890
0724384488
0779486736
0714665617
0719614812
0717770743
0711529129
0711483871
0325673911
0777677134
0324900691
0729442608
0713049011
071322193
0714461579
0711529129
0324900691
0719485705
0725612478
0716579099
0714461579

ජල බවුස්ර්
ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
ා කොමේශාශය සා ේ
නම

මඹන්ා පොා

ිතිච ස්ංඛ්යාව

රජදේ ආපුශගලික

01
01
01
01
01

රිා ේ
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

01

පුේගලික

01

පුේගලික

01

රිා ේ

01
01
01
01
01
1

රස්ථනා,කපුර
1
2
1
1
1
1
1
1

රස්ථනා,කපුර

1
1

1
1
5

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුබුදු ාාංකා
මන්ට්රප්රයිස්ථ 13
කණුඒ ා ගොකරැේා
13
කණුඒ ා ගොකරැේා
ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
ඉබ්බාගමුඒ
යුධ් හමුදා කදවුර
පාන්ා ගොේා
ඉබ්බාගමුඒ
මක් ගකර 50
මැේසින්පුර
ිා මක පශු ස්ම්පත්
ස්ාංඒර්ධ්න මණ්ඩා,
මැේසින්පුර
සින්ස්ගා බෝ දන්ස්ේ
ස්මි ම,,මැේසින්පුර
වරාම ස්ාංඒර්ධ්න
ස්මි ම,
මඒමාංගේ,ාධ්ාර
ස්මි ම,
මක් ගස්ත් මරණාධ්ාර
ස්මි ම,,පහළ ා ප්ේදඒ
මඒමාංගේ,ාධ්ාර
ස්මි ම,,මැේා ේකැටි,
මක් ගස්ත් මරණාධ්ාර
ස්මි ම,,
ා පන්,කඩුනැාඒ
මරණාධ්ාර
ස්මි ම,,ා පොරම්මුේා
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
360

ස්ම්බන්ධ විය යුතු
පුශගලයාආ නිනතිචකරු
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
මස්ථ.මම්. ි,ඒර්ධ්න ම,ා
මයි.බී. ා ප්ම මාක ම,ා
ඒජිර පලිහක් ගකාර ම,ා
ඩී.නිමේ ි,සින් ම,ා
ඩබ්.ව.මම්.ා හරත් බණ්ඩා
ම,ා
ආර්.ඩී. ගුා ණ්න්ස්ථ ම,ා
ා පොේ පර්ා ේ ණ මණ්ඩා, නාගන්ා ස්ෝා ඒත්්
ඩබ්. මම්. ව. ස්මාීමර
මච්. මම්. මුනිදාස් ා හරත්
මච්. මම්. කුමාරසින් බණ්ඩාර
මච්.ව.ස්ා ේා කෝන්
ඩබ්.මම්.ා ක් ග.බී.ස්ා ේසුන්දර

දුරක න නංකය

0777580521
0375760643
0716361392
0727320320
0776087145
0724835756
0779553504
037-4944467
077-3376968
077-6518176
077-4311405
0770044905
-

ඩබ්ලිේ.මම්.ීමරසිාංහ

0773073388

සුනිේ ි,ා ස්කර

0372250930

ා ේකම්, ප්රාා ේශී,
ස්ාාඒ,ඉබ්බාගමුඒ

0372259978

ස්ථාාන ාාර නිාධ්ාරී

0372975035

ඩබ්ලිේ.ඩි.ා ස්ෝමසිාංහ

0776218931

කළමනාකරු

0372250061

ඩි.ගුණපාා

0377916259

මච්.මම්.ගුණදාස්

0728781300

ආර්.මම්.පත්මකුමාර
රත්නා,ක

0723494140

ආර්.මම්.ා හරත් බණ්ඩා

0721132271

යු.ජි.මච්.සින්ා ස්න

0722441518

ආර්.මම්.මුදි,න්ා ස්

0375659070

මේ.ජි.ස්රත් ාන්ේරසින්

0776313932

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

-

කාර්,ාා,,ඉබ්බාගමුඒ කාර්,ාා,,ඉබ්බාගමුඒ
ප්රාා ේශී, ා ේකම්
3

කුරුණෑගා

2

පුේගලික

එස්ථ.ඒ.එච්.ඩේ.සිමවා

පුේගලික

දේ්ව.දේේ.ජයසුන්දර

0776539148
0372232787
0772226166
0779146698

පුේගලික
01
01
01
01
01

ා පොේගහා ඒා
පඬුඒස්ථනුඒර
බ හිර

01

ිමාංගින්,

ිමාංගින්,

රිා ේ
රිා ේ

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

01

රිා ේ

01

රිා ේ

01

රිා ේ

01

රිා ේ

ප්රාා ේශී, ා ේකම් කාර්,ාා,
ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
පී.එම්.රංජිත්
දේේ.පී.එස්ථ.ජයලත්
ආර්.එම්.දේේ.ඒ.දේ්ව.රත්නායක
එ්වස්ත් නවෙගලයාධාර
ස්ටුතිචය- දේ්ව.වී.ටුත්රපාල

037-2243239
037-4941815
0723736476
0372291451
0727440777

ගරු ස්ාාප මතුමා ප්රාා ේශී,
ස්ාාඒ ිමාංගින්,
ාම නිාධ්ාන්
මූකාන්ා හන
මරදස්ා ා ගොස්පා
පශු ස්ම්පත් මණ්ඩා,
කිණි,ම

0322246162
0773304174

0719902090

0713371321
0713385581
0712369024

ශුශධ කිම.දේම් ො කැපීදේම් පපකරණ
ප්රාා ේශී,
ා ේකම්
ා කොමේශාශය ස
ා ේ නම

මඹන්ා පොා

ගේගමුඒ

පපකරණ
වර්ගය

රජදේ ආපුශගලික

ා ඩෝස්ර්

පුේගලික

ා ඩෝස්ර්

පුේගලික

බැා කෝ
බැා කෝ
බැා කෝ
බැා කෝ
බැා කෝ
බැා කෝ

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ා මෝ ර් ා ඩර්
01
්ාන ා රෝේ
මැෂින් 01
ට්රැක් ග ර් බවුස්ර්
02
කස්ා ප්රඒාහන
ට්රැක් ග ර් 02

ස්ම්බන්ධ වියයුතු පුශගලයාආ
නිනතිචකරු

දුරක න නංකය

ව.මම්.ආර්.බී. ම්පත්තු ම,ා
ඊ.ව. ා ාොරන්ස්ථ මදින්සිාංහ ම,ා

0773618298

ා ක් ග.පී.බී. මුණසිාංහ ම,ා
ා ක් ග.ව.බී.රණසිාංහ ම,ා
ආර්.මම්.මස්ථ. ා ප්රමි,න්් ම,ා
ව.මම්. ආර්.බී. ම්පත්තු ම,ා
ඩබ්.මම්. උපාලි ා හරත් ම,ා
ආර්.ඩබ්.මම්.මස්ථ. ා  ේ න් ම,ා

0373877080
0724929660
0727801717
0773618298
0771442222
0726971573

රිා ේ

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ - ගේගමුඒ

රිා ේ

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ - ගේගමුඒ

රිා ේ

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ - ගේගමුඒ

රිා ේ

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ - ගේගමුඒ

ා ාොන් 03

රිා ේ

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ - ගේගමුඒ

ට්රැක් ග ර් - 2

රිා ේ

ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ - ගේගමුඒ

JCB ,න්ත්ර 01

රිා ේ

ඒාන්මාර්ග ඉාංජිා න්රු කාර්,ාා,

මක් ගස්ථකැා ේ ර්

රිා ේ

ඒාන්මාර්ග ඉාංජිා න්රු කාර්,ාා,
361

0375615624

ා ේකම් 0718168966
ා ේකම් 0718168966
ා ේකම් 0718168966
ා ේකම් 0718168966
ා ේකම් 0718168966
ා ේකම් 0718168966
ඒාන්මාර්ග ඉාංජිා න්රු
037-2253021
ඒාන්මාර්ග ඉාංජිා න්රු

- 01
බස්ථ රා - 01

ගේගමුඒ

නාරම්මා

නාරම්මා

ට්රැක් ග ර් බේස්ර්
01
JCB ,න්ත්ර 01
මක් ගස්ථකැා ේ ර්
- 02
ා ාොන් 02
ා මෝ ර් ා ඩර්
01
ිා බේස්ර් 01

ගස්ථ කපන
කි,ත්, කඹ
ගස්ථ කපන
කි,ත්,
කඹ,ඒතුර
ා මෝ ර්,
බැා කෝ
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
බැා කෝ
ස්දුලි ිනක
,න්ත්ර
ස්දුලි ිනක
,න්ත්ර
ඒතුර ා මෝ ර්
බැා කෝ
බැා කෝ
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ,
ස්දුලි ිනක
,න්ත්ර, ශය සබ්ද
ස්කාශය සණ
,න්ත්ර
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
ට්රැක් ග ර්
බැා කෝ, ටිපර්
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ

පුේගලික

මච්.ව.මමිා ස්දරුඒන් ම,ා

037-2253021
ඒාන්මාර්ග ඉාංජිා න්රු
037-2253021
ඒාන්මාර්ග ඉාංජිා න්රු
037-2253021
077-7784592

පුේගලික

ඩී.මම්.පී.ඩී.ා ේ. දිස්ානා,ක ම,ා

072-3992066

පුේගලික

ඩී.මම්.පී.ඩී.ා ේ. දිස්ානා,ක ම,ා

072-3992066

පුේගලික

ඩී.මම්.පී.ඩී.ා ේ. දිස්ානා,ක ම,ා

072-3992066

පුේගලික

ඩී.මම්.පී.ඩී.ා ේ. දිස්ානා,ක ම,ා

072-3992066

රිා ේ

ඒාන්මාර්ග ඉාංජිා න්රු කාර්,ාා,

රිා ේ

ඒාන්මාර්ග ඉාංජිා න්රු කාර්,ාා,

පුේගලික

පුේගලික

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

පුේගලික

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

 මාක් ග ස්ා ේරත්න
ප්රස්ාේ රාංගන

ස්රත් ා ස්නාධීර
ා ක් ග. ස්ා ේනා,ක
නිහාේ ාන්්රසින්
ිනක ි,ාත්
නිමේ ද,ානන්ද
මම්. ව. සුසිේ කුමාර ි,සිාංහ
ඩබ්. මම්. ස්මන්  මාකසින්
ඩබ්. ආනන්ද ි, මස්ථස්

මච්. ව. මමරසින්

ආර්. ඩබ්. පී. මන්. පී. රාිකරුණා
ඩී. ව. ස්ේබමේ දහනා,ක
ජි. ඩී. ආර්. සුා ේශය සථ ස්මාසින්
ආර්.මම්. ාලිත් ප්රි, රත්නා,ක
මච්. මම්. ආන්,ා ස්න
ඩබ්. මාානී ාන්්රරත්න මි,
මේ. ි,සූන්, ම,ා
පී. මම්. බන්දුා ම,ා
මච්. පී. ා ක් ග. මා බ්සිාංහ
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072-9887009

077-3203464

077-4070712
077-8670970
072-5109569
071-5501030
077-6057867
077-7118547
077-6074964
077-5594193

071-9233010

070-2903176
037-2266674
077-1269244
077-4223648
077-0082908
071-4461858
077-7446533
072-3742587
077-8682349

ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
ගස්ථ කපන
කි,ත්,
ට්රැක් ග ර්
ගස්ථ කපන
කි,ත්/කඹ
බැා කෝ,
ට්රැක් ග ර්
බැා කෝ
දැඒ කැපීා ම්
,න්ත්ර

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ඩී. ඩබ්. නිමේ ි,සින්
මම්. පී. මා නෝේ නිශය සාන්්
ඩබ්. ආර්. ස්මරදිඒාකර
ව.මම්. ාමින්ද මා බ්ා කෝන්
ඩබ්.ව. ාන්දන ස්මන් මාක

077-9016136
077-0370928
077-6149225
072-4756542
077-6787472
077-2437003

රිා ේ
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ස්ථාාන ාාර නිාධ්ාරී
මච්.ආර්.ා ක් ග.හිටිනා,ක
ආර්.මම්.ප්රස්න්න කුමාර
ආර්.මම්.රත්නා,ක
ාහිරු ා පා ර්රා

කුඩාරම්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ආර්.මම්.ා ස්ෝමරත්න
ා,නේ ා පා ර්රා
ජි.ජි.ස්ම්පත් පු ථපකුමාර

0771886870
0723380947

දම්ඒැේ කි,්
ගිාන් රා
ස්දුලි
ා ිනා ර් ර්
කුඩාරම්
මුළු්ැන්ා ගයි
උපකරණ
කමේ ා
ා ඩෝස්ර්

පුේගලික
රිා ේ

ව.ජි.ස්ා ේසිාංහ
ප්රධ්ාන දඒදය නිාධ්ාන්

-

රිා ේ

මම්.ටි.වකනා,ක(ස්ාාප ම)

-

රිා ේ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

-

රිා ේ

ප්රාා ේශී, ා ේකම්

-

බැා කෝ ,න්ත්ර

පුේගලික

බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
පස්ථ කපන
,න්ත්ර

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

පස්ථ කපන
,න්ත්ර

ඉබ්බාගමුඒ

පුේගලික

මම්.ව.මස්ථ. කුමාර

ා මෝ ර් ා බෝමේටු
බැා කො
බැා කො
බැා කො
බැා කො
කුඩාරම්
දම්ඒැේ කි,්
දම්ඒැේ කි,්

ඉබ්බාගමුඒ

පුේගලික

ඩිා මෝ බමේ ා
රා
ස්දුලි
ා ිනා ර් ර්
ස්දුලි
ා ිනා ර් ර්
දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්

පුේගලික

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ඩි.ගුණපාා

නඒාංිනා ඉන් ර්නැ නේ
කුමාර ප මරණ ම,ා-පේා ා
ගැමේටුඒාන
නීේ උපාලි ම,ා-ා දනගමුඒ
ඒර්ණකුාසූන්, ම,ා-නාරම්ා පොා
ා ක් ග.මම්.ධ්ර්මපාා ම,ා-ා බෝධිගම
මස්ථජිදුන් ා ස්ඒා මුස්ථලිමි පේලි,

0372975035
0773218423
07766684031
0725172864
071-6065179
0377916259
0724935420

072 3287760
072 3756526
077 9030684
078 5043603
071 8601166
077 6747395

මම්.මම්.ගුණ මාක ම,ා-මේාඒළිටි,
072 7000808
මම්.දිා න් ථ ීමරතුාංග ම,ා-ළිේාඒ
ඩබ්.ව.ස්ා ේසිාංහ ම,ා-මේාඒළිටි,

පුේගලික

පුබුදු මරණාධ්ාර ස්මි ම,-රණඒන

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

රජි් ද සිේඒා-මිේාඒ
හන්ස්ථාන්්ර ම,ා-ා කෝඒාන
රාජු ළි, මාක ම,ා-ා කෝඒාන
රාංජිත් ගුණරත්න ම,ා -ා කෝඒාන
නිහාේ මුතුකුමාර ම,ා -ා කෝඒාන
මම්.ි,සුන්දර ම,ා-ළිේාඒ
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071 1908723
037 2221555
072 8848992
077 3414356
077 1857573
072 4193527
072 4366383
072 3364192
075-8248704

දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්

මාඒ්ගම

කුරුණෑගා

ීමරඹුා ගදර

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ජී.ා ක් ග.ි,ඒාංශය සම,ා

ස්ථකැා ප් ර්

පුේගලික

මම්.ජී.මස්ථ.ටී.මැණික් ගකුඹුරම,ා

ක් ගා රන්
බැා කෝ
ා ාෝඩර්
ස්ථකැා ප් ර්
ා ඩෝස්ර්

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ඒතුරා මෝ ර්

පුේගලික

ව.මන්.සී.මස්ථ.කුමාරම,ා
ව.මන්.සී.මස්ථ.කුමාරම,ා
ව.මන්.සී.මස්ථ.කුමාරම,ා
ව.මන්.සී.මස්ථ.කුමාරම,ා
ව.මන්.සී.මස්ථ.කුමාරම,ා
මන්.සී.මම්.බණ්ඩාරම,ා

දම්ඒැේකි,ත්
දම්ඒැේකි,ත්
ස්දුලි
ා ිනා ර් ර් 2
ස්දුලි
ා ිනා ර් ර්1
බැා කෝ 1
ා ක්රන් 1
දම්ඒැේකි,ත්
දම්ඒැේකි,ත්
දම්ඒැේකි,ත්

දම්ඒැේ කි,ත්
දම්ඒැේ කි,ත්
ා මෝ ර්
ා ඩර්
ා දොඹකර
බූම් ට්රක් ග
බැා කෝ ,න්ත්ර

පඬුඒස්ථනුඒ බැා කෝ ,න්ත්ර
ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
නැා ගනහිර
පඬුඒස්ථනුඒ
ර බ හිර

පුේගලික

මම්.මම්.මම්.මස්ථඒර් ම,ාා කොළපැාලිකන්ද
මම්.ව.මස්ථ.ා බෝගමුඒ ම,ා-ා බෝධිගම
මච්.ව.කුමාර හතුරුසිාංහ ම,ාා බෝධිගම
මම්.ආර්.ා පොඩිනිළා ම් ම,ාා බේා ගොඩ

ා ාෝඩර්

ස්දුලිා ිනා ර්
ර්
බැා කෝ
බැා කෝ
දම්ඒැේකි,ත්
දම්ඒැේකි,ත්
දම්ඒැේකි,ත්
දම්ඒැේකි,ත්

මාඒ්ගම

පුේගලික

බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
දම්ඒැේ කි,ත්
ා  න්මේ
බැා කෝ ,න්ත්ර

072 8320167
071-5141437
071-5141437
072-9409001
0777510427
0714513090
078 6209954
0723889863
0779938534
0711773256
0777 498422
0777 498422
0777 498422
0777 498422
0777 498422
071 5610112 .

පුේගලික

ව.මන්.සී.මස්ථ.කුමාරම,ා

071 5610112 .

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ඉදුනිේ ධ්ර්මා ස්න ම,ා
ප්රස්ාේ ා රෝහි් රත්නා,ක ම,ා
ාන්දන ම,ා
ස්මාරත්න ම,ා
ස්මන්ගුණසින් ම,ා

077-6651123
077-6651123
072 5363914
077 9945856
077 6661880

පුේගලික

ි,න්්ස්ජි්කුමාර ම,ා

077 6099915

පුේගලික
පුේගලික

ඊ.ඩී.ිානකකරුණාරත්න ම,ා
ටී.මම්.මස්ථ.ා ක් ග.ා ්න්නා කෝන්ම,ා

0777 567779
077 6124456

පුේගලික

මච්.මම්.මේ.මම්.බී.ා හරත්

0712733149

පුේගලික

ා ේ.ව.ජී.ි,ා කොඩි

0372235246

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ආර්.මම්.ආර්.බාංඩාර
ඩබ්.ව.මජිත් ා රෝහණ
ඊ.මම්.ආර්.ා බෝ,ා ගොඩම,ා
ආර්.ඩී.නිශය සාන්්ා ස්නස්රත්න ම,ා
ඩී.මන්ස්ා ේනා,ක ම,ා

0728741404
0372230880
077 3453450
071 8139787
071 9047399

ජී.ස්ක් ග ර් ස්ා ේඒර්ධ්න ම,ා
ආර්.මම්.ගාමිණීරත්නා,ක ම,ා

0776440159
0375676624

පුේගලික

ඩබ්.මම්.සී.ා ක් ග.වකනා,ක ම,ා

0717224890

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ආර්.මම්.ආන්,රත්න ම,ා
ජී.මම් මහින්ද ඉාාංා කෝන් ම,ා

0718439001
0724821216

ආර්.මම්. රීමන්්ර රත්නා,ක ම,ා
මච්.පී. ි,න්් ම,ා
ඩබ්.ජී. මජිත් ම,ා
ඩබ්.ඩී. ගුණදාස් ම,ා
ා ේ.ව.සී.ඩී ි,ා කොඩි
ආර්.මම්.ළි,ා ස්න
මම්.ඩී.ව.ා ස්නාරත්න
ඩී.ඩී.ා පොඩිරත්න
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0779126631
0775142285
0718571404
0770409610
0775054504
0725396439
0724070033
0727444480

බැා කෝ
,න්ත්ර/ටිපර්
දම්ඒැේ කි,ත්

ිමාංගින්,

ිමාංගින්,

පුේගලික

ඩබ්.ාන්්

0372293821

පුේගලික

0778801296

ටිපර්

පුේගලික

දම්ඒැේ කි,ත්
්හඩු බඩු
ා  න්මේ ස්හ
ිාංගම නිඒාස්
බැා කෝ/ට්රක් ග
බැා කෝ
,න්ත්ර/ටිපර්
බැා කෝ ,න්ත්ර
කෘ කැබ්

පුේගලික
පුේගලික

මේ.පී.ඩී.රාංජිත්
මම්.මම්.මස්ථ.ස්ාංජීඒ ා බෝගහඒත්් සුන
න්දපුර
ා ේ.මම්.ා ේ.සිාංා ඥෝ
ආර්.ඩී.මස්ථ.මස්ථ.කළුගේා

පුේගලික

මම්.මයි.ා ස්නුේ

0724070121

පුේගලික

කම්.ඥාණරත්න

0372291662

පුේගලික

ව.පී.ටී.මාහා කෝන්

0773651887

පුේගලික
පුේගලික

මයි.මම්.ඩී.ා ේශය සප්රි,
ා ක් ග.මේ.මමරීමර

0373973071
-

ා මෝ ර්
ා ඩර්
බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
දම්ඒැේ කි,ත්
බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
බැා කෝ ,න්ත්ර
ා ඩෝස්ර් ,න්ත්ර
ට්රැක් ග ර්

්ණා කොළ
කපන මැෂිම

පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික
පුේගලික

ගරු ස්ාාප මතුමා ප්රාා ේශී, ස්ාාඒ
ිමාංගින්,
ඩී.ආර්.ටී.මන් දිස්ානා,ක මි,
ඩබ්.ව.පී ාස්න්් ම,ා
ජී.මම්.මේ.ි,ාාේ මි,
සුනිේ රත්නා,ක
මම්. මම්. සුගත් ාන්දන
මච්. මම්. ළි, මාක
ඩබ්. මම්. ආනන්ද සුමිත්
මච්. මම්. මුනිදාස් ා හරත්
ඩබ්. මන්. ා රොහාන් ස්ක්රමසිාංහ
ව. මම්. මාංගා ා ේශය සප්රි,
මස්ථ. ඩබ්. ස්ම්පත් සුස්න්්
මච්. මම්. මුනිදාස් ා හරත්

පුේගලික

මස්ථ. ඩබ්. ා ස්ා නස්රත්න

පුේගලික

පී.ඩී.කරුණාරත්න

රිා ේ

0728609709
0719808008

0322246162
0773304174
0715683116
0729442608
0777677134
0325673911
072-8482347
072-5536854
077-7462563
077-6518176
071-9277332
077-9798750
077-9613783
077-6518176
037-5727303
-

කුරුණමගල දිස්ථත්රි්වකය තුල දේෙලිදේකොප්ගර් යානා දේගොඩ බැස්ථස්විය ෙැකි ස්ථාාන
නනු
නංකය

01

02

ප්රාදේශීය දේමකම්
දේකොට්ඨාශය

මඹන්ා පොා

බමුණාා කොටුඒ

ස්ථාානදේ නෙ ි ක්රීඩාංගනය

ාෙ ළධලධාම. වස්ෙ

මඹන්ා පොා මධ්ය මහා ස්දයාා,

190 - මඹන්ා පොා දකුණ

මඹන්ා පොා කනි ථශ ස්දයාා,

190 - මඹන්ා පොා දකුණ

මබා කොාඒැඒ මහා ස්දයාා,

186 - මබා කොාඒැඒ උතුර

ඒාලි, මහා ස්ද,ාා,

171 - ඒාලි,

 මස්ථස් ම.ම.ස්දුහේ ක්රීඩාාංගන,

1226-ඒතුකන

ඊ්නඒත්් ස්දුහේ ක්රීඩාාංගන,

1210-ඊ්ණඒත්්

සිසිේ ා ස්ඒන ා පොදු ක්රීඩාාංගන,

1213-ා කබඳමුා ණ්

ස්ාංස්ථකෘ මක මධ්යස්ථාාන ක්රීඩාාංගන,

1232-මූණමා ේ

365

බමුණාා කොටුඒ ඉසිප්න ස්දුහේ ක්රීඩාාංගන,

1233-බමුණාා කොටුඒ

දඹලි,ේද ප්රාාමික ස්දුහේ ක්රීඩාාංගන,

1233-බමුණාා කොටුඒ

ා කෝන්ා ගොේා කණ ථශ ස්දුහේ ක්රීඩාාංගන,

1229-පහාා කොාමුන්න

ගන් මන්,ාඒ මහ ස්දුහේ ක්රීඩාාංගන,

1230-ගන් මන්,ාඒ

මහා කබඳ, මහ ස්දුහේ ක්රීඩාාංගන,

1212-මහා කබඳ,

පනාදා ර් සුරාබදු පුුණු පාස්ේ ක්රීඩාාංගන,

1224-පනාදා ර්

්ැිමලිා පොා ස්දුහේ ක්රීඩාාංගන,

1211-මින්හම්ළිටි,
1225-ා හා න්ා ගදර

ා හා න්ා ගදර මුස්ථලිම් ස්දුහේ ක්රීඩාාංගන,
03

කුරුණෑගා

මාබඳගාළිටි, ක්රීඩාාංගන,

ාවකාලික රැදවුම් ෙධයස්ථාාන දේලස් ාාවි ා කළ ෙැකි ස්ථාාන
ප්රා.දේම.දේකොට්
ඨාශය

ා.ළධ.වස්ෙ

ෙධයස්ථාාන නෙ ො
ලිියනය

ස්ම්බන්ධවිය
ෙැකි
පුශගලයා

1226 ඒතුකන

 මස්ථස් ම.ම.ස්දුහා

500

ස්දුහේප ම

1207 ා බෝා ගොඩ

සූරගම ප්රිා ශය සාාාඒ

100

ාම නිළධ්ාන්

500

ස්දුහේප ම
ාම නිළධ්ාන්

1210 ඊ්ණඒත්් ඊ්නඒත්් මහ ස්දුහා

බමුණාා කොටුඒ

රැදවිය
ෙැකි
පුශගලිනන්
ගණන

1213
ා කබඳමුා ණ්

ා කබඳමුා ණ්
පාස්ා(දැන ඒස්ා
ඇ්)

50

1232 මූණමා ේ

ස්ාංස්ථකෘ මක
මධ්යස්ථාාන,

150

ස්ථාානාාර
නිළධ්ාන්

1233 ා හම්ාගම ශ්රී ා ර්ඒ් ස්දුහා
රත්මා ේ

100

ස්දුහේප ම

1233
බමුණාා කොටුඒ

බමුණාා කොටුඒ
ඉසිප්න ස්දුහා

500

ස්දුහේප ම

1216 කඩිහාර,

කඩිහාර,
ස්ි,සුන්දරාරාම,

200

ස්හාරාධිප ම

1205 කා නෝටුඒ

කා නෝටුඒ කනිටු
ස්දුහා
ා බෝධිරුක් ගාරාම,

500

ස්දුහේප ම

366

ස්ම්බන්ධවිය
යුතු දුරකාන
නංකය
0722707511
0776565471

ස්හාරාධිප ම

-

-

200

ස්දුහේප මනි,

1230 ගන් මන්,ාඒ ගන් මන්,ාඒ මහ
ස්දුහා

100

ස්දුහේප ම

1215 ඒේා පොා

ඒේා පොා කනිටු
ස්දුහා

75

1229
පහාා කොාමුන්
න

ා කෝන්ා ගොේා කනිටු
ස්දුහා

100

ස්දුහේප ම

0728289566

100

ස්හාරාධිප ම

0716490013

1214 නාාගා න්

නාාගා න් කනිටු
ස්දුහා

ා කෝන්ා ගොේා
ස්ශුේධ්ාරාම ස්හාර,

0373981636
ස්දුහේප ම
0712961468

1228 පානකඩුඒ

පානකඩුඒ
ස්හාරස්ථාාන,

100

ස්හාරාධිප ම

1212 මහා කබඳ,

මහා කබඳ, මහ ස්දුහා

150

ස්දුහේප ම

ා කළාෑගා පුරාණ
ස්හාර,

100

ස්හාරාධිප ම

දික් ගඒැහැර රිමහා
ස්හාර,

100

ස්හාරාධිප ම

50

ස්හාරාධිප ම

1201 ඒෑදණ්ඩ

ඒෑදණ්ඩ ශ්රී
සුග්ාරාම,
1211මින්හම්ළිටි,

-

0373875277
0372267519

0372236935

මින්හම්ළිටි, මුස්ථලිම්
ස්දුහා

100

ස්දුහේප ම

400

ස්දුහේප ම

ස්දුහේප ම

-

්ැිමලිා පොා ස්දුහා

ිමාංගින්,

1225
ා හා න්ා ගදර

ා හා න්ා ගදර මුස්ථලිම්
ස්දුහා

100

ස්ාත්්ඒ

්ේගහළිටි, ශය සාන්්
ා  ස්,ර් ා ේඒස්ථාාන,

-

මාඋනාඒ

දළුප් ප්රිා ශය සාාාඒ

-

ා හන්ඩි,ා පොා

ප්රස්න්නගම
ස්ාංස්ථකෘ මක
මධ්,ස්ථාාන,

-

ගැටුාාඒ ස්දයාා,

-

ගැටුාාඒ

367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ා මොළමබඳ,

මුදලිඒත්් ප්රිා ශය සාාාඒ

පහළ ගේඒැඒ

ගා ඩොේඒක පැරකුම්
ප්රිා ශය සාාාඒ

368

-

-

-

