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ඇමුණුම් පටුන
ඇමුණුම 01 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මමා්යාාංශය ස, ස්හ ස්හන ා ස්ඒා වකකඒා ිා මක මමේ ා ම්
ා ්ොරතුරු ස්හ මනිකුත් ්ාක්ෂණික ආ,්න ස්ම්බන්ධ් කර ග් හැකි නාමාඒලි,
ඇමුණුම 02 ප්රා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,න්හි ස්ම්බන්ධ් කර ග් හැකි නිාධ්ාරීන්
ඇමුණුම 03 ා මොණරාගා දිස්ථත්රික් ාම නිාධ්ාන්න්ා ව ස්ස්ථ්ර
ඇමුණුම 04 ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පොලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ස්ම්බන්ධ් කරග් හැකි නිාධ්ාරීන්
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,
ඇමුණුම 07 ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ඇතුළ් ාබාදීම ස්ඳහා හදුනාගත් ආ,්නඒා ස්ම්බන්ධීකරණ
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 08 ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය සඒා ස්ම්බන්ධීකරණ නාමාඒලි,
ඇමුණුම 09 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ානඒා දිස්ථත්රික් හා ප්රාා ශීය, මමේ ම්ඒා දී ප්ර මාාර දැක්ීමා ම්දී ස්ම්බන්ධීකරණ
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 10 ා මොණරාගා දිස්ථත්රික් ආපදා කළමනාකරණ වකකා ේ ස්ම්බන්ධ් කරග් හැකි නිළධ්ාරීන්
ඇමුණුම 11 ා මොණරාගා දිස්ථත්රික්කා ේ මාධ්යා ේදීන්ා ව නාම ා කන,
ඇමුණුම 12 ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා 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 ා මොණරාගා දිස්ථත්රික්කා ේ හදිසි මඒස්ථාාඒක ා ,ොදාග් හැකි ශුශධ් කින්ා ම්/කැපීා ම් උපකරණ
හා ා ඒනත් උපකරණ ාබා ග් හැකි නාමාඒලි,.
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1.0. ෙැදින්වීෙ
ජාතිචක ෙට්ගටුන් ියහිටුවා ිතිච ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය නනමෙ ෙදිසි නවස්ථාාවකදී කාර්ය්ෂෙ නන්දටුන්
ස්ම්බන්ධීකරණ කගයුතු කි/ ෙ ඒ ස්ඳො ප්රතිචාාර දැ්වවීෙ ස්ෙ දේපර නවශය ා ියළිබඳ ක්රියාකාරිදේේ දේම් ෙදිසි
දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය ස්තිචදේ පැය විසිෙ ර පුරාෙ ක්රියාත්ෙක වන න ර ඒ ෙන්න් ආපදා කළෙනාකරණය
ස්ඳො සියළුෙ දේ ොරතුරු ස්ෙ නවශය සියළුෙ ස්ම්පත් ියළිබඳ ස්ම්බන්ධීකරණය කරනු ලැදේේ.ජාතිචක ෙදිසි
දේෙදේෙයුම් ස්ැලැස්ථදේම් ක්රියාකාරි ස්ැලැස්ථෙ දේලස් දේෙෙ ස්ැලසුම් ිප්රදේශියය ස්ෙ ජාතිචක දේලස් ස්ැකසිෙ සිදුකරන ලද
න ර දේෙිනන් ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙග මුලිකත්වය දේදටුන් එය ළධර්ොණය කරන ලදි. දේෙහි දි ආපදාව්ව සිදුවන
නවස්ථාාදේේ පගන් එය ෙනා කාර්ය්වෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙනාකරණය කර ගැළධෙග
දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින් නවස්ථාාව ස්ැලදේස්නු ි . දේෙදේෙයුම් ෙැදිරිය ස්තිචදේ දින ෙදේත්ෙ පැය විසිෙ ර තුළෙ
ක්රියාත්ෙක පාලන ෙැදිරිය්වද සියළුෙ ස්න්ළධදේේදන පපකරණ පාලනය කළ ෙැකි ස්න්ළධදේේදන ෙැදිරිය්වද ි .
වද ආපදා කළෙනාකරණදේ සියළුෙ නවස්ථාාවන් ආවරණය වන පරිදි ස්ෙ ඊග ස්න්ධි වන සියලු පාර්ශථවයන්දේේ
කාර්ය ාාරය ආවරණය වන පරිදි දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ ස්කස්ා ි . දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුළ ගැලිම් ස්ගෙන් ෙඟින් එෙ
කාර්යයන්දේේ දේපළගැස්ථෙද ස්ම්ෙ ක්රියා පපාපාපා ෙරො ස්විස්ථ රාත්ෙක ස්ගෙන්ව ද නන් ර්ග දේේ. දේෙෙ
ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුල ආපදා ත්ත්වයක දී ක්රියාත්ෙකවන සියලුෙ පාර්ශථවකරුවන්දේේ දුරකාන නංක ස්ෙ
විකමප ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ ිතුළත් වන න ර එෙ පාර්ශවකරුවන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි කාලපරිච්දේේද ස්ඳෙන්
දේේ. දේෙෙන්න් නනැෙ නවස්ථාාවක ආගන්තුක ළධළධාරියකුග පවා දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින් ෙ කාර්යාාරය ඉ ා
කාර්ය්වෂෙව ස්ෙ ඵලදාින දේලස් ඉටු කිරිදේම් නවස්ථාාව පදාවනු ි .
දේෙෙ ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුලින් ත්රිවිධ ෙමුදාව ස්ෙ දේපොසිසිය ස්ම්බන්ධිකරණය, පළමු ආොර දේේල ලබාදිෙ ිතුළු
ප්රධාන ආපදා කළෙනාකරණ කගයුතු දේවනුදේවන් ෙෙගු දායකත්වය්ව ද්වවින. දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ යම් ළධශථචි කාල
පරිච්දේේදයකග නනුව යාවත්කාලින කිරිෙ නළධවාර්ය වන න ර එෙන්න් දේෙෙ ස්ජිවි දත් ගබඩාව්ව දේලස් පවත්වා
ග ෙැක.
සියලුෙ දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකක ෙරො දේෙහි ිමුමම් යාවත්කාලින වුම දත් ස්ෙඟ ස්ම්පුර්ණ විය
යුතු දේේ. දේෙෙන්න් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙනාකරණ ක්රියාවලිය්ව ිතිචදේකොග ප්රජාවන්දේේ සුර්වෂි බව ිතිච
කිරිෙ තුළින් ආපදාවන්ග මුහුණ දියෙැකි ප්රශස්ථ ශ්රී ලංකාව්ව හිහිවනු ි .
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02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාන ියයවරයන්
ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ
වගකිෙ
දැනුවත් කි/ ෙ කරනු
ලබන ළධළධා/ න්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාම නිළධ්ාරී
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ
ා පොලිසි,
ාමීය , ආපදා
කළමනාකරණ කමිටු
ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන්
117 ඇමතුම්
මැදින්,(මහින්ාඒ)

දුරකාන
නංකය

ඊදේම්ම

ආපදාව

විකමප ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 01

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

X= ආපදාව සිදු වීෙ
ිදේේලාව

ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 04
ඇමුණුම් 05
ඇමුණුම් 04
ඇමුණුම් 10

දිස්ථත්රික් ආපදා
කළමනාකරණ
වකක,

මාධ්ය
ඇමුණුම් 11
ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා ිළිබබද ා ්ොරතුරු ිමම් මමේ ා ම් සි දිස්ථත්රික්
ආපදා කළමනාකරණ වකක, ා ඒ් ාගා ස්, යුතුා ේ. ා ම, ආපදා ඒා
ත්රීඒ්ාඒ,න් මදාාඒ ඉ්ා ා කටි කාා,ක් තුා ආපදා කළමනාකරණ
නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් ස්, යුතුා ේ. ා ම් ා ඒනුා ඒන් මනා ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,ක් ඇ මකා යුතු ම්ර මම පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම ආපදා
කළමනාකරණ දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂකා ව ඒගීමම ඒනු ඇ්.

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

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

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

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

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

වගකිෙ

ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා 
ිළිබබද
ා ්ොරතුරු
ිමම්
මමේ ා ම් සි දිස්ථත්රික් ආපදා
කළමනාකරණ
වකක,
ා ඒ් ාගා ස්, යුතුා ේ. ා ම,
ආපදා ඒා ත්රීඒ්ාඒ,න්
මදාාඒ ඉ්ා ා කටි කාා,ක්
තුා ආපදා කළමනාකරණ
නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් ස්,
යුතුා ේ. ා ම් ා ඒනුා ඒන් මනා
ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක්
ඇ මකා යුතු ම්ර මම
පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම.
සි,ළුම ආපදාඒන් ිළිබබද 
දිස්ථත්රික් ඉහළ නිළධ්ාන්න් ස්හ
මදාා නිළධ්ාන්න් ිළිබා ඒලින් 
දැනුඒත් කළ යුතුා ේ.


දි.ා ක/ ම මා ්යක
දි.ා ක.
ආපදා
කළමනාකරණ
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
මදාා ආ,්න










6

ප්රාා ශීය, ා කකම්
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,
ෆැක්ස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
(ා ප්ශගලික
ඊා ම්ක භාස්්,/
රාිකාන්
,ාඒත්කාලීන
නැ්)
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක්ස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

කාලසීොව
ආපදා
සිදුස්
ස්නාඩි 5ක්
ඇතුා්

ආපදාඒ
සිදුස්
ස්නාඩි
10ක් ා හෝ
15ක් තුා

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

වගකී







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,ාමා්යග ස් හන් කර
ගැනීම.
(දිස්ථත්රික් ස්හකාර මදයක්ෂ ා ඒ්
ා ම් ිළිබබද ඒගීමම පැඒා ්ය)

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

දු.
නංකය

දේවනත්

ර්්යඒ දැනුම් දිා ම් ක්රමා ේද,න්
(දුරකාන ෆැක්ස්ථ ර්්යඒ මනතුරු
ඇඟස්ා ම් ස්මාි ා ේබ් මඩස්) ආපදා
කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මිනන්
්ාක්ෂණික ආ,්න
ස්ම්බන්ධිකරණ, කරමින් ර්්යඒ
මනතුරු ඇඟස්ම් දිස්ථත්රික් ආපදා
කළමනාකරණ වකක ා ඒ්
්ාක්ෂණික දත්් පැ, 24 ර්රා ාබා
දි, යුතු,. ව ස්දහා ර්්යඒ දැනුම් දීා ම්
ක්රම ා ේද,.

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

X+ 5 ටුළධත්තු

9 දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකය

ආපදාවන්ග නදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල
විකමප
දු.
නෙ
දේවනත්
ස්න්ළධදේේදන
නංකය
ක්රෙදේේදය
ආ.ක.ම.
ඇමුණුම් 01
මදාා ආ,්න(්ාක්ෂණික ා හෝ
්ාක්ෂණික ා නොඒන)
ඇමුණුම් 06
දිස්ථත්රික් ා කකම්/ ම ම.
දිස්ථත්රික් ා කකම්
යුශධ් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
ගුඒන් හමුදාඒ
ඇමුණුම් 04
ා පොලිසි, ස්හ සිස්ක
ආරක්ෂක බාකා,.
ආපදා ා ්ොරතුරු ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ා කකම් ඇතුළු
ප්යශය සඒකරුඒන් ා ඒ් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ
දිස්ථත්රික්
ස්හකාර මධ්යක්ෂක ස්සින් කළ යුතුා ේ. ා මහිදි හු  ස්සින් නම්
කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික්ආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්න්
හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ස්ධිමත් දැනුම් දිා ම්
ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් භාස්්ා කළ යුතුා ේ.
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ා ගොදුරුස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ / ප්රිාඒන් ඉඒත් කිරීම
තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබාදී ( නැරඹීම ,ාම
ඒැාැක්ීමම ආරක්ෂක ිළ,ඒර ගැනීම)

ා ගොදුරු ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ/ප්රිාඒන් ඉඒත්
කිරීම තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබා දී (
නැරමීය ම ,ාම ඒැළැක්ීමම ස්හ ආරක්ෂක ිළ,ඒර
ගැනිම ස්ම්බන්ධීකරණ, දිස්ථත්රික් ආපදා
කළමනාකරණ ස්හකාර මධ්යක්ෂ ඒර,ා ස්සින් කා
යුතුා ේ )

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින්
ආපදා ස්හන නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ස්ම්බන්ධීකාරක
ඇමුණුම් 01
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම.
මගින් ්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක.
ඇමුණුම් 06
මගින් ්ාඒකාලිකඒ)
ින්ාඒ දැනුඒත් ක්රම ා ේද, නැරිමම ,ාම ඒැළැක්ස්ම ස්හ ප්රා ශශය සා ේ
ආරක්ෂාඒ ස්ම්බන්ධ්ඒ ස්ම්බන්ධීකරණ ක යුතු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික්
ස්හකාර මධ්යක්ෂකඒර,ා පඒරනු ඇ්.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ

දු. නංකය

දේවනත්



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



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



ප්රදේශශදේ ආර්වෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැඩ කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතු දේේ.
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වගුව2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ ආ ාමීය ය
ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා ලබා දීෙ.

කාර්යයන්

වගකිෙ

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



ආපදා
කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාාන, මිනන්
්ාක්ෂණික ආ,්න
ස්ම්බන්ධිකරණ,
කරමින් ර්්යඒ
මනතුරු ඇඟස්ම්
දිස්ථත්රික් ආපදා
කළමනාකරණ
වකක ා ඒ්
්ාක්ෂණික දත්්
පැ, 24 ර්රා ාබා
දිම.



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



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




දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

කාර්යය පැවදේරන
ළධළධාරි
 දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
 ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
 ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

ඇමුණුම් 01




දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

ඇමුණුම් 01












දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

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

ඇමුණුම් 01

ඇමුණුම් 01

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

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





දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

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

ඇමුණුම් 01




දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
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මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක්ස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක

කාලසීොව
සිදුීම පැ,ක
කාා,ක්
ඇතුා්



ින්ාඒ දැනුඒත්
ක්රම ා ේද,





ම. මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක



ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ඇමුණුම් 01






දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
ත්රිස්ද හමුදාඒ
ා පොලීසි, ස්හ
මා නකුත් ාමීය ,
ස්න්නිා ේදන
ක්රම ා ේද,න්.
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ාමි, මමේ ම
ස්දහා - මාධ්ය
දුරකාන / CDMA
ා පොලිසි, ස්හ
රාිය ා නොඒන
ස්ාංස්ධ්ාන ස්තු ර්්යඒ
දැනුම් දිා ම්
උපකරණ පශධ් ම,
ඇමතුම් කමේ ා
ස්යිරන්
පාරම්පන්ක
ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,න්
පණිස්ඩකරුඒන්

බාපෑමක
ාක්ස්, හැකි
මඒස්ාන
ර්ශගා,ා
දක්ඒා ා මම
පණිස්ඩ,
ාබා දි,
යුතුා ේ. ා මහි
ස්ම්පූ්යණ
ඒගීමම
දිස්ථත්රික්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ඒර,ා ා ඒ්
පැඒා රනු
ඇ්.

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

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

දිස්ත්රික් ආපදා
කළ නාකරණ ඒකකය

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
දිස්ථ.ආ.ක.ස්හකාර
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක.
ඇමුණුම් 01
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම.
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
ආපදාඒන් ිළිබබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය,
ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ
ඒගකිම දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂක ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න් පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා
ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක්
ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්
ස්කකප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක්  මිම, යුතුා ේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ

දු.
නංකය

දේවනත්

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

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

දු.
නංකය

දේවනත්

විකමප ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම,
ඇමුණුම
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Skype/
IMO/Whatsapp
CDMA
Satellite
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ොරතුරු ස්ජිස්
ද්යශය සණ ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒන්
ාබාදිම ස්ඳහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක්
භාස්්ා කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ෆැක්ස්ථ
දුරකාන ඊා ම්ක Skipe,IMO,Whats Apps
ස්හ ාන්ද්රිකා ්ාක්ෂණික ක්රමා ේද,න්
භාස්්ා කින්ම මනිඒා්ය, ා ේ.

11

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

වගුව2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කි/ ෙ
කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාරි
දිස්ථත්රික් ස්හකාර  දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
මධ්යක්ෂ
ස්හන ා ස්ඒා
 ස්.ස්ම්බන්ධීකාර
නිළධ්ාන්
ක
ස්හකාර ආපදා
 කළමනාකරණ
කළමනාකරණ
ස්හකාර
ස්ම්බන්ධිකාරක  පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක
මගින්
ඇමුණුම් 01
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම.මගින්
්ාඒකාලිකඒ
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්)
දිස්ථත්රික් ස්හකාර  දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
 ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
 ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
ස්ම්බන්ධිකාරක

කාර්යයන්

වගකිෙ

ා ්ොරතුරු
රැස්ථකින්ම





ආපදා

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

ඒා්ය්ාඒන්
ාබාදිම

ඇමුණුම් 01

ඇමුණුම් 01
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ස්න්ළධදේේදන
කාලසීොව
ක්රෙදේේදය
මදාා දුරකාන මාංක සිදුස් ස්නාඩි 30
නාමාඒලි,
ක් ඇතුා්
මදාා දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක්ස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
(ා ප්ශගලික
ඊා ම්ක
භාස්්,/
රාිකාන්
,ාඒත්කාලීන නැ්)
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

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

හදිසි ා මා හයුම් 
මැදින්, දැනුඒත්
කිරීම
ස්හ 
,ාඒත්කාලීන
කිරීම


දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක







ඇමුණුම් 01

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා 
ා ,ොමු කින්ම.



දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා

නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා

කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
ඇමුණුම් 01

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

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

දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක

ෆැක්ස්ථ
ඊා ම්ක
Data base soft
wear
ස්කකප මඒස්ථාාඒන්

ඇමුණුම් 01
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ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි
මම ්ත්ත්ඒ, ිළිබබඳ
ස්ාංෂිප්්
්ත්ත්ඒ
ඒා්ය්ාඒක් දිනක 02
ඒරක් උදැස්න 10.00
ස්ඒස් 3.00
ා පර
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි
ා මා හයුම් මැදින්,
ාබාදි, යුතුා ේ. ා මම
්ත්ත්ඒ
ඒා්ය්ාඒ
සිශධි,
මදාාඒ
උපන්ම
ා ්ොරතුරු
ඇතුාත් ස්, යුතුා ේ.
ස්ා ශය සෂා ,න්ම ා මම
්ත්ත්ඒ
ඒා්ය්ාඒ
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ
ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්හ
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න්
,න
ා දා දනා
ඇතුළුඒ
දිස්ථත්රික්
ා කකම්
මත්ස්න් කළ යුතුා ේ.

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

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

වගකීෙ

දේව
විකමප
න
ස්න්ළධදේේදන
ත්
ක්රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක
කළමනාකරණ ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
ඇමුණුම් 01
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක. මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
ආපදාඒන් ිළිබබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය,
ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ
ඒගකිම දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂක ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න් පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා
ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක්
ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්
ස්කකප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක්  මිම, යුතුා ේ.
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ

දු.
නංකය

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

දු. නංකය

දේවනත්

විකමප
ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම්
01
ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 06

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධාරීන් යැවීම
ෙහ ස ොරතුරු ලබාගැනීම
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
නධය්වෂ
ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන් (දි.ා ක.
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.
කාර්යයන්
ා ස්ීමම් හා මුදඒා
ගැනීම්
කණ්ඩා,ම් ,ැීමම
ස්හ ා ්ොරතුරු
ාබාගැනීම

කාර්යය
පැවදේරන
ළධළධාරි
 දිස්ථත්රික් ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂ
මධ්යක්ෂක
 යුශධ් හමුදාඒ
ස්හන ා ස්ඒා
 ගුඒන් හමුදාඒ
නිළධ්ාන්
 නාස්ක හමුදාඒ
ස්හකාර ආපදා
 ා පොලීසි,
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක  සිස්ක ආරක්ෂක
බාකා,

වගකිෙ




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

ඇමුණුම් 01

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

ඇමුණුම් 04
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ා ඒ් දැනුම්දීම
ස්හ ා ්ොරතුරු
ාබාගැනීම





දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
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දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂ
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න්
ාම නිළධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න
නිළධ්ාරී
කු ප නි ස්.

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

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

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

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

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





දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක
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දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂ
දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක.
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම
මගින්
්ාඒකාලිකඒ)
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ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ.
දිස්ථත්රික්ක, තුළ සිදුඒන කිසි,ම් ා හෝ ආපදා ්ත්ඒ,ක දී ඊ මදාළ පා්යශය සඒකරුඒන් දැනුඒත් කිරීා ම් පූ්යණ
ඒගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂ හ පැඒා රන ම්ර පා්යශය සඒකරුඒන් දැනුඒත් කිරීම
පහ් දක්ඒා ඇ ම ආකාර, සිදුකළ යුතු,.කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් දිස්ථත්රික්ක, තුළ සිදුීම ඇ ම බඒ ා ්ොරතුරු
ාද ා හොත් ව ිළිබබඳ ා ස්ො,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ ්හවුරු කළ යුතු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ ්ාක්ෂණික ආ,්නක් ස්සින්
ාබා දුන්ා න් නම් මම ්ාක්ෂණික මාංශය සා ,න් නැඒ් ම, ්හවුරු කර ග් යුතු,)සිදුවූ ආපදාඒ ප්ර මාාර දැක්ීමම
ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග හා දිස්ථත්රික් ා කකම්ා ව උපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම ක යුතු කළ යුතු,.
ස්ගෙන - සි,ළුම ා ්ොරතුරු දදනික සිදුීමම් ා පොා ත් ස් හන් කළ යුතු ම්ර ාද ලිිළ ා ගොනු කර ්බා ග් යුතු,.

වගකීෙ

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

•දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂක
•ස්හකාර ආපදා කළමනාකරණ
ස්ම්බන්ධිකාරක ඒරුන් ස්හ
කළමනාකරණ ස්හකාර ඒරුන්.

ඇමුණුම් 01

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

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

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

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

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

වගුව 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ.

කාර්යයන්

වගකිෙ

කිසි,ම් ආපදා ්ත්ත්ඒ,ක්
දිස්ථත්රික්ක, තුළ සිදුීම ඇ මබඒ
ා ්ොරතුරු ාද ා හොත් ව ිළිබබඳ
ා ස්ො,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ
්හවුරු කළයුතු,



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



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

දිස්ථත්රික්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
ඇමුණුම් 01



දිස්ථත්රික්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂක



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

ඇමුණුම් 01

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

ෆැක්ස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
 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,ෆැක්ස්ථ
මගින් ආදි, ද
දදනික සිදුීමම්

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

ඇමුණුම් 01

පා්යශය සඒකරුඒන් ාබා දුන්
පණිස්ඩ, නිඒැරදිඒ ාබාදුන් බඒ
ස්නාා කර ගැනීම හා ඊ මදාළ
ලිිළ ා කන හා දදනික ස් හන්
්බා ගැනීම.





දිස්ථත්රික්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂක



ඇමුණුම් 01

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

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

වගකීෙ

දිස්ථත්රික් කමිටු නිළධ්ාන්න් රුස්ථකින්ම ස්ඳහා දිස්ථත්රික්
ා කකම් තුමාා ව උපා දස්ථ ම් ස්ම්බන්ධිකරණ,
සිදුකින්ම.

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

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

දු.
නංකය

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග
නෙ

ආය නය

නතුර

ජංගෙ දු.න.

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේ
දු.ම.

ඇමුණුම් 06
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හැ ක රමසදදයන්

ා ප්ශගලික
දු.ම.

නිඒාා ස් දු.ම.

Skype /
IMO/Whatsapp
/Twitter/Viber

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

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

ිළ ත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ම් ප්රධ්ානී

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

ව ිළිබබඳඒ
ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම

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

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

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

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

ඒගීමම ස්හ
ස්ම්බන්ධිකරණ,

සිශධි, වූ ස්ථාාන,
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම



සිදුීමම ිළිබබඳ මූලික
ා ්ොරතුරු ාබාගැනීම



ආපදාඒ ස්ප් පත්
ස්ාංයාඒ තුළ මරණ ා ශපළ
හානි ්ක්ා ස්රු කින්ම



ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා
දැනුඒත් කිරීම



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



ා ස්ීමම් හා මුඳඒා ගැනීා ම්
කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර
හැරීම



කා්ය,
පැඒා රන
නිළධ්ාරීන්


දිස්ථත්රික් ස්භකාර
මධ්යක්ෂ හා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බන්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරීන්

දිස්ථත්රික් ස්භකාර
මධ්යක්ෂ හා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බන්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරීන්

දිස්ථත්රික් ස්භකාර
මධ්යක්ෂ හා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බන්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරීන්

දිස්ථත්රික් ස්භකාර
මධ්යක්ෂ
ා ස්ස්ම් මුදඒා

ගැනිා ම් ස්හ හදිසි
ප්ර මාාර දැක්ස්ා ම්
කණ්ඩා,ම්



දිස්ථත්රික් ස්භකාර
මධ්යක්ෂ




දිස්ථත්රික් ස්භකාර
මධ්යක්ෂ ා හෝ හු 
ස්සින් බා, ාබා
දි ඇ ම නිළධ්ාන්

දිස්ථත්රික් ස්භකාර
මධ්යක්ෂ හා මදාළ
ස්ථාානා ේ
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ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

මිනිත්තු 05

ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්ඳහා
ස්ා ශය සෂි්
ර්ු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
SAR/4RS
ප්රධ්ානී
SAR/4RS
ප්රධ්ානී ා හෝ
OCDS
SAR/4RS
OCDS

කාාසීමාඒ

මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක්ස්ථ

මිනිත්තු 05

දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO

මිනිත්තු 10

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

මිනිත්තු 10
මිනිත්තු 15

ස්ම්බන්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරීන්

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

වගකීෙ

ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

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

ඇමුණුම් 01

ා ඒනත් බා, ාබාා දන
නිාධ්ාරීන්

ඇමුණුම් 03

මඒශය සය ආහාර ඒ්යග තීරණ, කිරීම-

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර මධ්යක්ෂ
ඇමුණුම් 01

ආහාර කමිටුඒ කැඳීමම /ස්ක්රි,  කරීම

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,
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ිා, රැා ගන ,නු ාබන

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර,

,ාා ්ත්ත්ඒ, පත්ීමම

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

කාර්යන්

වගකීෙ

ාබාදීම
මඒශය සය ආහාර
හා ඒතුර
ප්රමාණ,
තීරණ, කිරීම



ආහාර ඒ්යග
තීරණ,






ආහාර කමිටු
කැඳීමම/ස්ක්රී,
කිරීම



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



ිා,
ාබාා දනු
ාබන
ආකාර,





ස්ම්බන්ධිකරණය

ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී



දිස්ථත්රික්
ස්භකාර
මධ්යක්ෂ

කාර්ය පැවදේරන
ළධළධා/ න්



ාම නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්



ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,න්



දිස්ථත්රික්
ස්භකාර
මධ්යක්ෂ





දිස්ථත්රික්
ස්භකාර
මධ්යක්ෂ



දිස්ථත්රික්
ස්භකාර
මධ්යක්ෂ



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

හදුනාගත්/
ලි,ාපදිාංචි කළ
ආහාර ස්කස්න
ආ,්න

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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







ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී

ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී





දිස්ථත්රික්
ස්භකාර
මධ්යක්ෂ

දිස්ථත්රික්
ස්භකාර
මධ්යක්ෂ
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ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජිකයින්
ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරීන්

කාලසීො
ව

(ඇමුණුම්
මාංක
01,03 04 06)

ආපදාඒ
සිදුස්
පළමු
පැ, 06
ඇතුා්

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

වගකීෙ

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාානඒා මඒශය සය්ාඒ,න් හදුනා
ගැනීම
ප්රදේශියය දේමකම්

(ළමයින් ගැහැණු ිළන්මි ආබාධි් ඒ,ස්ථග් ස්හ ළදරුඒන්)

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ
ිස්ම්බන්ධිකරණය

ඇමුණුම් 01

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ිළහිටුීමම මඒශය සය ආරක්ෂි්
ස්ථාාන හදුනා ගැනීම

ඇමුණුම් 03

පහසුකම් ා ස්ො,ා බැලීම
(ිා,. ේදුලි, ඒැසිකිලි ආරක්ෂාඒ)

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

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

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන කරා ා ,ොමු කිරීම
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වගුව 2.9.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ියහිටුවීෙ
කා්ය,න්

ඒගීමම

සුරක්ෂි්
මධ්යස්ථාාන
ිළහිටුීමම මඒශය සය
ආරක්ෂි් ස්ථාාන
හදුනා ගැනීම
(හදුනාගත්
සි ම,මක්)



සුරක්ෂි්
මධ්යස්ථාාන ඒා
මඒශය සය්ාඒන් හදුනා
ගැනීම



පහසුකම් ා ස්ො,ා
බැලීම












සුරක්ෂි්
මධ්යස්ථාාන ා ඒ්
ා ,ොමු කිරීම

දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂ

කා්ය, පැඒා රන
නිළධ්ාරී



දිස්ථත්රික් ා කකම්/
ප්රාා ශීය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂ

දිස්ථත්රික් ා කකම්/
ප්රාා ශීය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂ

දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂ
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ප්රාා ශීය, ා කකම්
ා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 ශීය, ස්භාඒ නගර
ස්භාඒ ාමි, කමිටු
නිළධ්ාරීන්
ා පොලිසි,
PHI
ාම නිළධ්ාරී
ා පොලිසි,
ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,න්
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී

ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

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

(ිමුමම් නංක
01,03,06,13

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

ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන කළෙණාකරණයග නවශය
ළධළධා/ න්දේේ කාර්ය ාාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ.

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

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක්ෂාඒ ්හවුරු කිරීම

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

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

ඇමුණුම් 01

ප්රා ශීය,/ාමීය , මමේ ා ම් සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන
හදුනාගැනීම

ඇමුණුම් 01

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්ඳහා මඒස්ර,
ලබාගැනීම

ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 01

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ර්ශගායින් ලි,ාපදිාංචි,

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන, ා ස්්ය ස්නීපාරක්ෂාඒ ,ටි්ා පහසුකම්
ඇ මකිරීම

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා ආහාර මා නකුත් ්රඒය ාබාදීම

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ම් ග්කිරීම

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒස්ර ාබාගැනීම

කඳවුරු කළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාිළ් කිරීම

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම
26
සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම

01. සුර්වෂි ෙධයස්ථාානය කළෙනාකරණය ියළිබඳ වගකිෙ දරණ ළධළධාරින්
 ප්රාා ශීය, ා කකම්
 ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ආපදා කළමනාකරණ)
 ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්න්
 පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න්
 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්
 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්
 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්
 ඒැඩිහිටි නිළධ්ාන්න්
 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්
 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්න්
 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය නිළධ්ාන්න් (මහින ා ස්්ය පරීක්ෂක)
 ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
 ප්රාා ශීය, ස්භා නගර ස්භා මහනගර ස්භා නිා ,ෝින, කරමින් නිාධ්ාන්,කු
 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න්
 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න්
 ආරක්ෂක මාංශය ස, ා පොලිසි,
 රාිය ස්හ රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන.
02. ආපදා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාස් කිහිප,කදී මකඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් මමේ මින් ා මම
කම්ටුඒ ස්මන්ස්් යුතු ම්ර මහිදී දිස්ථත්රික් ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මගින් සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන
ස්ම්බන්ධ් තීන්දු තීරණ ගනු ාැා බ්.
03. දිස්ථත්රික්ක, තුළ ඇ ම හදුනා ගත් සි,ළුම සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ාැයිස්ථතු ග් කර දිස්ථත්රික් ආපදා
කළමනාකරණ කමිටුඒ නිා ,ෝින, කරන දිස්ථත්රික් මධ්යාපන හා මා නකුත් ආ,්න භාර නිාධ්ාරීන්ා ව
මනුමැ ම, පූ්යඒා ,න් ාබා ා ගන  මිම, යුතු, - ඒගීමම දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂ ඒර,ා
04. පාස්ක සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ා ාස් පාස්ච්චි කිරරීා ම් දී දිස්ථත්රික් ආපදා කළමනාකරණ කමිටුා ේ
මනුමැ ම, මනුඒ පාස්ා ා කොපමන කාා,ක් භාස්්ා කරනඒාද ,න්නත් තීරණ, කරග් යුතු,.
05. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒලින් බැහැරඒ ්ම නිඒස්ථ තුළ මස්ක ඒැසි නිඒාස් තුළ නෑදෑ නිා ඒස්ථ තුළ සිටින
ම, ද සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සිටින ම, ා මන් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයි, යුතු,.
06. මදාා ාම නිළධ්ාන් ස්මෘශධි හා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් මගින් ර්ශගායින් කඳවුරු ඒා ලි,ාපදිාංචි කිරීම
කළ යුතු,. (ආකෘ ම පත්ර,ක් නිපදස්, යුතු,)
07. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක්ෂාඒ ස්හ ා ස්්ය ිළළබඳඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා ස්්ය නිළධ්ාන්න්
ස්සින් ස්ැාසුම් ස්කස්ථ කර මදාා පහසුකම් ස්ැපයි, යුතු,.
08. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක්ෂාඒ ස්ම්බන්ධ්ඒ පූ්යණ ඒගීමම මදාා ා පොලිස්ථ ස්ථාානා ේ ස්ථාානාධිප ම
හ භාරඒ ඇ ම ම්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ක ආරක්ෂක නිළධ්ාන්න් ා ,ොදා ගනිමින් කඳවුරු ස්ඳහා
මණ්ඩඒ ආරක්ෂාඒ ස්ැපයි, යුතු,.
09. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒ්ැන් වූ ින්ාඒ ස්ඳහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් මතුළ් ාබාදි, යුතු
ම්ර මහි පූ්යණ ඒගීමම ප්රාා ශීය, ා කකම් ඒරු ස්තුා ේ. මහිදි ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන් ාම
නිළධ්ාන් ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න් හ ඒගීමම් පඒරා හවුන් මගින් ා මම
ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුතු,.
10. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සිටින ින්ාඒ නිඒැරදි ආකාර, ගණන, කිරීා ම් ඒහීමම ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන් ස්හ ාම නිළධ්ාන් ඒරුන් පැඒා රන ම්ර කුඩා දරුඒන් ඒැඩිහිටි ර්ශගායින් ස්හ
ස්ා ශය සෂි් මඒධ්ාන,ක් ා ,ොමුකළ යුතු ිළන්ස්ථ ා ඒනම මනාග් යුතුා ේ.
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වගුව2.10.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණ කාර්යන් පැවදේරන ළධලධා/ න් ො
වගකීම්

සුරක්ෂි්
මධ්යස්ථාාන




හදුනා
ගැනීම

සුරක්ෂි්

මධ්යස්ථාාන 
මඒශය සය්ා
හදුනාගැනීම



සුරක්ෂි්

මධ්යස්ථාාන 
ර්ශගායින්
ලි,ාපදිාංචි,



ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්න්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්





ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා,
ස්දුලි බා මණ්ඩා,
ා පොලිසි,

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
(දිස්ථත්රික්.ම.ක.ස්.ව)









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

ප්රාා ශීය, ා කකම්






ාම නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්න්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න්









ාම නිළධ්ාන්න්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්
ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්
ඒැඩිහිටි නිළධ්ාන්න්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න්

ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්න්
පන්පාාන ාම
නිළධ්ාන්න්

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





කාලසීෙසීොව

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

පාමු පැ, 01 තුළ

ාබාගැනීම
ස්ඳහා
මඒස්ර,
ාබාගැනීම

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
(දිස්ථත්රික්.ම.ක.ස්.ව)

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

සුරක්ෂි්

මධ්යස්ථාාන 

ප්රා ශීය,/ා
මීය , මමේ ා ම්

කාර්යන් පැවදේරන
ළධලධා/ න්

වගකීෙ

කදවුරු ා ඒ් පැමිා ණන
ආකාර,

කාර්යන්

මහින ා ස්්ය, පරීක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්න්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්
ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්
ඒැඩිහිටි නිළධ්ාන්න්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න්

සුරක්ෂි්

මධ්යස්ථාාන 

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂක(දිස්ථත්රික්
.ම.ක.ස්.ව)







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

සුරක්ෂි්

මධ්යස්ථාාන 

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




ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
සිස්ක ආරක්ෂක නිාධ්ාරීන්

ස්හන
ා ස්ඒකයින්
ා ගන්ඒා
ගැනිම

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂක
(දිස්ථත්රික්.ම.ක.ස්.ව)




ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර මධ්යක්ෂක
(දිස්ථත්රික්.ම.ක.ස්.ව

ස්නීපාරක්ෂා
ඒ ,ටි්ා
පහසුකම්
ඇ මකිරීම

ස්ඳහා
ආහාර
මා නකුත්
්රඒය
උපකරණ
ාබාදීම

ආරක්ෂාඒ
්හවුරු
කිරීම




ප්රාා ශීය, ා කකම්
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පාමු පැ, 02











පාමු පැ, 03

ප්රාා ශීය, ා ස්්ය
නිළධ්ාන්න්

මිනිත්තු 30
සි

සුරක්ෂි්

මධ්යස්ථාාන
ා ස්්ය


ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාන ස්ඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ිළිබබඳ ස්න්නිා ේදන ක යුතු ස්දහා මඒශය සය උපකරණ ස්මග සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාානා ේ
ා මා හයුම් කමිටුඒ ස්න්නශධ් කළ යුතු,. ව ස්ඳහා ස්න්නිා ඒදන උපකරණ ාබාදි, යුතු,.
සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ (Camp Operation Committee ) ා ාස් පහ් නම් ස්ඳහන් නිළධ්ාන්න්ා ව
ප්රධ්ානත්ඒා ,න් ක යුතු කළ යුතු ම්ර සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ස්ම්බන්ධ්ඒ ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,න් ස්ථාාපන,
කිරීම.

ාම නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය
ඇමුණුම් 06

ස්මෘශධි නිළධ්ාන්න්

උපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර මධ්යක්ෂක දිස්ථත්රික් ආපදා කාමනාකරණ) ඉහ් සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන කාමනාකරණ කමිටුඒ
මගින් සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒශය සය පහ් ස්ඳහන් උපකරණ සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ (Camp
Operation Committee ) ා ඒ් ාබාදි, යුතු,.














ිා ැාංකි ස්හ ිා ිළන්පහදු උපකරණ
මුළු්ැන්ා ග මඒශය සය උපකරණ (භාින etc….)
ස්දුලි, ස්ඳහා මඒශය සය උපකරණ (ා ිනා ්ය ්ය etc…..)
පැදුරු ා කොමේ , etc……
ස්නීපාරක්ෂක උපකරණ / කමේ ා
ස්දුලි පන්දම්
්ාඒකාලික ඒැසිකිිබ (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

ඒ්යගීකරණ, හා
ප්රමාණ,න් නි්යණ,
කිරීම

කම්කරුඒන්ා ව
ා ේ්න ආහාර හා
ස්ාංයාඒ ස්හා
ඇස්ථ්ා ම්න්තු ස්කස්ථ
කිරීම

ආඒරණ මනුමැ ම,
මදාා ආ,්න
ස්ම්බන්ධීකරණ,
කිරීම

සුරක්ෂි්
මධ්යස්ථාාන

කළමනාකරණ,

කාර්යන් පැවදේරන
ළධලධා/ න්

වගකීෙ




ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්




ගණකාධිකාන්
(ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,)



දිස්ථත්රික් ා කකම්



ස්හකාර මධ්යක්ෂ
(ආ.ක.ම)
ස්හකාර ස්න්නිා ේදන
ස්ම්බන්ධීකාරක





ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්





ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්




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













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

ස්න්ළධදේේදන
ක්රෙදේේදය

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

කාලසීොව

මිනිත්තු 60

පැ, 01

පැ, 01

පැ, 01

ඉහ් සි,ලු කා්ය,න් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ ස්හකාර මදධ්ය,ක්ෂක ස්සින් ස්ම්බන්දීකරන, 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 කි/ ෙ

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

ඒගීමම


ා පොලිසි,

(ඉහ් සි,ලු
කා්ය,න් ආපදා
කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ
ස්හකාර මධ්යක්ෂක
ස්සින්
ස්ම්බන්ධීකරණ,
කා යුතු ම්ර ව
ස්දහා මඒශය සය සි,ලු
ස්හා ,ෝග, ාබාදි,
යුතුා ේ)
ා පොලීසි, හා ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
 ආපදා
ා ඒ් මඒශය සය ා ්ොරතුරු ාබා
කළමණාකරණ
දීම
මධ්යස්ථාාන,


දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක

කා්ය, පැඒා රන
නිළධ්ාරීන්











ආරක්ෂාඒ ස්ැපයීම



ා පොලිසි,



පසු ස්පරම හා ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ් ස්නාා
කිරීම




දිස්ථත්රික් ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂ
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ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

ඉඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක්
ඇතුළ්

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

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

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

කාාසීමාඒ

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

ඉඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක්
ඇතුළ්

ස්නාඩි
30ක්
ඇතුළ්

පැ,ක
කාළ,ක්

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

ඒගීමම





ප්රා ේශය ස මා්යග ආඒරණ,
ඒන ා ාස් ආරක්ෂක බාධ්ක
ස්ථාාිළ් කිරීම






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





මාධ්ය නිා ේදන ාබා දීම






දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශීය,
ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂ
ා පොලීසි,

නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
ා ියෂථස
ා පොලිස්ථ මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම්
ත්රිස්ධ් හමුදා
ස්හ, ා පොලිස්ථ
මධිකාරී ස්සින්
මදාළ ිළිබා ඒ්
ාබා ග් යුතු,.
නිා ,ෝිය
ා පොලිස්ථප ම
ා ියෂථස
ා පොලිස්ථ මධිකාරී
ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මාධ්ය මාංශය ස,ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
දිස්ථත්රික් ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂ

කා්ය,, පැඒා රන
නිළධ්ාරීන්





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



ා පොලිසි,




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

කාාසීමාඒ
සිදු ීම
ස්නාඩි
30ක්
ඇතුළ්

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

පැ,ක
කාළ,ක්

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

ඒගීමම

ා ්ොරතුරු
ාබා
ගැනීම



ස්රා
ස්ධිමත්
ා පොදු
ආකෘ ම,
ක් ස්කස්ථ
කිරීම





කා්ය, පැඒා රන නිළධ්ාරීන්

දිස්ථත්රික්
ා කකම්
දිස්ථත්රික්
ස්හකාර
මධ්යක්ෂ







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

ආපදා
කළමණා
කරණ
මධ්යස්ථාා
න,



ආපදා කළමණාකරණ මධ්යස්ථාාන, මගින් ා පොදු
ාක්රා කන,ක් ඉදින්පත් කළ යුතු,.

ස්න්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

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

වගුව 2.16 ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12

කාර්යයන්

වගකිෙ ආ ස්ම්බන්ධිකරණය

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

i. ිළසූ ආහාර



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








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







දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික්ස්හකාර මධ්යක්ෂක
(ආපදා)
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්

දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)
පළාත් මා්යග මමා්යාංශය ස,
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්,
පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ

දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)
ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කොම්
ස්දුලිබා මණ්ඩා,

කාර්යය පැවදේරන ළධළධාරි
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ස්න්ළධදේේ
දන
කාලසීො
ක්රෙදේේද ව
ය
ඉඒත්ීම
පැ, 06ක්
ඇතුා්

ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ාම ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
ආ්යථික ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාමි කමිටු නා,කයින්
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
දානපතීන් /පන්්යාග ීයලින්
සී/ස් ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මුපකාර
ස්මි ම
ආගමික නා,කයින්
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,
පළාත් මා්යග
ා දපා්යතුා ම්න්තුඒ.
ත්රිස්ධ් හමුදා
මදාා
ා පොලිසි,
දුරකාන
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
මාංක
පළාත් පාාන ආ,්න,.
නාමාඒලි
ස්දුලිබා මණ්ඩා,
,
ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්
ෆැක්ස්ථ
ඒතු මධිකාන්
දුරකාන
ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්
ඊා ම්ක
Skype/
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,
IMO
පළාත් මා්යග
CDMA
ා දපා්යතුා ම්න්තුඒ.
Satellite
ත්රිස්ධ් හමුදා
VHF
ා පොලිසි,
HF
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
(ඇමුණුම්
පළාත් පාාන ආ,්න,.
මාංක
ස්දුලිබා මණ්ඩා,

ඉඒත්ීම
පැ, 06ක්
ඇතුා්

ඉඒත්ීම
පැ, 10ක්
ඇතුා්

16.4 ිළන්සිදු ිා, ස්ම්පාදන,
කිරීම / ිා මූාාශ්ර
ිළන්සිදු කිරීම









16.5 ස්නීපාරක්ෂක 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 ශශය ස ඒා
ආරක්ෂාඒ ්හවුරු
කිරීම.






දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)
ිා මක ිාස්ම්පාදන හා
ිාා ප්රඒාහණ මණ්ඩා,
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ
දිස්ථත්රික් ා ස්්ය
මධ්යක්ෂක
ප්රාා ශිය, ා ස්්ය බාධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)
ා කකම් පළාත් ා ස්්ය
ා ස්ඒා මමා්යාංශය ස, (සි,ළු
ස්ම්බන්ධිකරණ ක යුතු)
ප්රාා ශිය, ා ස්්ය ා ස්ඒා
මධ්යක්ෂ
දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)
ප්රාා ශීය, ා ස්්ය ා ස්ඒා
මධ්යක්ෂ
ා කකම් පළාත් ා ස්්ය
ා ස්ඒා මමා්යාංශය ස,
දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
ආපදා ස්හන නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රික්ක ස්හ ප්රා ශිය,
දිස්ථත්රික් ිා මක
ා ගොඩනැගිලි ප්යා ේෂණ
නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)

දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)
නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම
(ඒගකිම)









ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා 01/02/03 ඉඒත්ීම
/04/06/0 පැ, 06ක්
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,.
9/10/11)
ඇතුා්
ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා,
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක්ෂක
ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

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

ඉඒත්ීම
පැ, 06ක්
ඇතුා්

















ඉඒත්ීම
පැ, 10ක්
ඇතුා්
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ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක්ෂක
මදාා ා රෝහක
පළාත් පාාන ආ,්න,.
පවුක ා ස්්ය ා ස්ස්කා
ඒතු ා රෝහා
ශ්රි ාාංකා රතු කුරුස් ස්මාි,
කාන්්ා ක යුතු මමා්යාංශය සය
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
ඒතු මධිකාන්
ා ශශය සපාාන නා,කත්ඒ,
ාම නිාධ්ාන්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
පළාත් පාාන ආ,්න,
ඒැස්ලි මානඒ ස්ාංඒ්යධ්න
භාර,
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
ආගමික ස්ථාාන
පාස්ැක බාධ්ාරීන්
ා පොලිසි,
සිස්ක ආරක්ෂක බාකා,.
ස්ා ශය සෂ කා්ය, බාකා,
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ

ඉඒත්ීම
පැ, 12ක්
ඇතුා්

ඉඒත්ීම
පැ, 06ක්
ඇතුා්

16.9 ආපදාඒ ාක්වු කඳවුරු
ඒා ිා, ාබාදිම







16.10 ඒැසිකිලි පහසුකම්
ාබාදීම








16.11 ආපදාඒ ාක්වු

නිඒාස් ා ගොඩනැගිලි ස්හ
පාස්ක ිළන්සිදු කිරීම

/ිළිබස්කර කිරීම
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රාිය ා නොඒන
ිා්යන්්ර ආ,්න
ස්ම්බන්ධීකරණ,.







දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)
නිා ,ෝිය ස්ාමානය
මධිකාන් ිා මක
ිාස්ම්පාදන හා ිාා
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,
පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ









දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
ආපදා ස්හන නිළධ්ාන්
දිස්ථත්රික්ක ස්හ ප්රා ශිය,
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)
පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ
RDH (Regional
Department of Health)

ආපදා කළමනාකරණ
මමා්යාංශය ස,
දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ස්හකාර
මධ්යක්ෂක (ආපදා)
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ
(ඒගකිම)



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

ඉඒත්ීම
පැ, 06ක්
ඇතුා්



ඉඒත්ීම
පැ, 06ක්
ඇතුා්

ිා මකිාස්ම්පාදනහාි
ාාප්රඒාහණමණ්ඩා,.
 පළාත් පාාන ආ,්න,
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
 මහින ා ස්්ය
පරීක්ෂක
 ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිාධ්ාන්
 ස්ථා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන
 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
 INGOS / NGOS
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
ිා මක ා ගොඩනැගිලි
ප්යා ේෂණ ස්ාංස්ධ්ාන,.
පළාත් පාාන ආ,්න,.
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
මහින ා ස්්ය පරීක්ෂක
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ
ස්ා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන
සිස්ක ආරක්ෂක
ා දපා්යතුා ම්න්තුඒ
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
දිස්ථත්රික් ා කකම්
ප්රාා ශිය, ා කකම්

ඉඒත්ීම
පැ, 10ක්
ඇතුා්

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12
2.16.1 අවශ්යතාාවය අුව ආහාර ලබාදී ට
 ියසූ ආොර
 වියළි ආොර

වගකීෙGN,DS
DDMCU,
NDRSC

කටයුතු කිරී .

ආහාර අවශ්යතාාවය්  තාක්මස්ු  කිරී
රජමේ මුදල්
වියදමි් 
ආහාර සැපයුම් ස්ථාන

වගකීෙ

තීරණය කිරී

GN,DS,
DDMU,
NDRSC

පරිතායාග

සමූපකාර
NGO / INGO
ආහාර පිළිමයල කිරීමම් හා මබදා හැරීමම්
ක්ර මදදය තීරණයකිරී

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

මටෝක්  පතාක්

කාල සීොව
තීරණය කි/ ෙ

ලබා දී
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2.16.2 අදාළ ප්රමශශ්වලට ළඟාවිය හැකි

ං ාවත්

සැකසී .

ආපදාවටලක්වූ
ප්රමශශ්වලපිළිසකර කිරී ට

ස්ම්බන්ධිකරණය GN,
DS,DDMCU

වගකීෙ

ඇති

ං ාවත් හදුනා
ගැනී .

සිස්ක ආරක්ෂක
ා දපා්ය්ා ම්න්තු

ං ාවත් පිළිසකර කර
RDA,GA,

DMC,DS,
Tri Forces LGA

ගැනී ට ක්ර මදදයක්

RDA

හදුනා ගැනී

පිළිසකර කළ යුතු ආයතාන
තීරණය කිරී

පාළාත් පාලන
ආය න
ධ්ය

රජය

ප්රාමශයය
මල්කම්
කාර්යාලය
ිග්රා

වගකීෙ
DDMCU,DS, DMC

ාර්ග පිළිසකර කිරී
සම්බ් ධීකරණය
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හා

මස්වක

2.16.3. ආපදාවට ලක් වූ නිවාස පිරිසිදු කිරී ආපිළිසකර
කිරී

වගකීෙ
GN,DS,GA,DDMCU

ආපදාවට ලක් වී ඇති නිවාස
වර්ගීකරණය

සුලු
පිරිසිදු කිරීමම් කණ්ඩායම්
හදුනා ගැනී

අර්ධ්

සම්පූර්ණ
සිවිමආරක් කෂක
සදපාර් සම්න්
තුව
ස්ථා ේච්ඡා
ස්ාංස්ධ්ාන

වගකීෙ
DDMCU,DS,
DMC

හමුදාව

නිවාස පිළිසකර
කිරීමම් සම්බ් ධීකරණය

ප්රාසීයය

වගකීෙ

ෙභාව

DDMC,DS.DMC
නිවාස පිළිසකර කිරී ට
අවශ්ය ්රවය සැපී

වගකීෙ

DDMC,DS.DMC

DMC

නිවාස පිළිසකර කිරී ට
අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනී
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NDRC

2.16.4 ස්නීපාර්වෂක





වගකීෙ
CEA,DMC,DS,police

කගයුතු ෙවුරු කි/ ෙ.

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

සිදුකළ යුතු සනීපාරක්ෂක කටයුතු හදුනා
ගැනී

MOH

අදාළ ආයතාන හදුනා ගැනී

ප්රාමශයය

ස්භා
ා රෝහක

වගකීෙ MOH,LOGA,DMC,DS

සනීපාරක්ෂක කටයුතු
ක්රියාත් ක කිරී
අධීක්ෂණය
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සහ

2.16.5 ියරිසිදු ජලය ස්ම්පාදනය කි/ ෙ.
වගකීෙ GN,DS,LOGA,
NWSDB

ජල නවශය ාවය ෙදුනා ගැනීෙ

ියරිසිදු කි/ ෙග ිතිච ජල
මූලාශ්ර ෙදුනා ගැනීෙ

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කි/ ෙ

වගකීෙ GN,DS,
LOGA,
NWSDB

ජලය දේබදා ෙැරිෙක්රෙදේේදය ෙදුනා ගැනීෙ

සිස්ක ආරක්ෂක
ා දපා්ය්ා 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 පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ.

විදුලිය ො දුරකාන හිඳ වැටීම් ෙදුනාගැනීෙ

ස්දුලි බා
මණ්ඩා,
ප්රාා ශීය, ස්භා

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

ියළිස්කර කි/ දේම් කගයුතු දියත් කි/ ෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
RD/PRD/LGA
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2.16.7 මසෞඛ්ය අවශ්යතාා සම්පාදනය.





ෙදේනෝ ස්ොජීය නවශය ා
ස්ායළධක කගයුතු
දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය.

ඒගීමම
MOH, PHI, HOSPITAL

වගකීෙ
RDHS, MOH, PHI,
HOSPITAL

නදාළ පුශගල කණ්ඩායම් ස්ෙ දේබෝවන දේරෝග වයාප් වන
ප්රදේශශය ෙදුනා ගැනීෙ

දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය කි/ ෙ ස්දො
නදාළ කණ්ඩායම් ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

දේස්ඛ්ය කණ්ඩායම්වලග නවශය පෙසුකම් ස්ැපයීෙ

වගකීෙ
RDHS, MOH,
HOSPITAL

වැඩස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ, නධී්වෂණය ො
ස්ම්බන්ධීකරණය
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2.16.8 තාාවකාලික නිවාස අවශ්යතාා තාහුරු  කිරී .

වගකීෙ
GN, NDRSE, DS

ාවකාලික ළධවාස්නවශය පවුම ස්ංඛ්යාව ෙදුනා ගැනීෙ

වගකීෙ
DS, GN

ාවකාලික ළධවාස් ස්ථාාිය කි/ ෙග සුදුසු ස්ථාාන

MDDD
වගකී
GA, DS, DMC

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

NGO
Red cross
ස්සදච්ඡා
ෙංවිධාන
ත්රිවිධ

හමුදාව

වගකීෙ
DMC, NDRSC

ඉදි කි/ ම් කගයුතු ආරම්ා කි/ ෙ,
නධී්වෂණය

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ.
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2.16.9 අවශ්ය ප්රමශශ් වල ආරක්ෂාව තාහුරු  කිරී .

වගකීෙ
GA,DS, DMC,GN

වගකීෙ
GA,DS, DMC

ආර්වෂාව නවශය ප්රදේශශ ෙදුනා ගැනීම.

ආර්වෂක නංශවලග දැනුම් දීෙ.

වගකීෙ
ආරක්ෂක මාංශය ස

නදාළ ප්රදේශශවලග ආර්වෂාව දේයදවීෙ.
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2.16.10 ආපදාවට ලක් වූ කදුරු  වලට ජලය ලබා දී

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

NDRC

කදවුරු ප්රොණය නනුව ජල ගැංකි තීරණය කි/ ෙ

ජලය ලබාදීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය

ිා ස්ම්පාදන
වකක,
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මහින ා ස්්ය
නිළධ්ාරී

2.16.11 වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දී

වගකීෙ
PHI, GA

කදවුරු නවග ිතිච වැසිකිලි ියළිස්කර කි/ ෙ

වගකීෙ
DMC, NDRSC
GS, NGO/INGO

නවශය ප්රොණයග ජංගෙ වැසිකිලි ලබා දීෙ
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ක්රියාදාෙය 2.16.12 රාජය දේනොවන 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 කි/ ෙ ිINGO, NGO

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

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

වගකීෙ
DMC, NDRSC,
DDMCU, GA

ිා්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 ා්වෂණික ආය න ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි නාොවලිය.

ආපදා කළෙනාකරණ නො යංශය
නෙ
ගරු නො යතුො

කාර්යාල දුරකාන නංක

ෆැ්වස්ථ නංක

0112-665404 /

0112-665306

0112-665298
ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම්

0112-665082

ගරු ළධදේයෝජය නො යතුො

0112-665605

0112665296

0112-665284
ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම්

0112-665084

දේමකම්

0112-665389

0718018700

නතිචදේර්ක දේමකම් ිපරිපාලන

0112-665054

0715567076

නතිචදේර්ක දේමකම් ිස්ංවර්ධන

0112-665013

0777547778

ප්රධාන ගණකාධිකාරි

0112-665079

0713369483

දේජයෂථඨ ස්ෙකාර දේමකම්

0777-808623

ස්ෙකාර දේමකම්

0112-665352

පරිපාලන ළධළධාරි

0112-665185

පරිපාලන නංශය

0112-665170
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ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය- 117 ආ 2670002
නෙ

දුරකාන
ජංගෙ
කාර්යාලය

නතුර

ජී.එම.එස්ථ.දේස්ේනාධීර ෙෙ ා

නධය්වෂ ජනරාම

0773957896

0112136100

ආර්.පී. ස්ෙර්වදේකොඩි ෙෙ ා

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම

0773957909

0112136101

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න
ා මා නස්,

මධ්යක්ෂ (මඒම කිරීම්
ප්යා ේෂණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න)

0772320525

0112136141

ා ේ.මම්.මස්ථ.ි,ීමර මහ්ා

මධ්යක්ෂ (ා පරසූදානම්)

0773957898

0112136180

සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා

මධ්යක්ෂ (දැනුඒත් කිරීම්)

0772320533

0112136201

බ්රිා වඩි,්ය මතුා ආන්,රත්න

මධ්යක්ෂ (හදිසි ා මා හයුම්)

0773957903

0112136220

0773957908

0112136241

0772320530

0112136242

0772320527

0112136260

ා ේ.මම්.ව.ආ්ය. ි,රත්න මහ්ා
ා ක්.ව.ඩී.පී.ා ක්. ා කොඩිප්ිළලි
මහ්ා
ව.ආ්ය.මම්.පී.රත්නා,ක මහ්ා
ා ක්.ව.නිශය සාන්් මහ්ා
ශ්රිමාක ස්මන්සින් මහ්ා
නුඒන් මදඒන්ආරච්චි මහ්ා
ාතුර ලි,නාරච්චි මහ්ා
ස්ාරාංගා ස්්ානා ව
ශය සාන් ප මරණ මහ්ා
හිරාන්  මාකරත්න මහ්ා
ටී.ඩබ්.ා ක්.මයි.ර්ෂථපකුමාර මහ්ා

නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ හදිසි
ා මා හයුම් (රා.ඉ)
නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ පූ්යඒ
දැනුම්දීම් (රා.ඉ)
නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ මානඒ
ස්ම්පත් (රා.ඉ)
නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ මුදක
(රා.ඉ)
ස්හකාර මධ්යක්ෂ
(ප්යා ේෂණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න)
ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ා පර
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්)
ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ා පර
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්)
ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ර්ු ණු
හා දැනුඒත් කිරීම්)
ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ර්ු ණු
හා දැනුඒත් කිරීම්)
ස්හකාර මධ්යක්ෂ හදිසි
ා මා හයුම්
ස්හකාර මධ්යක්ෂ හදිසි
ා මා හයුම්
51

0773957899

0112136270

0773957907

0112136166

0773957906

0112136182

0773957901

0112136181

0772091597

0112136203

0773957902

0112136202

0772320531
0772130754

0112136224
0112136231

තුෂි් ා ඒදයරත්න මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක්ෂ
ස්න්නිා ේදන

0772129174

ිානක හඳුන්ප මරණ මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක්ෂ (මාධ්ය)

0773957897

0112136243

ා ේ.මච්.පී.ි,ාත් මහ්ා

මභයන්්ර ස්ගණක

0772320532

0112136115

ඉා නෝකා හස්න් ම රාිපක්ෂ

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0773481695

0112136260

මස්ථ.මන්.ි,සිාංහ

මූාය නිාධ්ාරී

0774940343

0112136275

0112136236

a දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ ඒකක (DDMCU)

දිස්ථත්රි්වකය

නෙ

කාර්යාලය

දුරකාන නංක

1

මම්පාර

ta'tia'tï' සි,ාශ මහ්ා

0632222218

0773957883

2

මනුරාධ්ර්ර,

ා ක්.ව.ඩී.ා ක්.මස්ථ.බන්ඩාර
මහ්ා

0252234817

0773957881

3

බදුකා

ඉ.මම්.මක.උද,කුමාර මහ්ා

0552224751

0773957880

4

මඩකාර්ඒ

මස්ථ.ඉන්පරාින් මහ්ා

0652227701

0773957885

5

ා කොළඹ

මම්.මම්.පී.මම්.මාරසිාංහ

0112434028

0773957870

6

ගාකා

ලු ම්න් ක්යනක
පී.ඩී.ා ක්.ිම.මස්ථ. රත්නා,ක

0912227315

0773957873

7

ගම්පහ

ව.මම්.ව.මන්.ාන්්රසින්
මහ්ා

0332234671

0773957871

8

හම්බන්ා ්ො

යු.මක.ආ්ය.මස්ථ.ගුනසිාංහ
මහ්ා

0472256463

0773957875

9

,ාපන,

මස්ථ. රස් මහ්ා

0212221676

773957894

10

කළු්ර

ලු ම්න් ක්යනක
මයි.ිළ.ි,සිාංහ

0342222912

0773957872

11

මහනුඒර

මයි.ව.රනීමර මහ්ා

0812202697

0773957878
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12

කෑගකා

ා ක්.ජි.මම්.ිගත් මහ්ා

0352222603

0773957876

13

කිලිා නොච්චි,

ටි.මන්.සූ්ය,රාේ මහ්ා

0212285330

0772320528

14

කුරුණෑගා

මම්.ආ්ය.ව.ස්රාේ දිස්ාන,ක
මහ්ා

0372221709

0773957884

15

මන්නාරම

මම්.ව.සි.මම්.න්,ාස්ථ මහ්ා

0232250133

0772320529

16

මා්ා ක

ාමින්ද මමරීමර මහ්ා

0662230926

0773957890

17

මා්ර

ලු ම්න් ක්යනක
යු.ව.ිළ.හා බ්සින්ඒ්යධ්න

0412234134

0773957874

18

ා මොණරාගා

ව.මච්.රීමන්්ර මහ්ා

0552276867

0773957889

19

මුා මේ

මච්.ජි.ඩි.ප්රි,න්් මහ්ා

0212290054

0773957886

20

නුඒරමිබ,

මච්.මම්.මම්.බන්ඩාර මහ්ා

0522222113

0773957879

21

ා පොා ළොන්නරුඒ

ිළ.ා ක්.යු.මස්ථ.ා ක්.නාන,ක්
කාර මහ්ා

0272226676

0773957882

22

ර්ත්්ාම

ිළ.ව.ා ි.ා රොඩ්න්ා ගෝ මහ්ා

0322265756

0773957888

23

රත්නර්ර,

මස්ථ.මච්.මම්.මාංජුා මහ්ා

0452222991

0773957877

24

ත්රිකුණාමා,

ා ක්.සුගුනදාස්ථ මහ්ා

0262224711

0772395788
4

25

ඒවුනි,ාඒ

මන්.සූන්,රාේ මහ්ා

024222553

0773957892

ජාතිචක ස්ෙනදේස්ේවා ෙධයස්ථාානය - 0112-665702
නං

දිස්ථත්රි්වකය

නෙ

දුරකාන නංක
0773550134

1

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය

නින. සී . පතිචරාජ
(නධය්වෂක

2

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය

ස්දිශාළධ එම .යශදේදහිදේේ

+94112665221

3

දේකොළඹ (ප්රධාන
කාර්යාලය

දේේ.ඒ.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි

+94112665221

4

ා කොළඹ

නන්දසින්

778819389

53

5

කළු්ර

ක්රිෂාන් මහ්ා

071-3404987/ 0776368763

6

මා්ා ක

ජීඒනි මි,

718259813

7

නුඒරමිබ,

ස් ම,ා ේළු මහ්ා

714464785

8

මහනුඒර

ාාන්දනි මි,

714395435

9

ගම්පහ

කුසුම්සින් මහ්ා

710330522

10

ර්ත්්ාම

ාමින්ද මහ්ා

773489042

11

රත්නර්ර

කාමාර මහ්ා

714408835

12

කෑගකා

සුදන්් මහ්ා

0716319695/ 0779127597

13

මනුරාධ්ර්ර,

ලි,නගමා ව මහ්ා

718025181

14

බදුකා

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,

ා ස්කඒ මරාිස්,ම් මහ්ා

775486479 779349999

21

ගාකා

ඉසුරු මහ්ා

710330179

22

හම්බන්ා ්ො

නීක මහ්ා

778287874

23

මඩකාර්ඒ

සිඒනාදන් මහ්ා

776402324

24

ා මොණරාගා

සුා ශශය සථ මහ්ා

712166000

25

,ාපන,

ඒ,ාමේ මි,

773222853

26

ා පොා ළොන්නරුඒ

ාමින්ද මහ්ා

0711306896 0728399508
0783450475

54

වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව
නෙ

දුරකාන

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

M.
Thuraisingham
Eng

නධය්වෂ ජනරාම

077-3732854

011-2584984

011-2505890

T.P මකස්ස්ථ

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම

මහ්ා

071-8344337

011-2586839

011-2055413

(System Management)

S.L.

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම

071-8247486

011-2586311

011-2586311

නධය්වෂ (Hydrology)

071-8440761

011-2581636

011-2581636

නධය්වෂ (Engineering Geology)

071-4399316

011-2504677

011-2504677

නධය්වෂ (Engineering, Scientific

071-3058912

011-2586781

011-2586781

ා මොා හොමඩ්
මලි,ාස්ථ මහ්ා

(Regional Development &
Construction)

P.

ා හමේටිආරච්චි
මහත්මි,
M.M. මහරුෆථ
මහ්ා
G.P.

ගුණඒ්යධ්න
මහ්ා

& Technological Services)

ජාතිචක දේගොඩනැන්ලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධානය
දුරකාන
නෙ

නතුර

ජංගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

ආාා්ය, ආසින්
කරුණඒ්යධ්න

නධය්වෂ ජනරාම

-

011-2 505 149

011-2 502 611

R.M.S. බාංඩාර මහ්ා

නධය්වෂ

-

011-2 588 946

011-2 589 943

-

011-2 588 946

011-2 502 611

-

011-2 588 946

011-2 556 003

කිෂන් සුග්පාා මහ්ා
K.N. බාංඩාර මහ්ා

නධය්වෂ
නධය්වෂ
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කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව නම

්නතුර

දුරකාන - 011 2664746 /2686686
(ෆැක්ස්ථ 011 268311)
ිාංගම

කා්ය,ාා,

ෆැක්ස්ථ

Mr. S Premalal

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

Mr. A.K.
Karunanayake

Director
(Forecasting and Decision
Support)

+94773050535

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

Deputy Director

+94 112 698
311

+94 112 686 499

+94 112 691 443

011 268311

+94774368390 +94 112 694 582

භුවිදයා ස්මීය ්වෂණ ො ප 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.සිරිවර්
ධන

ළධදේයෝජය නධය්වෂ (Geology)

011-2886287

071-8063205

011-2887825

පදය ද සිමවා

ස්ෙකාර නධය්වෂ

071-7970797

011-2886277

011-2886695
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ඇමුණුම්

02

සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ සංවර්ධ්න නිලධ්ාරි් 
න

තානතුර

ටි.එම්.ටි.ෙම්පත්
බණ්ඩාර

මකොට්ඨාශ්ය ජංග

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

ටි.එම්.ටි.ෙම්පත්
බණ්ඩාර

ෙංවර්ධන

සක් ක.එම්.එස්.යු.කුමාර

ෙංවර්ධන

නාසේ (වැ.බ.)

දු.අ. මස්වා ස්. දු.
අ.

078-3415850

2279038
ටුයාගල

078-3415850

නිළධාන්
වරාගම

077-5304692

සක් ක.එම්.වජිරා ශාන්ති
ටුය

ෙංවර්ධන

ඩී.එම්.වෙන්

බුීධම

077-8942356

අඹගහපිටිය

077-2654116

බරවාය

077-0170668

පමසලසවල

077-2991383

නිළධාන්

0552279038

ආර්.සේ.ඩබ්.ඒ.පි.පි.කුමා ෙංවර්ධන
ර
නිළධාන්

ෙංවර්ධන

0552279038

අම්රසින් ෙංවර්ධන

සක් ක.එම්.කුමාන්
දිොනායක ටුය

0552279038

නිළධාන්

ෙංවර්ධන

0552279038

නිළධාන්

ඩී.එම්.එස්.කුමාර
දිොනායක

0552279038

සක් ක.එම්.එන්.පී බණ්ඩාර ෙංවර්ධන
ටුය
නිළධාන්
ෙංවර්ධන

0552279038

නිළධාන්

ජී.ඩී.එම්.එස්.එස්.අයි.බ
ණ්ඩාර

055-

සදරසගොඩ
(වැ.බ.)

071-5860538

සකොටාසගොඩ

077-1289800

0552279038

නිළධාන්

0552279038

නිළධාන්

ඩි.එම්.එන්.ප්රසබදදනී ටුය ෙංවර්ධන
නිළධාන්
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මුතුකණ්ඩිය
(වැ.බ.)

071-2320205

ගම අමුණ
(වැ.බ.)

078-9129640

0552279038
0552279038

සක් ක.එම්.වජිරා ශාන්ති
ටුය

ෙංවර්ධන

සක් ක.එම්.කුමාන්
එස්.දිොනායක
ඩී.එම්.වෙන්

077-0170668

නිළධාන්

ෙමණලබැීධ
(වැ.බ.)

ෙංවර්ධන

යකදුරාව

071-2320205

2279038

නිළධාන්
077-2991383

නිළධාන්

සගොවිඳුපුර
(වැ.බ.)

ආර්.සේ.ඩබ්.ඒ.පී.පී.
කුමාර

ෙංවර්ධන

නැදගල

071-5860538

ඩී.එම්.එස්.කුමාර
දිොනායක

ෙංවර්ධන

සක් ක.එම්.එස්.යු.කුමාර

ෙංවර්ධන

කූරගම්මන
(වැ.බ.)

077-1289800

ටී.එම්.එස්.එන්.බණ්ඩාර ෙංවර්ධන
ටුය
නිළධාන්

සියඹලාණ්ඩුව

071-8833636

සකොඩයාන

071-5932329

මහකළුසගොමල 071-9591317

ෙංවර්ධන

ඩී.එම්.එන්. ප්රසබදදනී
ටුය

ෙංවර්ධන

සේ.පී.පී.එන්.සුදර්ශණි
ටුය

ෙංවර්ධන

055-

055-

0552279038

ටී.එම්.එස්.එන්.බණ්ඩාර ෙංවර්ධන
ටුය
නිළධාන්

සේ.පී.පී.එන්.සුදර්ශණි
ටුය

2279038

2279038

නිළධාන්

ෙංවර්ධන

055-

2279038

නිළධාන්

සක් ක.එම්.එම.උදයරත්න
ටුය

0552279038

කළුසගොමලයාය( 0775304692
වැ.බ.)

නිළධාන්

ෙංවර්ධන

0552279038

නිළධාන්

ඩී.එම්.චන්ද්රිකා කුමාන්
ටුය

0552279038

නිළධාන්

ෙංවර්ධන

0552279038

අම්රසින් ෙංවර්ධන

සක් ක.එම්.ඩී.රත්න
බණ්ඩාර

055-

මුඩුගම (වැ.බ.)

071-8833636

0552279038

විජි

පුර

071-9311349

නිළධාන්

0552279038

රුහුණුදනදව

071-2860890

නිළධාන්

0552279038

මානාභරණ

078-9129640

නිළධාන්

0552279038

සහළමුමල
(වැ.බ.)

නිළධාන්
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071-2860890

0552279038

ආර්.එම්.සී.පී.රත්නායක ෙංවර්ධන
ටුය
නිළධාන්
සක් ක.එම්.අයි.ෙරත්
ධර්මදාෙ ටුය

ෙංවර්ධන

ඩී.එම්.චන්ද්රිකා කුමාන්
ටුය

ෙංවර්ධන

සක් ක.එම්.සුසන්ත්රා ටුය

 කවුසලයාය

071-7260795

2279038
055-

ම්ගගහ කවුල

නිළධාන්

2279038
071-9591317

නිළධාන්

කරඹසගොඩ
(වැ.බ.)

ෙංවර්ධන

පමසලගම

071-0129251

වත්සත්ගම
(වැ.බ.)

077-3896471

078-3522160

නිළධාන්

ඇතිමසම
ජනපදය

ආර්.එම්.නිමටුණි
රත්නායක ටුය

ෙංවර්ධන

තිස්ෙපුර

077-5211955

එච්.එම්.ආර්.සේමමාලී
ටුය

ෙංවර්ධන

ආර්.එම්.නදිකා
ප්රියදරශනි ටුය

ෙංවර්ධන

නිළධාන්

ඩබ්.එම්.පී මධුවන්ති ටුය ෙංවර්ධන

0552279038

විජයපුර

077-2321267

0552279038

පැරකුම්පුර

077-4904382

නිළධාන්

0552279038

ඩී.එම්.ටී.ආර්.දිොනායක ෙංවර්ධන

ගැමුණුපුර

071-2928968

නිළධාන්

0552279038

ඩබ්.එම්.පී.මධුවන්ති ටුය ෙංවර්ධන

ටුණිපුර (වැ.බ.)

078-3522160

නිළධාන්

ෙංවර්ධන

0552279038

නිළධාන්

ටි.බී.එම්.බණ්ඩාර
මහ ා

0552279038

නිළධාන්

ෙංවර්ධන

0552279038

ෙංවර්ධන

ආර්.එම්.නදිකා
ප්රියදරශනි ටුය

0552279038

නිළධාන්
ටී.බී.එම්.බණ්ඩාර
මහ ා

055-

0552279038

සින්පුර (වැ.බ.)

077-4904382

නිළධාන්

0552279038

සකොටියාගල.

077-3896471

නිළධාන්

0552279038

ඩී.එම්.ටී.ආර්.දිොනායක ෙංවර්ධන

ඇතිමසම (වැ.බ.) 071-2928968

නිළධාන්

0552279038
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ආර්.එම්.ඒ.බන්දුල
මහ ා

ෙංවර්ධන

ආර්.එම්.ඒ.බන්දුල
මහ ා

ෙංවර්ධන

විලඔය (වැ.බ.)

නිළධාන්
පහ අරාව

071-3463893

නිළධාන්

0552279038

ගැරුසහළ

ආර්.එම්.වෙන් ා කුමාන් ෙංවර්ධන
ටුය
නිළධාන්

 කඹුලාසවල

077-5149887

0552279038

071-8430256

0552279038

ෙංවර්ධන

සදොඹගහසවල

077-8392760

නිළධාන්

0552279038

සක් ක.එම්.යු.එන්.බණ්ඩාර ෙංවර්ධන
ටුය
නිළධාන්

ලියන්සගොමල

එම්.ජී.එස්.ගුණසිංහ ටුය ෙංවර්ධන

සකොටියාසගොඩ 071-2095689

071-5466730

0552279038

නිළධාන්

0552279038

සක් ක.එම්.වෙන් ා කුමාන් ෙංවර්ධන
සමය
නිළධාන්
ටී.ආර්.එම්.නයනා
කුමාරී ටුය

0552279038

ඩබ්.එස්.වයි.ඒ.යු.විරමර ෙංවර්ධන
ත්නටුය
නිළධාන්

ඩි.එම්. කත්සින්
දිොනායක

071-3463893

සබරළියසපොල

071-0924216

0552279038

ෙංවර්ධන

ඉඳිගස්ඇමල

077-2299274

නිළධාන්

0552279038

සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ කිකරකර්
පර්මේෂණ නිළධ්ාරි් 
සීවිකා කුමාන්
ලියනසේ

කෘෂි. පර්.
නිලධාන්

ඇතිමසම
554984044

කෘෂි. පර්.
අයි.එච්.නිමමසින්

ඇතිමසම

නිලධාන්

055-

ඇතිමසම

නිලධාන්

4928485
725827739

කෘෂි. පර්.
ඒ.ජි.ෙමරසස්කර

055-4928485
552278148

කෘෂි. පර්.
ඩී.එම්.රත්නායක

055-4928485

055-

ඇතිමසම

නිලධාන්

4928485
718932335
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ඩී.එම්.රත්නසින්
දිොනායක
සක් ක.එම්.දයාරත්න
බංඩා
සේ.එම්.චන්ද්රා
මමකාන්ති

කෘෂි. පර්.
නිලධාන්

4928485
771736050

කෘෂි. පර්.
නිලධාන්

4928485
728711280

කෘෂි. පර්.
නිලධාන්

4928485
771475634

නිලධාන්

4928485
779665432

නිලධාන්

4928485
725223256

නිලධාන්

4928485
774662591

නිලධාන්

4928485
773409023

නිලධාන්

4928485
725462577

වයි.ඩි.ප්රසබදධනි
නිලංගිකා

නිලධාන්

4928485
775233788

ඩබ්.එම්.නිලූකා
දමයන්ති

055-

ඇතිමසම

නිලධාන්

4928485
713812201
055-

ඇතිමසම

නිලධාන්

759506680

කෘෂි. පර්.
නිලධාන්

717352360

776917083

කෘෂි. පර්.

ඇතිමසම

නිලධාන්

4928485
055-

ඇතිමසම

නිලධාන්

4928485
055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
ස මංො ඉරුෂි

055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
ඩී.එම්.චාමලි චිත්රාංගනි

055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
වයි.ඩී.අජිත් රූපසිංහ.

055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
පී.ජී.ජයවර්ධන

055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.ජි.රත්නායක

055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.කුසුම් ප්රියංගා

055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
ටී.එම්.සීලවතී

055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
සක් ක.එම්.ධර්මදාෙ

055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
සක් ක.එම්.කීර්ති බන්ඩාර

055-

ඇතිමසම

4928485
0554928485
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එම්.එස්.සි.ලක් කටුණි
මදුසිංහ

කෘෂි. පර්.
නිලධාන්

714186863

කෘෂි. පර්.
ඩී.එම්.ජි.ෙංජීව

නිලධාන්

716662602
සියඹලාණ්ඩුව

ටී.එම්.සරොහි
ලක් කෂ්මන් බණ්ඩාර

සියඹලාණ්ඩුව

ඩබ්ලිද.එම්.සෙදමරත්
න.

555680135

ඒ.ජී.ඩී.සුමුදුනී
දිොනායක.

නිලධාන්

2279165
554980924

කෘෂි. පර්.

ආර්.එම්.ෙමරසකොන්
බණ්ඩා

නිලධාන්

2279165
718236198

නිලධාන්

2279165
555738650

කෘෂි. පර්.

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
723778595
055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
718089814

කෘෂි. පර්.

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
718072825
055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
555682023

කෘෂි. පර්.

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
555755476
055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
555783626

කෘෂි. පර්.
ඒ.එම්.මහින්ද

055-

සියඹලාණ්ඩුව

කෘෂි. පර්.
ඩී.ජි.චන්ද්රාවතී

055-

සියඹලාණ්ඩුව

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.විමලරත්න

055-

සියඹලාණ්ඩුව

කෘෂි. පර්.
සක් ක.එම්.උපසස්න.

055-2279165

නිලධාන්

කෘෂි. පර්.
ඩී.එම්.පුංචි මහත් යා

055-2279165
715524910

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.පුංචි සනදනා

4928485

නිලධාන්
කෘෂි. පර්.

ටී.එච්.සක් කමා ප්රියන්ති

4928485
055-

ඇතිමසම

කෘෂි. පර්.
ආර්.ඒ.ජයරත්න

055-

ඇතිමසම

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
555721747
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කෘෂි. පර්.
ඩී.එම්.මුතුබණ්ඩා

නිලධාන්

2279165
555688935

කෘෂි. පර්.
ඒ.එම්. කන්බණ්ඩා

එච්.පී.ඉන්දික ප්රභාත්
කුමාර

නිලධාන්

2279165
555712460

නිලධාන්

2279165
555685338

කෘෂි. පර්.

බී.ආර්.එම්.චින් ක
දර්ශන

නිලධාන්

2279165
718273047

නිලධාන්

2279165
554917696

ඩී.එම්.රංජිත්
දිොනායක
උපුම ජානක
පුෂ්පකුමාර
සක් ක.පි.එන්
මධුවන්තිකා

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
723423601

කෘෂි. පර්.

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
718960959
055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
555672331

කෘෂි. පර්.
එම්.ආර්.සිසේරා

055-

සියඹලාණ්ඩුව

කෘෂි. පර්.
බී.එම්.චන්ද්රදාෙ

055-

සියඹලාණ්ඩුව

කෘෂි. පර්.
ඩබ්ලිද.එම්.ගුණරත්න

055-

සියඹලාණ්ඩුව

කෘෂි. පර්.
ඒ.එම්.අම්ර බණ්ඩාර

055-

සියඹලාණ්ඩුව

කෘෂි. පර්.
සක් ක.එම්.විමලසස්න

055-

සියඹලාණ්ඩුව

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
718960962

කෘෂි. පර්.

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
728279799

කෘෂි. පර්.

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165
725630773

කෘෂි. පර්.

055-

සියඹලාණ්ඩුව

නිලධාන්

2279165

සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ ස ිශ
සංවර්ධ්න නිලධ්ාරි් 
ටි.එම්.අම්ලාවති

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

 කවුසමයාය
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0726317365

සක් ක.එම්.චටුන්ද තුෂාර
චන්දන මයා

ෙමෘ. ෙං.

පි.ආර්.රත්නකුමාර
මයා

ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.කරුණාවති
ටුය

ෙමෘ. ෙං.

පි.එම්.අසශදකා
නිමටුණි ටුය

ෙමෘ. ෙං.

ඩි.එම්.සේමරත්න මයා

ෙමෘ. ෙං.

සක් ක.එම්.රත්නායක
මයා

0724727467

සියඹලාණ්ඩුව

0710800184

විජි

0717929998

නිලධාන්

නිලධාන්
පුර

නිලධාන්
කරඹසගොඩ

0715980160

0728283312

නිලධාන්

මහකළුසගොම
ල

ෙමෘ. ෙං.

පමසමගම

0756247088

මානාභරණ

0717617566

රුහුණුදනදව

0776110389

සහලමුමල

0773079914

යක් කකදුරාව

0725726800

කලාප
ෙහකාර/
ෙමනලබැීද
වෙම
මුතුකණ්ඩිය

0724727495

කලාප
ෙහකාර/
බරවාය වෙම
කළුසගොමලයා
ය
/සකොටාසගොඩ

0718488412

නිලධාන්

නිලධාන්

ඩි.එම්.අතුල දිොනායක ෙමෘ. ෙං.
මයා
නිලධාන්
ගාටුණි එදින්සිංහ මයා

මඩුගම

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

සක් ක.ඒ.පියසීලි ටුය

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

සක් ක.එම්.නන්දාවති ටුය

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ප්රටුලා උසීනි ද සිමවා

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

එස්.එම්.ජයවර්ධන
මයා

ෙමෘ. ෙං.

සක් ක.පි.ජි.මමත්රිපාල
මයා

ෙමෘ. ෙං.

ජි.එම්.යරාණි ටුය

ෙමෘ. ෙං.

-

නිලධාන්

නිලධාන්

නිලධාන්
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0775278500

ඩි.එම්.කරුණාරත්න
මයා

ෙමෘ. ෙං.

ටි.යු. කන්වන්සත් මයා

ෙමෘ. ෙං.

ගමඅමුණ

0754334297

නාසේ

0779472640

කූරගම්මන

0750965396

නැදගල

0775037707

නිලධාන්

නිලධාන්
සක් ක.එම්.බංඩාර
මැණිකා ටුය

ෙමෘ. ෙං.

ඩි.එම්.ගුණපාල මයා

ෙමෘ. ෙං.

නිලධාන්

නිලධාන්
ඩි.එම්.සෙදමපාල මයා

ෙමෘ. ෙං.

සදරසගොඩ

-

පමසමසවල

0772555702

සගොවිදුපුර

0721224374

වරාගම

0772519186

අඹගහපිටිය

0779365738

බුීදම

0711592845

මීයාගල

0771804829

ගුරුසහල

0713053647

සකොඩයාන

0719882156

සකොටියාසගොඩ

0713633294

නිලධාන්
ඩි.එම්.සුදුබංඩා මයා

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ඩි.එම්.ධම්ටුකා කුමාන්
ටුය

ෙමෘ. ෙං.

ඒ.එම්.ගුණවර්ධන මයා

ෙමෘ. ෙං.

නිලධාන්

නිලධාන්
සක් ක.එම්.මහින්ද
බංඩාර මයා

ෙමෘ. ෙං.

සක් ක.එම්.චන්ද්රාවති ටුය

ෙමෘ. ෙං.

නිලධාන්

නිලධාන්
ආර්.එම්.ධර්මපාල මයා

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ආර්.එම්.වෙන් ා
රත්නායක ටුය

ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.ඉන්ද්රාවති ටුය

ෙමෘ. ෙං.

නිලධාන්

නිලධාන්
එම්.අමාලි අම්ෂිකා ටුය

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්
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එම්.එම.අචලා
ස්වර්ණපාලිකා ටුය

ෙමෘ. ෙං.

ආර්.ආර්.සුදුබංඩා මයා

ෙමෘ. ෙං.

ඉදිගස්ඇමල

0719553235

ම්ගගහ කවුල

0724080266

පහ අරාව

0722821415

ලියන්සගොමල

0724914357

 කඹුලාසවල

0725225256

සබරලියසපොල

0724095010

සදොඹගහසවල

0715229164

කලාප ෙහකාර
/
ඇතිමසම වෙම
විජයපුර

0773886490

තිස්ෙපුර

0771950398

ටුණිපුර

0779628008

වත්සත්ගම

0777887565

විලඔය

0778290190

ගැමුණුපුර

0773070024

නිලධාන්

නිලධාන්
සක් ක.එම්.සේමදාෙ මයා

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

නමපිකා දිලානි ද සිමවා ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්
ඩි.සුජිවා ෙංජීවනි ටුය

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ආර්.ආර්. රංග
දිොනායක මයා

ෙමෘ. ෙං.

ජි.එච්.ධම්ටුකා නීලමනි
ටුය

ෙමෘ. ෙං.

සක් ක.පි.එම්.ෙන්ධයා
කාන්යවෙම් ටුය

ෙමෘ. ෙං.

ඒ.ජි.සුග

ෙමෘ. ෙං.

පාල මයා

නිලධාන්

නිලධාන්

නිලධාන්

0772008012

නිලධාන්
ටි.එම්.කමලාවති ටුය

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ආර්.එම්.චන්ද්රාවති ටුය

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ආර්.එම්.කරුණාසස්න
මයා

ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.කරුණාරත්න
මයා

ෙමෘ. ෙං.

එම්.එම්.ජයරත්න මයා

ෙමෘ. ෙං.

නිලධාන්

නිලධාන්

නිලධාන්
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ටි.එම්.අයි.එම්.කුමාන්හ
ාාටු ටුය

ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.යෙවති ටුය

0771131732

නිලධාන්

ඇතිමසම
ජනපදය

ෙමෘ. ෙං.

පැරකුම්පුර

0772657750

සින්පුර

0773532083

සකොටියාගල

0773251462

නිලධාන්
ආර්.එම්.චන්ද්රාවති ටුය

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ජි.එම්.රත්නාවති ටුය

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ සහනමස්වා
නිලධ්ාරි
ඩි.බී.නිමම ශාන්

ෙහනසස්වා

සියඹලාණ්ඩුව

078-2677509

0552279165

සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ වැහිටි න නිලධ්ාරි
නැ

-

-

-

-

සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ වනිතාා කටයුතු
නිලධ්ාරි
නැ

-

-

-

-

සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ ළ ා ටිමිකම්
ප්රවර්ධ්න නිලධ්ාරි
ඒ.ජි.බන්ඩාර

ළමා හිටුකම්

සියඹලාණ්ඩුව

071-5175026

0552279165

සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ ස ාජ මස්වා
නිලධ්ාරි
ආර්.එම්.අටුල බණඩාර

ොමාජ සස්වා
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සියඹලාණ්ඩුව

0713068090

0552279165

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ සංවර්ධ්න
නිලධ්ාරි් 
ඩී.එම්.නිලුකා සරොෂානී

ෙංවර්ධන

යකුරාව

017-0175602

නිලධාන්

0552250044

ඩී.එම්.සුරංගප්රිය
ෙම්පත්

ෙංවර්ධන
නිලධාන්

මඩුසකොටන්අරා 071-1699753 055ව
2250044

සක් ක.ආර්.එස්.සන්රංග

ෙංවර්ධන

පුස්ෙැමලාව

නිලධාන්

2250044

ආර්.එම්.මන්ජුල ජයලත් ෙංවර්ධන

සත්රේපහුව

නිලධාන්
පී.සක් ක.ප්රීතිකා චාන්දනී

ෙංවර්ධන

071-9892047 055-

අලුසපො

2250044

ඩී.එම්.වජිර සස්නාරත්න ෙංවර්ධන

මඩුගස්මුමල

නිලධාන්

076-7764192 055-

වාසිපන

නිලධාන්
ෙංවර්ධන

ඩී.එම්.සුරංගප්රිය
ෙම්පත්

ෙංවර්ධන

සක් ක.එම්.ඉන්දික
සකදනාර

ෙංවර්ධන

වෙන් ා සේමකුමාන්

ෙංවර්ධන

2250044
මාලිගා

ැන්න

නිලධාන්
මඩමගම

නිලධාන්

071-1699753 0552250044

වෑකුඹුර

නිලධාන්

071-5669405 0552250044

කරවිල

071-2831179 0552250044

ෙංවර්ධන

ලාවගම

නිලධාන්
ඩී.එම්.අරුණ ශාන්

077-442539 0552250044

නිලධාන්
ආර්.එම්.මංජුල ජයලත්

071-6147080 0552250044

ෙංවර්ධන

ආර්.එම්.ඉන්ද්රානී
ප්රියදර්ශනී

071-8960212 0552250044

නිලධාන්

දිනූෂා ෙඳමාලි

071-1439420 055-

071-8960212 0552250044

ෙංවර්ධන

මයිසයොක් කකා
වත්

නිලධාන්
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075-2693531 0552250044

සක් ක.සක් ක.රංජිත් ගුනපාල ෙංවර්ධන

ගැඩවිල

නිලධාන්

2250044

ඒ.ඒ.එස්.එම.ෙමරසස්ක ෙංවර්ධන
ර
නිලධාන්

පමසමගම

ආර්.එම්.පීටුණි ෙඳමාලි ෙංවර්ධන

ඇමල

මයිලගස් ැන්න 071-5385611 0552250044

ෙංවර්ධන

වරාසදොල

නිලධාන්
සකොටමුදුන

නිලධාන්
රණුගමල

නිලධාන්
අංකඩ

නිලධාන්

එම්.ඩී.නිශාන්
විසේසුන්දර

ෙංවර්ධන

එම්.ඩී.නිශාන්
විසේසුන්දර

ෙංවර්ධන

එස්.ස්වර්ණල
සුදුසිංහ

ටුයනකඳුර

නිලධාන්
ඇත්පට්ටිය

සීවතුර

ෙංවර්ධන

071-7481698 0552250044

හිඟුරුකඩුව

නිලධාන්

සක් ක.එම්.ක්රිොන්ති
සේමල ා

071-7481698 0552250044

ෙංවර්ධන

ෙංවර්ධන

072-6047039 0552250044

නිලධාන්

වී.ජී.යසරදමාලා
සුදර්ශනී

071-7769080 0552250044

නිලධාන්

ා

076-7269901 0552250044

ෙංවර්ධන

ෙංවර්ධන

077-8413353 0552250044

ෙංවර්ධන

ඒ.එම්.සමොනිකා
ප්රියංගනී

075-2696148 0552250044

ඩී.එම්.නිසරදෂා ලෙන්ති ෙංවර්ධන

ජී.එම්.රන්දික සුසනත්

072-6979798 0552250044

ඒ.ඒ.එස්.එම.ෙමරසස්ක ෙංවර්ධන
ර
නිලධාන්

අම්ෂා

071-5385611 0552250044

නිලධාන්

ඩී.එම්.ශ්රියානි
දිොනායක

077-6247174 055-

071-4047699 0552250044

දඹගහසවල

නිලධාන්

071-3597476 0552250044

කැලිවැස්ෙ

නිලධාන්

072-1142249 0552250044

69

සක් ක.එම්.සිසිර කුමාර

ඩී.එම්.ෙන්දයා කුමුදුනි

ෙංවර්ධන
නිලධාන්

සබොගහපැලැස් 071-5850361 055ෙ
2250044

ෙංවර්ධන

සමොරව වගම

නිලධාන්

071-2265256 0552250044
072-5521446 055-

නිලධාන්

ලුණුගල
ජනපදය

සක් ක.සක් ක.රංජිත්
ගුණපාල

ෙංවර්ධන

නාරංවත්

077-6247174 055-

ඩබ්.එස්.සක් ක.වඩුසේ

ෙංවර්ධන

සක් ක.එම්.සර්ණුකා

ෙංවර්ධන

නිලධාන්

2250044
අ

ල

නිලධාන්
ඩබ්.එස්.සක් ක.වඩුසේ

පුන්සිසිගම

නිලධාන්
මුතුසකලියාව

නිලධාන්

සක් ක.එම්.සිසිර සේරත්

ෙංවර්ධන

ඇත් ලාමුමල

නිලධාන්
මීගහයාය

එච්.එම්.සුසර්නි පාලිකා

ෙංවර්ධන

මඩුගහපට්ටිය

කළගහ කවුල

වජිර සස්නාරත්න

ෙංවර්ධන

077-3103703 0552250044

කව ගහගමසේ 071-0495708 055-

නිලධාන්
ෙංවර්ධන

071-1439420 0552250044

නිලධාන්

ආර්.එම්. නූජා
දිමරුක් කෂි

071-5850361 0552250044

නිලධාන්
ෙංවර්ධන

071-3415844 0552250044

ෙංවර්ධන

ආර්.එම්.වෙන්
රත්නායක

075-9587620 0552250044

නිලධාන්
සක් ක.ආර්.එස්.සන්රංග

071-5745685 0552250044

එස්.එම්.ජානක ෙම්පත් ෙංවර්ධන

ෙංවර්ධන

071-5745685 0552250044

ෙංවර්ධන

එච්.එම්.ලෙන්
පුෂ්පකුමාර

2250044

2250044
කරඳගම

නිලධාන්

071-2843666 0552250044

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

0716147080 0552250044
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බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ කිකරකර්
පර්මේෂණ නිලධ්ාරි් 
එච්.එම්.වීරෙරත්
සහන්නායක

කෘෂි. පර්.

බඩමකුඹුර

නිලධාන්
750620462
කෘෂි. පර්.

ඩී.එම්.කරුණාසුන්දර

නිලධාන්

2250091
714248159

නිලධාන්

2250091
725360988

නිලධාන්

2250091
713735170

නිලධාන්

2250091
715663435

නිලධාන්

2250091
555782193

නිලධාන්

2250091
710650038

නිලධාන්

2250091
723376545

නිලධාන්

2250091
752729040

නිලධාන්

2250091
716683976

එස්.සේ.එම්.ගී
දමයන්ති

ා

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
722673506

කෘෂි. පර්.
එච්.එම්.දයානන්ද

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.ඥානතිලක

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
ආර්.එස්.චන්ද්රපාල

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
ඩී.එම්.ෙමන් බන්දුල

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.නන්දසස්න

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.කරුණාවතී

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
එම.එම්.සින්යාවතී

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
ඩී.එම්.ස්ර්ණාවතී

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.රත්නායක

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
ඩබ්.එම්.සේමරත්න

055-2250091

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
719624788

කෘෂි. පර්.

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
729268607
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කෘෂි. පර්.

ආර්.එම්.සස්පාල
සෙනවිරත්න

නිලධාන්

2250091
775998695

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.මාලා නන්දනී
ආර්.එම්.ජයසුන්දර
බංඩා

ඒ.එම්.තිලකරත්න

නිලධාන්

2250091
721762175

කෘෂි. පර්.
නිලධාන්

2250091
718959667
055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
718758768
055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
723303526

කෘෂි. පර්.

ඒ.එම්.සුගත්
තිලකරත්න

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.රූපා ඉන්ද්රානි

055-

බඩමකුඹුර

කෘෂි. පර්.

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
728836140

කෘෂි. පර්.

කුමුදු ගංගානි සී
සලසනොරා

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
717706175

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.සේමාවතී

දාෙ

ඩි.එම්. විශ්ව ගයාෂාන්
නවරත්න
එන්.ජි.ඉෂාරා මධුෂාණි
චන්ද්රසස්කර
ඩබ්.එම්.ඩබ්.උදයංගනි
කුමාන්හාටු ඇරෑසගොඩ

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
552250242

කෘෂි. පර්.
ආර්.සක් ක.ඩී.සුග

055-

බඩමකුඹුර

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
726915595

කෘෂි. පර්.

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
715889381

කෘෂි. පර්.

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
724456049

කෘෂි. පර්.

055-

බඩමකුඹුර

නිලධාන්

2250091
729987258

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ ස ිශ

සංවර්ධ්න

නිලධ්ාරි් 
ෙමෘ. ෙං.
ඩබ්.ඩි.චන්ද්රාවති

නිලධාන්

පුස්ෙැමලෑව
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0724754706

ෙමෘ. ෙං.
ඩබ්.වී.සේමතිලක

නිලධාන්

පුන්සිසිගම

0711911347

පමසමගම

0750767426

ලාවගම

0770424370

ෙමෘ. ෙං.
ආර්.එම්.ආන්යපාල

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ඩී.එම්.උපසස්න

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ඒ.එම්.හිෂාමී

නිලධාන්

යාකුරාව

0772795627

ෙමෘ. ෙං.
ආර්.එම්.කාන්ති රමයා

නිලධාන්

මාළිගා

ැන්න

0772750213

ෙමෘ. ෙං.
ආර්.එම්.ගුණසස්න

නිලධාන්

කරවිල

0718127315

වෑකුඹුර

0757205049

කරදගම

0721194170

මඩමගම

0714118907

මඩුගහපටිටිය

0710522896

මයිලගස් ැන්
න

0553557027

ඇමල

0713954101

සත්රේපහුව

0774316680

ෙමෘ. ෙං.
ඩී.එම්.සෙදමාවති

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.ගුණපාල

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

එම්.ඒ.සින්මාවති
ආර්.එම්.සේමා
මමකාන්ති

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.සෙදමපාල
එච්.එම්.අතුල ෙමන්
සේරත්

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ඒ.එච්.ඩී.චිත්රානන්ද

නිලධාන්
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ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ඒ.එම්.නිෂාමී

මයිසයොක් කකාව
ත්

0779103533

ගැඩවිල

0725361266

මඩුගස්මුමල

0754015068

වරාසදොල

0766817572

මීගහයාය

0711653411

නාරංවත්

0555617014

කව ගහගමසේ

0714931585

අ

0714129700

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ඒ.එම්.කුමාර තිලක

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ආර්.එම්.ඥාණවති

ෙමෘ. ෙං.
ඩබ්.එම්.ස්වර්ණල

ා

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.අම්ලාවතී

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.මමලිකා

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්

ඩී.එම්.මාසනම

ෙමෘ. ෙං.

ජී.එම්.සුධර්මා
ප්රියදර්ශනි

නිලධාන්

ල

ෙමෘ. ෙං.
එම්.එච්.එම්.පයිොර්

නිලධාන්

අලුසපො

0774352900

කලගහ කවුල

0728125099

බඩමකුඹුර

0725361079

සබදගහපැලැස්
ෙ

0712215193

මුතුසකළියාව

0716083050

වාසිසපොන

0711803941

ෙමෘ. ෙං.
ඒ.එම.නිහාම සුෙන්

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

සක් ක.එම්.ෙරත්
වීරසකදන්

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

සක් ක.එම්.ෙමරසකදන්

ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.රංජිත්
රත්නායක
ආර්.එම්.රුපල
බණ්ඩාර

නිලධාන්

නිලධාන්
ා

ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්
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ෙමෘ. ෙං.
එච්.එම්.චන්ද්රසස්කර

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ඩබ්.එම්.සුදත් ප්රෙන්න

නිලධාන්

ඇත් ලාමුමල

0719696837

හිගුරුකඩුව
ෙ.බැ.ෙ.

0773681736

ඇත්පට්ටිය

0724806495

ලුණුගලජනපද
ය

0773253626

ටුයනකදුර

0713779774

සකොටමුදුන

0555714432

සමොරව ගම

0724749606

කැලිවැස්ෙ

0721222286

අංකඩ

0553595910

හිගුරුකඩුව

0723276364

දඹගහසවල

0766122852

සීවතුර

0717561571

ෙමෘ. ෙං.
ඩී.එම්.සෙනවිරත්

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

වි.එම්.ප්රටුලා ශ්රියානි

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

එච්.සක් ක.සුග

පාල

සක් ක.එම්.චින් ා
සකදණාර

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

සේ.ඒම.ඒ.කරුණාපාල

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.ලින්ටන් සුරවීර

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ඊ.ඩී.සුමනාවති

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ආර්.එම්.සුමනාවති
ඩී.එම්.සුමනසින්
බණ්ඩාර

නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.
නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං.

ඊ.එ.ආන්යසස්න

නිලධාන්

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ සහන මස්වා
නිලධ්ාරි
ඩි.එම්.සුමතිපාල

ෙහන සස්වා

බඩමකුඹුර

071-2419972

0552250044
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බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ වැහිටි න නිලධ්ාරි
නැ

-

-

-

-

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ වනිතාා කටයුතු
නිලධ්ාරි
එම්.ගී ා චන්දිමා
ජයසස්කර

වනි ා

බඩමකුඹුර

071-4683541

කටයුතු

0552250044

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ ළ ා ටිමිකම්
ප්රවර්ධ්න නිලධ්ාරි
ආර්.එම්.ලක් කටුනී
කාන්ති

ළමා හිටුකම්

බඩමකුඹුර

071-6211260

0552250044

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ ස ාජ මස්වා
නිලධ්ාරි
සක් ක.ඩී.ඩබ්.උදයසින්

ෙමාජ සස්වා

බඩමකුඹුර

070-2659780

0552250044

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ සංවර්ධ්න නිලධ්ාරි් 
ඩබ්.එම්.එම්.සී.වීරසස්ක ෙංවර්ධන
ර ටුය
නිලධාන්

055-

සකසහම
අත් ාසවල

0714884650

කරගහසවල
බටහිර

077-7626833 055-

කරගහ සවල
නැසගනහිර

071-2966242 055-

ඒ.එම්.දයානී මමකාන්ති ෙංවර්ධන
ටුය
නිලධාන්

සකොටගම

072-8333312 055-

ෙංවර්ධන

එසගොඩ
සකොටගම

ඩී.එම්.චටුන්ද පුෂුප
කුමාර

ෙංවර්ධන

ඩි.එම්.සින්යල

ෙංවර්ධන

ා ටුය

නිලධාන්

නිලධාන්

ඩි.එම්.චටුලා කාන්ති
ටුය

2265339

2265339

2265339

2265339

නිලධාන්
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071-2969916 0552265339

එ.එච්.සරදහි

කුසුම්සින් ෙංවර්ධන

යම කුඹුර

නිලධාන්
ඩි.එම්.අමාවතී ටුය

2265339

ෙංවර්ධන

ඊ ණවත්

නිලධාන්
එච්.එම්.එස්.මමකාන්ති
ටුය

ෙංවර්ධන

සක් ක.එම්.සී.සක් ක
ජයවර්ධන

ෙංවර්ධන

ඩී.එම්.සේමල

මූදියල

නිලධාන්
ානායම්ගම

සදොඩම්සගොමල 076-9064587 0552265339

ෙංවර්ධන

කණුමසවල

නිලධාන්
ෙංවර්ධන

ඩී.එම්.ඉන්ද්රාවතී ටුය

ෙංවර්ධන

සදහිඅත් ාසවල 071-2933662 055-

නිලධාන්

2265339
මැදපිටිය

ෙංවර්ධන

බිබිල

කුරුවාඹ

එම.ඒ.බී.අජිත් මුණසිංහ ෙංවර්ධන

රතුපස්කැටිය

077-4311574 0552265339

නිලධාන්

070-2016999 0552265339

ෙංවර්ධන

අසබ්ලන්න

නිලධාන්

071-3616901 0552265339

ෙංවර්ධන

කවුඩැමල

නිලධාන්
බී.ක්රිෂාන්

071-5860558 0552265339

ඒ.එම්.එන්.එන්.අත් නා ෙංවර්ධන
යක ටුය
නිලධාන්

එච්.එම්.මසේෂ් දර්ශන

071-2928795 0552265339

නිලධාන්

ආර්.එම්.අනූෂා කුමාන්

077-2530707 0552265339

නිලධාන්
එස්.ජී.සේමලාම මයා

071-2936868 0552265339

ෙංවර්ධන

එච්.එම්.ධම්ටුකා
සේරත්

077-907497 0552265339

නිලධාන්
ටී.එම්.මසනදහර නමක

071-9060292 0552265339

නිලධාන්
ා ටුය

071-5441293 055-

071-2941107 0552265339

ගයාන් මයා ෙංවර්ධන

සහසවමසවල

නිලධාන්

077-4273495 0552265339
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ජී.ජී.පුනය ශයාමලී ටුය

ෙංවර්ධන

බදුමලගම්මන

නිලධාන්
සක් ක.එම්.ඉසර්ශා
හර්ෂණී

2265339

ෙංවර්ධන

සබොකාසගොන්න 071-2971862 055-

නිලධාන්

2265339

එස්.එම්.ගාටුණි කාංචන ෙංවර්ධන

පිටකුඹුර

නිලධාන්
ඩී.එම්.කාන්ති සමකා
ටුය

ෙංවර්ධන

ඩී.ඩී.අගලකඩ ටුය

ෙංවර්ධන

නාගල

නිලධාන්
ළිඳකුඹුර

සකොකුන්නැව

සමොරත් මුමල 077-1828767 055-

නිලධාන්

ෙංවර්ධන

2265339
වෑගම උතුර

නිලධාන්
රදලියීද

මමලැහැව

නිලධාන්

එස්.ඩී.ගසන්කුඹුර ටුය

ෙංවර්ධන

වෑගම දකුණ

071-8302288 0552265339

අඹසගොමල

නිලධාන්

078-2703857 0552265339

උස්ොගල

නිලධාන්
වයි.බී.තුෂාර චටුන්ද

071-5441293 0552265339

ආර්.එම්.සක් ක.එස්.රත්නා ෙංවර්ධන
යක
නිලධාන්
ෙංවර්ධන

071-4295014 0552265339

ෙංවර්ධන

එම්.එච්. මරා නමකා
ටුය

071-7417628 0552265339

නිලධාන්
එම්.එම්.ගයානී
ප්රියංගිකා

071-2959415 0552265339

ඩී.එම්.එන්.මැණිසක් ක ටුය ෙංවර්ධන

ඒ.එච්.අයිරාංගනී ටුය

077-2790244 0552265339

නිලධාන්

ෙංවර්ධන

077-9540896 0552265339

ෙංවර්ධන

එස්. රංගික පියුෂාන්
මායා

071-2933572 0552265339

නිලධාන්
ඩබ්.එම්.අම්ලා කුමාරී
ටුය

071-3658226 055-

071-3013189 0552265339

ෙංවර්ධන

කණසදගමල

නිලධාන්

071-2947087 0552265339
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ෙංවර්ධන

බී.එම්.නිශාන්
විසේරත්න

උඩමමලැහැව

නිලධාන්

2265339

එම්.එච්.ඒ.සක් ක.සහට්ටිආ ෙංවර්ධන
රච්චි
නිලධාන්
එම්.එම්.පාලි

071-2982974 055-

සේරත්

නිමගල

077-5809926 0552265339

ෙංවර්ධන

හාමාසපොල

077-1575479 055-

නිලධාන්
ඒ.එම්.එස්.සේමචන්ද්ර
මයා

ෙංවර්ධන

ජී.ජී.හිමාලී සුධර්මා

ෙංවර්ධන

2265339
බුළුපිටිය

071-4050403 055-

නිලධාන්

2265339
ස ොටිමලකැටිය 071-3023857 055-

නිලධාන්
ඒ.එම්.ජගත් බණ්ඩාර

2265339

ෙංවර්ධන

කරාඩුගල

077-3103486 055-

නිලධාන්
ඩී.එම්.චන්දිමා නිමටුණි

2265339

ෙංවර්ධන

ඌරාවුල

077-2685015 055-

නිලධාන්

2265339

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ කිකර පර්මේෂණ
නිලධ්ාරි් 
එච්.එම්.ලීලානන්ද
අසබ්රත්න

කෘෂි. පර්.

බිබිල

නිලධාන්
724731050
කෘෂි. පර්.

ඒ.එම්.ගුණසස්න.

නිලධාන්

2265362
728124985

නිලධාන්

2265362
78430213

නිලධාන්

2265362
725609463
055-

බිබිල

නිලධාන්

2265362
721379797

කෘෂි. පර්.
ජි.ආර්.කලුආරච්චි

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
ඒ.එම්.ධූමවතී

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
ඒ.එම්.චන්ද්රාවතී

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
ඒ.එම්.කුසුමාවතී

055-2265362

055-

බිබිල

නිලධාන්

2265362
726339485
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කෘෂි. පර්.
ආර්.ඩී.විමලසස්න

නිලධාන්

2265362
721424035

කෘෂි. පර්.
ආර්.බී.දයාරත්න

නිලධාන්

2265362
724732007

නිලධාන්

2265362
726548919

නිලධාන්

2265362
721610863

නිලධාන්

2265362
711617266

නිලධාන්

2265362
722995478

ඩබි.එම්.ඉන්ද්රා
ප්රියංගනී
ඒ.එච්.සේ.බී.ෙමරසස්ක
ර

නිලධාන්

2265362
724916095

නිලධාන්

2265362
715490027

කෘෂි. පර්.

055-

බිබිල

නිලධාන්

2265362
717799535

කෘෂි. පර්.

055-

බිබිල

නිලධාන්

2265362
775612929
055-

බිබිල

නිලධාන්

2265362
719268319

කෘෂි. පර්.
ඩී.එම. ෙරත් කාන් .

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
සක් ක.එම්.මාලනී ගීතිකා

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
ජි.වීඑස්.සී.ගුණරත්න

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
ඩී.එම්.ගාටුණී අසශදක

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
එස්.එම්.බලවර්ධන

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
සේ.ටුත්රානන්ද

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
ඩබි.ඒ.රත්නායක

055-

බිබිල

කෘෂි. පර්.
ආර්.එම්.මාලා මපානි

055-

බිබිල

055-

බිබිල

නිලධාන්

2265362
725181400

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ ස ිශ

සංවර්ධ්න

නිලධ්ාරි් 
ව. රත්නසින් ම,ා
ිම.මම්.ිළ. බස්ථනා,ක ම,ා

ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
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ා කො ගම
ඒැගම/දකුණ ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම

0710528625
0724734977

මච්.මච්.ර්ාංචිමැණිකා මි,
ව.මම්.මනුර මත්්නා,ක
ම,ා

ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්

රතුපස්ථකැටි, ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
රදලි,ශද ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම

0728431028
0715382736

ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්

ා ේ.මස්ථ.ඩි.මම්.සුනික
පත්මදාස් බන්ඩාර ම,ා
ා ක්.මස්ථ.ඩි.ාන්්රපාා ම,ා
සුගත් රාංඡිත් රාිමුණි ම,ා
ා ක්.මම්.කිළා ස්ි,
බණ්ඩාර ම,ා
ආ්ය.ිළ.හිරාන් මස්ාාංක ම,ා
ඩි.මස්ථ.දිකරුක්ෂිකා දම,න් ම
මි,

ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්

ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්

ා ේ.ිළ.ද්යශය සණි ප මරණ මි,
ා ේ.ිළ.මා ශය සෝකා ඒ,ාමේ මි,
ව.මම්.නාානි ර්ෂථපා්ා මි,
ආ්ය.ිම.මප්ර්හාමි ම,ා
ආ්ය.මම්.ද්යශය සන ප්රි,න්් ම,ා
ා ක්.ා ක්.ආ්ය.ාක්ෂිකා
බන්දුාා ස්න මි,
ආ්ය.මම්.මතුා රත්නා,ක
ම,ා
ව.මම්.මාාක ්රාංග ම,ා
ආ්ය.ිම.ගුණරත්න බණ්ඩාර
ම,ා
ටි.ිම.ධ්්යමාඒ ම මි,
මම්.ව.ස්ජි්ා ා පා ්යරා මි,
ිම.ඡි.මරුණ ස්ජිත් දස්නා,ක
ම,ා
මම්.ව.ස්ථඒ්යණා්ා ා පා ්යරා
මි,
ව.මම්.ඒ්යණකුාසුන්,

ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
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ා කා හකමත්්ාා ඒ
ාාම නිාධ්ාන්
ඒස්ම
මඹා ගොකා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
මා ගොඩ/ා කො ගම
ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම
බදුකාගම්මන
ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම
උඩමකාැහැඒ
ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම
කරගහා ඒා/බ හි
ර ාම නිාධ්ාන්
ඒස්ම
කරගහා ඒා/නැා ග
නහිර ාම නිාධ්ාන්
ඒස්ම
ඒැගම/උතුර ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
උස්ථස්ාගා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
මකාැහැඒ ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ඊ්ණඒත්් ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
කණුකා ඒා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ා මොරත්්මුකා
ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම
,කකුඹුර ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ා දහිමත්්ාඒා
ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම
මැදිිළටි, ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ා දොඩම්ා ගොකා
ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම
මුදි,ා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
මා ේාන්ද ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
කුරුඒාඹ ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම

0726093791
0774007415
0715989701
0777223712
0724731978
0718200793
0777621543
0722741203
0725029897
0729510633
0727050094
0724971989
0717205751
0776829380
0711104582
0711927503
0713212870
0555614345
0729376785
0722527671

ා ේ.මම්.ගුණා ස්කර ම,ා
ම,ා
මච්.මම්.හෂාකා ඒස්න්්ා
කුමාන් මි,
ිළ.ඩි.මක.ව.ඒයි.මන්.,මුනා
නන්දනි මි,
ආ්ය.ඩබ්.ප්රි,න් ම
ස්ථඒ්යණා්ා මි,
ඩි.මම්.මන්.දිස්ානා,ක මි,
මච්.මම්.ාන්්රකාන් ම මි,
මස්ථ.ා ේ.මම්.නන්දිපාා ම,ා
ආ්ය.ිම.ා ාොකුබණ්ඩා ම,ා
මච්.මම්.කුමාන් ප මරාි මි,
මච්.මම්.ස්රත් බණ්ඩාර ම,ා
ා ේ.ිළ.මස්ථ.ප්රි,ද්යශය සණිමි,
මච්..මම්.ාන්්රාඒ ම මි,
ඩබ්.ව.නන්දාඒ ම ා මනස්,
ිම.ිම.කරුණා මාක ම,ා
ා ේ.මම්.ප්රස්න්් කුමාර ම,ා
ව.ජි.ද,ාඒ ම මි,

ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්
ෙමෘ. ෙං. නිලධාන්

්ානා,ම්ගම ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
කවුඩැකා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
නාගා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
හාමාා පොා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ා කොකුන්නැඒ ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ා බොකාා ගොන්න
ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම
ිළ කුඹුර ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ඌරාවුා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ා ්ොටිකාකැටි,
ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම
කණා ේගකා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ිබදකුඹුර ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ිබදකුඹුර ප්රිාමුා
බැාංකුඒ
ිබදකුඹුර ප්රිාමුා
බැාංකුඒ
බුඵිළටි, ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
නිකගා ාම
නිාධ්ාන් ඒස්ම
ා හා ඒකා ඒා
ාම නිාධ්ාන් ඒස්ම

0710983343
0714543140

0724694711
0775482011
0729123156
0724968224
0728382372
0712928606
0772788430
0717959029
0710945030
0718109627
0775614272
0724752627
0719752044

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ සහන මස්වා නිලධ්ාරි
එම්.එම්.එම්.පී.විසේරත්
න

ෙහන සස්වා

බිබිල

071-1700588

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ වැහිටි න නිලධ්ාරි
ඩී.එම්.ස්වර්ණා
දිොනායක

වැඩිහිටි

බිබිල

070-2596645

නිලධාන්

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ වනිතාා කටයුතු නිලධ්ාරි
නැ

.

-

-
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-

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ ළ ා ටිමිකම් ප්රවර්ධ්න
නිලධ්ාරි
එච්.ජී.සිරානී ගුනරත්න ළමා හිටුකම්
ටුය

බිබිල

071-1235472

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්මේ ස ාජ මස්වා නිලධ්ාරි
ආර්.එම්.ෙරත් බණ්ඩාර ෙමාජ සස්වා

බිබිල

071-4418034

තාණ ල්විල ප්රාමශය ය මල්කම් කාර්යාලමේ නිලධ්ාරී් මත මතාොරතුු 
ජී.ඒ.පී.දිමරුක් කෂි
ගසන්සගොඩ

ෙංවර්ධන නිළධාන් උස්ගල

ඒ.ඉෙංකා කුමුදු කුමාන්

ෙංවර්ධන නිළධාන් හම්සබගමුව 070 2738054
ජනපදය

ජී.පී.නිලුකා සුභසිංහ

ෙංවර්ධන නිළධාන් සකොටසවසහ 070 2738056
රමංකඩ

එස්.එම්.ොලිය
ෙන්දනායක

ෙංවර්ධන නිළධාන් අලුත්වැව

071 4401351

සිත් රම

071 1976122

එච්.එම්.ඩී.බී.මැණිසක් ක
එම්.එම්.ප්රෙංගිකා

සබදදාගම

071 7213530 047 2234038

071 6233313

වයි.එම්.එන්.ඩී.කුමාන්

කණ්ඩියපිටවැ 071 7070852
ව

ඊ.සක් ක.ම්වන් ෙංජීව

මහවැව

නමකා දිමරුක් කෂි

කහ/පෑලැස්ෙ 070 2738053

එස්.ඒ.යූ.ඩබ්.බණ්ඩාර

හම්සබගමුව 071 4555264

එම්.ටී.ආර්.ෙංජය

නිකවැව

071 3713505

ආර්.එම්.රංගනා
නසවදදනී

 කවුමආර

071 3204284

එච්.පී.නිලූෂා සෙවීවන්දි

සීම්ක් කකුව

071 2429400

එස්.එම.ඒ.විමම ප්රමේ

සූන්යආර

0713 360176
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071 8372231

ආර්.ඩබ්.ඒ.සින්යාවතී

කෘෂිකර්ම
සීම්ක් කකුව
පර්සේෂණ නිලධාරී

072 4749664

ෙර්ධාපාල
එස්.දිොනායක

කෘෂිකර්ම
හ/ජනපදය
පර්සේෂණ නිලධාරී

071 4390299

ෙර්ධාපාල
එස්.දිොනායක

කෘෂිකර්ම
කහ/පැලැස්ෙ 071 4390299
පර්සේෂණ නිලධාරී
වැ.බ

ආර්.චන්ද්රල

කෘෂිකර්ම
සකොටසවසහ 072 4667155
පර්සේෂණ නිලධාරී රමංකඩ

ා

සක් ක.ඒ.වීරරත්න

හම්සබගමුව 071 0511215

රනිම අසශදක ජයසිංහ

සූන්යආර

071 1901311

ලියනසේ දයානන්ද

නිකවැව

071 8216033

ඩබ්.ජී.ෙරත් රණබාහු

උස්ගල

071 3611561

ඩබ්.ජී.ෙරත් රණබාහු

වෑ.බ.මහවැව 071 3611561

එම.විරමල

කණ්ඩියපිටවැ 071 8499352
ව

ා

එම.වයි.ෙජීව ලක් කමාම

 කවුමආර

එම්.සක් ක.ගුණවතී

සබදදාගම

072 4291719
077 5140331

පී.ජී.ඉොන් ජීවන්ති

සිත් රම

071 3080666

ජි.ඒ.නන්දසස්න

අලුත්වැව

071 2665585

එස්.එම්.නිලානි
ෙන්දනායක

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන කණ්ඩියපිටවැ 071 4177155
නිලධාරී
ව

ඩී.එම්.කපිල
කරුණානායක

සකොටසවසහ 071 7352802
රමංකඩ

එන්.ඒ.එස් .අසබ්කුමාර

හම්සබගමුව 072 3741333
ජනපදය

ජගත් තිලක වර්ධන

සීම්ක් කකුව

071 8402399

ඩී.එම්.සර්ණුකා ලක් කෂ්ටු

සිත් රම

071 2521314

ෙනී ා රාජපක් කෂ

උස්ගල

076 5517614
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ෙනී ා රාජපක් කෂ

වැ.බ.නිකවැව 076 5517614

එච්.ජී.රාණ්

මහවැව

එම්.එෆ්.ඒ.ස්මායිම

සබදධාගම

076 5411091
072 8706233

පී.සක් ක.කුසුමල ා

 කවුමආර

ඩබ්.ජී.ශ්රියානි
විසේවර්ධන

හම්සබගමුව 071 8434925

ආර්.ජී.කුලරත්න

කහපෑලැස්ෙ 071 2412722

ඩී.එම්.මහින්ද දිොනායක

සූන්යආර

ආර්.එම්.රත්නසින්

ෙහනසස්වා
නිලධාරී

072 1236104

071 3129680

ණමමවිල 077 9111446
ප්රා.සම.සකො.

ආර්.එම්.එන්.එස්.සක් ක.රත් වනි ා කටයුතු
නායක
නිලධාරී

ණමමවිල

071 6266166

ආර්.නිරූපා

ළමා හිටුකම්
ප්රවර්ධන නිලධාරී

ණමමවිල

071 635257

නිලන්

ෙමාජසස්වා
නිලධාරී

ණමමවිල

070 2153757

මුම ළමාවිය
ෙංවර්ධන
ෙහකාර

ණමමවිල

071 5177676

ඩබ්.එස්.සිමවා

වැල්ලවාය ප්රාමශයය මල්කම් කාර්යාලමය්  සම්බ් ධ් කර ගතා හැකි
නිළධ්ාරී් 
ටී.එම්.සක් ක.උදය කුමාර

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

ආඳාසවලයාය

071 8547758 055
2274938

එස්.එම්.පී.උඩවත්

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

ආනපමලම

071 0177539

ඩි.එම්.සේ.සස්නාධිර

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

ඇතිලිවැව
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071 5930957

ආර්.එම්.ප්රමේ

රංග

සක් ක.එච්.එන්.සුරංගි

ෙංවර්ධන
නිළධාන්
ෙංවර්ධන
නිළධාන්

එම.සක් ක.සී.මධුරංග

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

ජී.චටුලා උදයංගනී

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

ඊ.සක් ක.සක් ක.නිලූෂිකා
චාන්දනී

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

ආර්.එම්.ප්රියංකා
රත්නායක

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

 කතුමසකොසට්
කුඩාඔය

078 3857136
071 2465506

සකොටිකන්සබොක් ක 077 5888295
ක
ගමසබොක් කක
ස ළුමල

071 3447260
077 3445170

ස ළුමල ජනපදය 077 0249791

ඩී.ඩී.එම.නිසරදෂි මාලා ෙංවර්ධන
නිළධාන්

දිඹුලාමුරය

072 7907765

එම්.එම.එස්.මධුරංග

ම්ගයාය

078 3446750

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

ඩබ්.එම්.සී ශ්රියන්ති ටුය ෙංවර්ධන
නිළධාන්

සනළුවගල

071 6174212

ඒ.එම්.නන්දන

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

පුබුදුවැව

071 5973090

බි.එම්.චාන්දනී

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

බලහරුව

072 8854999

ඩබ්.එම්.ඉසුරු චින් ක ෙංවර්ධන
නිළධාන්

බුදුරුවගල

071 3045222

ඩබ්.එම්.ධම්ටුකා
මැණිසක් ක

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

මහආරගම

072 5745674

එච්.බී.ඉසනදකා
දමයන්ති

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

යාලසබදව

077 6930214

ටුයුන් සුදසිංහ

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

රන්සදනිසගොඩ

071 7755799

ජී.ෙජීවනී ලක් කමාලි

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

රන්සදනිය

071 9060461
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බී.එම්.අමමජිත්

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

එස්.ඒ.සරදහි

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

සදබරආර

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

සවසහරයායගම 071 2695618

ජයන්

ඩී.එම්.අනූෂා ලක් කමාලි

වැමලවාය

071 9034541
071 3466584

ඩබ්.ඩී.විචිත්රා ෙමන්මලී ෙංවර්ධන
නිළධාන්

සියඹලාගුණය

077 1804643

අරුණ චටුන්ද
වීරසස්කර

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

සින්පුරගම

071 5261995

එම්.එම්.ෙමන්කුමාර

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

සුදුපනාසවල

071 6608910

ඩබ්.ඩබ්.සක් ක.සීවප්රිය
බණ්ඩාර

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

හඳපානාගල

071 2455670

ජී.ඒ.විමලල

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

වරුණගම

071 2752811

ෙංවර්ධන
නිළධාන්

සවසහරයාය

071 6679594

කුරුගම

078 3933311

ා ටුය

ආර්.ඩී.එම.කුමාර

එම්.ඩී.සෙෞමයා ෙඳමාලි ෙංවර්ධන
නිළධාන්
ඩි.එම්.ආනන්ද
ටි.එම්.ෙර්ධාවති
කුමාන්හාටු
ෙමන් විරසස්න
රාජමුණි
එච්.ඒ.ඩබ්. මරා
දයාංගනි
චන්ද්රල

ා බුවනායක

අමාලි ප්රියංගිකා
සෙදමසින්
ටි.ඩබ්.ඒ.කපිල
මාසනම බන්දුල
එස්.ඒ.ප්රියන්
බණ්ඩාර

දිවි.ෙං.නිළධාන්

කුරුගම වෙම

දිවි.ෙං.නිළධාන්

රන්සදණිය
වෙම

දිවි.ෙං.නිළධාන්

සියඹලාගුණය

දිවි.ෙං.නිළධාන්
දිවි.ෙං.නිළධාන්
දිවි.ෙං.නිළධාන්

සකොටිකම්සබො
ක් කක වෙම
ගමසබොක් කක
වෙම
දිඹුලාමුරය
වෙම

දිවි.ෙං.නිළධාන්

වැමලවාය වෙම

දිවි.ෙං.නිළධාන්

වරුණගම වෙම
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0725990943
0729378438
0774054301
0719869545
0783011822
0776599731
0726029105
0729693180

එන්.ඩි.සුනන්ද
රාජපක් කෂ

දිවි.ෙං.නිළධාන්

ආනපමලම
වෙම

පි.මහින්දද සිමවා

දිවි.ෙං.නිළධාන්

බුදුරුවගල වෙම

ජි.ජි.සෙදමදාෙ

දිවි.ෙං.නිළධාන්

ම්ගයාය වෙම

ජි.ජි.ඒ.චාටුණි
දිවි.ෙං.නිළධාන්
නයනිකා
ඒ.එම්.ඉන්ද්රාණි සේමල
දිවි.ෙං.නිළධාන්
ා
ආර්.එම්.පත්මල ා
ජි.ටි.එච්.එන්.එස්.ප්රියද
ර්ශණ
සුටුත් නිශ්ශංක
පමසලගම
ඩි.එම්.ආනන්ද

යාලසබදව

ආදසවලයාය
වෙම
සනළුවගල
දිවි.ෙං.නිළධාන්
වෙම
වැමලවාය
දිවි.ෙං.නිළධාන්
කළාපය ( වැ/බ
කළාප
සුදුපානාසවල
ෙහකාර
වෙම)
දිවිනැගුම
දිවි.ෙං.නිළධාන්
ප්රජාමුල බැංකුව
බැංකු ෙහකාර
වැමලවාය
දිවි.ෙං.නිළධාන්

ටි.එම්.ෙර්ධාවති
දිවි.ෙං.නිළධාන්
කුමාන්හාටු
ඩී.ඒම.සී.සක් ක.අරුණමප ෙහනසස්වා
නිලධාරී
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කුරුගම වෙම
රන්සදණිය
වෙම
ප්රා.සම.කා

0729977949
0713858462
0725609302
0774989467
0725990940
0726549100

0774383377

0725990943
0729378438
0774054301
078 8254870

දේෙොණරාගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
නෙ

නතුර

ා.ළධ.
දේකොට්ඨාස්යආ

ජංගෙ දු.න.

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දු.න.

දේපෞශගලික දු.න.

මම්.ආ්ය. ඒස්න්්
කුාරත්න

ආ්යථික
ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

කහම්බාන

077-1073814

055-4936574

077-1073814

ප්රදීප් සිසිර කුමාර

ආ. ස්ාං.නි.

මාරාඒ

077-7891162

055-4936574

077-7891162

ප්රදීප් සිසිර කුමාර

ආ. ස්ාං.නි.

ා ්නගකාන්ද

077-7891162

055-4936574

077-7891162

මයි.ඩබ්. නිස්ාංස්ාා
ස්ජීඒනී

ආ. ස්ාං.නි.

ා කොා ළොන්ස්න්න

078-3928144

055-4936574

078-3928144

ව.මම්.පශමාඒතී

ආ. ස්ාං.නි.

ා බෝහිටි,

077-0702651

055-4936574

077-0702651

ව.මම්. නන්දිකා
ප්රි,ාංගනී

ආ. ස්ාං.නි.

ා ඒා හරගා

077-6245946

055-4936574

077-6245946

ා ක්.ඩබ්.ා ක්.බී.
ඉා නෝකා

ආ. ස්ාං.නි.

මුප්පා න්

071-2929675

055-4936574

071-2929675

රාංජිත් ඉන්්රාාක

ආ. ස්ාං.නි.

කවුඩාඒ

077-5790666

055-4936574

077-5790666

ජී.මස්ථ.සී.මස්ථ.ා ක්.
ගුණඒ්යධ්න

ආ. ස්ාං.නි.

ා මොණරාගා

077-0378058

055-4936574

077-0378058

ආ්ය.මම්. කැළුම්
ජීඒන්් ි,සුන්දර

ආ. ස්ාං.නි.

ු ාාංදාඒ

076-6606782

055-4936574

076-6606782

ව.රූිම මහාලිාංගම්

ආ. ස්ාං.නි.

හිඳිකිවුා

077-1147809

055-4936574

077-1147809

මම්.ආ්ය.ඒස්න්්
කුාරත්න

ආ. ස්ාං.නි.

මාගන්දනමුකා

077-1073814

055-4936574

077-1073814

ව.මම්.පී. න්යමදා
මධිකාන්

ආ. ස්ාං.නි.

ස්හාරමුකා

071-1681945

055-4936574

071-1681945

ව.මම්. උා ශනි
නිකමිණි

ආ. ස්ාං.නි.

ු ාාංදාඒ ඒම

077-3241693

055-4936574

077-3241693

ා ක්.මම්.මස්ථ.ා ක්.
රත්නා,ක

ආ. ස්ාං.නි.

ු ාාංදාඒ දකුණ

077-9570592

055-4936574

077-9570592
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බී.මස්ථ.නදීකා
බුාත්සිාංහා

ආ. ස්ාං.නි.

මලි,ාඒත්්

077-9052370

055-4936574

077-9052370

ා ේ.මම්.මමරසින්
ි,රත්න

ආ. ස්ාං.නි.

බටුගම්මන

071-5742570

055-4936574

071-5742570

ා ේ.මම්.මමරසින්
ි,රත්න

ආ. ස්ාං.නි.

නක්කා

071-5942570

055-4936574

071-5942570

ආ්ය.මම්. කැළුම්
ි,සුන්දර

ආ. ස්ාං.නි.

ඒැලි,ා,

076-6606782

055-4936574

076-6606782

ආ්ය.මම්.ආ්ය.ා ේ.
රත්නා,ක

ආ. ස්ාං.නි.

ා දබැශා දකිවුා

071-7298299

055-4936574

071-7298299

071-3309958

055-4936574

071-3309958

071-7298299

055-4936574

071-7298299

ගුරුා හළ

071-1614976

055-4936574

071-1614976

ා ක්.ා ක්.ඩී. හ්යෂණි ආ. ස්ාං.නි.

කුඹුක්කන

078-2908185

055-4936574

078-2908185

මච්.මම්. ාමින්ද
බුශධික

ආ. ස්ාං.නි.

මදුරුකැටි,

071-7663417

055-4936574

071-7663417

ආ්ය.මම්.සී.පී.ා ක්.
රත්නා,ක

ආ. ස්ාං.නි.

ා හොා රොම්බුඒ

071-3940634

055-4936574

071-3940634

ිම.ජි.පශමා්ා

කෘෂික්යම
ප්යා ේෂණ හා
නිෂථපාදන
ස්හකාර

ා ගොස්ින ා ස්ඒා
මධ්යස්ථාාන,,
ා මොනරාගා

729512573

552276295

729512573

මස්ථ.ඩබ්.මස්ථ.ඉන්්රා
නි

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

718072605

552276295

718072605

මම්.ව.ප්රි,ද්යශය සණි

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

725629275

552276295

725629275

බී.මම්.ස්මරසිාංහ

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

771621114

552276295

771621114

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

718273155

552276295

718273155

ා ක්.මම්. ාන්්රාණි
මැණිා ක්

රත්්ණිළටි,
ආ. ස්ාං.නි.
ැාංඒත්්

ආ්ය.මම්.ආ්ය.ා ේ.
රත්නා,ක

ආ. ස්ාං.නි.

මයි.ජී. නිලුකා
ර්ෂථපකුමාර

ආ. ස්ාං.නි.

ආ්ය.මම්.ධ්්යමා ස්න
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කෘ.ප.නි.ස්.
මච්.මම්.දීපා
ා ස්ා නස්රත්න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

775349095

552276295

775349095

මච්.මම්.ි, මාක

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

778823619

552276295

778823619

ඩී.මම්.ශ්රි,ාණි
ධ්්යමසින්

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

776490500

552276295

776490500

ා ක්.මම්.ච්න්්රපාා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

713408070

552276295

713408070

මම්.ජි.ප්රි,න්්
කුමාර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

716516929

552276295

716516929

ඩී.මම්.ස්ා ේරත්න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

771831494

552276295

771831494

මච්.මම්.ස්නත්
ගුණඒ්යධ්න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

776490500

552276295

776490500

ආ්ය.මම්.ාන්්රරත්න කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

773400150

552276295

773400150

මම්.මම්. කමකසින්
ද සිකඒා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

ා ක්.මම්. ඒස්න්්ා
කුමාන්

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

ආ්ය.මම්.ස්මක
සුස්න්්

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

ා ේ.මම්.ියරාණි
ාම්ිළකා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

714418006

552276295

714418006

මස්ථ.ව.ා ස්පාා
ගාමිණි

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

775744722

552276295

775744722

බී.මම්.ද,ාඒ ම

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

774121960

552276295

774121960

ා ත්.මම්.ාලිත්
ස්ා ේසින්

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

778823619

552276295

778823619
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552276295
776163193

552276295

776163193

552276295

මස්ථ.ඩි.ා ක්. මාකර
ත්න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

725293868

552276295

725293868

ා ක්.මම්.ිම.මස්ථ.
ඒ්යණර්ර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

725147339

552276295

725147339

මන්.ව.ිම.සුනී්ා
ාාානි

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

මන්.මම්.ාන්්රප්රි,
නිශය සථශය සාංක

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

726861220

552276295

726861220

මම්.ව.මනුර
ප්රි,න්්

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්. ා ස්.මධ්ය.

777357366

552276295

777357366

ආ්ය.මම්.සි. බාංඩාර
ම,ා

දිස්නැගුම
ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

ආ්ය.මම්.ඉන්්රාඒ ම
මි,

0552277284
ා ඒා හරගා

0776694285

දිස්.ස්ාං.නි.

ා මොනරාගා

0776402536

දිස්.ස්ාං.නි.

ා කොා ාොන්ස්න්න

ිම.ව.ශය සාන්්ාාක
ම,ා

දිස්.ස්ාං.නි.

කවුඩාඒ

ඩබ්.ප්රදිපා
ා රෝෂණිද සිකඒා
ඩි.මම්.නිමක
ා ස්නස්රත්න
ඩි.මම්.කාන් ම
,ස්ඒ ම මි,

0776694285
0552277284

ව.මච්.රාංජිත්
ඒස්න්් කුමාර

ටි.මම්.සුා න්ත්රා
ගුණා ස්කර

552276295

0776402536
0552277284

055-2277004
0729746026

055-2277004
0552277284

0729746026

0552277284
දිස්.ස්ාං.නි.

මලි,ාඒත්්

055-2277004

055-2277004
0552277284

දිස්.ස්ාං.නි.

ා බෝහිටි,

0725237659

0725237659
0552277284

දිස්.ස්ාං.නි.

ා ්නගකාන්ද

0717162977

0717162977
0552277284

දිස්.ස්ාං.නි.

කහම්බාන

055-2277004

ා ක්.ඩබ්.ගුණසින්
ස්ා ේඒ්යධ්න

දිස්.ස්ාං.නි.

මාරාඒ

0713407993

ඊ.ිළ.ප්රදිපා දිාන් ම
මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

ු ාාංදාඒ ඒම

0779185138

055-2277004
0552277284
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0713407993
0552277284

0779185138

ා ේ.ජි.මනුාා මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

ා ඒා හරගා

0777526673

ා ේ.මම්.කින්බාංඩා
ම,ා

දිස්.ස්ාං.නි.

මාගන්දනමුකා

0771268683

ඩි.මම්.ස්දමාලි මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

ා දබැශා ශකිවුා

0715264343

මච්.මම්.ා ප්රම මාක
ම,ා

දිස්.ස්ාං.නි.

කුඹුක්කන

0778780887

ාන්්රඒ ම ගුරුසිාංහ
ම,ා

දිස්.ස්ාං.නි.

ු ාාංදාඒ දකුණ

0770850052

ආ්ය.ඩබ්.පත්මා
 මාකා්ා
ා ක්.මම්.කරුණාර
ත්න ම,ා

දිස්.ස්ාං.නි.

0778780887
0552277284

0770850052

මුප්පා න්

0775258079

0775258079
0552277284

දිස්.ස්ාං.නි.

ඒැලි,ා,

0773967786

0773967786
0552277284

හිදිකිවුා

077-9142500

077-9142500
0552277284

දිස්.ස්ාං.නි.

ගුරුා හා

0725147379

0725147379
0552277284

දිස්.ස්ාං.නි.

නක්කා

0778010301

ා හොා රොම්බුඒ

0779142500

0778010301
0552277284

0779142500

0552277284
දිස්.ස්ාං.නි.

රත්්නිළමේ,

0772452602

0772452602
0552277284

දිස්.ස්ාං.නි.

මදුරුකැටි,

055-2277001

055-2277001
0552277284

දිස්.ස්ාං.නි.

රාංජිත් රාංකඩුඒ ම,ා දිස්.ස්ාං.නි.
ඩබ්.ආ්ය. සුමිත්
ස්රසිාංහ ම,ා

0774253956

0552277284

ඩි.මම්.ආ්ය.දිස්ානා,
ක ම,ා
දිස්.ස්ාං.නි.
ඩි.මම්.පත්මසින්
ම,ා

0715264343

0552277284

ඩී.මම්.ආ්ය.දිස්ානා,
ක ම,ා
දිස්.ස්ාං.නි.

ආ්ය.මම්.ආන්,රත්
න ම,ා

0552277284

0774253956

ු ාාංදාඒ

ඩි.මම්.සුගත් බාංඩාර
ම,ා

0771268683

0552277284

දිස්.ස්ාං.නි.

ඩි.මම්.ාන්්ර කුමාර
රත්නා,ක ම,ා

0777526673

0552277284

මම්.ව.ිම.ස්ථඒ්යණා
්ා මි,

ිානකි ා හමමාාා
මි,

0552277284

ආපදා
ස්හනා ස්ඒා
නිාධ්ාන්

බටුගම්මන

055-2277001

ැාංඒත්්

0711825665

0552277284

0711825665

072-4071138

055-4936574

072-4071138

ා මොණරාගා
ප්රා.ා ක.කා.
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055-2277001

ඩී.මම්.මස්ථ.දිස්ානා,
ක මි,

ඒැඩිහිටි
නිාධ්ාන්

ා මොණරාගා
ප්රා.ා ක.කා.

071-8833341

055-4936574

071-8833341

ටී.ආ්ය.සුා න්ත්රා මි,

ඒනි්ා
ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

ා මොණරාගා
ප්රා.ා ක.කා.

077-7404626

055-4936574

077-7404626

ා මොණරාගා
ප්රා.ා ක.කා.

-

ව.ඩී.පී. මා බ්සිාංහ
ම,ා

ළමා හිමිකම්
ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

මස්ථ.ව.ආ්ය.මන්.ා ක්
. ගුණා ස්කර ම,ා

ස්මාිා ස්ඒා
නිාධ්ාන්

ා මොණරාගා
ප්රා.ා ක.කා.

071-4071831

055-4936574 -

055-4936574 071-4071831

ෙඩුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ඩබ්.මම්. ධ්නපාා

ආ්යථික
ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

මුමසමගම

078-5150860

055-2275201

078-5150860

ව.මම්. ස්ක්රමසිාංහ

ආ. ස්ාං.නි.

ඉඟිනියාගල

077-9239213

055-2275201

077-9239213

සනමලියීද

075-5190179

055-2275201

075-5190179

ගමගමුව

072-5717200

055-2275201

072-5717200

මකුමල

071-9129908

055-2275201

071-9129908

077-1497995

055-2275201

077-1497995

මාගන්දන

078-5183457

055-2275201

078-5183457

නාමමඔය

071-2694867

055-2275201

071-2694867

078-5288536

055-2275201

078-5288536

ඩබ්.මස්ථ.මම්.
ඉඳුනික ප්රි,න්්
බණ්ඩාර
ව.මම්. රසික ස්මන්
බණ්ඩාර
ඩබ්.මම්. ාන්ද්රිකා
පශමිණි
ඩී.මම්. නිශය සාන්
උර්ක ප්රි,න්්
ඩබ්.මම්. ධ්ම්මිකා
ස්ඳමාලි
ටී.ආ්ය.මම්.
ඉා රෝෂනී
ා ස්ා නස්රත්න
මස්ථ.ඩී. ස්නත්
කුමාර

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ම්පලාසවල
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.

ජනපදය
උඩුමුමල

ආ. ස්ාං.නි.
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ආ්ය.මම්. මස්ථ.
ප්රි,ද්යශය සනී
රත්නා,ක

අරාව ගස්සව

072-8412711

055-2275201

072-8412711

ගමසබොක් කක

072-5190390

055-2275201

072-5190390

ඔබ්සබ්සගොඩ

072-4081533

055-2275201

072-4081533

පඟුර

072-8572726

055-2275201

072-8572726

ඉලුක් කලන්ද

071-1654288

055-2275201

071-1654288

077-4236679

055-2275201

077-4236679

ව.මම්.ආ්ය. ාාන්දනී
මත්්නා,ක
ආ. ස්ාං.නි.

ඇමසමසකොණ 071-9427898

055-2275201

071-9427898

ඩී.මම්.ඩී.ා ක්.
කුමාන් මැණිා ක්

ඉහාව

072-8939938

055-2275201

072-8939938

සකොමලසදණි

072-6318337

055-2275201

072-6318337

ආ. ස්ාං.නි.

ා ක්.මස්ථ.ටී.මම්.පී.ක
රාන්,ඒස්ම්

ආ. ස්ාං.නි.

ා ක්.මම්. ස්මාාඒතී

ආ. ස්ාං.නි.

ඩී.මම්. සුනී්ා
කුමාන්
ා ක්.මම්. සුරාංග
මහින්ද කුමාර

ල

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.

ැරෑල

ඩී.මම්.මම්. සුද්යශය සනී
සින්ඒ්යධ්න
ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.

ව.මම්. ග,ානි
ස්ා ේරත්න

ආ. ස්ාං.නි.

ය

ා ක්.මම්.මා බ්සුන්,

ආ. ස්ාං.නි.

මාන්අරාව

071-3488075

055-2275201

071-3488075

ගංසගොඩගම

072-4764887

055-2275201

072-4764887

න්ටිගහවත්

077-3945685

055-2275201

077-3945685

සපොමගහගම 077-2259002

055-2275201

077-2259002

ගංසගොඩඅරා

072-8776569

055-2275201

072-8776569

075-9359047

055-2275201

075-9359047

ආ්ය.මම්.දිලිනි
තුෂාන්කා කුමාන්
මච්.ා ක්.උෂාන්
ආන්,ා ස්න
ඩී.මම්. දමිත් සුරාංග
මස්ථ.ස්න්ධ්යා
ඒස්න් ම කුමාන්
ආ්ය.මම්. සුමිත්
රත්නා,ක

ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.

ව
අලුගමසේ

ආ. ස්ාං.නි.
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කහසගොමල

072-9303622

055-2275201

072-9303622

ා ක්.ජී. මා හෂථ
ා දනුඒන් ප්රි,ද්යශය සන ආ. ස්ාං.නි.

නීලවබැීද

072-3712992

055-2275201

072-3712992

ා ක්.මම්. ස්මාාඒතී

දැලිව

072-3876010

055-2275201

072-3876010

අමපිටිය

072-9460650

055-2275201

072-9460650

පංගුව

-

055-2275201

-

ව.මම්. බී. ඉා නෝකා
ප්රි,ද්යශය සනී
ආ. ස්ාං.නි.

වටවනගම

072-5074454

055-2275201

072-5074454

ා ක්.මම්. ප්රි,ාංගිකා
ාාන්දනී

රුවමසවල

072-8168489

055-2275201

072-8168489

071-8785930

055-2275201

071-8785930

දඹගමල

077-3551487

055-2275201

077-3551487

සකදට්ටගල

071-2539132

055-2275201

071-2539132

සගදන ලාව

072-4959607

055-2275201

072-4959607

ව.ජී. කුමාර ඉන්දික
බණ්ඩාර
ආ. ස්ාං.නි.

මාගන්දාඔය

071-8199972

055-2275201

071-8199972

ා ක්.මම්. සුමනාඒතී

බදුළුසවල

072-5190880

055-2275201

072-5190880

බණ්ඩාරවාඩි

077-7412679

055-2275201

077-7412679

ා ක්.මම්. ාාමර
ස්ාංජීඒ

ව.මම්.බී. ා ශස්කා
ප්රි,ද්යශය සනී
ආ්ය.මම්. මාංජු
මකෂා කුමාන්

ා ක්.මම්. මරුණ
ශය සාන් ම ා කෝණාර
ඩබ්.ඩී. ිසින්්ා
දිකහානි
ආ්ය.මම්.නාමලී
ා ්යණුකා
රත්නා,ක
ා ක්.ජී.නුඒන් ාාමර
නඒරත්න

ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.
මසකොටයා
ආ. ස්ාං.නි.

ය

ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.

ජනපදය

ා ක්.මම්. නිහාක
කුමාරසින්

ආ. ස්ාං.නි.

ය

ව.ිළ.මම්.මා බ්ගුණ
ඒ්යධ්න

කෘෂික්යම
ප්යා ේෂණ හා
නිෂථපාදන
ස්හකාර

ා ගොස්ින ා ස්ඒා
මධ්යස්ථාාන,,
දඹගකා

552275192
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ව.ජි.රාිරත්න
බාංඩාර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

ආ්ය.මම්.ිළ,රත්න
බාංඩාර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

552275192

ා ්යනුකා දම,න් ම
දිස්ානා,ක

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

552275192

ිළ.ජි.මජිත්
ගුණ මාක

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

725190534

552275192

725190534

ඩබ්.මස්ථ.මම්.ා ස්ෝම
පාා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

723383550

552275192

723383550

ඩී.මම්.ස්මන්
ස්ි,සින්

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

ව.මම්.නඒරත්න
බාංඩාර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

725190362

552275192

725190362

ඩී.මම්.ස්ා ේනන්ද
දිස්ානා,ක

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

711506610

552275192

711506610

ා ක්.මම්.ධ්්යමදාස්

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

552275192

ා ක්.මම්.ි,සින්
බාංඩාර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

552275192

ආ්ය.මම්.ව.කාන් ම
ා්ා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

ා ක්.මම්.ධ්නපාා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

ටි.මම්.උක්කුබාංඩා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

717755670

552275192

717755670

මච්.ජි.ිළ.ස්ථඒ්යණා
්ා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

728939851

552275192

728939851

ව.මම්.සින්ඒ්යධ්න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

721801151

552275192

721801151

724322859

552275192

724322859

552275192

711122808

552275192

711122808

552275192
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ටි.ඩී.මම්.ධ්්යමා ස්න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

724329103

552275192

724329103

ඩී.මම්.ස්මරතුාංග

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

725502066

552275192

725502066

ා ක්.මම්.ාන්්රා්ා
ස්ක්රමබාංඩාර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

772800304

552275192

772800304

ව.මම්.සින්,ාඒ ම

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

718444863

552275192

718444863

ව.ජි.ව.මනුරාධ්ා
මාානි

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

ආ්ය.මම්.ධ්ම්මි
ාතුන්කා රත්නා,ක

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

ස්.මම්.ඩිාංගින්බාංඩා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

ා ක්.මම්.ා ස්ා නස්ර
ත්න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

728060697

552275192

728060697

ඩි.මම්.ශ්රි,ානි
දිස්ානා,ක

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

726020504

552275192

726020504

ඩි.මම්.සුමනාඒ ම

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

726196358

552275192

726196358

ආ්ය.මම්.කින්බාංඩා

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

ඩි.මම්.කරුණාරත්
න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

724080325

552275192

724080325

ටි.මම්. රාංජිත්
ා ්න්නා කෝන්

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

787776591

552275192

787776591

ඩී.මම්. මා නෝමා
ස්ථඒ්යණා්ා
බණ්ඩාර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

719590136

552275192

719590136

552275192
711519938

552275192

711519938

552275192

552275192
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ා ක්.මම්.ි, මාක
බාංඩා ම,ා
ටි.මම්.දිස්ානා,ක
ම,ා
ආ්ය.මම්.ා ස්නස්රත්
නබාංඩා ම,ා
ා ක්.මම්.කරුණාඒ
 ම මි,

දිස්නැගුම
ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.

ා ක්.මම්.ද,ාඒ ම
මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

ා ක්.මම්.සුධ්්යමා
ප්රි,ද්යශය සනි මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

ඩි.මම්.සුා න්ත්රා
කුමාන් මා බ්රත්න
මි,

055-2275201
පාංගුඒ ඒස්ම

0711306839

බණ්ඩාරඒාඩි,
ඒස්ම

නැ්

බදුළුා ඒා ඒස්ම

0772249854

්කා කො ,ා,
ඒස්ම

නැ්

දැලිඒ ඒස්ම

0712169181

රුඒකා ඒා ඒස්ම

0725814990

0711306839
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201

0725852350

දිස්.ස්ාං.නි.

්ම්පාාා ඒා
ඒස්ම

7214116417

ඩි.මම්.ප්රදිප් බාංඩාර
ම,ා

දිස්.ස්ාං.නි.

මරාටුගස්ථා ඒා
ඒස්ම

0773082010

ව.ව.පත්මසින් ම,ා

දිස්.ස්ාං.නි.

මාගන්දන ඒස්ම

0725190460 055-2275201

දිස්.ස්ාං.නි.

ගකා බොක්ක
ඒස්ම

0725848910

ඩබ්.මම්.යු.මක.ිළ.බ
රාංඩාර ම,ා

ඩි.මම්.ස්මාා ස්න
ම,ා
ආ්ය.මම්.රත්නපාා
ම,ා

දිස්.ස්ාං.නි.

දඹගකා ඒස්ම

නැ්

055-2275201
055-2275201

055-2275201
055-2275201

උඩුමුකා ඒස්ම

0721416424 055-2275201

ඩබ්.මම්.ප්රි,ානි
ඒනිගසිාංහ මි,

මකුකා ඒස්ම

0726680820

දිස්.ස්ාං.නි.

ා ගෝන්ාාඒ
ඒස්ම

0713857514

දිස්.ස්ාං.නි.

න්ටිගහඒත්්
ඒස්ම

0717158055

ආ්ය.මම්.ස්මාාඒ ම
මි,
ආ්ය.මම්.ආනන්දසි
න් ම,ා

නැ්
0712169181
0725814990

0725852350

මස්ථ.ජි.ගුනපාා ම,ා දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.

0772249854

055-2275201

නාමකහ,
ිනපද, ඒස්ම

දිස්.ස්ාං.නි.

නැ්

99

055-2275201
055-2275201
055-2275201

7214116417
0773082010
0725190460
0725848910
නැ්
0721416424
0726680820
0713857514
0717158055

ඩි.මම්.මාාා රාංිනි
දිස්ානා,ක මි,
ිළ.යු.ජි.හිාංමැණිකා
මි,
ආ්ය.මම්.මා නෝමා
කාන් මා්ා මි,
ඩි.මම්.ා ප්මාඒ ම
මි,
ා ක්.මම්.ස්මාාඒ ම
මි,
ඩි.මම්.ශය සාන් ම
ද,ාා්ා මි,

මලුගකා ව ඒස්ම

0772615370

ා පොකගහගම
ඒස්ම

0772939053

නීාඒබැශද ඒස්ම

0728505710

මාන්මරාඒ ඒස්ම

0786234264

දිස්.ස්ාං.නි.

ා කොකාාා දනි,
ඒස්ම

0778067422

දිස්.ස්ාං.නි.

ගාංා ගොඩගම
ඒස්ම

0771386497

මකිළටි, ඒස්ම

0719678170

ඒ ඒනගම ඒස්ම

0765286249

ා කොමේ ගා ඒස්ම

0725190577

කහා ගොකා
ඒස්ම

0729129985

ඉහාඒ ඒස්ම

0724952940

ගාංා ගොඩමරාඒ
ඒස්ම

0724693886

මුකා කගම ඒස්ම

0710952582

දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.

ඩි.මම්.සුමනා්ා
මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

ඩි.මම්.ා පොඩිමැණි
කා මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

ව.ජි.චුාසින් ස්මන්
බාංඩාර ම,ා
ආ්ය.මම්.ආන්,රත්
න ම,ා
ා ක්.මම්.රත්නා,ක
ම,ා
ව.ජි. මාකරත්න
ම,ා
ආ්ය.මම්.ා ස්ෝමාඒ ම
මි,
ඩි.මම්.ිම.බාංඩාර
මැණිකා මි,
ටි.මම්.රත්නපාා
ම,ා
ඩි.මම්.සුනිාා
කාන් මනි දම,න් ම
මි,

දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.

දිස්.ස්ාං.නි.

ගකගමුඒ ඒස්ම

නැ්

ා නකලි,ැශද
ඒස්ම

නැ්

055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201

0772615370
0772939053
0728505710
0786234264
0778067422
0771386497
0719678170
0765286249
0725190577
0729129985
0724952940
0724693886
0710952582
නැ්
නැ්

055-2275201

ඉගිනි,ාගා
ඒස්ම

0718187647
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0718187647

ආ්ය.මම්.සුනික
ිළ,සින් ම,ා

පගුර ඒස්ම

0767646736

ඩබ්.මම්.නන්දා ස්න
බාංඩාර ම,ා
දිස්.ස්ාං.නි.

ඉලුක්ාන්ද ඒස්ම

0786233266

මන්.ව.රානි මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

හබ්ා බ්ා ගොඩ
ඒස්ම

0779549329

ඩබ්.මම්.බාංඩාරමැ
ණිකා මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

ඇකා කා කෝණ
ඒස්ම

0779116258

ටි.මම්.ධ්ම්මිකා
සුද්යශය සනි මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

්ැරැා ඒස්ම

0789909368

0789652040

දිස්.ස්ාං.නි.

ිළ.ජි.්මරා කුමාන්
ගුණ මාක මි,

දිස්.ස්ාං.නි.

මාගන්දාහ,
ිනපද, ඒස්ම

ටී.මම්.මන්. සුස්න්්
බණ්ඩාර

ආපදා
ස්හනා ස්ඒා
නිාධ්ාන්

මඩුකා
ප්රා.ා ක.කා.

දැන නැ්. ස්මාි
ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
ස්සින් ඒැඩ
ආඒරණ, කරයි.

ව.ඩී.්රාංගා
ප්රි,ද්යශය සනී

ආ්ය.මම්.මයි.පී.
රත්නා,ක ම,ා

ඒැඩිහිටි
නිාධ්ාන්

055-2275201
055-2275201
055-2275201
055-2275201

055-2275201
055-2275201

077-6155594 055-2275201

0767646736
0786233266
0779549329
0779116258

0789909368

0789652040
077-6155594

055-2275038
071-8273046 055-2275201

මඩුකා
ප්රා.ා ක.කා.

055-2275038

ඒනි්ා
ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

මඩුකා
ප්රා.ා ක.කා.

072-4914217 055-2275201

ළමා හිමිකම්
ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

මඩුකා
ප්රා.ා ක.කා.

071-1305523 055-2275201

ස්මාිා ස්ඒා
නිාධ්ාන්

මඩුකා
ප්රා.ා ක.කා.

071-8273046 055-2275201

071-8273046

072-4914217

055-2275038

071-1305523

055-2275038

055-2275038

ආ්ය.මම්. ඒස්න්්
සිකඒා ම,ා
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071-8273046

ෙැදගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලය
ා ක්.මම්. මකලිකා
මි,

ආ්යථික
ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

ආ්ය.මම්. මරුණ
සින්ඒ්යධ්න ම,ා

ආ. ස්ාං.නි.

ඩී.මම්. ස්ථඒ්යණා්ා
මි,

ආ. ස්ාං.නි.

ා ක්.මම්. ්රාංගා
ාාන්දනී ා කෝනාර
මි,
ඩී.මම්. චූාපත්ම
ආන්,ත්න ම,ා
ා ක්.ඩී. ශ්රි,ාණි
මකකාන් ම මි,
ආ්ය.මම්. ස්මරසිාංහ
ර්ාංචි බණ්ඩාර ම,ා
මච්.මම්. කසුන්
ග,ාන් ම,ා
ජී.න,නා තුෂාන්
මි,
ා ක්.මච්.මම්.
ස්ථඒ්යණා්ා මි,
මච්.මම්.මමිා
නුඒන් ා හරත් ම,ා
ඩී.මම්. නි්යමා
තීක්ෂණ ගුණරත්න
ම,ා
ා ක්.ඩබ්. ස්මන්
කුමාර සින්ඒ්යධ්න
ම,ා

ඇකා කා කෝණ

0712929435 055-2266338

0712929435

ඇකා හන

0713799036 055-2266338

0713799036

ා ස්න්ප මගම

0713799033 055-2266338

0713799033

ා කෝන්ා ගොකා

0712670160 055-2266338

0712670160

කළුගහඒාඩි,

0713798953 055-2266338

0713798953

දිස්,ාා පොා

0715752799 055-2266338

0715752799

මාාන

0728555170 055-2266338

0728555170

බැඳි,ාඒ/,කුන්න
රාඒ

0718471761 055-2266338

0718471761

මෑකාගම

0719077840 055-2266338

0719077840

ර්බ්බාර

0718221332 055-2266338

0718221332

ා මොණරඒාන

0713807500 055-2266338

0713807500

රත්්ණා දනි,

0778969483 055-2266338

0778969483

ිමිමාමුකා

0716267492 055-2266338

0716267492

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.
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ා ක්.මම්. රාංජිත්
ප්රි,න්් කුමාර
ම,ා
ඩී.මම්.
ා ස්ා නස්රත්න
බණ්ඩා ම,ා

ඩී.මම්. ගාමිණී
දිස්ානා,ක ම,ා

ආ. ස්ාං.නි.

ා ක්.මම්. ශ්රි,ාණි
මකකාන් ම මි,
ඩී.මම්. නිලූෂා
ස්මන් ම දිස්ානා,ක
මි,
ඩී.මම්. නිශය සථශය සාංක
දිස්ානා,ක ම,ා

0712641985

ා කො ා බෝඒ/ා ගො
ඩිගමුඒ

0777401428 055-2266338

0777401428

ීමණා ගොඩ

0715676058 055-2266338

0715676058

බකිනිගහා ඒා

0718933762 055-2266338

0718933762

නුගාමුර

0721431153 055-2266338

0721431153

ා කොු කුඹුර

0710793728 055-2266338

0710793728

ඉළුක්කුඹුර

0724592280 055-2266338

0724592280

මයිා ඒා/ා පොතුබ
න්ධ්න

0783983239 055-2266338

0783983239

නන්නර්රාඒ

0723948215 055-2266338

0723948215

දහා ගෝනි,

0711306950 055-2266338

0711306950

ා පොකගහිළටි,

0714967091 055-2266338

0714967091

ිළ ා දනි,

0713310525 055-2266338

0713310525

කැන්දස්න්න/කි
න්නරා බෝඒ

0716346698 055-2266338

0716346698

ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.

ව.ඩබ්. මස්න් ම.ද
සිකඒා මි,

ආ. ස්ාං.නි.

ආ්ය.මම්. ද,ාරත්න
ම,ා

0712641985 055-2266338

ආ. ස්ාං.නි.

ආ. ස්ාං.නි.

ා ක්.ජී. ද,ානි
රාිපක්ෂ මි,

ා ස්නාප ම,/ිමිම
ාමුකා

ආ. ස්ාං.නි.

මච්.මම්. නිා ාෝකා
ස්ඳමාලි මි,

ඩී.මම්. නිලූකා
කුමාන් දිස්ානා,ක
මි,

0719501530

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.

මච්.මම්. ට්රිීයාා
මධුශය සාන් ම
කරුණා මාක මි,

0719501530 055-2266338

ආ. ස්ාං.නි.

ඩී.මම්. මජිත්
ා හමාන්්ර ම,ා

ා ක්.නිශය සාන්්
ි,සිාංහ ම,ා

්ඹාන

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.
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ඩබ්.නිකමිණි
තුස්ාන්කා මි,
ආ්ය.ඩබ්.ඩබ්.නිමක
කා රාිපක්ෂ මි,

දහම්ගම

0710949516 055-2266338

0710949516

 මිමන්,

0718621615 055-2266338

0718621615

මැදගම

0713247682 055-2266338

0713247682

ආ. ස්ාං.නි.
ආ. ස්ාං.නි.

ව.මම්.මන්.මත්්නා
,ක මි,
ආ. ස්ාං.නි.

ඩී.මම්.ගුනඒ්යධ්න

කෘෂික්යම
ප්යා ේෂණ හා
නිෂථපාදන
ස්හකාර

ා ගොස්ින ා ස්ඒා
මධ්යස්ථාාන,,
මැදගම

728092066

553555611

728092066

ජී.මම්.මම්.කුසුමාඒ
තී.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

773099874

553555611

773099874

ආ්ය.මම්.සුනික
රත්නා,ක.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

710462383

553555611

710462383

මම්.ජී.කරුණාපාා.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

770870763

553555611

770870763

යු.පී.සුග්දාස්.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

718808747

553555611

718808747

බී.ා ක්.ධ්නුක
ගිම්හාන ි,ාත්.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

724780530

553555611

724780530

මච්.ව.කුසුමාඒතී.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

728574806

553555611

728574806

මච්.මම්.ාන්්රා
මාානී.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

718127708

553555611

718127708

ව.මම්.සුදීපා
ප්රි,ද්යශය සනී ා ශඒප්රි,

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

728283362

553555611

728283362

ආ්ය.ඒ,ාමේ
ප්රනාන්දු.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

723729836

553555611

723729836

මක.මන්.කුමාරප්ප
ා රරුම.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

717354849

553555611

717354849

ා ගොස්.ා ස්.ම.

726283290

553555611

726283290

ඩී.මම්.ා හමා්ා.
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කෘ.ප.නි.ස්.
ව.ජී.ගී්ා.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

710415665

553555611

710415665

ඩී.මම්. මස්ථස් කුමාර
කරුණාසුන්දර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

724051522

553555611

724051522

ඩබ්.මම්.ගුණදාස්.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

723751859

553555611

723751859

මක.මච්.ාානි
ප්රි,ාංකා.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

725508211

553555611

725508211

ඉන්්රානි රිපක්ෂ.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

726093837

553555611

726093837

ඩබ්.මම්.නිකමිණී
ප්රි,ාංගනී.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

723072614

553555611

723072614

ඩී.මම්.ම,ා
ගුණරත්න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

724750140

553555611

724750140

ා ක්.ජී. ඉන්්රානි.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

779127996

553555611

779127996

ඩබ්.මම්. නිරාංිාා
කුමුදුනී.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

723752207

553555611

723752207

මච්.මම්. මනුාාඒතී.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

714127144

553555611

714127144

ඩී.මම්. සුනික
රත්නා,ක.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

718444484

553555611

718444484

ආ්ය.මම්. ධ්ම්මි
ප්රි,න්්ා ආන්,දාස්.

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

721560545

553555611

721560545

ඩිාානි ප්රි,ාංකා
උඩා ගදර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

772295349

553555611

772295349

ඩබ්.ව.දිකෂානි
ාතුන්කා
ා ස්ා නස්රත්න

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

771126794

553555611

771126794
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ස්මන්් උර්ක
කුමාර

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

775018567

553555611

775018567

උදානි ඉෂාරා
ා හඒා ව

කෘ.ප.නි.ස්.

ා ගොස්.ා ස්.ම.

716083013

553555611

716083013

දිස්නැගුම
ඩී.මම්.උභ,ඒ්යධ්න. ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

මාාන ඒස්ම

-

ඩී.මම්.රාංජිත්
බණ්ඩාර.

 මිමන්, ඒස්ම

0776785590

දිස්.ස්ාං.නි.

ා පොකගහිළටි,
ඒස්ම

0711186477

දිස්.ස්ාං.නි.

කින්නරා බෝඒ
ඒස්ම

0774253972

දිස්.ස්ාං.නි.

කැන්දස්න්න
ඒස්ම

0775903703

ිළ ා දනි, ඒස්ම

0770633939

දිස්.ස්ාං.නි.

බකිනිගහා ඒා
ඒස්ම

0724692116

දිස්.ස්ාං.නි.

මමුා ණ්කදුර
ඒස්ම

0779825146

ා ක්.මම්.සුග්දාස්.

දිස්.ස්ාං.නි.

මෑකාගම ඒස්ම

0723381792

055-2266338

0723381792

යූ.මස්ථ.සුනික

දිස්.ස්ාං.නි.

්ඹාන ඒස්ම

0715525133

055-2266338

0715525133

මම්.මස්ථ.නවුප්රදීන්.

දිස්.ස්ාං.නි.

ඉලුක්කුඹුර ඒස්ම

0729854417

055-2266338

0729854417

ීමනා ගොඩ ඒස්ම

0717110012

ඩී.මම්.ඥාණා ස්න.
ව.ව.මම්.,ාසීක.
මම්.ටී.මම්.ඉක්රාම්.
ආ්ය.මම්.ාන්්රා
කුමාරී රත්නා,ක.
ා ක්.මම්.ආන්,ඒතී.
මච්.ව.ාන්්රපාා.

දිස්.ස්ාං.නි.

දිස්.ස්ාං.නි.

055-2266338

055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338

0711186477
0774253972
0775903703
0770633939
0724692116
0779825146

ඒයි.මම්. මාක්
බණ්ඩාර.

දිස්.ස්ාං.නි.

මච්.මම්.ි,රත්න.

දිස්.ස්ාං.නි.

ර්බ්බාර ඒස්ම

0719590593

055-2266338

0719590593

සී.මම්.මස්ථ.්ස්ථලින්.

දිස්.ස්ාං.නි.

මැදගම ඒස්ම

0724033203

055-2266338

0724033203

දිස්.ස්ාං.නි.

රත්්නා දනි,
ඒස්ම

0717239043

ා කොු කුඹුර ඒස්ම

0772733295

ා ේ.මම්.කිළා
ි,ඒ්යධ්න
ආ්ය.මම්.ා ස්ා නස්ර
ත්න බණ්ඩාර

දිස්.ස්ාං.නි.
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055-2266338

0776785590

055-2266338
055-2266338

0717110012

0717239043
0772733295

ඩී.මම්.මස්ථ.දිස්ානා,
ක මැණිා ක්.

දිස්.ස්ාං.නි.

ා මොණරඒාන
ඒස්ම

0775472994

දිස්.ස්ාං.නි.

ඇකා කා කෝණ
ඒස්ම

0712703891

නුගාමුර ඒස්ම

0552267677

නන්නර්රාඒ
ඒස්ම

0728574428

ිමිමාමුකා ඒස්ම

0771236010

ඇකා හණ ඒස්ම

0724387275

ා කෝන්ා ගොකා
ඒස්ම

0726339237

දහා ගෝණි, ඒස්ම

0775902734

දිස්,ාා පොා ඒස්ම

0725630791

ව.ජී.නිහාක ි,සින්. දිස්.ස්ාං.නි.

බැදි,ාඒ ඒස්ම

0773527089

ආ්ය.ා ක්.මස්ථ.මම්.හී
න්කුමාන්හාමීය .

ා ගොඩිගමුඒ ඒස්ම

0723778890

මච්.මම්.හීන්මැණික
රා.
දිස්.ස්ාං.නි.

,කුන්නාඒ ඒස්ම

0724151693

ඕ.මක.මම්.උඒයිස්ථ.

දිස්.ස්ාං.නි.

දහම්ගම ඒස්ම

0726363924

දිස්.ස්ාං.නි.

කළුගහඒාඩි,
ඒස්ම

0726003350

මච්.මම්.මස්ථ.කිත්සින්
බණ්ඩාර.
දිස්.ස්ාං.නි.

ා කො ා බෝඒ
ඒස්ම

0771831251

ඩබ්.ව.ස්ා ේරත්න.

මයිා ඒා ඒස්ම

0718842618

ා ස්නාප ම, ඒස්ම

0724731412

ආ්ය.ා ක්.ා හමා්ා
ශ්රි,ාණී.
මච්.ව.දීිළකා
ශ්රි,ාණී කුමාරී.
ආ්ය.ව.සුනික
රත්නීමර.
ව.මම්.ාන්්ර මාක
බන්ඩාර.
ඩී.මම්.ගුණරත්න
දිස්ානා,ක.

දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.

ඩබ්.ා ක්.නිහාක
ි,ා කොඩි.

දිස්.ස්ාං.නි.

ඩබ්.මම්. රාංජිත්
බණ්ඩා.

දිස්.ස්ාං.නි.

ා ක්.මම්.ර්ෂථපා්ා
ගුණා ස්කර.

ා ේ.ස්ා ේතුාංග
ප මරණ.

ව.මම්.ාලිත්
ජීඒානන්ද.

දිස්.ස්ාං.නි.

දිස්.ස්ාං.නි.

දිස්.ස්ාං.නි.
දිස්.ස්ාං.නි.
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055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338
055-2266338

0775472994
0712703891
0552267677
0728574428
0771236010
0724387275
0726339237
0775902734
0725630791
0773527089
0723778890
0724151693
0726363924
0726003350
0771831251
0718842618
0724731412

ආ්ය.රමයා්ා.
ව.මම්.කුසුමාඒතී

දිස්.ස්ාං.නි.

ා ස්න්ප මගම
ඒස්ම

0728888469

දිස්.ස්ාං.නි.

ා පොතුබන්ධ්න
ඒස්ම

0771520289

055-2266338

0728888469

055-2266338

0771520289

ඩී.මම්.නන්දන
ාාක කුමාර

ආපදා
ස්හනා ස්ඒා
නිාධ්ාන්

මැදගම
ප්රා.ා ක.කා.

071-4857970

055-2266338

071-4857970

නැ්.

ඒැඩිහිටි
නිාධ්ාන්

-

-

-

මැදගම
ප්රා.ා ක.කා.

072-4780461

055-2266338

072-4780461

ඩී.මම්.නන්දාඒතී

ඒනි්ා
ස්ාංඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

ා ක්.මම්.ා ස්ා නස්ර
ත්න

ළමා හිමිකම්
ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාන්

මැදගම
ප්රා.ා ක.කා.

071-7086708

055-2266338

071-7086708

ා ේ.ව.කුාරත්න
මහ්ා

ස්මාිා ස්ඒා
නිාධ්ාන්

මැදගම
ප්රා.ා ක.කා.

ඩී.මම්.ස්ථඒ්යණා
ප්රි,ද්යශය සනී මි,

ස්මාිා ස්ඒා
නිාධ්ාන්

-

055-2266338
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071-2972730

071-2972730

071-9881230

071-9881230

ඇමුණුම්
ග්රා

03

නිළධ්ාරීවු ්  සම්බ් ධ් කර ගතා හැකි ක්ර මදදය් 
සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය

න

තානතුර

වස

ජංග
දු.අ.

මස්වා ස්.
දු. අ.

මපෞශග නිවාසය
ලික දු.අ. ම දු.අ.

0552279038

0555719142

එම්.එම්.චන්ද්රකා
න්ති ටුය

ග්රාම නිලධාන් නාසේ

0774406583

ඩි.එම්.අේපුහාටු

ග්රාම නිලධාන් ටුයාගල
වැ.බ.

0773694803

055-

ග්රාම නිලධාන් වරාගම

0773694803

055-

0778671716

055-

0778671716

055-

0718080091

055-

0779508881

055-

0714601118

055-

ඩි.එම්.අේපුහාටු

2279038

2279038

බි.ආර්.එම්. කන්බ
න්ඩා

ග්රාම නිලධාන් බුීධම වැ.බ.

බි.ආර්.එම්. කන්බ
න්ඩා

ග්රාම නිලධාන් අඹගහපිටිය

ආර්.ඩි.පී.සුමනර
ත්න

ග්රාම නිලධාන් බරවාය

ඒ.එම්.ගී ා
මමකාන්ති

ග්රාම නිලධාන් පමසලසවල

ජී.බී.එස්.සී.සබො
සාජු

ග්රාම නිලධාන් සදරසගොඩ

එම්.ජී.නිලන්
පුෂ්පකුමාර

ග්රාම නිලධාන් සකොටාසගො
ඩ වැ.බ

0771141903

055-

සේ.එම්.උපුම
නිශාන්

ග්රාම නිලධාන් මුතුකණ්ඩිය

0772006679

055-

සක් ක.එම්.එස්.රංජ
නාත්

ග්රාම නිලධාන් ගම අමුණ

0773076761

055-

ආර්.ඩී.පී.සුමනර
ත්න

ග්රාම නිලධාන් ෙමණලබැී 071808009 055ධ වැ.බ
1
2279038
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2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

0710550542244 5725888
0710550542244 5725888

0711701788

055-

0771141903

055-

0770873717

055-

ග්රාම නිලධාන් කූරගම්මන
වැ.බ.

0770873717

055-

ග්රාම නිලධාන් කළුසගොමල
යාය

0717022800

055-

ඩි.එම්.ඒ.ඩි.දිොන ග්රාම නිලධාන් සියඹලාණ්ඩු
072ාායක
ව වැ.බ
5439045

055-

ඩි.එම්.මසනදේ
හර්ෂණ

ග්රාම නිලධාන් සකොඩයාන

055-

ආර්.එම්.රත්නාය
ක

ග්රාම නිලධාන් මහකළුසගො 071080088 055මල වැ.බ
9
2279038

ඩී.එම්.එන්.
ඩී.දිොනායක

ග්රාම නිලධාන් මුඩුගම

ඒ.ජී.විසේරත්න
බණ්ඩාර

ආර්.එම්.එන්.පී.ර
ත්නායක

ග්රාම නිලධාන් යකදුරාව

එම්.ජී.නිලන්
පුෂ්පකුමාර

ග්රාම නිලධාන් සගොවිඳුපුර

ඒ.එම්.ඒ.සක් ක.අත්
නායක

ග්රාම නිලධාන් නැදගල

ඒ.එම්.ඒ.සක් ක.අත්
නායක
ආර්.එම්.එම්.පී.
රත්නායක

0770105999

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

0777372544

055-

ග්රාම නිලධාන් විජි පුර
වැ.බ.

0771855900

055-

ඒ.ජී.විසේරත්න
බණ්ඩාර

ග්රාම නිලධාන් රුහුණුදනද
ව

0771855900

055-

සක් ක.බී.ඩි. ෙඳමාලී
ටුය

ග්රාම නිලධාන් මානාභරණ

0719754237

055-

බී.මර්ක් ක ඇන් නී ග්රාම නිලධාන් සහළමුමල
ප්රනාන්දු

0723778577

055-

ඩී.එම්.එන්.
ඩී.දිොනායක

0777372544

055-

ග්රාම නිලධාන්  කවුසලයාය
වැ.බ.

110

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

0713907288

ඒ.එම්.සක් ක.ඩි.ගුණ ග්රාම නිලධාන් ම්ගගහ කවු
සස්න
ල

0727363660

055-

ඩි.එම්.ඒ.ඩී.දිොන ග්රාම නිලධාන් කරඹසගොඩ
ාායක

0725439045

055-

ආර්.එම්.රත්නාය
ක

ග්රාම නිලධාන් පමසලගම

0710800889

055-

එම්.පී.සී.සී.
පතිරාජ සමසන

ග්රාම නිලධාන් වත්සත්ගම

0783496322

055-

එච්.එම්.සින්ම
මහ ා

ග්රාම නිලධාන් ඇතිමසම
ජනපදය

0776540847

055-

ඩී.එම්.ප්රභාත්
දිොනායක

ග්රාම නිලධාන් තිස්ෙපුර

0773835889

055-

එච්.එම්.එම්.අයි.පී ග්රාම නිලධාන් විජයපුර
.බන්ඩාර

0773907261

055-

ආර්.එම්.එම්.චන්ද ග්රාම නිලධාන් පැරකුම්පුර
න බන්ඩාර

0770725476

055-

ඩි.එම්.තිලකරත්
න

ග්රාම නිලධාන් ගැමුණුපුර

0776589255

055-

ඩබ්.එම්.එච්.එම්.
ාන්කා

ග්රාම නිලධාන් ටුණිපුර

0773176202

055-

ආර්.එම්.එන්.එස්.
එම්.රත්නායක
ටුය

ග්රාම නිලධාන් සින්පුර

0718758970

055-

ඩි.එම්.මසනදේ
හර්ෂණ

ග්රාම නිලධාන් සකොටියාගල
077වැ.බ.
0105999

055-

ඩි.එම්.තිලකරත්
න

ග්රාම නිලධාන් ඇතිමසම
වැ.බ.

0776589255

055-

ආර්.එම්.ගුණවර්
ධන

ග්රාම නිලධාන් විලඔය

0779369721

055-

111

2279038

2279038

077733660
0713907288

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

077822886

ආර්.එම්.ගුණවර්
ධන

ග්රාම නිලධාන් පහ අරාව
වැ.බ.

0779369721

055-

ආර්.එම්.තිලකර
ත්න

ග්රාම නිලධාන් ගැරුසහළ

0718236214

055-

එම්.එම්.එන්.එන්.
බණ්ඩාර

ග්රාම නිලධාන්  කඹුලාසවල

0710599615

055-

සක් ක.එම්.රංජිත්
මහ ා

ග්රාම නිලධාන්

සදොඹගහව
සාල

0713117249

055-

සේ.එම්.ෙම්පත්
ජයසස්න

ග්රාම නිලධාන්

ලියන්සගොම
ල

0715997241

055-

ඩබ්.එම්.තිලකර
ත්න මහ ා

ග්රාම නිලධාන්

සකොටියාග
සාොඩ

0712568832

055-

ජී.එන්.කුමාර
විසේරත්න

ග්රාම නිලධාන්

සබරළියප
සාොල

0777372970

055-

එම්.ඩී.ගාටුණි
ගුණතිලක

ග්රාම නිලධාන්

ඉඳිගස්ඇමල

0724080450

055-

2279038

077822886

2279038

2279038

0768694145

2279038

2279038

2279038

2279038

2279038

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
ආර්.ඩබ්.එන්.උදය ග්රාම නිලධාන්
ශාන්

යාකුරාව

0776773767

055-

ආර්.එම්.එන්.එස්.
රත්නායක

ග්රාම නිලධාන්

මඩුසකොටන්
077අරාව
1507177

055-

එස්.ඒ.මාසනම
චාන්දනී

ග්රාම නිලධාන්

පුස්ෙැමලාව

0552250126

055-

2250125

2250125

2250125

එන්.එම්.ටී.ජි.ෙංජ ග්රාම නිලධාන්
ය

සත්රේපහු
ව

0778819163

055-

ඩී.එම්.ඩී.විදුෙනී

අලුසපො

0716589548

055-

0718669460

055-

සේ.විරමපාල

ග්රාම නිලධාන්

ග්රාම නිලධාන්

මඩුගස්මුම
ල
112

2250125

2250125

2250125

0717273242

055-

0716589548

055-

0713015806

055-

0718833496

055-

0716124537

055-

0728600211

055-

0719485730

055-

0756782868

055-

මයිසයොක් කක
071වත්
8960839

055-

ඩබ්.ඒ.ඒ.සී.මධුමා ග්රාම නිලධාන්
ලී

ගැඩවිල

0776131733

055-

ආර්.එම්.ආර්.පී.ක ග්රාම නිලධාන්
සා.ගුණරත්න

පමසලගම

0779584644

055-

ආර්.එම්.එස්.රත්
නායක

ඇමල

0725360977

055-

ඩබ්.එම්.සුනිම.විජ ග්රාම නිලධාන්
සාරත්න

මයිලගස් ැ
071න්න
5175730

055-

සක් ක.පී.මධුර
ප්රියදර්ශන

වරාසදොල

055-

ජී.එම්.සුසම්ධ
බන්ඩාර

ග්රාම නිලධාන්

වාසිපන

එෙ.ඒ.එස්.ටී.ෙමර ග්රාම නිලධාන්
ක් කසකොඩි.

කරඳගම

සේ.විරමපාල

බඩමකුඹුර

ග්රාම නිලධාන්

ඩී.එම්.එස්.සුසර්නි ග්රාම නිලධාන්

සක් ක.එම්.චන්ද්රාව
ති

ග්රාම නිලධාන්

ආර්.එම්.ගුණතිල
ක

ග්රාම නිලධාන්

සේ.එම්.ලීලසස්න

ග්රාම නිලධාන්

ආර්.එම්.එස්.ඩී.ජ
යවර්ධන

ග්රාම නිලධාන්

එන්.ජී.හන්ෙමාලී

ග්රාම නිලධාන්

ග්රාම නිලධාන්

ග්රාම නිලධාන්

මාලිගා
න

ැන්

මඩමගම

වෑකුඹුර

කරවිල

ලාවගම

113

0729512800

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

සේ.එම්.එන්.එම.
බණ්ඩාර

ග්රාම නිලධාන්

ජී.එම්.එන්.එම්.බ
ණ්ඩාර

ග්රාම නිලධාන්

සකොටමුදුන

රණුගමල

සේ.එම්.එන්.එම.බ ග්රාම නිලධාන්
ණ්ඩාර

අංකඩ

ජී.එම්.එන්.දිොනා ග්රාම නිලධාන්
යක

ටුයනකඳුර

ඩී.එම්.එන්.දිොනා ග්රාම නිලධාන්
යක

ඇත්පට්ටිය

ආර්.එම්.සේ.ආර්.
එස්.කුමාර

ග්රාම නිලධාන්

සීවතුර

එස්.එස්.සුදුසිංහ

ග්රාම නිලධාන්

හිගුරුකඩුව

ආර්.එම්.සේ.ආර්.
එස්.කුමාර

ග්රාම නිලධාන්

0767886068

055-

0729512800

055-

0714736039

055-

0719315855

055-

0719315855

055-

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

072902085 0555
2250125

දඹගහසවල

0729020855

055-

0711192227

055-

2250125

2250125

එච්.එම්.ඩී.අයි.දිෙ ග්රාම නිලධාන්
ාානායක

කැලිවැස්ෙ

0728277965

055-

ඒ.එම්.අසබ්සිංහ

සබදගහපැල
071ාැස්ෙ
8401030

055-

ටි.එම්.පී.එස්.දෙන ග්රාම නිලධාන්
ාායක

සමොරව වග
ම

0718401030

055-

ටි.එම්.පී.එස්.දෙන ග්රාම නිලධාන්
ාායක

ලුම්ගල
ජනපදය

0711088950

055-

ඒ.එම්.සින්සස්න

නාරංවත්

0717975755

055-

0777610652

055-

ඩබ්.එම්.එස්.එස්.
සින්පාල

ග්රාම නිලධාන්

ග්රාම නිලධාන්

ග්රාම නිලධාන්

අ

ල

114

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

ඩබ්.එම්.එන්.යු.ජ
යසිංහ

ග්රාම නිලධාන්

වී.ජී.චන්ද්රසින්

ග්රාම නිලධාන්

ජී.එම්.ඉන්ද්රා
මාලනී

ග්රාම නිලධාන්

සක් ක.පී.උපුම
ප්රියදර්ශන

ග්රාම නිලධාන්

ඩි.එම්.පී.එස්.දිො
නායක

ග්රාම නිලධාන්

සක් ක.එම්.එස්.සකද
ණාර

ග්රාම නිලධාන්

ඒ.ජී.එච්.ඒ.ගුණෙ
සාකර ටුය

ග්රාම නිලධාන්

0779024754

055-

මුතුසකළියා
072ව
3140247

055-

ඇත් ලාමු
මල

0774033480

055-

මීගහයාය

0713799983

055-

0758712505

055-

කලගහ කවු
072ල
1175220

055-

කව ගහගම
සේ

055-

පුන්සින්සිග
ම

මඩුගහපට්
ටිය

0716442153

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

2250125

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
ඩබ්.එම්.අමරසිං
හ

පන්පාලන
ග්රා.නි.

0713798138

0552265339

සක් ක.එම්.එන්.ෙංජී ග්රාම නිලධාන්
වනී ටුය

සකසහම
අත් ාවල

0713798374

055-

ආර්.ඒ.එන්.එම්.ර ග්රාම නිලධාන්
ණසිංහ ටුය

කරගහසව
ල බටහිර

0710556578

055-

ඩබ්.ඒ.එස්.විරසුන් ග්රාම නිලධාන්
ය

කරගහසව
071ල
7174302
නැසගනහිර

055-

බී.එම්.එම්.එස්.ජ
යසුන්දර ටුය

ග්රාම නිලධාන්

සකොටගම

0766319160

055-

පී.සේමන්
බන්ඩාර

ග්රාම නිලධාන්

0778913617

055-

එසගොඩ
සකොටගම

115

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

ආර්.එම්.ඒ.එස්.ගු ග්රාම නිලධාන්
ණවර්ධන ටුය

යමකුඹුර

එස්.ආර්.බී.ඩබ්.එ ග්රාම නිලධාන්
ම්.එන්.එම්.බන්ඩා
ර ටුය

ඊ ණවත්

ඩී.එම්.ආර්.එස්.අ
මරසිංහ

මූදියල

ග්රාම නිලධාන්

055-

0778572085

055-

0772995300

055-

055-

2265339

2265339

2265339

එච්.එම්.ඩී.පී.කරු ග්රාම නිලධාන්
ණාසුන්දර

ම

0767075662

ටී.එම්.ෙමරසිංහ
මයා

සදොඩම්සගො
මල

0724310299

055-

සක් ක.එම්.පී.සේමව ග්රාම නිලධාන්
ර්ධන

කණුමසවල

0724093879

055-

ආර්.එම්.එම්.එස්.
රත්නායක ටු

සදහිඅත් ා
සවල

0763890268

055-

ඩී.එම්.සී.දිොනාය ග්රාම නිලධාන්
ක ටුය

මැදපිටිය

0713933129

055-

ඩි.එම්.කරුණාසස් ග්රාම නිලධාන්
න

බිබිල

0729438422

055-

ඒ.එම්.යු.සක් ක.කුමා ග්රාම නිලධාන්
න් ටුය

කුරුවාඹ

0713798310

055-

එස්.ඒ.පී.විකුමසිං ග්රාම නිලධාන්
හ

රතුපස්කැටි
071ය
3798257

055-

ටී.ඩබ්.අයි.යූ.සෙද
මසින් ටුය

ග්රාම නිලධාන්

අසේලන්ද

0725601978

055-

ඩී.එම්.ඉන්ද්රා
කුමාන් ටුය

ග්රාම නිලධාන්

0726093716

055-

ඩී.එම්.අයි.මධුරං
ගනී ටුය

ග්රාම නිලධාන්

0712105321

055-

ග්රාම නිලධාන්

ග්රාම නිලධාන්

ානායම්ග

0767834737

කවුඩැමල

සහසවමසව
ල
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2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

බදුමලගම්ම
071න
8127483

055-

පී.ඩී.සී.සේ.පුෂුපම ග්රාම නිලධාන්
ාාලී ටුය

සබොකාසගො
න්න

0713798337

055-

ඒ.එම්.සින්ම
කුමාර

පිටකුඹුර

0713798198

055-

0774038767

055-

ආර්.බී.නන්දසස්
න මයා

ග්රාම නිලධාන්

ග්රාම නිලධාන්

2265339

2265339

2265339

ඩබ්.ඒ.ඩී.එන්.බණ් ග්රාම නිලධාන්
ඩාර ටුය

නාගල

ඩී.එම්.චන්ද්රානන් ග්රාම නිලධාන්
ද

ළිඳකුඹුර

0724734150

055-

ආර්.එම්.පී.පි.සක් ක. ග්රාම නිලධාන්
සී.කුමාන් ටුය

සකොකුන්නෑ
071ව
3798241

055-

එම්.එච්.ටී.සී.ෙදරු ග්රාම නිලධාන්
වනී ටුය

සමොරත් මු
071මල
0904697

055-

ආර්.එම්.සක් ක.කුමා ග්රාම නිලධාන්
න් හාටු ටුය

වෑගම උතුර

0724151450

055-

ආර්.එම්.චන්සද්රස් ග්රාම නිලධාන්
න

රදලියීද

0786073544

055-

වයි.පී.එන්.දිමරු
ක් කෂි ටුය

මමලැහැව

0776292468

055-

ග්රාම නිලධාන්

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

2265339

ඩබ්.ආර්.එම්.එස්. ග්රාම නිලධාන්
කුමාන් ටුය

වෑගම
දකුණ

0713798147

055-

එස්.එම්.අමරසිං
හ මයා

අඹසගොමල

0729149887

055-

0719796056

055-

0729937318

055-

ග්රාම නිලධාන්

ඩි.එම්.සී.පී.එම්.ගු ග්රාම නිලධාන්
ණසස්කර ටුය

උස්ොගල

ඒ.එම්.රත්නසස්ක ග්රාම නිලධාන්
ර මයා

කණසදගම
ල
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2265339

2265339

2265339

2265339

උඩමමලැහැ
077ව
8913617

055-

එච්.එම්.තිලකරත් ග්රාම නිලධාන්
න බණ්ඩා

නිමගල

0726093648

055-

එච්.එම්.ඩී.එම්.ෙ
මරනායක

හාමාසපොල

0779199106

055-

පී.සේමන්
බණ්ඩා මයා

ග්රාම නිලධාන්

ග්රාම නිලධාන්

2265339

2265339

2265339

එච්.එම්.ඩී.ඒ.ප්රියද ග්රාම නිලධාන්
ර්ශනි ටුය

බුළුපිටිය

0778870316

055-

ඩී.එම්.නිලුකා
දමයන්ති

ස ොටිමලක
071ාැටිය
2929870

055-

සක් ක.ජී.එස්.කන්සද ග්රාම නිලධාන්
සගදර ටුය

කරාඩුගල

0713762280

055-

ආර්.බී.පී.ඒ.එස්.ජ ග්රාම නිලධාන්
යවර්ධන මයා

ඌරාවුල

0713798484

055-

ග්රාම නිලධාන්

2265339

2265339

2265339

2265339

දේෙොණරාගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
න

තානතුර

වස

ජංග

දු.අ. මස්වා ස්. දු. මපෞශගලික
අ.
දු.අ.

ා ක්.ා ක්.ජී.ටී.මකකා
න් ම

ප්රධ්ාන පන්පාාන ා මොණරා 071-8589843
ාම නිාධ්ාන්
ගා
ප්රා.ා ක.කා
.

0554936560

මක.ව. ගාමිණි
ද,ානන්ද ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

මන්.බී. රත්නා ස්කර
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

මක.ව. ගාමිණි
ද,ානන්ද ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

071-8589843

කහම්බාන

077-4652993

0554936574

077-4652993

මාරාඒ

078-6068377

0554936574

078-6068377

ා ්නගක
ාන්ද

077-4652993

0554936574

077-4652993
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ඩබ්.මම්.
උබ,ඒ්යධ්න ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ා කොා ාො
න්ස්න්න

072-4080770

0554936574

072-4080770

ඩි.මස්ථ. ර්ෂථප කුමාර
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ා ඒා හරග
ා

071-9127464

0554936574

071-9127464

ඩි.මස්ථ. ර්ෂථප කුමාර
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ා බෝහිටි,

071-9127464

0554936574

071-9127464

මච්.ා ක්.ඩි. රාිබන්දු
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

මුප්පා න්

071-3799465

0554936574

071-3799465

ඩබ්.මම්.
උබ,ඒ්යධ්න ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

කවුඩාඒ

072 4080770

0554936574

072 - 4080770

මච්.මම්. ග,ාන්
ප්රි,න්් ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

077 - 652036

0554936574

077 - 652036

ආ්ය.මම්. ස්ඳමාලි
රණසිාංහ මි,

ාම නිාධ්ාන්

නක්කා

071 3283750

0554936574

071 - 3283750

ිම.ිළ. ස්ථඒ්යණා
ඇතුගා මි,

ාම නිාධ්ාන්

හිඳිකිවුා

071-1705408

0554936574

071-1705408

ාම නිාධ්ාන්

මාගන්දන
මුකා

070-2425390

0554936574

070-2425390

ඩි.මම්.ි,ඒ්යධ්න
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ස්හාරමුක
ා

071-6917885

0554936574

071-6917885

මච්.මම්.සි. ප්රදිපා
කුමාන් මි,

ාම නිාධ්ාන්

ු ාාංදාඒ
ඒම

071-933285, 055077-3107529 4936574

071-933285,
077-3107529

ආ්ය.ව.මස්ථ.
නිා ක්ෂාා මි,

ාම නිාධ්ාන්

ු ාාංදාඒ
දකුණ

071-3812086

0554936574

071-3812086

ිම.ඩබ්.ඩබ්. මනුර
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

මලි,ාඒත්
්

072-5511500

0554936574

072-5511500

ඩබ්.මම්.ා ක්.
මැණිා ක් මි,

ාම නිාධ්ාන්

බටුගම්ම
න

072-5008710

0554936574

072-5008710

ආ්ය.මම්. ස්මාා ස්න
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ු ාාංදාඒ

055-5685605 055072-2961442 4936574

055-5685605
072-2961442

ඩි.මම්.ි,ඒ්යධ්න
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ඒැලි,ා,

071-6917885

0554936574

071-6917885

ඊ.ා ක්.ව. දිා න්ෂා

ා මොනරාග
ා
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ඩබ්.මම්.ා ක්.
මැණිා ක් මි,

ාම නිාධ්ාන්

ා දබැශා ශ
කිවුා

ා ක්.මම්. ි,ා ස්න
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

රත්්නිළ
ටි,

ආ්ය.මම්. ස්ඳමාලි
රණසිාංහ මි,

ාම නිාධ්ාන්

ිම.ිළ. ස්ථඒ්යණා
ඇතුගා මි,

ාම නිාධ්ාන්

ඩි.මම්. ස්මාා ස්න
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ව.මම්.පී.මයි.මම්.
ස්ි,ා ස්න ම,ා
ිළ.ිම.සි. ප මරණ ම,ා

0554936574

072 -5008710

055-3569590 055071-6077876 4936574

055-3569590
071-6077876

072 5008710

ැාංඒත්්

071-3283750

0554936574

071-3283750

ගුරුා හා

071-1705408

0554936574

071-1705408

කුඹුක්කන

077-8371950

0554936574

077-8371950

ාම නිාධ්ාන්

මදුරුකැටි
,

071-9390118

0554936574

071-9390118

ාම නිාධ්ාන්

ා හොා රොම්
බුඒ

071-8400794

0554936574

071-8400794

ෙැදගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
න

තානතුර

වස

ජංග

දු.අ.

මස්වා ස්. දු.
අ.

මපෞශගලික
දු.අ.

ආ්ය.මම්.පී.සී.
කරුණාරත්න මි,

ාම නිාධ්ාන්

නන්නර්රා *071379888
ඒ
6

0552276338

*0713798886

ඩී.මම්.ආ්ය.ඩී.
දිස්ානා,ක මි,

ාම නිාධ්ාන්

ා කො බ
ා රෝඒ

*077829190
5

0552276338

*0778291905

ආ්ය.මම්.බී.ඩි.ා ක්.
සින්ඒ්යධ්න ා මනස්,

ාම නිාධ්ාන්

බැඳි,ාඒ

*071331052
0

0552276338

*0713310520

මස්ථ.මම් ි,සුන්දර
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

දහම්ගම

*071379890
8

0552276338

*0713798908

ඩී.මම්.සින්ඒ්යධ්න
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ා ස්න්ප ම
ගම

*071379893
8

0552276338

*0713798938

ව.ා ක්.මන්.ා ක්.
ගුණා ස්කර මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

,කුන්නා
ඒ

*071379882
5

0552276338

*0713798825

ව.ා ක්.මන්.ා ක්.
ගුණා ස්කර මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ා පොතුබන්
ධ්න

*071379882
5

0552276338

*0713798825
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ආ්ය.මම්.
මත්්නා,ක ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ා ගොඩිගමු
ඒ

*071379905
6

0552276338

*0713799056

ා ක්.මම්. ආන්,ඒතී
මි,

ාම නිාධ්ාන්

ා ස්නාප ම
,

*071379883
2

0552276338

*0713798832

මච්.මම්. ප්රස්ාදිනි
ා මනස්,

ාම නිාධ්ාන්

මයිා ඒා

*072654817
6

0552276338

*0726548176

ආ්ය.මම්. ඉන්්රානි
සින්ඒ්යධ්න මි,

ාම නිාධ්ාන්

ිමිමාමුක
ා

*071379905
8

0552276338

*0713799058

පී.පී.ා හමා්ා
ා මනස්,

ාම නිාධ්ාන්

ා කෝන්ග
ා රොකා

*071379894
4

0552276338

*0713798944

ඩී.මම්.මන්.මම්.
ි,ා ස්කර ා මනස්,

ාම නිාධ්ාන්

ා මොණරඒ
රාන

*071161499
0

0552276338

*0711614990

ජී.ව.ඉන්්රාකාන් ම
මි,

ාම නිාධ්ාන්

දිස්,ාා පො
ළ

*071379888
3

0552276338

*0713798883

ආ්ය.මම්.ඉන්්රාණී
ර්ෂථපා්ා මි,

ාම නිාධ්ාන්

දහා ගෝනි
,

*071379886
1

0552276338

*0713798861

ආ්ය.මම්.ා ක්.
ඒත්ස්ාා ා මනස්,

ාම නිාධ්ාන්

ා කොු කුඹු
ර

*071380314
1

0552276338

*0713803141

ඊ.ජී. මනූෂා මධුමාලි
ි,ා ස්න මි,

ාම නිාධ්ාන්

ඇකා හන

*077230612
3

0552276338

*0772306123

මච්.ව.ා ම්නකා
දිකහානී මි,

ාම නිාධ්ාන්

නුගාමුර,

*071379884
1

0552276338

*0713798841

මම්.පී.මම්. ගාමිණි
රත්නසින් ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ඇකා කක
ා රෝන

*071379885
1

0552276338

*0713798851

මච්.මම්. ආන්, මාක
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

බකිනිගහ
ා ඒා

*071379905
2

0552276338

*0713799052

ජී.මන්.ා ක්
ා හමරත්න ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ිළ ා දණි, *072375196
2

0552276338

*0723751962

මච්.මම්. සුමනා ස්න
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

කැන්දස්න් *071379892
න
3

0552276338

*0713798923

මච්.ව.ා ම්නකා
දිකහානී මි,

ාම නිාධ්ාන්

මැදගම

0552276338

*0713798841

*071379884
1
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මච්.මම්.ව. දම,න් ම
ා මනස්,

ාම නිාධ්ාන්

 මිමන්,

*071935117
3

0552276338

*0719351173

මච්.මම්. ආන්, මාක
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ඉලුක්කුඹු
ර

*071379905
2

0552276338

*0713799052

මච්.මම්. සුමනා ස්න
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

මාාන

*071379892
3

0552276338

*0713798923

ආ්ය.මම්.මක. ස්මානි
මි,

ාම නිාධ්ාන්

ා පොකගහ
ිළටි,

*071309533
0

0552276338

*0713095330

ඩබ්.මම්.ධ්්යමදාස්
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

කින්නරබ
ා රෝඒ

*071379893
7

0552276338

*0713798937

ඩී.මම් මා බ්රත්න
ම,ා

ාම නිාධ්ාන්

ර්බ්බාර

*071379900
2

0552276338

*0713799002

ඩී.මම්. ර්ෂථපා්ා
කරුණාරත්න මි,

ාම නිාධ්ාන්

රත්්ණද
ා රණි,

*071379890
5

0552276338

*0713798905

ආ්ය.ව. ගී්ාාංිලී
ි,සිාංහ මි, (ප්රසූ්
නිඒාඩු) - මච්.ව.
ා ම්නකා දිකහානි
මි,( ඒැ.බැ)

ාම නිාධ්ාන්

මෑකාගම

*071379886
8

0552276338

*0713798868

මස්ථ.මම්. මජිත්
ප්රි,න්් මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

්ඹාන

*071379888
7

0552276338

*0713798887

ඩී.මම්. මා බ්රත්න
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ීමනා ගොඩ

*071379900
2

0552276338

*0713799002

ඩී.මම්.ර්ෂථපා්ා
කරුණාරත්න මි,

ාම නිාධ්ාන්

මමුා ණ්ක
ඳුර

*071379890
5

0552276338

*0713798905

ඩී.මම්.ජී.ා ක්.
දිස්ානා,ක මි,

ාම නිාධ්ාන්

කළුගහඒා
ඩි,

*071379888
4

0552276338

*0713798884

ෙඩුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
න

ඩී.මම්.ා ේ.යූ.ා ක්.
දිස්ානා,ක මහ්ා

තානතුර

ාම නිාධ්ාන්

වස

මුකා කග
ම

ජංග

දු.අ.

072-2527364
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මස්වා ස්. දු.
අ.

0552275201

මපෞශගලික
දු.අ.

072-2527364

ආ්ය.මම්. උපාලි
ධ්්යමරත්න මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ඉිනණි,ාග 077-5064799
ා

0552275201

077-5064799

ව .සී. ඊශය සථඒර මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ා නකලි,
ශද

077-0646084

0552275201

077-0646084

ා ක්.මම්. කරුණාඒතී
මි,

ාම නිාධ්ාන්

ගකගමුඒ

078-3544590

0552275201

078-3544590

ටී.මම්.ව.පී.
ි,ඒ්යධ්න මි,

ාම නිාධ්ාන්

මකුකා

071-3798544

0552275201

071-3798544

ඩී.මම්. සින්ා ස්න
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

්ම්පාාඒ
ා රා

072-4487960

0552275201

072-4487960

ආ්ය.මම්. ාන්ා ්රස්ථන
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

මාගන්දන

072-5376480

0552275201

072-5376480

ආ්ය.මම්. ශ්රි,ානි
මාංගලිකා මි,

ාම නිාධ්ාන්

නාමකහ,
ිනපද,

071-3798546

0552275201

071-3798546

ආ්ය. මම්. බුශධිකා
මධුභාෂිණි
රත්නා,ක මි,

ාම නිාධ්ාන්

උඩුමුකා

072-4157111

0552275201

072-4157111

ආ්ය.ීම. ාලිත්
ප්රි,න්් රාිපක්ෂ
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

මරාටුගස්ථඒ 071-9176764
ා රා

0552275201

071-9176764

ව.පී. ආන්,දාස්
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ගකා බොක්
ක

072-5634357

0552275201

072-5634357

ආ්ය.මම්. ආන්,පාා
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

හබ්ා බ්ග
ා රොඩ

071-7641181

0552275201

071-7641181

ඩී.මම්.සුරාංග ප්රදීප්
දිස්ානා,ක මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

පඟුර

077-0091427

0552275201

077-0091427

ඩී.මම්.මස්ථ.ා ක්.
බණ්ඩාර මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ඉලුක්ාන්
ද

071-3798506

0552275201

071-3798506

මච්.මම්. මජිත්
වකනා,ක මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

්ැරෑා

072-5190436

0552275201

072-5190436

ව.මම්.මන්.ජී.
මත්්නා,ක මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ඇකා කක
ා රොණ

072-9692208

0552275201

072-9692208
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ා ක්.මම්.මස්ථ.ා ක්.
බණ්ඩා මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ඉහාඒ

071-9880322

0552275201

071-9880322

ආ්ය. මම්. බුශධිකා
මධුභාෂිණි
රත්නා,ක මි,

ාම නිාධ්ාන්

ා කොකාාද 072-8163623
ා රණි,

0552275201

072-8163623

ස්ාංජීඒනී ඉන්දිකා
ීමරසිාංහ මි,

ාම නිාධ්ාන්

මාන්මරාඒ

071-2633684

0552275201

071-2633684

ා ක්.මම්.මස්ථ.ා පොඩිම
රැණිා ක් මි,

ාම නිාධ්ාන්

ගාංා ගොඩග 071-7240191
ම

0552275201

ඩී.මම්. පී. බණ්ඩාර
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

න්ටිගහඒත්
්

077-5159554

0552275201

077-5159554

ව.ජී. ා ප්රම මාක
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ා පොකගහ
ගම

077-4480590

0552275201

077-4480590

ඩී.ව.මස්ථ. කුමාන්
ා ස්ා නස්රත්න මි,

ාම නිාධ්ාන්

ගාංා ගොඩම
රාඒ

072-4190377

0552275201

072-4190377

ජී.පී.මච්.ඩී.පී.
ර්ාංචිා හඒා මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

මළුගකග
ා ර

071-8427579

0552275201

071-8427579

ා ක්.මම්.
මුතුමැණිකා මි,

ාම නිාධ්ාන්

කහා ගොක
ා

072-5922700

0552275201

072-5922700

ඩී.මම්. මා ශය සෝක ප්රදීප්
කුමාර මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

නීාඒබැශ
ද

072-2365135

0552275201

072-2365135

ටී.මම්.ව.පී.
ි,ඒ්යධ්න මි,

ාම නිාධ්ාන්

දැලිඒ

071-3798544

0552275201

071-3798544

ා ක්.මම්.ජී.ඩී.
බණ්ඩාර මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

මකිළටි,

071-8273284

0552275201

071-8273284

ආ්ය.මම්.ිානක
බන්ඩාර රත්නා,ක
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

පාංගුඒ

072-5190965

0552275201

072-5190965

ඩී්මම්.ජී. මධුශය සාංකි
ා මනස්,

ාම නිාධ්ාන්

ඒ ඒනගම 072-2828819

0552275201

072-2828819

ආ්ය.පී.ස්ජී ධ්නුෂථකා
රත්නීමර මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

රුඒකා ඒ
ා

0552275201

072-5955075

072-5955075
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071-7240191

ආ්ය.මම්. ිානක
බණ්ඩාර රත්නා,ක
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

්කා කො
,ා,

072-5190965

0552275201

072-5190965

ඩී.මම්.පී.ජී.මභ,රත්
න මි,

ාම නිාධ්ාන්

දඹගකා

077-4848654

0552275201

077-4848654

ඩී.මම්. ස්ර්ා
පශමසින් මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

ා කෝමේ ග
ා

072-8166715

0552275201

072-8166715

ඩී.මම්.මාංජුාා
මකකාන් ම මි,

ාම නිාධ්ාන්

ා ගෝන්ා 071-1404094
රාඒ

0552275201

071-1404094

ා ක්.මම්. නන්දා ස්න
මහ්ා

ාම නිාධ්ාන්

මාගන්දාහ
,
ිනපද,

072-5147816

0552275201

072-5147816

ඒයි.පී.ටී. ාක්මිණි
මි,

ාම නිාධ්ාන්

බදුලුා ඒා

071-0796226

0552275201

071-0796226

ටී.මම්.මයි. ්රාංගනී
මි,

ාම නිාධ්ාන්

බණ්ඩාරඒ
රාඩි,

072-8482942

0552275201

072-8482942
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ඇමුණුම්

04

දිස්ත්රික්කමේ මපොලිස් ස්ථාන වල මතාොරතුු 

අං න

තානතුර

ප්රාමශයය

ජංග

දු.අ.

මස්වා ස්. දු.
අ.

01

සී.ඒ.සේමශාන්

නි. සපො. පති (DIG)

සමොනරාගල

071-8592616

055-2276015

02

මනුර මාපාගමා ව

ා පොලිස්ථ මධිකාන්

ා මොනරාගා

071-4924404

071-8591533

03

මස්ථ.මම්.ා ේ.ස්මරනා,
ක

ස්.ා පො.මධිකාන්

ා මොනරාගා

071-8591540

055-2277442

04

ඩි.මම්. මාකරත්න

ස්.ා පො.මධිකාන්

ා මොනරාගා

071-8591546

055-7056622

05

ඩබ්.පී.ීමරඒ්යදන

ඕ.මයි.සි.

ඒැකාඒා,

071-8591547

055-2274578

06

ා ස්නාප ම

ඕ.මයි.සි.

සි,ඹාාණ්ඩුඒ

071-8591537

0552279222

07

මස්ථ.රුඒන් ප්රනාන්දු

ඕ.මයි.සි.

බුත්්ා

071-8591543

055-2273923

08

ඊ.මස්ථ.පනාඒා

මච්.කිේ.මයි.

්ණමකස්ා

071-8591549

047-2285022

09

යු.මම්.මමරසින්.

ඕ.මයි.සි.

ා ස්ඒනගා

071-8591548

047-2231321

10

ආ්ය.මස්ථ.ිගත්

මච්.කිේ.මයි.

ා මොනරාගා

071-8591536

0552276223

11

ඩබ්.මම.ා ක්.ා හමරත්
න

ඕ.මයි.සි.

ක

12

ඩී.මම්. ආන්,දාස්

ඕ.මයි.සි.

13

ා ක්.මම්.ව.ජී.බන්ඩාර

14

රගම

077-6030090

047-2235222

ඇ මමා ක

071-8591539

055-2275522

ඕ.මයි.සි.

ිමිමා

071-8591541

055-2265422

ා ක්.මස්ථ. ර්ෂපකුමාර

ඕ.මයි.සි.

මැදගම

071-8591542

055-2266522

15

මම්.ා ක්.දිස්ානා,ක

ඕ.මයි.සි.

දඹගකා

071-8591538

055-2275220

16

මන්.ා ක්.දිස්ානා,ක

ඕ.මයි.සි.

බඩමකුඹුර

071-5891544

055-2250222

126

17

ා ක්.ජී.බී.සිකඒා

ඕ.මයි.සි.

හම්සබගමුව

071-8591550

047-3621611
047-3620033

18

ඩබ්.මම්.උද,පාා

ඕ.මයි.සි.

කරාඳ්රගල

071-5892135

055-3050922

19

මච්.මම්.ා ක්.රස්න්්ර
ා හරත්

ඕ.මයි.සි.

සගොවිඳුපුර

071-5892136

055-5613108

20

ා ේ.පී.මස්ථ.බ්රැසික

ඕ.මයි.සි.

ඔක් කකම්පිටිය

071-8592134

055-3597895

21

ිළ.ිළ.දිස්ානා,ක

ඕ.මයි.සි.

කුඩාඔය

071-8592133

055-3590731

22

මස්ථ.මම්.ව.බන්ඩාර

ඕ.මයි.සි.

සගොනගංආර

071-5891545

055-3600424

23

ඩි.මම්.ිනක රත්නසින්

ඕ.මයි.සි.

මහකළුසගො

071-8592132

055-5613106

මල

දිස්ත්රික්කමේ මවනත් ආරක්ෂක ස්ථාන වල මතාොරතුු 

අ.

ආයතානමේ න

ප්රාමශය ජංග

තානතුර

අං

දු.අ. මස්වා ස්. දු.

ය

01

බ්රිසේඩියර්

අ.

බුත් ල

හමුදා කඳවුරඅනසදන

02

076-

055-

6907316

2270101
055-

වැමලවාය

නිලධාන්

2274809
011-

හමුදා කඳවුරඅනසදන

03

04

3188213
ක

රගම

හමුදා කදවුර -

නිලධාන්

විසශ්ෂ කාර්ය

ස්ථානාධිපති, සියඹලාණ්ඩු

බලකාය-

ව

127

076-

047-

6907417

3221282

0711723779

0552279140

අනසදන

05
හමුදා කඳවුර

නිලධාන්

2233301

අනසදන

06

07

047-

උඩවලව

ක

සිවිම ආරක් කෂක

නිලධාන්

ළමා හා කාන් ා

ස්ථානාධිපති සමොනරාගල

ස්ථානාධිපති

10

047-

7576553

2236346

0718400669

ෙහ.බ.අධිකා සමොනරාගල

08

09

071-

රගම

බන්ධනාගාරය-

න්

සිවිම ආරක් කෂක

අනසදන

කටයුතු

නිලධාන්

විසශ්ෂ කාර්ය

අනසදන

බලකාය-

නිලධාන්

සිවිම ආරක් කෂක

055-

8017700

4677533

071-

055-

8650939

2055397

071-

063-

3738097

3632462

071-

055-

5569722

5679378

සමොනරාගල

බුත් ල

අනසදන

11

071-

බුත් ල

නිලධාන්

12

ආර්වෂක නංශයන්හි දේ ොරතුරු
න.නං

නෙ
රීම මුණසිාංහ

නතුර

ප්රාදේශියය

යුශධ් හමුදාඒ ක්රගම

ජංගෙ දු.න. දේස්ේවා ස්ථ. දේපෞශගලික
දු. න.
දු.න.
077
3497112

ලු මනන් ක්යනක
ඒැකාඒා, ඒරුණගම
ඩබ්.පී.මම්.මච්.ආ්ය.ස් 5 ඒන ගැමුණුා හඒා
ා රනාධීර ආ්ය.ඩබ්.පී. බා ඇණි,.

076
6907440

055
011 3188209
2274809

ක්යනක ධ්්යමස්ක්රම මාලිගාස්ා යුධ් හමුදා
කඳවුර

076
6907448

011
011 3082473
3082475

ක්යනක
කුඹුක්කන යුධ් හමුදා
ා ක්.ව.මන්.මන්.ා කො කඳවුර
ස්ථඒත්් ආ්ය.ඩබ්.පී

076
6907152

055 2270067

ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
්ණමකස්ා ා පොලීසි,

071
8591549

128

ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
හම්ා බගමුඒ ා පොලීසි,

071
8279264
0773574443

ස්හකාර ා පොලිස්ථ
මධිකාන් ා පොලිස්ථ
මධිකාරී කා්ය,ාා, ්ණමකස්ා

077 7798090

047
3620525

ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොසිසිදේ ස්ෙ ස්ථදේේච්ාා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් ෙරො ස්ම්බන්ධ කර ග
ෙැකි ළධළධා/ න්
නෙ

ජංගෙ දු.න.

දේස්ේවා ස්ථ. දු. දේපෞශග
න.
ලික
දු.න.

ඒැකාඒා,
ඒරුණගම 5
ඒන
ගැමුණුා හඒා
බා ඇණි,.

076 6907440

055
2274809

011
31882
09

ක්යනක ධ්්යමස්ක්රම

මාලිගාස්ා යුධ්
හමුදා කඳවුර

076 6907448

011
3082475

011
30824
73

ක්යනක
ා ක්.ව.මන්.මන්.ා කොස්ථඒත්්
ආ්ය.ඩබ්.පී

කුඹුක්කන යුධ්
හමුදා කඳවුර

076 6907152

ඩබ්.පී.ස්ජි් ා පා ්යරා

ා පොලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
ඒැකාඒා,
ා පොලීසි,

ලු මනන් ක්යනක
ඩබ්.පී.මම්.මච්.ආ්ය.ා ස්නාධීර
ආ්ය.ඩබ්.පී.

නතුර

ප්රාදේශියය

055 2274822 071 8591547

129

055
22700
67

ඇමුණුම්

05

ආපදා කළ නාකරණ කමිටු සා ාජිකයි් මත මතාොරතුු 
සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
න

තානතුර

ග්රා

නිලධ්ාරි වස

ජංග

දු.අ.

මම්.සුබා ස්න

ස්ාමාජික

,ක්කඳුරාඒ ඒස්ම

0555-720370

පී.ජී රාංජිත්

ස්ාමාජික

මඩුගම ඒස්ම

072-9370393

ඩබ්.මම් ප්රි,න් ම
ස්ාමාජික
ඒත්ා ත්ගම ඒස්ම
දිස්ානා,ක
බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
න

තානතුර

ග්රා

නිලධ්ාරි වස

077-4106974

ජංග

දු.අ.

ආ්ය.මම් ි,රත්න

ස්ාමාජික

ලුණුගල වෙම

076-7245653

ආ්ය.මම් සුනික කුමාර

ස්ාමාජික

0786880467

ආ්ය.ස්ා ේකුමා්ය

ස්ාමාජික

කටුගහගකා ව ාම ා ස්ඒා
ඒස්ම
ඒරාා දොා ාම ා ස්ඒා ඒස්ම

ආ්ය.පී මජිත්

ස්ාමාජික

මිා ,න කඳුර ඒස්ම

072—
5497519

ිළ.ා ඒොහන් සුන්දන්

ස්ාමාජික

ා ශඒතුර ඒස්ම

0555-741980

071-1201819

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
න

තානතුර

ග්රා

නිලධ්ාරි වස

ජංග

දු.අ.

ඩී.එම්.රංජිත්

ස්ාමාජික

නාගා

071-8430886

එම්.ඒ.උසබ්සස්න

ස්ාමාජික

ා ්ොටිකාකැටි,

017-6918266

ඩි.එම්.ශ්රියානන්ද

ස්ාමාජික

කරගහා ඒා බ හිර

077-4550646

ාම
නිාධ්ාන්

ා බොකාා ගොන්න

078-9932550

ස්ාමාජික

ා කොකුන්නෑඒ

071-9395948

ස්ාමාජික

ඒෑගම දකුණ

072-1160288

එච්.පී.දයාවති
එච්.එම්.සින්යල

ා
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ඩි.එම්.පුංචිබන්ඩා

ස්ාමාජික

උස්ථස්ාගා

072-9937527

සින්සස්න

ස්ාමාජික

කරාඩුගා

055-5758505

එස්.එම්.කපිල

ස්ාමාජික

ා හා ඒකඒා

075-6366185

බී.ජී.එච්.එම්.සෙදමපා

ස්ාමාජික

ඌරාවුා

077-6955141

ාම
නිාධ්ාන්

ා දොඩම්ා ගොකා

072-4310299

ාම
නිාධ්ාන්

මා බ්ාන්ද

071-3798210

ාම
නිාධ්ාන්

රදලි,ශද

078-6073544

ජි.ඩි.ප්රොී සීශප්රිය

ස්ාමාජික

ා කා හකමත්්ාඒා

077-5805685

ආර්.එම්.අසවර්ධන

ස්ාමාජික

උඩමකාැහැඒ

071-2473481

ස්හාරාධිප ම
හිමි

මකාැහැඒ

071-4440370

ාම
නිාධ්ාන්

හාමාා පොා

072-4841648

ාම
නිාධ්ාන්

,කකුඹුර

077-8677898

ආර්.එම්.තිලකරත්න

ස්ාමාජික

ිළ කුඹුර

077-8873824

ආර්.බී.මමලිකා

ස්ාමාජික

බුළුිළටි,

071-3812902

සේ.එම්.ටුමටන්

ස්ාමාජික

නිකගා

077-7894171

එස්.ඒ.රංදික

ස්ාමාජික

ිබඳකුඹුර

072-2585172

ඒ.එම්.නිසරදෂා

ස්ාමාජික

ඊ්ණඒත්්

076-6894123

ාම
නිාධ්ාන්

කවුඩැකා

072-6093716

ල

ජයසිංහ
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එච්.එම්.මහින්ද

ස්ාමාජික

රතුපස්ථකැටි,

055-2265465

ටි.බී.සින්වර්ධන

ස්ාමාජික

කණා ේගකා

072-6389464

ඩබ්.ඒ.විසේපාල

ස්ාමාජික

ා මොරත්්මුකා

071-5660701

බි.එම්.අයි.ෙඳමාලි

ස්ාමාජික

කරාහා ඒා නැා ගනහිර

071-6095234

බි.එම්.ආන්යපාල

ස්ාමාජික

ා කො ගම

077-8288375

ඒ.එම්.අසබ්රත්න

ස්ාමාජික

ිමිමා

072-3428976

ඒ.එම්.කරුණාසුන්දර

ස්ාමාජික

ා දහිමත්්ාා ඒා

072-2527696

ස්ාමාජික

මඹා ගොකා

071-3453215

ාම
නිාධ්ාන්

කණුකා ඒා

072-4093879

ාම
නිාධ්ාන්

කුරුඒාඹ

071-3798310

ව.මම්.චූාා ස්න

ස්ාමාජික

බදුකාගම්මන

077-3369851

එච්.එම්.සෙසනවිරත්

ස්ාමාජික

්ානා,ම්ගම

071-6917861

ාම
නිාධ්ාන්

ඒෑගම උතුර

072-4151450

ඩි.එම්.චන්ද්රාවති

ස්ාමාජික

මැදිළටි,

071-9672703

පී.එම්.සින්වර්ධන

ස්ාමාජික

මූදි,ා

071-2867047

ජී.ඩබ්.චන්දිමා

ස්ාමාජික

මා ගොඩ ා කො ගම

071-5490432

සේරත්

බණ්ඩා
ඩි.එම්.සින්වර්ධන

න
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තාණ ල්විල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
මස්ථ.ි,ස්ක්රම

සිත්්රම

ගාමිණීර්ර ්ණමකස්ා 071 0997080
072 4634955

මම්.බී.ආන්,රත්න
මච්.ආන්,රත්න
පී.ා රෝහිණී ධ්ම්මිකා
ආ්ය.ා ක්.රුක්මන්

සූන්,ආර

23 ිනපද,
සූන්,ආර
උස්ථගා
18 කණුඒ
උස්ථගා
නිකඒැඒ 19 කණුඒ
සූන්,ආර
සීනුක්කුඒ ඒම්ඉවුර

මච්.ඒයි.ආ්ය.ප්රි,ද්යශය සණ

047 5638501
071 0945771
047 5722951
071 6114310

ා කො ා ඒ ාම නිාධ්ාරී
ා හරමණ් කා්ය,ාා,
කඩ

මනුරාධ්ා

071 7161634

හම්ා බාමු හම්ා බාමුඒ ිනප ද, 071 7872375
ඒ ිනපද,

ඒජිරා කාන් ම

කිවුකආර ගකඒා ක,ා,

077 9469460

ඩී.මම්.මා බ්ා කෝන්
බණ්ඩාර

මලුත්ඒැඒ ාම නිාධ්ාරී
කා්ය,ාා,

071 6441888

ව.ා ස්ොථමදාස්

කහකුරුක කහකුරුකාන්
ාන්
පැාැස්ථස්
පැාැස්ථස්

ීම.මච්.ාක්මාලි

මහඒැඒ

047 4903748

ාම නිාධ්ාරී
කා්ය,ාා,

071 3039134

වැමලවාය ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්යි එ්ව කටුටුවක එ්ව නයකු
න

තානතුර

ග්රා

ස්මන්් ප්රි,ාංකර බණ්ඩාර

ඒරුණගම

මාා කඒන,ා, ඒැකාඒා,

072 2951907

ඩී.මම්.ධ්්යමසින්

මඳාා ඒා,ා,

මඳාා ඒා,ා, මළුගකා වපාර

077 3441707

ා ්ළුකා ිනපද,

055 5732135
072 5045694

ා ක්.මස්ථ.නිශය සථශය සාංක ා පා ්යරා

ා ්ළුකා
ිනපද,

නිලධ්ාරි වස

මස්ථ.ව.ා ස්නාරත්න

,ාාා බෝඒ

,ාාා බෝඒ

මනුාා ආරච්චි

හදපානාගා

හදපානාගා
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ජංග

දු.අ.

055 5718047

ෙැදගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ඩී.මම්.නිශය සාන්්
ස්මාසුන්,

ිමිමාමුකා

ආ්ය.ා ක්.ඩී
ඥානපාා
ා ක්.මම්.කරුණාපා
ා

0723368777

-

0723368777

-

ා ස්නාප ම, මඩඒාමුාඒත්්
මයිා ඒා

-

-

-

0555726928

ා කොු කුඹු
ර

ිළහිකා කමරාඒ
ා කොු කුඹුර

0725463151

-

0725463151

-

මළුත්ා ඒා
ා කො ා බෝඒ

0724151693

-

0724151693

ඩී.මම්.ා ාොකුබණ්ඩ ා කො ා බෝ
රා
ඒ

ඉළුක
ිමිමාමුකා

ෙඩුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ඩී.මම්. සුමනාඒතී

දැලිඒ

කළුගහමඩ දැලි
ඒ රුඒකා ඒා

0779868799

-

0779868799

-

ආ්ය.මම්.පශමසින්
බණ්ඩාර

ගකගමුඒ

ගකගමුඒ
ඉිනනි,ාගා

-

-

-

0635619657

මච්.මම්. ි,රත්න
බන්ඩාර

්ැරෑා

්ැරෑා දඹගකා

0712437463

-

0712437463

-

ඩී.මම්. ඒජිරා
මකකාන් ම

්ම්පාාා ඒ
ා

්ම්පාාා ඒා
දඹගකා

0714374385

-

0714374385

-

ඩී.මම් ප්රදීප්
බණ්ඩාර

මරාටුගස්ථඒ
ා රා

මරාටුගස්ථා ඒා
දඹගකා

0773092010

-

0773092010

-

ආ්ය.මම්. ශය සාන්්
රත්නා,ක

න්ටිගහඒත්
්

න්ටිගහඒත්්
බුශදම

0776198130

-

0776198130

-

ා ක්.ඩී.මම්.
ස්ජි්බණ්ඩාර

බණ්ඩාරඒා
ඩි,

බණ්ඩාරඒාඩි,
බදුළුා ඒා

-

-

-

0555740249

ආ්ය.මම්.ා ස්ෝමපාා

බදුලුා ඒා

ා කොා ාොන්ගස්ථ
ාන්ද බදුලුා ඒා

-

-

0555712429

යු.ා ක්. ස්මන්
උඩඒත්්

ඉිනනි,ාග
ා

මාංක 34 ඩෑම්
071පාර ඉිනනි,ාගා 0495873

-

0710495873

-
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මච්.බී.ා ප්රමරත්න

ා නකලි,ශ
ද

ා නකලි,ශද
ඉිනනි,ාගා

-

-

-

0555727342

දේෙොණරාගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
මන්.ා ක්.ජී. දිනුෂා
ග,ානි

ා හොා රොම්බු ා හොා රොම්බුඒ
ඒ
ා මොණරාගා

0712132591

-

0712132591

-

ඩබ්.මම්. ි,රත්න

රත්්ණිළටි රත්්ණිළටි,
,
ා මොණරාගා

0724308179

-

0724308179

-

ස්ාංජීඒ ා ත්නුඒර

මුප්පා න්

ා දොඩම්ඒත්්
ා මොණරාගා

0728456758

-

0728456758

-

මස්ථ.මන්.මැණිා ක්
ලි,නාරච්චි

හිඳිකිවුා

මාංක 26
ා බෝගහමරාඒ
හිඳිකිවුා

0778431557

-

0778431557
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ඇමුණුම්

06

දිස්ත්රික්කමේ ආපදා කළ නාකරණයට අුබශද අමනකුත් මස්වා
ආයතානය් ට සම්බ් ධ් කර ගතා හැකි නා ාවලිය
න

තානතුර

මස්වා ස්ථානය

ජංග

දු.අ.

මස්වා ස්. දු.
අ.

ඩි.මස්ථ.පශමකුාසූන්,

දිස්ථත්රික් ා කකම්

දිස්ථත්රික් ා කකම්
කාර,ාා,

0714401860

0552276235

ඩබ්.ව.ධ්්යමසින්

ම මා රකදිස්ථත්රික්ා කකම් දිස්ථත්රික් ා කකම්
කාර,ාා,

0714178394

0552276235

මනුර මාපාගම

ා පොලිස්ථ මධිකාන්

ා මොනරාගා

0718591533

0552277316

ව.මච් රස්න්්ර කුමාර

ස්හකාර දිස්ථත්රික්
මධ්යක්ෂක

දිස්ථත්රික් ආපදා
0773957889
කළමනාකරණ වකක,

0552276867

ා ේ.ස්.සුමනරත්න

දි.කෘ.මධ්යක්ෂක

දි.ා ක.කා

0773139939

0553593884

ා ේ.මම්.යු.ා ක්.ි,ා ස් ප්රා.ා කකම්
කර

ා මොනරාගා

0718054747

කසුන්
මස්ථ.ා ක්.ඒැකාා හඒා

ප්රා.ා කකම්

බඩකකුඹුර

0714498801

0552250236

ාන්දන
ා ාොකුා හඒා ව

ප්රා.ා කකම්

ා ස්ඒනගා

0718714219

0472280067

ඩි.මම්.සුම මපාා

ප්රා.ා කකම්

බුත්්ා

0718179070

ා ක්.මච්.ව.කැලුම්
නිෂාන්්

ප්රා.ා කකම්

්ණමකස්ා

0714405070

0472234038

මස්ථ.සී.ීමරා කෝන්

ප්රා.ා කකම්

ක්රගම

0773415079

0472235338

ව.මම්.නන්දසින්

ප්රා.ා කකම්

සි,ඹාාණ්ඩුඒ

0714454441

0552279038

ද,ානන්ද රත්නා,ක

ප්රා.ා කකම්

ඒැකාඒා,

0718028

0552274938

යු.මන්.ස්ා ේසිාංහ

ස්. ප්රා.ා කකම්

ිමිමා

0712545458

0552265339

ව.ජී.රත්නසින්

ස්භාප ම

ඩි.මක.ා ක්.රත්නා,
ක
ාන්දන රත්නා,ක

ස්.ඉඩම් ා කොමස්ාන්ස්ථ

0718896508
ා මොණරාගා

071

0552276223

ා මොණරාගා

0718097700

0552277426
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මස්ථ.ා ක්.ා හමේටි
ආරච්චි

දි.කණමනාකරු

ිා මක නිඒාස්
ස්ාං.මධිකාන්,

නලින් සුද්යශය සන
කුඩා ඒයාපාර ස්ාං.
මාංශය ස,

0718200242

0552276202

0718173785

0552276142

0714275203

0552276808

0773473564

0552277067

ජී.පී.ා ප්මසින්

ස්හ.මධ්යක්ෂක

ා ක්.ා ක්.ා කොඩිතුඒක්
කු

දිස්ථත්රික් ඉනජිනි,්ය

මච්.මන්.සී.මයිත්රිපාා

නරසින් නිාධ්ාරී

දි.රිා ේ ා රෝහා

072

0552276261

ා ේ.මම්.ටි.ඩි.ි,ාත්

ා මඩිකක නිාධ්ාන්

දි.රිා ේ ා රෝහා

0777819172

0552276261

මස්ථ.මම්.මච්.ා ස්නානා
,ක

මස්ථ.ජී.මම්.ඕ.

දි.රිා ේ ා රෝහා

0714491093

0552276261

0783418083

0552276160

මස්ථ.මක.බී.කැලුම්
ඩි.මම්.මස්ථ.බී.දිස්ානා, ර්ශගලික ස්හකාර
ක

දි.රිා ේ ා රෝහා

0714337199

0552276261

ඩි.මම්.මා ශය සෝකමාාා

දි.රිා ේ ා රෝහා

0713143805

0552276261

0712028811

0554936468

මක.ආන්,ඒ ම

ස්හකාර මධ්යක්ෂ

ඩි.මම්.ව.දිස්ානා,ක

ා කකම්

ප්රාා ශ. ස්භා.
ා මොනරාගා

0713536997

0552276175

මස්ථ.ඒයි.ා ේ.ආනන්ද

කා්යමික නිාධ්ාරී

ප්රාා ශ. ස්භා. බඩකකුඹුර 0776958555

0552250175

මම්.ව.රත්නසින්

කාා.මධ්යා.මධ්යක්ෂ

ඒැකාඒා,

0718044922

0552274819

0718311555

0552055397

කැප් න්
ා ්ොන්නා කෝන්
ජී.ව.පී.දිස්ානා,ක

ා කකම්

ප්රාා ශ. ස්භා.බුත්්ා

0714498706

0552273975

ා ක්.මච්.ඥානමාලී

ශය සාකා නිාධ්ාන්

ශ්රී ාාංකා රතු කුරුශය ස
ස්මාි,

0714231330

0552277345

ා ක්.මම්.ගැමුණු
බන්ඩාර

ගිනි නිීමම් නිාදාන්

ප්රාා ශ. ස්භා.
ා මොනරාගා

0779044596

0552276175

ඩබ්.මම්.මයි.පී.කුමාර

ගිනි නිීම. කා්ය.නිා.

ප්රාා ශ. ස්භා.
ා මොණරාගා

0773020300

0552276175

රත්නා ස්කර

කළමනාකරු

ඒකඩ් ස්ශය සන් - ිමිමා

0777912151

0552265844
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ඩී.මම්.මස්ථ.ි,රත්න

ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන්

දි.ා ක.කා්ය,ාා,

0712166000

ඩී.මම්.කරුණාා ස්න

ා කකම්

ප්රාා ශ.
ස්භා.සි,ඹාාණ්ඩුඒ

0714726729

0555672776

ටී.ආ්ය.මම්.රුඒන්
මතුා

ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන්

ප්රාා ශ. ස්භා. මඩුකා

0712565067

0552275187

මස්ථ.ඩී.මම්.මා බ්ා ස්ක
ර

ස්භා ා කකම්

ප්රාා ශ. ස්භා. මඩුකා

0779674253

0552275187

ව.මස්ථ.ා පා ්යරා

කළමනාක. ස්හකාර

පාාත් පාාන
ස්හ.ා කො.කා.

0775044465

0552276081

0776673567

0572222214

සුමින්ද ි,ඒ්යධ්න
ව.ඩී.ා ප්රම මාක

්ාක්ෂණික නිාධ්ාරී

ප්රාා ශ. ස්භා. මැදගම

071017255

0552266474

මස්ථ.මම්.ා ස්ොමරත්න

ස්හකාර මධ්යක්ෂ

ඉ.ප්ර ම ස්ම්. කා්ය,ාා,
ා මො.

0723489593

0552277208

ඩී.මම්.ා ස්නානා,ක

ස්භා ා කම්

ප්රාා ශ. ස්භා. ඒැකාඒා,

0778707555

0552274875

ආ්ය.මච්.මයි.ස්ාංජීඒනි

නි.ස්හකාර මධ්.

0767893263

0552273136

බී.හිමාෂා දිකරුක්ෂි

ස්ාංඒ්යධ්න ස්හකාර

0552273136

0552228988

0718400681

0552276032

0714418179

0552276068

ආ්ය.ආ්ය.මන්.මජිත්
දිස්ානා,ක

ඌඒ පාාත් ඉ.ා කො.ා ද.

ඩබ්.මක.
ඩී.මම්.මම්.මස්ථ.මැණි
ා ක්

ප්යා ේ.හා ස්ාං.ස්හකා

මපන,න කෘෂික්යම

0714931597

0552276234

ආ්ය.ව.පී.රනඒක

ස්ාංඒ්යධ්න ස්හකාර

දි.ා ක.කා්ය,ාා,

0726333055

0552273963

ආ්ය.මම්.ා ේ.මස්ථ.බණ්
ඩාර

පන්ස්ර නිාධ්ාරී

මධ්යම පන්ස්ර
මධිකාන්,

0710441536

0472234075

ප්රාා ශ. ස්භා.
්ණමකස්ා

0714670673

0552276055
0552276181

ටී.ව.සී.ඩී.බණ්ඩාර
ස්කමන් කිතුාා ගොඩ

්රුණ ා ස්ඒා නිා.

ිා මක ්රුණ
ා ස්.ස්භාඒ

0712911070

මතුාය තුෂාර
රත්නා,ක

ඩිා පෝකළමණාකරු

ශ්රී ාාං.ග.ම.
ා මොනරාගා

0714405127
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මච්.ව.පී.ස්ා ේසිාංහ

ව.ආ්ය.මම්.

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ

0772640570

0552276058

මම්.ි,නාම

ප්රාා ශිය, කළමනා.

ා පොකඒගා කිරීා ම්
මණ්ඩ.

0718200211

0552274805

මනුර ස්මරතුාංග

ප්රාා ශීය, ඒා්යමා්යග
ඉාංජීා න්රු

ප්රාා ශ.ඒාන්මා්යග
ඉාංජීා න්රු ඒැකාඒා,

0718040670

0552276017

මස්ථ.පී.මින්්
ි, මස්ථස්

ප්රාා ශීය, ඒා්යමා්යග
ඉාංජීා න්රු

ප්රාා ශ.ඒාන්මා්යග
ඉාංජීා න්රු ා මොණරාග
ා

0718566674

0552267932

මච්.ටී.මස්ථ.ඩබ්.ස්ා ේසූ
න්,

ප්රාා ශීය, ඒා්යමා්යග
ඉාංජීා න්රු

ආ්ය.මම්.මාධ්ඒ
ප්රස්න්න

දිස්ථත්රික් ඉාංජීා න්රු

දි.ා ක.කා ා මොණරාගා 0776789550

ඩබ්.මම්.සින්ා ස්න

ස්.දි.ඒනජීස් නිා

දිස්ා ඒන කා්ය,ාගා

මස්ථ.මම්.ව.ා නලුා ගො
කා

ඒාන්මා්යග මධ්යක්ෂ

ඒාන්මා්යග මධ්යක්ෂ
කා්ය,ාා,

0718198291

ඩබ්.මම්.බණ්ඩාර

ස්හකාර මධ්.

ිා මක ා පොා හොර
ා කකම් කා්ය,ාා,

0718283621

ආ්ය.මම්.ව.රත්නා,ක

ඉඩම් පන්හරන ස්ැ.නි

දිස්ථත්රික්.ඉ.ප.ස්ැාසුම්
කා්ය,ාා,

0714469220

පී.ව.මධුශය සාංක

ා ගොස්ින ස්ාං.ස්.ා කොම

ා ගොස්ිනස්ාං.දිස්ථ.කා්ය,ා 0715624783
ා,

0718072695
0552276643

0552276321

ා මොණරාගා
ා ම්ි්ය සුමිත්
ස්්ානා ව

බාා ස්නා ා ම්ි්ය

121බාා ස්නා
මූාස්ථාාන,

0771098480

0113082474

ා ම්ි්ය
මම්.පී.ස්ා ේා ස්න

ා දඒන මනා දන නිා.

18 ගැමුණුා හඒා බා.

0766599336

0552276867
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නෙ

නතුර

දේස්ේවා ස්ථාානය

ජංගෙ දු.න.

දේස්ේවා ස්ථ. දු.
න.

කළමනාකරු

ිා ස්ම්පාදන මණ්ඩා,
ඒැකාඒා,

055
2274671

ස්දුලි ඉාංජිා න්රු

ස්දුලි බා මණ්ඩා,

055
4929585

මඩස් ආරක්ෂක

ඒනජීීම කා්ය,ාා,
ලුණුගම්ා ඒා හර

නෙ

නතුර

දේස්ේවා ස්ථාානය

ක්යනක
බාාසූන්,

121
බාා ස්නා
ආඥාප ම

121 බාා ස්නා
මුාස්ථාාන, ශ්රී
ාාංකා යුධ් හමුදාඒ
කුඹුක්කන

0766907152

ප්රි,ාාක
දස්නා,ක

ස්හකාර
ා පොලිස්ථ
මධිකාන්

ශ්රී ාාංකා ා පොලිසි,
ා මොණරාගා

0718591533

ක්යනක
ප්රි,න්්

ජංගෙ දු.න.

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දු.න.

076-6907152

0552276222

සිස්ක ආරක්ෂක
077බාකා, ප්රිාශය සාාාඒ 3169153
පාර ා මොණරාගා

ප්රාා ශීය,
කළමනාකරු

0552265522

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන,
දඹගකා

0552276324
0772642401
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071-8591533

077-3169153

ා පොලිස්ථ ස්ථාාන,
මැදගම

රාිය දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ
ා මොණරාගා

දේපෞශගලික දු.න.

0552234338

077-2642401

ිා ස්ම්පත්
මණ්ඩා,
ා මොණරාගා
මතුාය කුමාර
රත්නා,ක

ඩිා පෝ
මධිකාන්

0552276160

ා මොණරාගා
ඩිා පෝඒ ශ්රී ාාංකා
ගමනාගමන
මණ්ඩා,

0714405127
0771057300

මස්ථ.මක.
ා මා හොමඩ්
මලි,ා්ය

ඒාන්මා්යග
මධ්යක්ෂ

ඒාන්මා්යග මධ්යක්ෂ
කා්ය,ාා,
ා මොණරාගා

0773059598

පී.ා ේ.මධුස්ාං

ා ගොස්ින
ස්ාංඒ්යධ්න
ස්හකාර
ා කොමස්ාන්ස්ථ

ා ගොස්ින ස්ාංඒ්යධ්න
ා දපා්ය්ා ම්න්තුඒ ම
ා රොණරාගා

0718480734
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077-3059598

0552276033
0552276115

071-8480734

ඇමුණුම්
පැය 06ක් ඇතුලතා ලබාදී

07

සඳහා ආයතාන වල සම්බ් ධීකරණ නා ාවලිය

සියඹලාණ්ඩුව ප්රමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
න

තානතුර

ලිපිනය

ජංග

දු.අ. මස්වා ස්.
දු. අ.

සෙනරත් ස්සටදස් කළමනාකරු 70 හන්දිය, ඇතිමසම

077-6186825

ෙමීර ස්සටොර්ස්

076-8725071

කළමනාකරු 70 හන්දිය, ඇතිමසම

තුොර ස්සටදර්ස් කළමනාකරු සබොගස් හන්දිය,
කුධුේසේයාය

071-4840750

අසබ්ගුනවර්ධන කළමනාකරු සියඹලාණ්ඩුව.
ස්සටදර්ස්

055-4984750

ලංකා ෙස ොෙ

055-2279120

කළමනාකරු සියඹලාණ්ඩුව

බඩල්කුඹුර ප්රමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
සවොෂින්ටන්
මහ ා

ජයන්ති සබ්කන්ය
සමොනරාගල පාර,
බඩමකුඹුර

ෆාරුක් ක මහ ා

අලවියා සහොටලය ෙහ 071-9091496
සබ්කන්ය, බඩමකුඹුර

ආර්.එම්.ජයසූන්ය
මහ ා

අරලිය සහදටලය.
බඩමකුඹුර

072-4080340

ගාටුණි මහ ා

ගාටුණි ස්සටදර්ස්,
සවසහරසගොඩ,
බඩමකුඹුර

071-9982988

ආර්.එම්.විස්සුන්ද
ර

පෙන් විස්සුන්දර
077-1027477
ස්සටදර්ස්, බඩමකුඹුර

පලිම මහ ා

ජන්ෂන් ස්සටදර්ස්,
බඩමකුඹුර
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071-6009636 0552250052

0552051599

බිබිල ප්රමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
ධම්ක ෆුඩ්සිටි

කළමනාකරු සමොනරාගල හන්දිය,
බිබිල

072-9438422
071-1700588

ලංකා ෙස ොෙ

කළමනාකරු ප්රා.සම.කා.ඉදින් පිට,
බිබිල

0729438422
0711700588

ජයසකොඩි
ස්සටොර්ස්

කළමනාකරු මඩකලපුව පාර, බිබිල

0729438422
0711700588

රුහුණුසින්
සහදටලය

කළමනාකරු බදුමල පාර, බිබිල

0729438422
0711700588

ධම්ෂ සහදටලය

කළමනාකරු සමොනරාගල හන්දිය,
බිබිල

0729438422
0711700588

චන්දන සේක් ක
හවුස්

කළමනාකරු අඹසගොමල, බිබිල

0729438422
0711700588

ණෙමවිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය

නෙ

නතුර

ලිියනය

කළමනාකරු ාාංකා ස්ා ්ොස් ආ,්න,
්ණමකස්ා
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ජංගෙ දු.න.

දේස්ේවා ස්ථ. දු. න.
047 2236260

වැමලවාය ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය

නෙ

නතුර

ලිියනය

ජංගෙ දු.න.

කළමනාකරු ාාංකා ස්ා ්ොස් ආ,්න,

055 2274926

ඒැකාඒා,

055 2274964

ඇ මලිඒැඒ
ඩී.මම්.නීක ප්රි,න්්

කළමනාකරු

071 7796903

දේෙොණරාගල ප්රා.දේම.දේකොට්ඨාස්ය
ව.මම්. ආනන්ද
බණ්ඩාර

කළමනාකරු ා කෝප්ස්යිමේ ා ඒා ළඳස්ැා
ා මොණරාගා

0726524004

ආ්ය.මම්. ස්මාා ස්න

කළමනාකරු ා මගාා කෝප් ෆුඩ්
සිටි ා මොණරාගා

0770377283

ා ක්.ජී. ගුණරත්න

කළමනාකරු ා පොදු ා ඒා ළඳා පොළ
ා ඒා ළඳස්ැා

0778404839

ආ්ය.මම්. නිා රෝෂිකා
දම,න් ම

කළමනාකරු ා කෝප් සිටි සින්ගා

0717799784

ා ේ.මම්. කමණි
මැණිා ක්

කළමනාකරු මිනි ා කෝප්සිටි
බටුගම්මන

0711501764

මම්.ව.මස්ථ.ාම්ිළකා

කළමනාකරු මිස් ා කෝප් සිටි ු ාාංදාඒ

0771754577

රෂථමිරා ාක්මාලි

කළමනාකරු ා කෝප් සිටි කුඹුක්කන

0715606521

පී.ඩී.ශය සයාමා නිාන් ම

කළමනාකරු මිනි ා කෝප්සිටි නක්කා

0719729411
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ා ේ.මම්. සුනන්දාඒතී

කළමනාකරු මිනි ා කෝප්සිටි ඒැදිකුඹුර

0779957982

ව.ජී. සුනික

කළමනාකරු ා ්ොග ගබඩාඒ
ා මොණරාගා

0773283468

ෙඩුමල ප්රා.දේම.දේකොට්ඨාස්ය
ඩී.මම්. ාන්්රාණි

කළමනාකරු ා කෝප් සිටි මකුකා

0724048519

ඩී.මම්. කමාාඒතී

කළමනාකරු ා කෝප් සිටි මකිළටි,

0719551929

කළමනාකරු ස්.ා ්ො.ස්. දඹගකා

0771831818

ෙැදගෙ ප්රා. දේම.දේකොට්ඨාස්ය
මම්.ා ක්.මම්.මස්ථරාබ්

මයි මකරු

මයිාන්ඩ්
ස්ථා  ෝ්යස්ථ ා කිබන් ීමදි,
මැදගම

0774811123

මම්.මච්.මම්.
නිාාබ්ඩීන්

මයි මකරු

ස්ම්පත් ා ේඩ්යස්ථ ා කිබන්
ීමදි, මැදගම

-

මම්.මච්.මම්. ,ාසිම්

මයි මකරු

මැදගම ා ේඩ්යස්ථ
ා කො ා බෝඒ මැදගම

0774418327

ඩී.මම්. ධ්්යමසින්
බණ්ඩාර

මයි මකරු

ධ්නපාා ා බ්කන්,
ා කිබන් ීමදි, මැදගම

0711357590

මම්.ඩී.මම්. මම්ිාඩ්

මයි මකරු

නිේ ා ෙන්ච් ා බ්කන්,
ා කිබන් ීමදි, මැදගම

0771592661

ඉන්්රානි

කළමනාකරු ස්.ා ්ො.ස්. මැදගම
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0785985824

ඇමුණුම්
ප්රාමශයය මසෞඛ්ය අංශ් වල සම්බ්  කරණ නා ාවලිය
සියඹලාණ්ඩුව ප්රමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
න

වර්ගය

ස්ථානය

ජංග

දු.අ. මස්වා ස්. දු.
අ.

ඩි.එම්.ඩ්.දිොනායක දිස්ා ා රෝහා

සි,ඹාාණ්ඩුඒ 077-2621333

ඩි.එම්.ඩි.වීරසස්කර

ඇ මමා ක

ාමීය , ා රෝහා

076-6842873

055-2275633
055-3632604
055-2275668

බඩල්කුඹුර ප්රමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
ඩබ්.එම්.එස්.එස්.යාප දිස්ා ා රෝහා,
ාා

ිමිමා

077-8566810 055-2265461

ආර්.එම්.ඩී.සේ.සක් ක.
සේමවර්ධන

ිළ කුඹුර

071-8335049 055-3265786

සී.එස්.සකසහමසකො දිස්ා ා රෝහා
ව ව

බඩකකුඹුර

071-6088941 055-2250261

එස්.සක් ක.ඒ.පීන්ස්

හිගුරුකඩුඒ

077-7772535 055-2271600

ාමීය , ා රෝහා

බිබිල ප්රමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය

ාමීය , ා රෝහා,

ණෙමවිල ප්රමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
නෙ

නතුර
ප්රධ්ාන දඒදය
නිාධ්ාරී

ස්ථාානය

ජංගෙ දු.න.

දිස්ථත්රික්
ා රෝහා

දේස්ේවා ස්ථ. දු. න.
047 2234061

්ණමකස්ා
දඒදය නිාධ්ාරී

ා ස්්ය
077 2294956
දඒදය
නිාධ්ාරී
කා්ය,ාා,
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047 2234089

08

ඇමුණුම්
රාජය මනොවන සංවිධ්ාන වල ප්රාමශයය

09

ට්ටම් වලදී ප්රතිාාර දැක්වීමම්දී

සම්බ්  කරණ නා ාවලිය
සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
ජංග

දු.අ. මස්වා ස්. දු.
අ.

න

තානතුර

සංවිධ්ානය

සක් ක.ඒ.සේ.කස්තුන්
ආරච්චි

වයාපෘති
කළමණාකරු

අභිමාන ප්රජා
071-8534863 066-2284100
ෙංවර්ධන ෙංගමය

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
සුෙන්

කමලසින්

ෙම්බන්ධිකාර කඳුකර ෙංවර්ධන
ක
පදනම

077-3669427 055-2250391

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
ට්රිලාන්

ද සිමවා

ෆිලික් කස්
රත්නසස්කර

අධයක් කෂ

පහල ඌව
072-2478296 055-2265662
ෙංවර්ධන සක් කන්ද්රය

කළඹණාකරු

වර්මඩ් විශන් ලංකා 077-3657281 055-2265160

දේෙොණරාගල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
බී.ව. මසි්
කුමාර

දිස්ථත්රික්
ඒයාපෘ ම
නිාධ්ාන්

ඇක් ඩ්
ආ,්න,

077176774
0

-

0775396
611

02557838
08

ා ක්.මච්.
ඥාණමාලී

ශය සාා
ස්ධ්ා,ක
නිාධ්ාන්

රතු කුරුස්
ස්ාංස්ධ්ාන,

077665381
7

05522773
45

0714231
330

07142313
30

මා ස්ා මහ්ා

ඒැඩස් හන්
වකක
නිාධ්ාන්

ප්ාෑන්
077ඉන් ්යනැෂන
656295
ක ආ,්න,
3
ිමිමා
පාර ා මොණරාග
ා

05522233
68

0776562
953

-
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ිමුමෙ 10
දිස්ත්රික් ආපදා කළ නාකරණ ඒකකමේ සම්බ් ධ් කර ගතා හැකි
නිළධ්ාරී් 
න

තානතුර

ව.මච්.රීමන්්ර කුමාර

දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂ

බී.බී.මස්ථ.පී.ා පා ්යරා

දි.ආපදා කළමනාකරණ
ස්හකාර

ටී.මම්.ඩී.ා ්යණුකා
බණ්ඩාර

ප්රාමශයය
සමො.ආ.ක.ඒ.

ජංග

දු.අ. මස්වා ස්. දු. අ.

077-3957889

055-2276867

සමො.ආ.ක.ඒ.

071-4727036

055-2276867

සමො.ආ.ක.ඒ.

071-7777823

055-2276867

ා ක්.ඩබ්.ව.මයි.මචිනී

කළමනාකරණ ස්හකාර

සමො.ආ.ක.ඒ.

071-8822872

055-2276867

මච්.මම්.ජී.ශය සාන්්ප්රි,

කළමනාකරණ ස්හකාර

සමො.ආ.ක.ඒ.

071-1304033

055-2276867

එස්.සේ.එම්.තිලකසින්

න්යදුරු

සමො.ආ.ක.ඒ.

071-3426849

055-2276867

එච්.එම්.කුසුමාවති

ක.ක.ෙ

සමො.ආ.ක.ඒ.

072-8485019

055-2276867
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ඇමුණුම්
ප්රාමශයය
න

මයි.ජී.ා ේ. න,න කුමාර

11

ාධ්ය සම්බ් ධ් කර ගතා හැකි ක්ර මදදය

තානතුර

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු,

ාධ්ය ආයතාන

ජංග

දු.අ.

ස්ථඒ්යණඒාහිනි/
සිරස් T.V./ා දරණ
ාාංකාදීප/න්ස්ර

077-5918907

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු,
ා ේ.ි,ා ස්න ස්ා ේනා,ක ප්රාා ශීය,
ම,ා
ඒා්ය්ාකරු,

දිඒයින/හිරු මෆථ

071-7426140

ා කක්හවුස්ථ/ස්ත්මඟ

071-5316717

ජී.සුජිත් ා රෝහණ ම,ා

ිා මක රූපඒාහිනී

077-3152727

මච්.ීම. මාකසූන්, ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු,
ආ්ය.ා ක්.ව.ආන්,පාා
ප්රාා ශීය,
ම,ා
ඒා්ය්ාකරු
සුජීඒ ාාක ි,ස්ක්රම
ප්රාා ශීය,
ම,ා
ඒා්ය්ාකරු
ප්රාා ශීය,
ාමක ද සිකඒා ම,ා
ඒා්ය්ාකරු
ප්රාා ශීය,
දා ේා ගොඩ ජිනදාස් ම,ා ඒා්ය්ාකරු,
ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු,
ඩී.මම්.කුාරත්න ම,ා
ා ේ.මම්.කිළා
ප්රාා ශීය,
ි,ඒ්යධ්න ම,ා
ඒා්ය්ාකරු,

වබීසී මාධ්ය ිාා,

077-4383437

ාාංකාදීප
ටීමන්මක
රූපඒාහිනි,

077-4383437

ාක්ිමම,දිඒයින

072-4749168

ස්ථඒාධීන රූපඒාහිනී
ාක්හඬ

072-5184304
071-7239043

149

078-5408313

මස්වා ස්. දු. මපෞශ
අ.
ගලික
දු.අ.
0550772277690 5918907
055-2055346

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙ ප්රාදේශීය ොධය ස්ම්බන්ධ කරග ෙැකි ක්රෙදේේදය
නෙ

නතුර

ොධය
ආය නය

ජංගෙ දු.න.

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දු.න.

දේපෞශගලි ළධවස් Skype/
දේ ේ
ක දු.න.
Imo/
දු.න.
Whats
app

ා ඒනත්

/Twitt
er/
Viber
මයි.ජී.ා ේ.
න,න කුමාර

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ස්ථඒ්යණඒා
හිනි/

0775918907

සිරස්
T.V./ා දර
ණ

0552277690
0552055346

ාාංකාදීප/
න්ස්ර
ා ක්.බී.රත්නා ප්රාා ශීය,
,ක ම,ා
ඒා්ය්ාකරු

ා කක්
හවුස්ථ

-

මච්.මම්.මම්.
ප්රාා ශීය,
බණ්ඩාර ම,ා ඒා්ය්ාකරු

ස්ථඒ්යණඒා
හිනී

0719342333

මච්.ීම. මාක
සූන්, ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

දිඒයින/හි
රු මෆථ

0717426140

ා ේ.ි,ා ස්න
ස්ා ේනා,ක
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ා කක්හවු
ස්ථ/ස්ත්මඟ

0715316717

ජී.සුජිත්
ප්රාා ශීය,
ා රෝහණ ම,ා ඒා්ය්ාකරු

ිා මක
රූපඒාහිනී

0773152727

ඊ.මච්.ා ස්ෝම
පාා මහ්ා

ා කක්හවු
ස්ථ

-

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

0555672215

0472235336
150

0775918907

-

Skype

ඊ ා ම්ක

Viber

monaragal
anayana@
gmail.com

සුමනසින්
ගුණ මාක
මහ්ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ාාංකාදීප

0716221897

ා ක්.පී.සුමනද ප්රාා ශීය,
රාස් මහ්ා
ඒා්ය්ාකරු

ාාංකාදීප

0719846760

ආ්ය.මම්.රාංජි
ත් මහ්ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

රූපඒාහිනී

0714346762

ආ්ය.ා ක්.ව.
ආන්,පාා
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

වබීසී
මාධ්ය
ිාා,

0774383437

සුජීඒ ාාක
ි,ස්ක්රම
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ාාංකාදීප

0774383437

ාමක ද
සිකඒා ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ටීමන්මක
රූපඒාහිනි
,

0785408313

දා ේා ගොඩ
ජිනදාස් ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ාක්ිමම,දි
ඒයින

0724749168

මම්.ා ක්.නන්
දා ස්න ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ාාංකාදීප

0776873210

ජී.සී.මමරසිාං
හ ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

දිඒයින

0718173563

ආ්ය.මම්.ි,ඒ ප්රාා ශීය,
්යධ්න ම,ා
ඒා්ය්ාකරු

දිඒයින

0722879644

මම්.මන්.ිළ,ර ප්රාා ශීය,
ත්න ම,ා
ඒා්ය්ාකරු

ඩබ්ලිේ
ා හන්නා,ක
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

0718031562

ාාංකාදීප

0716589289
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ව.ා ේ.මම්.රම් ප්රාා ශීය,
ස්ථ ම,ා
ඒා්ය්ාකරු

ා කක්හවු
ස්ථ

0716054472

මම්.මව.ා ස්න ප්රාා ශීය,
පාා ම,ා
ඒා්ය්ාකරු

ාක්ිමම

0724695930

මීය ා ගොඩ
ා හමපාා
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ා කක්හවු
ස්ථ

0712503800

මක.ගුණපාා
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ා කක්හවු
ස්ථ

0718430045

ආ්ය.ඩී.මිලීනා ප්රාා ශීය,
මහත්මි,
ඒා්ය්ාකරු

ාාංකාදීප

-

ඩබ්.දිස්ානා,
ක ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ාාංකාදීප

0718313119

මම්.මච්.මස්ථ.ි ප්රාා ශීය,
ා ර.කුමාන්
ඒා්ය්ාකරු

ාාංකාදීප

0723820150

මම්.මස්ථ.මම්.
ස්කස්ිමක
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ා කක්හවු
ස්ථ

0716002631

මස්ථ.පී.බණ්ඩා ප්රාා ශීය,
ර ම,ා
ඒා්ය්ාකරු

ස්ථඒ්යණඒා
හිනී

0722506888

මස්ථ.ව.බණ්ඩා ප්රාා ශීය,
ර ම,ා
ඒා්ය්ාකරු

සිරස් ටීීම

0724191510

ස්ාංජීඒ
ප්රාා ශීය,
බණ්ඩාර ම,ා ඒා්ය්ාකරු

ාක්ිමම

0718200773

ඩී.මම්.කුාර
ත්න ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ස්ථඒාධීන
රූපඒාහිනී

0725184304

මම්.ඩී.ව.මස්ථ.
ඩී.ීමරසිාංහ

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

සිරස් ටීීම

0724739898

0552276550
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මයි.ජී.න,න
ඉහළ ා ගදර
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ස්ථඒ්යණඒා
හිනී

0775918907

ා ේ.මම්.කිළා ප්රාා ශීය,
ි,ඒ්යධ්න
ඒා්ය්ාකරු
ම,ා

ාක්හඬ

0717239043

රුඒන්
ාන්දන
මත්්නා,ක

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

ා කක්හවු
ස්ථ

0713190462

ආයුපාා
ගමා ව ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

දිඒයින

0718604041

ඩී.මම්.ඩබ්.දි
ස්ානා,ක
ම,ා

ප්රාා ශීය,
ඒා්ය්ාකරු

නිදහස්ථ

-

0555726292
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ආපදාමව්  පසුව කැළි කසල බැහැර කිරීමම් ක්ර මදදයට සම්බ් ධ්
ආයතාන
න

තානතුර

ආයතානය

ජංග
දු.අ.

මස්වා ස්.
දු. අ.

සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය සවාව
ඩි.එම.කරුණසස්න

සමකම්

ප්රාසීයය ෙභාව 0767726729

0555672776

ප්රාසීයය ෙභාව 0719389697

0552250175

ප්රාසීයය ෙභාව 0729552426

0552265475

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය සවාව
සක් ක.ඒ.ශ්රියාල

ා

සමකම්

බිබිල ප්රාමශයය සවාව
ඩී.එම්.සේමසස්කර

සමකම්

ණෙමවිල ප්රාමශයය සවාව
නෙ

නතුර
ස්භා ා කකම්

ආය නය

ජංගෙ දු.න. දේස්ේවා ස්ථ. දු. න.

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ

071823598 047 2234075
2

්ණමකස්ා

වැමලවාය ප්රාදේශීය ස්ාාව
නෙ

නතුර

ආය නය

ස්ාා දේමකම්

ප්රාදේශීය ස්ාාව

ස්භා ා කකම්

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ
ඒැකාඒා,
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ජංගෙ දු.න.

දේස්ේවා ස්ථ. දු. න.

055 2274875

දේෙොණරාගල, ෙැදගෙ, ෙඩුමල ප්රාදේශීය ස්ාාව
නෙ

නතුර

ආය නය

ජංගෙ දු.න.

දේස්ේවා
ස්ථාානදේ
දු.න.

දේපෞශගලි
ක දු.න.

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ
ා මොණරාගා

076-6895657

0552276175

0766895657

ඩී.මම්.මනුර දිස්ානා,ක
ම,ා

ා කකම්

ව.මම්.ා හමරත්න ම,ා

ා කකම්

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ
මැදගම

071-8034575

0552266474

0718034575

මස්ථ.ඩී.මම්.මා බ්ා ස්කර ම,ා ා කකම්

ප්රාා ශීය, ස්භාඒ
මඩුකා

077-9674253

0552275187

0779674253
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071-3536997
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මවනත් අතායවශ්ය දුරකථන නා ාවලිය
සියඹලාණ්ඩුව ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
න

තානතුර

ආයතානය

ඒ.නිශ්ශංක මයා

නිවාෙ ෙංවර්ධන
නිළධාරී

ජී.ඩී.ඩී.සී.ලක් කමාලි
දිොනායක ටුය

මුම ළමාවිය
ෙංවර්ධන නිළධාරී

ඩී.එම්.ෙරත් බණ්ඩාර
මයා
ආර්.එම්.සින්වර්ධන මයා

සබෞීධ කටයුතු
ෙංවර්ධන නිළධාරී
රුණ සස්වා
නිළධාරී

සිය. ප්රා. සම.
කා.

ජංග

දු.අ. මස්වා ස්.
දු. අ.

0718964242

සිය. ප්රා. සම.

0554936685

කා.
සිය. ප්රා. සම.

0554936685

කා.

0714418124

0554936685

සිය. ප්රා. සම.

-

0552279041

කා.

බඩල්කුඹුර ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
සක් ක.පී.යුසීමා ොරංගි

ක්රීඩා නිළධාරී

ආර්.එස්. ශාන් සින්

ෙංඛ්යාසමඛ්න
නිළධාරී

ආර්.එම්.ප්රියන්තිමාලා
විසේරත්න
ආර්.එම්.මංගල සීශප්රිය

බ. ප්රා. සම. කා.

0772280433

0552250236

බ. ප්රා. සම. කා.

0714457758

0552250236

සබෞීධ කටයුතු
ෙංවර්ධන නිළධාරී

බ. ප්රා. සම. කා.

0702600634

0552250236

මුම ළමාවිය
ෙංවර්ධන නිළධාරී

බ. ප්රා. සම. කා.

0712042215

0552250236

0729020840

0552265339

බිබිල ප්රාමශයය මල්කම් මකොට්ඨාශ්ය
අග්රා ෙමන්මලී
අසබ්විරම ටුය

සබෞීධ කටයුතු
ෙංවර්ධන නිළධාරී

එම්.ඩී.එන්.ප්රනාන්දු මයා

ග්රාම ෙංවර්ධන
නිළධාරී

බි. ප්රා. සම. කා.
බි. ප්රා. සම. කා.
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0718236055

0552265339

ඩී.එම්.මමකාන්ති ටුය

ඩී.එම්.එන්.ප්රියදර්ශනී
ටුය

මුම ළමාවිය
ෙංවර්ධන නිළධාරී

බි. ප්රා. සම. කා.

ෙංස්කෘතික
නිළධාරී

බි. ප්රා. සම. කා.

0713435570

055-

0774637475

055-

දේවනත් න යවශය දුරකාන නාොවලිය ිදිස්ථත්රි්ව ස්ෙ ප්රාදේශියය
නෙ

නතුර

ා ක්.මච්.නිශය සාන්්

ක්රීඩා නිාධ්ාරී

රාිපක්ෂ

ආය නය

ජංගෙ දු.න.

ප්රා.ා ක.කා

071 928039

ා බ්ශධ් ක යුතු ස්මාා ,ෝික ප්රා.ා ක.කා

ඩබ්.මම්.සී.ටී.ීමරසිාංහ

071 5624935

උපා ශශය සන ස්හකාර

ප්රා.ා ක.කා

071 3274556

ා ක්.ව.නුඒන් ප්රි,න්්

ාම ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

ප්රා.ා ක.කා

071 6686009

නුඒන් දිා න්ෂථ

්රුණා ස්ඒා නිාධ්ාරී

ප්රා.ා ක.කා

071 9369465

දේවනත් න යවශය දුරකාන නංක
නෙ
මම්.ජී.සී.ි,ස්ාංහ
ඩී.මම්.ා ක්.මස්ථ.දිස්ානා,ක
ව.මම්.ජී.බී.මා බ්ා කෝන්

නතුර

ආය නය

ජංගෙ දු.න.

ඒනි්ා ක යුතු නිාධ්ාරී

ප්රා.ා ක.කා

071 4683541

ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

ප්රා.ා ක.කා

071 0983193

ස්මාිා ස්ඒා නිාධ්ාරී

ප්රා.ා ක.කා

071 8034903
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2265339

2265339

