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පටුය
01.
02.

ෙැදින්වීෙ
ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාය ියයවරයන්
2.1. ආපදාව සිදු වීෙ ියළිබඳ දැය ගැනීෙ.
2.2.පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ / ාමීය ය ආපදා කළෙයාකරණ කටුටු ද්වවා
2.3. ආපදාව ියළිබඳ සියළු දේ ොරතුරු රැස්ථ කි/ ෙ
2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ ස්ථාායදේයන්දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ.
2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරය පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ.
2.6.දිස්ථත්රි්ව දේමකම් ස්ෙග තකතු වී ියටුටුවීෙ / දේෙදේෙයුම් ෙැදිරිය්ව ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ
2.7. විප ග පත්වූවන්දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ
2.8.ආපදාදේේ ආස්න්ය ෙ දේ ොරතුරු අනුව විප ග පත්වූ ජය ාව ස්දො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ස්ැපීෙ
2.9. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාය ස්ථාාිය කි/ ෙ
2.10. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාය කළෙණාකරණයග අවකය ළධළධා/ න්ග ආරාධයා කි/ ෙ
2.11. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාය ස්දො අවකය පපකරණ ලබා දීෙ
2.12. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාය ස්ැකසීෙග අවකය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ
2.13. ජය ාව ඉවත් වූ ළධවාස් වල ආර්වෂාව ෙවුරු කි/ ෙ
2.14. ආපදා සිදු වූ ස්ථාායය යැරඹීෙග පැටුදේණය අයවකය පුශගලිනන් පාලයය කි/ ෙ
2.15. ආපදාදේේ වර් ොය ත්වය ියළිබද සියළු දේ ොරතුරු රැස්ථ කර ආපදා කළෙණාකරණ ෙධයස්ථාායය දේව
ලබා දීෙ. (ආකෘතිචය්ව ස්ැකසිෙ)
2.16. ආපදා ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ (පැය 12)
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ඇමුණුම් පටුන
ඇමුණුම 01 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මමා්යාාංශය ස, ස්හ ස්හන ා ස්ඒා කක ඒා ිා මක මමේ ා ම් ා ්ුරු.
ඇමුණුම 02 ප්රා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,් හි ස්ම්බ්ධ් කර ග් හැකි නිාධ්ාරී්
ඇමුණුම 03 රත්නපුර දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්්ා ව ස්ස්ථ්ර
ඇමුණුම 04 ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පුලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ස්ම්බ්ධ් කරග් හැකි නිාධ්ාරී්
4 1 දිස්ථත්රික් ගකා ේ ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ නිාධ්ාරී්
4 2 යුධ් හමුදා නිාධ්ාරී්
4 3 රත්නපුර දිස්ථත්රික් ගකා ේ ා පුලිස්ථ ස්ථාාන ළිබඳබත ා ්ුරු.
ඇමුණුම 05 ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ාමාජික,්ා ව ා ්ුරු. ප්රිා ා පුලිස්ථ කමිටු ා ්ුරු.
ඇමුණුම 06 ආපදා කළමනාකරණ, ස්ම්බ්ධ් මා නකුත් ා ස්ඒා ස්ප,න ආ,්න,් ස්ම්බ්ධ් කරග් හැකි නාමාඒලි,
6 1 රත්නපුර" osia;%sla f,alï ld¾hd,hSh ld¾h uKav,h
6 2 රත්නපුර Èia;%slalfha m%dfoaYSh f,alïඒ.්
6 3 රත්නපුර osia;%sla md¾,sfïka;= .re ue;s weu;sjreka
6 4 inr.uqj m<d;a iNdfõ .re මැ ම weu;sjreka
6 5 රත්නපුර Èia;%slalfha fomd¾;fïk;= yd wdh;k m%OdkSka
6 6 bxcsfkarejreka ^ud¾.&
6 7 ,xld úÿ,sn, uKav,fha ks,OdÍka
6 8 cd;sl c, iïmdok uKav,fha ks,OdÍka
6 9 inr.uqj m<d;a iNdfõ .re uka;%Sjreka
6 10 රත්නපුර දිස්ථත්රික් ගකා ේ ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී් ළිලිබද ා ්ුරු.
6 11 ස්මෘශධි නිාධ්ාරී ා ්ුරු.
ඇමුණුම 07 ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ග ඇුා් ාබාදීම ස්තහා හදුනා ගත් ආ,්නඒා ස්ම්බ්ධීකරණ නාමාඒලි,
ඇමුණුම 08 ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය ස ඒා ස්ම්බ්ධීකරණ නාමාඒලි,
ඇමුණුම 09 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන ඒා දිස්ථත්රික් ග හා ප්රාා ශීය, මමේ ම් ඒාදී ප්ර මාාර දැක් ගීමා ම්දී ස්ම්බ්ධීකරණ
නාමාඒලි,
ඇමුණුම 10 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කක,් ප්රාා ශීය, කක,් ස්ම්බ්ධ් කරග් හැකි ක්රමා ේද,
1.1 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ නිාධ්ාරී් හා ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී්
1.2 ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස,්හි ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී්
ඇමුණුම 11 රත්නපුර දිස්ථත්රික් ග මාධ්යා ේදී්ා ව නාම ා කන,
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ඇමුණුම 12 ්ත්ඒ ඒා්යාා ආකෘ ම,
ඇමුණුම 13 ආපදාා ඒ් පසු කැලි කස්ා බැහැර කිරීා ම් ක්රමා ේද, ස්ම්බ්ධ් ආ,්න ස්ම්බ්ධ් කර ග් හැකි ක්රමා ේද,
ඇමුණුම 14 ා ඒනත් ම්යඒශය සය දුරකාන නාමාඒලි,
14 1 m%jdyk myiqlම්
14 2 ස්මුපකාර ා ඒාතස්ැක
14 3 ;eme,a ld්යhd,
14 4 bkaධ්k msrjqම්y,a
14 5 ගබඩා පහසුකම්
14 6 f,drs iy ට්රිsm්ය
14 7 c< njqස්්ය
14 8 Y=oaO lsrSfu iy lemSා ම් WmlrK
14 9 රත්නපුර දිස්ථත්රික් ගක, ුා ා හලිා කුටර ්ය ,ානා ා ගුඩ බැස්ථස්ස්, හැකි ස්ථාාන
14 10 ්ාඒකාලික රැදවුම් මධ්යස්ථාාන ා ාස් ාාස්්ා කාහැකි ස්ථාාන
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1.0. ෙැදින්වීෙ
ජාතිචක ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ස්ැළැස්ථදේම් ක්රියාකාරි ස්ැළැස්ථෙ දේලස් දේෙෙ ස්ැළසුම් (ප්රදේශියය ස්ෙ ජාතිචක) දේලස් ස්ැකසිෙ සිදුකරය
ලද අ ර දේෙිනන් ප්රාදේශියය ස්ැළැස්ථෙග මුකතකත්වය දේදටුන් තය ළධර්ොණය කරය ලදි. දේෙටුදි ආපදාව්ව සිදුවය අවස්ථාාදේේ
පගන් තය ෙයා කාර්ය්වෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙයාකරණය කර ගැළධෙග දේෙෙ ස්ැළැස්ථෙ තුකතන් අවස්ථාාව ස්ැලදේස්නු
ඇ .
වද ආපදා කළෙයාකරණදේේ සියළුෙ අවස්ථාාවන් ආවරණය වය පරිදි ස්ෙ ඊග ස්න්ධි වය සියළු පාර්කවයන්දේේ කාර්ය
භාරය ආවරණය වය පරිදි දේෙෙ ස්ැළැස්ථෙ ස්කස්ා ඇ . දේෙෙ ස්ැළැස්ථෙ තුල ගැකතම් ස්ගෙන් ෙඟින් තෙ කාර්යයන්දේේ
දේපළගැස්ථෙද ස්ම්ෙ ක්රියා පපාපාපා ෙරො ස්විස්ථ රාත්ෙක ස්ගෙය්වද අන් ර් ග දේේ. දේෙෙ ප්රාදේශියය ස්ැළැස්ථෙ තුල ආපදා
ත්ත්වයකදී ක්රියාත්ෙක වය සියළුෙ පාර්කවකරුවන්දේේ දුරකාය අ ක ස්ෙ විකමප ස්න්ළධදේේදය රෙ ඇතුලත් වය අ ර
තෙ පාර්කවකරුවන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි කාළපරිච්දේේද ස්ඳෙන් දේේ. දේෙෙගින් ඕයැෙ අවස්ථාාවක ආගන්තුක
ළධළධාරියකුග පවා දේෙෙ ස්ැළැස්ථෙ තුකතන් ෙ කාර්යභාරය ඉ ා කාර්ය්වෂෙව ස්ෙ ඵලදාින දේලස් ඉටු කිරිදේම් අවස්ථාාව
පදාවනු ඇ .
දේෙෙ ප්රාදේශියය ස්ැළැස්ථෙ තුකතන් ත්රිවිධ ෙමුදාව ස්ෙ දේපොසිසිය ස්ම්බන්ධිකරණය, පළමු ආොර දේපළ ලබාදිෙ ඇතුළු ප්රධාය
ආපදා කළෙයාකරණ කගයුතු දේවනුදේවන් ෙෙගු දායකත්වය්ව ද්වවින. දේෙෙ ස්ැළැස්ථෙ යම් ළධකථචි කාළපරිච්දේේදයකග
අනුව යාවත්කාකතය කිරිෙ අළධවාර්ය වය අ ර තෙගින් දේෙෙ ස්ජිවි දත් ගබඩාව්ව දේලස් පවත්වා ග ෙැක.
සියළුෙ දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙයාකරණ කකක ෙරො දේෙටු ඇමුම්ම් යාවත්කාකතය වුනු දත් ස්ෙස ස්ම්පුර්ණ විය යුතුදේේ.
දේෙෙගින් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙයාකරණ ක්රියාවකතය්ව ඇතිචදේකොග ප්රජාවන්දේේ සුර්වෂි බව ඇතිච කිරිෙ තුළින්
ආපදාවන්ග මුහුණ දිය ෙැකි ප්රකස්ථා ශ්රී ල කාව්ව හිටුවනු ඇ .
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02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාය ියයවරයන්
ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැය ගැනීෙ
වගකිෙ
දැනුවත් කි/ ෙ කරනු
ලබය ළධළධා/ න්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාරී
ාමීය , ආපදා
කළමනාකරණ කමිටු
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී්
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ
ා පුලිසි,
117 ඇමුම්
මැදින්,(මහින්ාඒ)

දුරකාය
අ කය

ඊදේම්ම

ආපදාව/

විකමප ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

ආපදාව

ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 03

සිදුවන

ඇමුණුම් 05
ඇමුණුම් 01

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

X= ආපදාව සිදු වීෙ
(දේේලාව)

ඇමුණුම් 04
ඇමුණුම් 04
ඇමුණුම් 10

දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
කක,

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

X+ 8 මිනිත්තු
ආපදාඒ මනුඒ ා ඒනස්ථ ා ේ
(මඒම කාා,ක් ග ුා ආපදාඒ
ළිබඳබත ා ්ුරු. ාබාදි,
යුුා ේ )

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු
දුරකාය
විකමප ස්න්ළධදේේදය
ඊදේම්ම
ලබය ළධළධා/ න්
අ කය
රෙදේේදය
ආපදා කළමනාකරණ
ඇමුණුම් 01
මධ්යස්ථාාන,
දි ා ක/ ම මා ්යක
ඇමුණුම් 06
දි ා ක
මදාා ආ,්න
ඇමුණුම් 06
සි,ළුම ආපදාඒ් ළිබඳබද දිස්ථත්රික් ග ාහළ නිළධ්ාන්් ස්හ මදාා නිළධ්ාන්්
ළිබඳා ඒලි් දැනුඒත් කළ යුුා ේ ා ම් ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ම් ස්ැළැස්ථමක් ග
 මිම, යුු ම්ර සි,ළුම ආපදාඒ් ළිබඳබදඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇුළු
ඒගකිඒ යුු නිළධ්ාන්් දැනුඒත් කින්ම මනිඒා්ය, ඒනු ඇ්

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

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

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

ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය
මදාා
දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
(ා ප්ශගලික
ඊා ම්ක
ාාස්්,/
රාිකාන්
,ාඒත්කාලීන නැ්)
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

දි ා ක/ ම මා ්යක 
දි ා ක

මදාා ආ,්න


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

වගකිෙ

ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා 
ළිබඳබද
ා ්ුරු.
ිමම්
මමේ ා ම් සි දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
කක,
ා ඒ් ාගා ස්, යුුා ේ ා ම,
ආපදා ඒා ත්රීඒ්ාඒ,්
මදාාඒ ා්ා ා ක ක කාා,ක් ග
ුා ආපදා කළමනාකරණ
නිළධ්ාන්් දැනුඒත් ස්,
යුුා ේ ා ම් ා ඒනුා ඒ් මනා
ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග
ඇ මකා යුු ම්ර මම
පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම
සි,ළුම ආපදාඒ් ළිබඳබද 
දිස්ථත්රික් ග ාහළ නිළධ්ාන්් ස්හ
මදාා නිළධ්ාන්් ළිබඳා ඒලි් 
දැනුඒත් කළ යුුා ේ







7

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

කාලසීොව
ආපදා
සිදුස්
ස්නාඩි 5ක් ග
ඇුා්

ආපදාඒ
සිදුස්
ස්නාඩි
10ක් ග ා හෝ
15ක් ග ුා

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

වගකීම







District SOP
ා ්ුරු. ාබා ගැනිම
ා ්ුරු. ස් හ් කර ගැනිම
(ා ාස් මාංක,් ස්හ ස් හ්
ා ,දිම)
ා ්ුරු. ස්ථථිර කර ගැනිම
ා ්ුරු. ාබාදිම ස්ථථිර කින්ම
නැඒ් ාබාදිම
ගත් ක්රි,ාමා්යග ස් හ් කර
ගැනීම

විකමප
ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බලය දේදය
ළධළධාරින්
ආපදා ස්හන
නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ස්ම්බ්ධීකාරක
ඇමුණුම් 01
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි ා ක
ඇමුණුම් 06
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කක, ුා නිළධ්ාන්්
ස්තහා ඇමුම් ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ
යුුා ේ
ා මහිදි ස්ම්ම් ක්රි,ා ප කපා ක, (3c) මනුඒ
ක්රි,ා කළ
යුු ම්ර ා මහිදි නිඒැරදි ා ්ුරු.
දිස්ථත්රික් ග
නිළධ්ාන්් ස්හ මහින්ාඒ ා ඒ් ාබා දි,
යුුා ේ
ා මහිදි දිස්ථත්රික් ගක, ුා පඒ මන පු්යඒ දැනුම්
දිා ම් ක්රම
ා ේද, ක්රි,ාත්මක කළ යුුා ේ
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අධය්වෂ

දු.
අ කය

දේවයත්

පු්යඒ දැනුම් දිා ම් ක්රමා ේද,්
(දුරකාන ෆැක් ගස්ථ පු්යඒ මනු.
ඇඟස්ා ම් ස්මාි ා ේබ් මඩස්) ආපදා
කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මින්
්ාක් ගකණික ආ,්න
ස්ම්බ්ධිකරණ, කරමි් පු්යඒ
මනු. ඇඟස්ම් දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ කක ා ඒ්
්ාක් ගකණික දත්් පැ, 24 පුරා ාබා
දි, යුු, ස්දහා පු්යඒ දැනුම් දීා ම්
ක්රම ා ේද,

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

X+ 5 ටුළධත්තු

9 දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙයාකරණ කකකය

ආපදාවන්ග අදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල
විකමප
දු.
යෙ
දේවයත්
ස්න්ළධදේේදය
අ කය
රෙදේේදය
ආකම
ඇමුණුම් 01
මදාා ආ,්න
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/ ම ම
ඇමුණුම් 06
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
යුශධ් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
ඇමුණුම් 04
ගුඒ් හමුදාඒ
ා පුලිසි,
ආපදා ා ්ුරු. ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇුළු
ප්යශය සඒක.ඒ් ා ඒ් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ
දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්සි් කළ යුුා ේ ා මහිදි හු  ස්සි් නම්
කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික් ගආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්්
හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුුා ේ ා මහිදි ස්ධිමත් දැනුම් දිා ම්
ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග ාාස්්ා කළ යුුා ේ

8

ා ගුදු.ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ / ප්රිාඒ් ාඒත් කිරීම
තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය පපා දස්ථ ාබාදී ( නැරීමම ,ාම
ඒැාැක් ගීමම ආරක් ගකක ළි,ඒර ගැනීම)

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

විකමප
ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින්
ආපදා ස්හන නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ස්ම්බ්ධීකාරක
ඇමුණුම් 01
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි ා ක
ඇමුණුම් 06
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
ින්ාඒ දැනුඒත් ක්රම ා ේද, නැරිමම ,ාම ඒැළැක් ගස්ම ස්හ ප්රා ශශය සා ේ
ආරක් ගකාඒ ස්ම්බ්ධ්ඒ ස්ම්බ්ධීකරණ ක යුු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර මධ්යක් ගකකඒර,ා පඒරනු ඇ්
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අධය්වෂ

දු. අ කය

දේවයත්



දේගොදුරු විය ෙැකි ජය ාව දැනුවත් කිරිෙ සිදු කළ යුතුදේේ. දේෙටුදි ඉවත් විෙ ස්ඳො අවකය රම් කාලය්ව ස්ටු ව
දේෙෙ දේ ොරතුරු ජය ාවගලබාදිය යුතුදේේ. වද ක ස්ඳො පුර්ව දැනුම් දිදේම් පශධතිචය ඉ ා ස්ක්රියව බාග යුතුදේේ.



ආපදා ත්ත්වය යැරඹිෙග යාෙ වැළැ්වවිෙ ස්ඳො ආර්වෂක අ ක ස්ෙග කගයුතු ස් විධායය කළ යුතුදේේ.



ප්රදේශකදේේ ආර්වෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැඩ කගයුතු ස් විධායය කළ යුතු දේේ.
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වගුව2.2.පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ / ාමීය ය
ආපදා කළෙයාකරණ කටුටු ද්වවා

කාර්යයන්

කාර්යය පැවදේරය
ළධළධාරි
දිස්ථත්රික් ගස්හකාරම  දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
ධ්යක් ගකක
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා  ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා  ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ස්ම්බ්ධිකාරක

වගකිෙ

ා ්ුරු.
ාබා 
ගැනිම
(ා ම්
ස්තහා 
ස්ා ශය සෂි්
කණ්ඩා,මක් ග

ආපදාඒ
සිදුවු
ස්ථාාන,
ා ඒ්
ා ,ුමු
ා කු
නිර්්රා ,්ම
ඇමුණුම් 01
,ාඒත්කාලින
කින්ම කළ යුුා ේ
ආපදා
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
කළමනාකරණ
මධ්යක් ගකක
මධ්යස්ථාාන, මින්
 ස්හන
ා ස්ඒා 
්ාක් ගකණික ආ,්න
නිළධ්ාන්
ස්ම්බ්ධිකරණ,
 ස්හකාර ආපදා 
කරමි් පු්යඒ
කළමනාකරණ
මනු. ඇඟස්ම්
ස්ම්බ්ධිකාරක
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
කක ා ඒ්
්ාක් ගකණික දත්්
පැ, 24 පුරා ාබා
දිම
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
කක, ුා
නිළධ්ාන්් ස්තහා
ඇමුම් ස්ැළැස්ථම
ක්රි,ාත්මක කළ
යුුා ේ

ආපදා ා ්ුරු.
ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග
ා කකම් ඇුළු
ප්යශය සඒක.ඒ් ා ඒ්
දැනුම් දිම








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

ඇමුණුම් 01

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

දුරකාන ෆැක් ගස්ථ පු්ය
ඒ මනු.ඇඟස්ා ම්
ස්මාි ා ේබ් මඩස්

ඇමුණුම් 01

ඇමුණුම් 01



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





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

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

ඇමුණුම් 01





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

කාලසීොව
සිදුීම පැ,ක
කාා,ක් ග
ඇුා්



ින්ාඒ දැනුඒත්
ක්රම ා ේද,





පත්කරනු ාබන
ඇමුණුම් 01
නිළධ්ාරී්(දි ා ක
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර  දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
මධ්යක් ගකක
ස්හන
ා ස්ඒා  ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
නිළධ්ාන්
ස්හකාර ආපදා  ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ
කළමනාකරණ
ස්ම්බ්ධිකාරක
ස්ම්බ්ධිකාරක
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ක්රියාදාෙය 2.3.ආපදාව ියළිබඳ මුකතක දේ ොරතුරු රැස්ථ කි/ ෙ
කාලය (අවෙ වියාඩි
30 ආපදා ත්ත්වය
ස්ෙ ප්රදේශකය ෙ
දේවයස්ථ විය ෙැක.)

වගකීෙ
දිස්ත්රික් ආපදා
කළමනාකරණ ඒකකය

මඒම ස්නාඩි 30 ආපදා
්ත්ත්ඒ, ස්හ ප්රා ශශය ස,
ම් ා ඒනස්ථ ස්, හැක

විකමප
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
දු.
දේවයත්
ස්න්ළධදේේදය
අධය්වෂ
අ කය
රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
දි ස් ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි ා ක
ඇමුණුම් 01
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
ආපදාඒ් ළිබඳබදඒ ා ්ුරු. රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය,
ඒන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබාගැනිා ම් ස්ම්පු්යණ
ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ ස්ම්බ්ධිකාරක ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්් පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබා
ගැනිම ස්තහා නි,මි් ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග
ඇ ම කා යුුා ේ පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්
ස්කකප ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුුා ේ

දේ ොරතුරු ස්ෙ ඡායාරූප, ස්ජීවී
දර්කය ලබා දේදය රෙදේේදය
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක (ා ප්ශගලික ඊා ම්ක
ාාස්්,/ රාිකාන්
,ාඒත්කාලීන නැ්)

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

දු.
අ කය

දේවයත්

විකමප ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

DO - 1
DS - 1
DS - 2
ඇමුණුම් 10
DS - 3
කළමනාකරණ
ස්හකාර
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුම් මැදින්,
පැ, 24 පුරා දින 07 ුා ක්රි,ාත්මක ඒන ම්ර මම මැදින්, ම්ර
පැ, 24 පුරා දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කක ස්ම්බ්ධ් ස්,
යුු ම්ර ස්තහා ස්්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග ාාස්්ා කළ
යුුා ේ ්ඒද මම ස්්නිා ේදන ක්රම ා ේද, ස්ස්ධ් ක්රම ාාස්්ා
කින්මද මහි නි,ම ලිළින,් මාංක,න ස්තහ් කළ යුුා ේ

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම,
ඇමුණුම
12

Skype/ IMO
CDMA
Satellite
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ුරු. ස්ජිස්
ද්යශය සණ ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ්
ාබාදිම ස්තහා ස්්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග
ාාස්්ා කළ යුුා ේ ා මහිදි ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන ඊා ම්ක Skipe,IMO,Whats Apps
ස්හ ා්ද්රිකා ්ාක් ගකණික ක්රමා ේද,්
ාාස්්ා කින්ම මනිඒා්ය, ා ේ

12

රැස්ථකළ යුු ා ්ුරු. (්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම,) - ඇමුණුම 12
 පීඩාඒ පත්ඒ ඇ ම ස්ාංයාඒ
 ා බ්රා ගැනීම ඇ ම ස්ාංයාඒ
 ජීස්් හානි
 ුඒාා ක.ඒ් ස්ාංයාඒහා මරණ ස්ාංයාඒ
 ආපදාා ේ ස්ථඒාාඒ,
 ා ශපළ හානි - නිඒාස්
මා නකුත්ා ගුඩනැගිලි
 ආපදා සිදුීම ඇ ම ස්ථාාන, ගම්කළ හැකි මා්යග
ා හෝ ස්කකප මා්යග GPS මාංක,්
 ප්රා ශශය සා ේ ිනගහන,
 ආරක් ගෂි් ස්ථාාන ඒා ා ගන ,න ප්රමාණ,
(ස්ථත්රී පු.ක ළමයි්)
 හානි, පත් ප්රා ශිය,/මා්යග/ා පුදු ස්ථාාන/ආගමික ස්ථාාන/ඒයාපාන්ක ස්ථාාන/ා රෝහක)
 ඡා,ා.ප/ීමඩිා ,ෝ

ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි මම ්ත්ත්ඒ, ළිබඳබතස්ාංෂිටර් ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒක් ග දිනක 02 ඒරක් ග පදැස්න 10 00 ස්ඒස්
3 00 ා පර ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, ාබාදි, යුුා ේ ා ම් ස්තහා
ස්්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක පපන්ම ක්රමා ේද,් හරහා හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, ාබාදි, යුුා ේ ා මම
්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ සිශධි, මදාාඒ පපන්ම ා ්ුරු. (12 ඇමුණුම මනුඒ) ආකෘ ම, ඇුාත් ස්, යුුා ේ
ස්ා ශය සකා ,්ම ා මම ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ ස්හකාර මධ්යක් ගක ස්හ ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්් ,න ා දා දනා ඇුළුඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් මත්ස්් කළ යුුා ේ
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වගුව 2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුකතක දේ ොරතුරු රැස්ථ කි/ ෙ
කාර්යයන්

වගකිෙ

ා ්ුරු.
රැස්ථකින්ම





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

ආපදා

්ත්ත්ඒ,කදී
ා ්ුරු., ස්ජිස් 
ද්යශය සණ, ඡා,ාරූප
ස්හ ්ත්ත්ඒ

ඒා්ය්ාඒ්
ාබාදිම
හදිසි ා මා හයුම් 
මැදින්, දැනුඒත්
කිරීම
ස්හ 
,ාඒත්කාලීන
කිරීම


කාර්යය
පැවදේරය
ළධළධාරි
 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක
 ස් ස්ම්බ්ධීකාර
ක
 කළමනාකරණ
ස්හකාර
 පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි ා ක
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)
 පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ ක
ම
මගි්
්ාඒකාලිකඒ)

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

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

ඇමුණුම් 01

ඇමුණුම් 01

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








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

ආපදා ්ත්ත්ඒ,
සිදුවු ඒහාම ස්හ
මණ්ඩඒම
ා ්ුරු.
ු ඒමා. කින්ම
කළ යුු,

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා 
ා ,ුමු කින්ම



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

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

ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි
මම ්ත්ත්ඒ, ළිබඳබත
ස්ාංෂිටර්
්ත්ත්ඒ
ඒා්ය්ාඒක් ග දිනක 02
ඒරක් ග පදැස්න 10 00
ස්ඒස් 3 00
ා පර
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි
ා මා හයුම් මැදින්,
ාබාදි, යුුා ේ ා මම
්ත්ත්ඒ
ඒා්ය්ාඒ
සිශධි,
මදාාඒ
පපන්ම
ා ්ුරු.
ඇුාත් ස්, යුුා ේ
ස්ා ශය සකා ,්ම ා මම
්ත්ත්ඒ
ඒා්ය්ාඒ
ආපදා කළමනාකරණ
මධ්යස්ථාානා ේ
ස්හකාර මධ්යක් ගක ස්හ
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්්
,න
ා දා දනා
ඇුළුඒ
දිස්ථත්රික් ග
ා කකම්
මත්ස්් කළ යුුා ේ

ක්රියාදාෙය 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොගආපදාව සිදුවූ
ස්ථාායදේයන්දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ.
වගකීෙ
සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් මඟින්
ස ොරතුරු ලබා ගැනිම.
දු.
විකමප
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අක
දේවයත් ස්න්ළධදේේදය
අධය්වෂ
ය
රෙදේේදය
යුශධ් හමුදාඒ
ගුඒ් හමුදාඒ
නාස්ක හමුදාඒ
ඇමුණුම් 04
ා පුලීසි,
සිස්ක ආරක් ගකක
බාකා,

දේව
විකමප
ය
ස්න්ළධදේේදය
ත්
රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින්
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ

දු.
අ කය

ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
දි ස් ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි ා ක මගි්
්ාඒකාලිකඒ)

ඇමුණුම් 01
ප්රාසීය ය සමකම් සව

පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම මගි්
්ාඒකාලිකඒ)

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අධය්වෂ

ආපදාඒ් ළිබඳබදඒ ා ්ුරු. රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය,
ඒන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබාගැනිා ම් ස්ම්පු්යණ
ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා
කළමනාකරණ ස්ම්බ්ධිකාරක ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්් පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබා
ගැනිම ස්තහා නි,මි් ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග
ඇ ම කා යුුා ේ පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්
ස්කකප ස්්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුුා ේ

ාම නිළධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න
නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්

දු.
අ කය

දැම්ම්මම

දේවයත්

විකමප
ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 06
ඇමුණුම් 01

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධාරීන් යැවීම
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර
අධය්වෂ
ස් ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී් (දි ා ක
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී් (ආ ක ම
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
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දු.
අ කය

දේවයත්

ඇමුණුම් 01

විකමප
ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

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

කාර්යය
ළධළධාරි

වගකිෙ




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








ඇමුණුම්
01
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ා ඒ් දැනුම්දීම





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







ඇමුණුම් 01

පැවදේරය ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය
මදාා දුරකාන
දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර මාංක නාමාඒලි,
මධ්යක් ගක
ෆැක් ගස්ථ
යුශධ් හමුදාඒ
දුරකාන
ගුඒ් හමුදාඒ
ඊා ම්ක
නාස්ක හමුදාඒ
Skype/ IMO
ා පුලීසි,
CDMA
සිස්ක
ආරක් ගකක Satellite
බාකා,
ඇමුණුම්
04

දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගක
ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්්
ාම නිළධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න
නිළධ්ාරී

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

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

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

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

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

ඇමුණුම් 01 03,04 06
ආපදා
කළමනාකරණ
කකා ේ
නිළධ්ාරී් ,ැීමම





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







දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගක
දි ස් ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ
ස්හකාර
පත්කරනු
ාබන
නිළධ්ාරී්(දි ා ක
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු
ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම
මගි් ්ාඒකාලිකඒ)
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ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරය පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ.
දිස්ථත්රික් ගක, ුළ සිදුඒන කිසි,ම් ා හෝ ආපදා ්ත්ඒ,ක දී ඊ මදාළ පා්යශය සඒක.ඒ් දැනුඒත් කිරීා ම් පූ්යණ
ඒගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගක හ පැඒා රන ම්ර පා්යශය සඒක.ඒ් දැනුඒත් කිරීම
පහ් දක් ගඒා ඇ ම ආකාර, සිදුකළ යුු, කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග දිස්ථත්රික් ගක, ුළ සිදුීම ඇ ම බඒ ා ්ුරු.
ාද ා හුත් ළිබඳබත ා ස්ු,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ ්හවු. කළ යුු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ ්ාක් ගකණික ආ,්නක් ග ස්සි්
ාබා දු්ා ් නම් මම ්ාක් ගකණික මාංශය සා ,් නැඒ් ම, ්හවු. කර ග් යුු,)සිදුවූ ආපදාඒ ප්ර මාාර දැක් ගීමම
ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග හා දිස්ථත්රික් ග ා කකම්ා ව පපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම ක යුු කළ යුු,
ස්ගෙය - සි,ළුම ා ්ුරු. දදනික සිදුීමම් ා පුා ත් ස් හ් කළ යුු ම්ර ාද ලිළි ා ගුනු කර ්බා ග් යුු,

වගකීෙ

ආපදා ස්බැදි මූලික ා ්ුරු. ාද
ස්
(ා ්ුරු. ්හවු. කර ගැනීා ම් පසු)

දිස්ත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීය ය
සමකම් සව දැම්ම්මම
දිස්ථත්රි්ව ආපදා
විකමප
දු.
කළෙයාකරණ කටුටු
දේවයත් ස්න්ළධදේේදය
අ කය
ළධළධාරින්
රෙදේේදය
ා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
දේවයත් ස්න්ළධදේේදය
අ කය
රෙදේේදය

ඇමුණුම් 11
ආපදාඒ ප්ර මාාර දැක් ගස්, යුු හදුනාගත් මා නකුත්
ආ,්න
දු.
විකමප
දේවය
අක
ස්න්ළධදේේදය
ත්
ය
රෙදේේදය
ස්දුලිබා මණ්ඩා,
ිාස්ම්පාදන
ඇමුණුම් 06
මණ්ඩා,
ගිනි නිීමා ම් හමුදා

රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන හා ස්ථා ේච්ඡා කණ්ඩා,ම් ා ඒ්
මදාළ පණිස්ඩ දැනුම් දීම
දු.
විකමප
රාිය ා නුඒන
අ ක දේවයත් ස්න්ළධදේේදය
ස්ාංස්ධ්ාන
ය
රෙදේේදය

ඇමුණුම් 09
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කාලය (අවෙ වියාඩි
30 ආපදා ත්ත්වය
ස්ෙ ප්රදේශකය ෙ
දේවයස්ථ විය ෙැක.)

වගුව 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරය පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ.

කාර්යයන්

වගකිෙ

කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග
දිස්ථත්රික් ගක, ුළ සිදුීම ඇ මබඒ
ා ්ුරු. ාද ා හුත් ළිබඳබත
ා ස්ු,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ
්හවු. කළයුු,



සිදුවූ ආපදාඒ ප්ර මාාර දැක් ගීමම
ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග
හා දිස්ථත්රික් ග ා කකම්ුමාා ව
පපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම
ක යුු කළ යුු,



කාර්යය
පැවදේරය
ළධළධාරි
 ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
 ස්හකාර
ආපදාක
ළමනාක
රණස්ම්බ
්ධිකාර
ක

දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක
ඇමුණුම් 01



දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක



ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ආපදාක
ළමනාක
රණස්ම්බ
්ධිකාර
ක

ඇමුණුම් 01

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

ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
 දැනුඒත් කරනු
ාැබූ
ආ,්නා ේ නම
පණිස්ඩ, ාබා
ගත්
නිළධ්ාන්,ාා ව
නම හා
පණිස්ඩ, ාබා
දු් ා ේාාඒ
නිඒැරදිඒ
දදනික සිදුීමම්
ා පුා ත් ස් හ්
කළ යුු,
 පණිස්ඩ, ාබා
දු් මාධ්ය
පදා :දුරක්න,ගුඒ්
ස්දුලි ස්ාංඥා
මගි්,ෆැක් ගස්ථ
මගි් ආදි, ද
දදනික සිදුීමම්
ා පුා ත් ස් හ්
කළ යුු,
 කිසි,ම් වූ
මාධ්ය,ක් ග මගි්
ආ,්න,
ස්ම්බ්ධ් කර
ගැනීම හා
මදාළ පණිස්ඩ,

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

පා්යශය සඒක.ඒ් ාබා දු්
පණිස්ඩ, නිඒැරදිඒ ාබාදු් බඒ
ස්නාා කර ගැනීම හා ඊ මදාළ
ලිළි ා කන හා දදනික ස් හ්
්බා ගැනීම





දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගකක



ඇමුණුම් 01

ස්හන
ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ස්හකාර
ආපදා
කළමනා
කරණ
ස්ම්බ්ධි
කාරක
ඇමුණුම් 01
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ාබා දීම
ා නුහැකි
වූඒානම්
ළිබඳබතඒ ද
ස් හනක් ග
දදනික සිදුීමම්
ා පුා ත් ස් හ්
්ැිම, යුු,
මදාා දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite

ක්රියාදෙය 2.6.දිස්ථත්රි්ව කටුටුව රුස්ථකිරිෙ. (සිදු වී ඇතිච වයස්යදේේ ස්ථවභාවය අනුව)

වගකීෙ

දිස්ථත්රික් ග කමිටු නිළධ්ාන්් .ස්ථකින්ම ස්තහා දිස්ථත්රික් ග
ා කකම් ුමාා ව පපා දස්ථ ම් ස්ම්බ්ධිකරණ,
සිදුකින්ම

කාා, = (X +1530මිනිත්ු) ආපදා
ස්ථඒාාඒ, මනුඒ කාා,
ා ඒනස්ථ ස්, හැක

දේව
විකමප
ය
ස්න්ළධදේේදය
ත්
රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින්
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්
ඇමුණුම් 01
දි ස් ස්ම්බ්ධීකාරක
කළමනාකරණ ස්හකාර
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(දි ා ක මගි්
ඇමුණුම් 06
්ාඒකාලිකඒ)
පත්කරනු ාබන
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම මගි් ඇමුණුම් 10
්ාඒකාලිකඒ)
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ

දු.
අ කය

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග

යෙ

ආය යය

යතුර

ජ ගෙ දු.අ.

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේ
දු.ම.

ා ප්ශගලික
දු.ම.

ඇමුණුම් 06
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හැ ක රමසදදයන්
නිඒාා ස් දු.ම.

Skype /
IMO/Whatsapp
/Twitter/Viber

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

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

ළිබඳබතඒ
ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම

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

මනුර පත් ළින්ස්ථ ා බ්රාගැනීම ස්තහා
ස්හ, ාකලීම හා මඒශය සය ා ්ුරු. ාබාදීම
(මඒශය සය වූ ස් ිා මක හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, මගි්)

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

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

ඒගීමම ස්හ
ස්ම්බ්ධිකරණ,

කා්ය,
පැඒා රන
නිළධ්ාරී්

සිශධි, වූ ස්ථාාන,
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම



දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්



ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම

සිදුීමම ළිබඳබත මූලික
ා ්ුරු. ාබාගැනීම



දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්



ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම

දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්



දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර
මධ්යක් ගක



ආපදාඒ ස්ප් පත්
ස්ාංයාඒ ුළ මරණ ා ශපළ
හානි ්ක් ගා ස්. කින්ම

ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා
දැනුඒත් කිරීම





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



ා ස්ීමම් හා මුතඒා ගැනීා ම්
කණ්ඩා,ම් ළි ත්කර
හැරීම



ා ස්ස්ම් මුදඒා

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



දිස්ථත්රික් ගස්ාකාර
මධ්යක් ගක






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

දිස්ථත්රික් ගස්ාකාර
මධ්යක් ගකහා මදාළ
ස්ථාානා ේ
ස්ම්බ්ධ්කර ග්
හැකි නිළධ්ාරී්
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ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
ා ම් ස්තහා
ස්ා ශය සෂි්
පුු ණුඒ ාත්
කණ්ඩා,ම
SAR/4RS
ප්රධ්ානී
SAR/4RS
ප්රධ්ානී ා හෝ
OCDS
SAR/4RS
OCDS

ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

කාාසීමාඒ
මිනිත්ු 05

මදාා දුරකාන
මාංක නාමාඒලි,

මිනිත්ු 05

ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක

මිනිත්ු 10

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

මිනිත්ු 10
මිනිත්ු 15

ක්රියාදාෙය 2.8.ආපදාදේේ ආස්න්ය ෙ දේ ොරතුරු අනුව විප ග පත්වූ
ජය ාවස්දො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ස්ැපීෙ
කාලය = (X+1.5 පැය)

වගකීෙ

ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

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

ඇමුණුම් 01

ා ඒනත් බා, ාබාා දන
නිාධ්ාරී්

ඇමුණුම් 03

ාබා දීම මඒශය සය ආහාර හාබීම ඒුර ප්රමාණ,
තීරණ, කරගැනීම

මඒශය සය ආහාර ඒ්යග තීරණ, කිරීම-

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර මධ්යක් ගක

ඇමුණුම් 01

ආහාර කමිටුඒ කැතීමම /ස්ක්රි,  කරීම

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී

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

බීම ඒුර ාබා ග්නා
ක්රමා ේද, ්හවු. කරගැනීම

ආහාර ාබා ගැනීම / මනුම් කර ගැනීම

ිා, ාබා ගැනීම / මනුම් කර
ගැනීම

ආහාර රැා ගන ,නු ාබන ආකාර,

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර,

ිා, රැා ගන ,නු ාබන

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර,

,ාා ්ත්ත්ඒ, පත්ීමම
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වගුව2.8.ආපදාදේේ ආස්න්ය ෙ දේ ොරතුරු අනුව විප ග පත්වූ ජය ාව
ස්ඳොප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය

කාර්යන්
ාබාදීම
මඒශය සය ආහාර
හා ඒුර
ප්රමාණ,
තීරණ, කිරීම

ආහාර ඒ්යග
තීරණ,

වගකීෙ






ආහාර කමිටු
කැතීමම/ස්ක්රී,
කිරීම



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







ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ප්රාා ශීය,
ා කකම්

ස්ම්බන්ධිකරණය


දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ගක

කාර්ය පැවදේරය
ළධළධා/ න්



ාම නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්



ාමීය , කමිටු
ස්ාමාජික,්




ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ප්රාා ශීය,
ා කකම්



ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ප්රාා ශීය,
ා කකම්
ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ප්රාා ශීය,
ා කකම්



දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ගක







දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ගක



දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ගක



හදුනාගත්/
ලි,ාපදිාංචි කළ
ආහාර ස්කස්න
ආ,්න




ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ප්රාා ශීය,
ා කකම්



දිස්ථත්රික් ග
ස්ාකාර
මධ්යක් ගක








ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාරී
ප්රාා ශීය,
ා කකම්



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

කාලසීො
ව

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


ිා,
ාබාා දනු
ාබන
ආකාර,

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

ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

(ඇමුණුම්
මාංක
01,03 04 06)

ආපදාඒ
සිදුස්
පළමු
පැ, 06
ඇුා්

ක්රියාදාෙය 2.9. සුර්වෂි ෙධයස්ථාායය ස්ථාාිය කිරිෙ.
(ආකෘතිච පත්රය්ව අවකය දේේ)
කාා, = (X +1530මිනිත්ු) ආපදා
ස්ථඒාාඒ, මනුඒ කාා,
ා ඒනස්ථ ස්, හැක

වගකීෙ

ප්රදේශියය දේමකම්

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානඒා මඒශය සය්ාඒ,් හදුනා
ගැනීම

ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

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

ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ
(ස්ම්බන්ධිකරණය)

ඇමුණුම් 01

(ළමයි් ගැහැණු ළින්මි ආබාධි් ඒ,ස්ථග් ස්හ ළද.ඒ්)

ඇමුණුම් 03

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ළිහිටුීමම මඒශය සය ආරක් ගෂි්
ස්ථාාන හදුනා ගැනීම

පහසුකම් ා ස්ු,ා බැලීම
(ිා, ේදුලි, ඒැසිකිලි ආරක් ගකාඒ)

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

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

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන කරා ා ,ුමු කිරීම
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වගුව 2.9.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාය ියටුටුවීෙ
කා්ය,්

ඒගීමම

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



සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ඒා
මඒශය සය්ාඒ් හදුනා
ගැනීම



පහසුකම් ා ස්ු,ා
බැලීම












සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ා ඒ්
ා ,ුමු කිරීම

දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක

කා්ය, පැඒා රන
නිළධ්ාරී



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

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

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

ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

මදාා දුරකාන මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/ IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
(ඇමුණුම් මාංක
01 03 06 13)

කාාසීමාඒ
ආපදා
ස්ථඒාාඒ,
මනුඒ කාා,
ා ඒනස්ථ ස්,
හැක

ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාය කළෙණාකරණයග
අවකයළධළධා/ න්දේේකාර්යභාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ.
වගකීෙ

කාා, = (X +1530මිනිත්ු) ආපදා
ස්ථඒාාඒ, මනුඒ කාා,
ා ඒනස්ථ ස්, හැක
සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ්හවු. කිරීම

ප්රදේශියය දේමකම්

ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්

ඇමුණුම් 01

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන
ා ස්ඒා නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්

ඇමුණුම් 01

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර අධය්වෂ
(ස්ම්බන්ධිකරණය)

ඇමුණුම් 03
ඇමුණුම් 01

ප්රා ශීය,/ාමීය , මමේ ා ම් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන හදුනාගැනීම
සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්තහා මඒස්ර, ලබාගැනීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා පුශගායි් ලි,ාපදිාංචි,

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

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්තහා ආහාර මා නකුත් ්රඒය ාබාදීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ම් ග්කිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්තහා මඒස්ර ාබාගැනීම

කතවු.කළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාළි් කිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම
28
සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම

01. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන, කළමනාකරණ, ළිබඳබත ඒගකිම දරණ නිළධ්ාන්්
 ප්රාා ශීය, ා කකම්
 ස්හකාර මධ්යක් ගක (ආපදා කාමනාකරණ)
 ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්්
 පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්්
 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්
 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
 ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්
 ඒැඩිහි ක නිළධ්ාන්්
 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්
 ප්රාා ශීය, ා ස්්ෘය නිළධ්ාන්් (මහින ා ස්්කය, පරීක් ගකක)
 ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
 ප්රාා ශීය, ස්ාා නගර ස්ාා මහනගර ස්ාා නිා ,ෝින, කරමි් නිාධ්ාන්,කු
 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්්
 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්්
 ආරක් ගකක මාංශය ස, ා පුලිසි,
 INGOS /NGOS
02. ආපදා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාස් කිහිප,කදී මකඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් ග මමේ මි්
ා මම කම්ටුඒ ස්ම්ස්් යුු ම්ර මහිදී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මගි් සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ස්ම්බ්ධ් තී්දු තීරණ ගනු ාැා බ්
03. දිස්ථත්රික් ගක, ුළ ඇ ම හදුනා ගත් සි,ළුම සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාැයිස්ථු ග් කර දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ කමිටුඒ නිා ,ෝින, කරන දිස්ථත්රික් ග මධ්යාපන හා මා නකුත් ආ,්න ාාර
නිාධ්ාරී්ා ව මනුමැ ම, පූ්යඒා ,් ාබා ා ගන  මිම, යුු, - ඒගීමම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගක ඒර,ා
04. පාස්ක සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා ාස් පාස්ච්චි කි්රීා ම් දී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුා ේ
මනුමැ ම, මනුඒ පාස්ා ා කුපමන කාා,ක් ග ාාස්්ා කරනඒාද ,්නත් තීරණ, කරග් යුු,
05. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒලි් බැහැරඒ ්ම නිඒස්ථ ුළ මස්ක ඒැසි නිඒාස් ුළ නෑදෑ නිා ඒස්ථ ුළ
සි කන ම, ද සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සි කන ම, ා ම් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයි, යුු,
06. මදාා ාම නිළධ්ාන් ස්මෘශධි හා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් මගි් පුශගායි් කතවු. ඒා
ලි,ාපදිාංචි කිරීම කළ යුු, (ආකෘ ම පත්ර,ක් ග නිපදස්, යුු,)
07. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක් ගකාඒ ස්හ ා ස්්ය ළිළබතඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා ස්්ය
නිළධ්ාන්් ස්සි් ස්ැාසුම් ස්කස්ථ කර මදාා පහසුකම් ස්ැපයි, යුු,
08. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ස්ම්බ්ධ්ඒ පූ්යණ ඒගීමම මදාා ා පුලිස්ථ ස්ථාානා ේ
ස්ථාානාධිප ම හ ාාරඒ ඇ ම ම්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ක ආරක් ගකක නිළධ්ාන්් ා ,ුදා ගනිමි්
කතවු. ස්තහා මණ්ඩඒ ආරක් ගකාඒ ස්ැපයි, යුු,
09. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒ්ැ් වූ ින්ාඒ ස්තහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් ග මුළ්
ාබාදි, යුු ම්ර මහි පූ්යණ ඒගීමම ප්රාා ශීය, ා කකම් ඒ. ස්ුා ේ මහිදි ආපදා ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන් ාම නිළධ්ාන් ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්් හ ඒගීමම්
පඒරා හවු් මගි් ා මම ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුු,
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වගුව2.10.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාය කළෙයාකරණ කාර්යන් පැවදේරය ළධලධා/ න්
ො වගකීම්

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන




හදුනා
ගැනීම

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 
මඒශය සය්ා
හදුනාගැනීම



සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 
පුශගායි්
ලි,ාපදිාංචි,



ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්





ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා,
ස්දුලි බා මණ්ඩා,
ා පුලිසි,

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









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

ප්රාා ශීය, ා කකම්






ාම නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්









ාම නිළධ්ාන්්
මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්
ඒැඩිහි ක නිළධ්ාන්්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්
පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්

ස්හන ා ස්ඒා
නිළධ්ාන්්
පන්පාාන ාම
නිළධ්ාන්්

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





කාලසීෙසීොව

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

පාමු පැ, 01 ුළ

ාබාගැනීම
ස්තහා
මඒස්ර,
ාබාගැනීම

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

ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

ආපදා පූ්යඒා ,්
හදුනාග් යුු, ආපදා
මඒස්ථාාා ේ සුදානම් කළ
යුු,

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 

ප්රා ශීය,/ා
මීය , මමේ ා ම්

කාර්යන් පැවදේරය
ළධලධා/ න්

වගකීෙ

කදවු. ා ඒ් පැමිා ණන
ආකාර,

කාර්යන්

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

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 

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







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

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන 

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රා ශශය ස, ාාර
ස්හකාර ා පුලිස්ථ
මධිකාරී




ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
සිස්ක ආරක් ගකක නිාධ්ාරී්

ස්හන
ා ස්ඒකයි්
ා ග්ඒා
ගැනිම

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




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

ස්නීපාරක් ගකා
ඒ , ක්ා
පහසුකම්
ඇ මකිරීම

ස්තහා
ආහාර
මා නකුත්
්රඒය
පපකරණ
ාබාදීම

ආරක් ගකාඒ
්හවු.
කිරීම




ප්රාා ශීය, ා කකම්
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පාමු පැ, 02











පාමු පැ, 03

ප්රාා ශීය, ා ස්්ය
නිළධ්ාන්්

මිනිත්ු 30
සි

සුරක් ගෂි්

මධ්යස්ථාාන
ා ස්්ය


ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්වෂි ෙධයස්ථාාය ස්ඳො අවකය පපකරණ ලබා දීෙ

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ළිබඳබත ස්්නිා ේදන ක යුු ස්දහා මඒශය සය පපකරණ ස්මග සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාානා ේ ා මා හයුම් කමිටුඒ ස්්නශධ් කළ යුු, ස්තහා ස්්නිා ඒදන පපකරණ ාබාදි, යුු,

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

ාම නිළධ්ාන්

ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්

ඇමුණුම් 06
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්

පපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර මධ්යක් ගකක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කාමනාකරණ)ාහ් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන
කාමනාකරණ කමිටුඒ මගි් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්තහා මඒශය සය පහ් ස්තහ් පපකරණ සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ (Camp Operation Committee ) ා ඒ් ාබාදි, යුු,













ිා ැාංකි
මුළු්ැ්ා ග මඒශය සය පපකරණ (ාාින etc….)
ස්දුලි, ස්තහා මඒශය සය පපකරණ (ා ිනා ්ය ්ය etc…..)
පැදු. ා කුමේ , etc……
ස්නීපාරක් ගකක පපකරණ (First Aid, etc……)
ස්දුලි ප්දම්
්ාඒකාලික ඒැසිකිබඳ (Moving Toilets)
Mega Phones
CDMA Phones
ප්රාමාධ්ාර කමේ ා
්ාා පුලි,් ෂිමේ
ඇඳුම්

32

2.12. සුර්වෂි ෙධයස්ථාාය ස්ැකසීෙග අවකය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ

කාර්යන්

ඒ්යගීකරණ, හා
ප්රමාණ,් නි්යණ,
කිරීම

කම්ක.ඒ්ා ව
ා ේ්න ආහාර හා
ස්ාංයාඒ ස්හා
ඇස්ථ්ා ම්්ු ස්කස්ථ
කිරීම

ආඒරණ මනුමැ ම,
මදාා ආ,්න
ස්ම්බ්ධීකරණ,
කිරීම

සුරක් ගෂි්
මධ්යස්ථාාන

කළමනාකරණ,

කාර්යන් පැවදේරය
ළධලධා/ න්

වගකීෙ







ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්

ගණකාධිකාන්
(ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,)



දිස්ථත්රික් ග ා කකම්



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





ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්





ප්රාා ශීය, ා කකම්
ාම නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්




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













ප්රාා ශීය, ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ාම නිළධ්ාන්
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
NWSDB
බ්ධ්නාගාර මහ නගර
ස්ාා ා  ලිා කුම් ආ,්න,
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ාම නිළධ්ාන්
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
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ස්න්ළධදේේදය
රෙදේේදය

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

කාලසීොව

මිනිත්ු 60

පැ, 01

පැ, 01

පැ, 01

2.13.ජය ාව ඉවත් වූ ළධවාස් වල ආර්වෂාව ෙවුරු කි/ ෙ

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

ඒගීමම


කා්ය, පැඒා රන
නිළධ්ාරී්


ා පුලිසි,






ා පුලීසි, හා ත්රිස්ධ් හමුදාඒ

ා ඒ් මඒශය සය ා ්ුරු. ාබා
දීම

ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන,



දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර
මධ්යක් ගකක






ආරක් ගකාඒ ස්ැපයීම



ා පුලිසි,



පසු ස්පරම හා ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ් ස්නාා
කිරීම




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

ාඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇුළ්

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

නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම
ා ියකථශ ා පුලිස්ථ
මධිකාරී
ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ්
හමුදා ස්හ, ා පුලිස්ථ
මධිකාරී ස්සි් මදාළ
ළිබඳා ඒ් ාබා ග්
යුු,
ාම නිළධ්ාන් ස්සි්
ා පුලීසි, මඒශය සය
ා ්ුරු. හා ස්හ,
ාබා දි, යුු,

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

කාාසීමාඒ

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

ාඒත් ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇුළ්

ස්නාඩි
30ක් ග
ඇුළ්

පැ,ක
කාළ,ක් ග

2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාායය යැරඹිෙග පැටුදේණය අයවකය පුශගලිනන් පාලයය
කිරිෙ.
කා්ය,්
ප්රා ේශය ස මා්යග හදුනා ගැනීම

ඒගීමම





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






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





මාධ්ය නිා ේදන ාබා දීම






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

නිා ,ෝිය
ා පුලිස්ථප ම
ා ියකථශ
ා පුලිස්ථ මධිකාරී
ා පුලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම්
ත්රිස්ධ් හමුදා
ස්හ, ා පුලිස්ථ
මධිකාරී ස්සි්
මදාළ ළිබඳා ඒ්
ාබා ග් යුු,
නිා ,ෝිය
ා පුලිස්ථප ම
ා ියකථශ
ා පුලිස්ථ මධිකාරී
ා පුලිස්ථ
ස්ථාානාධිප ම
මාධ්ය මාංශය ස,ආපදා
කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන,
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ස්හකාර
මධ්යක් ගක

කා්ය, පැඒා රන
නිළධ්ාරී්





නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම
ා ියකථශ ා පුලිස්ථ
මධිකාරී
ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම
මඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ්
හමුදා ස්හ, ා පුලිස්ථ
මධිකාරී ස්සි් මදාළ
ළිබඳා ඒ් ාබා ග්
යුු,
 ා පුලිසි,



ා පුලිසි,




දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
මාධ්ය ප්රකාශය සක ආකම
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ස්්නිා ේදන
ක්රමා ේද,

කාාසීමාඒ
සිදු ීම
ස්නාඩි
30ක් ග
ඇුළ්

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

පැ,ක
කාළ,ක් ග

2.15. ආපදාදේේ වර් ොය ත්වය ියළිබද සියළු දේ ොරතුරු රැස්ථ කර ආපදා
කළෙණාකරණ ෙධයස්ථාායය දේව ලබා දීෙ. (ආකෘතිචය්ව ස්ැකසිෙ)
කා්ය,්
ා ්ුරු.
ාබා
ගැනීම

ඒගීමම



ස්රා

ස්ධිමත්
ා පුදු
ආකෘ ම,ක් ග
ස්කස්ථ
කිරීම

දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
දිස්ථත්රික් ග
ස්හකාර
මධ්යක් ගක

කා්ය, පැඒා රන නිළධ්ාරී්





ආපදා

කළමණාකරණ
මධ්යස්ථාාන,

ප්රාා ශීය, ා කකම් ාම නිළධ්ාරී
ස්හන ා ස්ඒා නිළධ්ාරී
ස්මෘශධි නිළධ්ාන්
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්
ආපදාකළමණාකරණමධ්යස්ථාාන,මගි්ා පුදුාක්රා කන,ක් ග
ාදින්පත් කළ යුු,

ස්්නිා ේදන කාාසීමාඒ
ක්රමා ේද,
මදාා
දුරකාන
මාංක
නාමාඒලි,
ෆැක් ගස්ථ
දුරකාන
ඊා ම්ක
Skype/
IMO
CDMA
Satellite
VHF
HF
ඇමුණුම්
මාංක
01/06/10
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සිදු ීම
පැ,ක
කාා,ක් ග
ඇුළ්

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

වගකීෙ

ආහාර අවශ්යතාාවය්  තාක්ේස්ු  කිරීම

GN,DS DDMCU,
NDRSC
රජේේ මුදල්
වියදමි් 

වගකීෙ

ආහාර සැපයුම් ස්ථාන තීරණය කිරීම

GN,DS, DDMU,
NDRSC

පරිතායාග

සමූපකාර

ආහාර පිළිේයල කිරීේම් හා ේබදා හැරීේම්
ක්රමේදදය තීරණයකිරීම

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

ේටෝක්  පතාක්

කාල සීමාව

ලබා දීම

තීරණය කිරීම
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NGO / INGO

2.16.2 අදාල ප්රේශශ්වලට ලගාවිය හැකි මංමාවත් සැකසීම.

ආපදාවටලක්වූප්රේශශ්වලපිළිසකරකිරීමට

ස්ම්බන්ධිකරණය

ඇතිමංමාවත්හදුනා ගැනීම.
සිවිල්ආරක්ෂක

GN,DS,DDMCU

ේදපාර්තාේම්් තුව

මංමාවත් පිළිසකර කර ගැනීමට

වගකීෙ
RDA,GA,DMC,DS,
Tri Forces LGA

ක්රමේදදයක් හදුනා ගැනීම

RDA
පළාත් පාලන
ආයතාන

පිළිසකර කළ යුතු ආයතාන තීරණය
කිරීම

මධ්යම රජය

ප්රාේශයය
ේල්කම්
කාර්යාලය
(ග්රාම ේස්වක)

වගකීෙ

DDMCU,DS,DMC
මාර්ග පිළිසකර කිරීම හා සම්බ් ධීකරණය
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2.16.3 ආපදාවට ලක් වූ නිවාස පිරිසිදු කිරීම/පිළිසකර කිරීම

වගකීෙ
GN,DS,GA,DDMCU

ආපදාවට ලක් වී ඇති නිවාස
වර්ගීකරණය

සුලු
පිරිසිදු කිරීේම් කණ්ඩායම්
හදුනා ගැනීම

අර්ධ්

සම්පූර්ණ
සිවිමආරක් කෂක
සදපාර් සම්න්
තුව

වගකීෙ
DDMCU,DS,
DMC

ස්සදච්ජා
ෙංවිධාන
නිවාස පිළිසකර
කිරීේම් සම්බ් ධීකරණය

ප්රාසීයය

වගකීෙ
DDMC,DS.DMC

වගකීෙ
DDMC,DS.DMC

හමුදාව

ෙභාව

නිවාස පිළිසකර කිරීමට
අවශ්ය ්රවය සැපීම

නිවාස පිළිසකර කිරීමට
අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනීම

DMC

NDRC
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2.16.4 ස්නීපාර්වෂක




වගකීෙ
CEA,DMC,DS,police

කගයුතු ෙවුරු කි/ ෙ.

අපද්රවය ඉවත් කි/ ෙ.
වැසිකිකත පෙසුකම්.
ළධවාස් ියරිසිදු කි/ ෙ

සිදුකළ යුතු සනීපාරක්ෂක කටයුතු හදුනා
ගැනීම

MOH

අදාළ ආයතාන හදුනා ගැනීම
ප්රාසීය ය
ෙභා
සරෝහල

වගකීෙ MOH,LOGA,
DMC,DS

සනීපාරක්ෂක කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම
සහ අධීක්ෂණය
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2 16.5 ියරිසිදු ජලය ස්ම්පාදයය කි/ ෙ.

වගකීෙ GN,DS,
LOGA,
NWSDB

ජල අවකය ාවය ෙදුයා ගැනීෙ

ියරිසිදු කි/ ෙග ඇතිච ජල
මූලාශ්ර ෙදුයා ගැනීෙ

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කි/ ෙ

වගකීෙ GN,DS,
LOGA,
NWSDB

ජලය දේබදා ෙැරිෙරෙදේේදය ෙදුයා ගැනීෙ
සිස්ක ආරක් ගකක
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ

ාම නිළධ්ාරී

ස්ථා ේච්ඡාස්ාංස්ධ්ාන

ිා ස්ම්පාදන
මණ්ඩා,
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2 16.6 දුරකාය ො විදුකත හිද වැටීම් යාා

ඒගීමම GN,DS,
DDMCU,
NDRSC,Police

ත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ.

විදුකතය ො දුරකාය හිඳ වැටීම් ෙදුයාගැනීෙ
ස්දුලි බා
මණ්ඩා,

ප්රාා ශීය, ස්ාා
ියළීස්කර කි/ ෙ ස්දො අදාල ආය ය ො රෙදේේදය ීරරණය
කි/ ෙ
ා  ලිා කුම්
ආ,්න,

ියළිස්කර කි/ දේම් කගයුතු දියත් කි/ ෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය

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





ෙදේයෝ ස්ොජීය අවකය ා
ස්ායළධක කගයුතු
දේබෝවය දේරෝග වයාප්තිතිචය පාලයය.

වගකීෙ

අදාළ පුශගල කණ්ඩායම් ස්ෙ දේබෝවය දේරෝග වයාප්ති වය
ප්රදේශකය ෙදුයා ගැනීෙ

RDHS,MOH,PHI,HOSPITAL

වගකීෙ
RDHS,MOH,PHI,HOSPITAL

වගකීෙ

දේරෝග වයාප්තිතිචය පාලයය කි/ ෙ ස්දො
අදාළ කණ්ඩායම් ෙදුයා ගැනීෙ

දේස්ඛ්ය කණ්ඩායම්වලග අවකය පෙසුකම් ස්ැපීෙ

RDHS,MOH,HOSPITAL

වගකීෙ
RDHS,MOH,HOSPITAL

වැඩස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ, අධී්වෂණය ො
ස්ම්බන්ධීකරණය
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2 16.8 තාාවකාලික නිවාස අවශ්යතාා තාහුරු  කිරීම.

වගකීෙ
GN,NDRSE,DS

වගකීෙ
DS,GN

ාවකාකතක ළධවාස්අවකය පවුම ස් ඛ්යාව ෙදුයා ගැනීෙ

ාවකාකතක ළධවාස් ස්ථාාිය කි/ ෙග සුදුසු ස්ථාාය

MDDD
වගකීම
GA,DS,DMC

ාවකාකතක ළධවාස් ඉදි කි/ ෙ ස්දො ා්වෂණික,
මුලය, දුවයෙය අවකය ා ෙදුයා ගැනීෙ ො ස්පයා
ගැනීෙ.

NGO
Red cross
ස්සදච්ඡා
ෙංවිධාන
ත්රිවිධ

හමුදාව

වගකීෙ
DMC, NDRSC

ඉදි කි/ ම් කගයුතු ආරම්භ කි/ ෙ,
අධී්වෂණය

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

වගකීෙ
GA,DS, DMC,GN

වගකීෙ
GA,DS, DMC

ආර්වෂාව අවකය ප්රදේශක ෙදුයා ගැනීම.

ආර්වෂක අ කවලග දැනුම් දීෙ.

වගකීෙ
ආරක් ගකක මාංශය ස

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

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

වගකීෙ
NDRC, DMC, water board,
AG office

NDRC

කදවුරු ප්රොණය අනුව ජල ගැ කි ීරරණය කි/ ෙ

ජලය ලබා දීදේම්ස්ම්බන්ධීකරණය

ිා ස්ම්පාදන
කක,
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මහින ා ස්්ය
නිළධ්ාරී

2 16.11 වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම

වගකීෙ
PHI, GA

කදවුරු අවග ඇතිච වැසිකිකත ියළිස්කර කි/ ෙ

වගකීෙ
DMC,NDRSC
GS,NGO/INGO

අවකය ප්රොණයග ජ ගෙ වැසිකිකත ලබා දීෙ
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ක්රියාදාෙය 2.16.12 රාජය දේයොවය / ජා යන් ර රාජය දේයොවය ආය ය
ස්ම්බන්ධීකරණ
රාජය දේයොවය / ජා යන් ර රාජය දේයොවය ආය යවකතන් අවකය ස්ෙදේයෝගය ෙදුයා
ගැනීෙ

වගකීෙ
GA,DS,DMC

වගකීෙ

ස්ෙදේයෝගය ලබා ග ෙැකි රාජය දේයොවය / ජා යන් ර රාජය දේයොවය
ආය ය ෙදුයා ගැනීෙ

GA,DS,DMC

වගකීෙ
GA,DS,DMC

රාජය දේයොවය / ජා යන් ර රාජය දේයොවය ආය ය වලග අවකය ස්ෙදේයෝගය
ියළිබද දැනුවත් කි/ ෙ (INGO, NGO)

වගකීෙ
GA,DS,DMC

තෙ ආය ය විසින් ලබා දීෙග ෙැකි දේස්ේවාවම
ියළිබද අවදේබෝධය ලබා ගැනීෙ
ා ස්ඒා
ාාණ්ඩ

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කි/ ෙ
අවකය ස්ථාාය ස්දො දේයොමු කි/ ෙ
ආහාර
ා ස්්ය

වගකීෙ
DMC,NDRSC,
DDMCU,GA

ිා්ය්්ර ආධ්ාර ාබා ගැනීා ම්
ක්රමා ේද ස්ම්බ්ධීකරණ, කිරීම

ගුඒ් ා ්ුටුපා
ෙහය
48

ප්රඒාහන පහසුකම්

ඇමුම්ෙ 01
ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථාායය, අො යා කය ස්ෙ ස්ෙය දේස්ේවා කකකවල ජාතිචක
ෙට්ගදේම් දේ ොරතුරු ස්ෙ අළධකුත් ා්වෂණික ආය ය ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි යාොවකතය.

ආපදා කළෙයාකරණ අො ය කය
යෙ
ගරු අො යතුො

කාර්යාල දුරකාය අ ක

ෆැ්වස්ථ අ ක

0112-665404 /

0112-665306

0112-665298
ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම්

0112-665082

ගරු ළධදේයෝජය අො යතුො

0112-665605

0112665296

0112-665284
ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම්

0112-665084

දේමකම්

0112-665389

0718018700

අතිචදේර්ක දේමකම් (පරිපාලය)

0112-665054

0715567076

අතිචදේර්ක දේමකම් (ස් වර්ධය)

0112-665013

0777547778

ප්රධාය ගණකාධිකාරි

0112-665079

0713369483

දේේකථඪ ස්ෙකාර දේමකම්

0777-808623

ස්ෙකාර දේමකම්

0112-665352

පරිපාලය ළධළධාරි

0112-665185

පරිපාලය අ කය

0112-665170
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ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථාායය- 117 / 2670002
යෙ

යතුර

දුරකාය
ජ ගෙ
කාර්යාලය

ජී.තම.තස්ථ.දේස්ේයාධීර ෙෙ ා

අධය්වෂ ජයරාම

0773957896

0112136100

ආර්.පී. ස්ෙර්වදේකොඩි ෙෙ ා

අතිචදේර්ක අධය්වෂ ජයරාම

0773957909

0112136101

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න
ා මා නස්,

මධ්යක් ගක (මඒම කිරීම්
ප්යා ේකණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න)

0772320525

0112136141

ා ේ.මම්.මස්ථ.ි,ීමර මහ්ා

මධ්යක් ගක (ා පරසූදානම්)

0773957898

0112136180

සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා

මධ්යක් ගක (දැනුඒත් කිරීම්)

0772320533

0112136201

බ්රිා වඩි,්ය මුා ආන්,රත්න

මධ්යක් ගක (හදිසි
ා මහා ,්ම්)

0773957903

0112136220

0773957908

0112136241

0772320530

0112136242

0772320527

0112136260

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

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

0112136270

0773957907

0112136166

0773957906

0112136182

0773957901

0112136181

0772091597

0112136203

0773957902

0112136202

0772320531
0772130754

0112136224
0112136231

ුෂි් ා ඒදයරත්න මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක
ස්්නිා ේදන

0772129174

ිානක හඳු්ප මරණ මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක (මාධ්ය)

0773957897

0112136243

ා ේ.මච්.පී.ි,ාත් මහ්ා

මාය්්ර ස්ගණක

0772320532

0112136115

ාා නෝකා හස්් ම රාිපක් ගක

පන්පාාන නිාධ්ාරී

0773481695

0112136260

මස්ථ ම් ි,සිාංහ

මූාය නිාධ්ාරී

0774940343

0112136275

0112136236

a දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙයාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ කකක (DDMCU)
දිස්ථත්රි්වකය

යෙ

කාර්යාලය

දුරකාය අ ක

1

මම්පාර

ta' tia' tï' සි,ාශ මහ්ා

0632222218

0773957883

2

මනුරාධ්පුර,

ා ක් ග. .ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.බ්ඩාර

0252234817

0773957881

මහ්ා
3

බදුකා

ා මම් මක පද,කුමාර මහ්ා

0552224751

0773957880

4

මඩකාපුඒ

මස්ථ ා්පරාි් මහ්ා

0652227701

0773957885

5

ා කුළඹ

මම් මම් පී මම් මාරසිාංහ

0112434028

0773957870

6

ගාකා

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

0912227315

0773957873

7

ගම්පහ

මම් ම් ා්්රසින්
මහ්ා

0332234671

0773957871

8

හම්බ්ා ්ු

යු මක ආ්ය මස්ථ ගුනසිාංහ
මහ්ා

0472256463

0773957875

9

,ාපන,

මස්ථ රස් මහ්ා

0212221676

773957894

10

කළු්ර

ලු ම්් ක්යනක
මයි ළි ි,සිාංහ

0342222912

0773957872
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11

මහනුඒර

මයි

12

කෑගකා

13

රනීමර මහ්ා

0812202697

0773957878

ා ක් ග ජි මම් ිගත් මහ්ා

0352222603

0773957876

කිලිා නුච්චි,

 ක ම් සූ්ය,රාේ මහ්ා

0212285330

0772320528

14

කු.ණෑගා

මම් ආ්ය
මහ්ා

0372221709

0773957884

15

ම්නාරම

මම්

0232250133

0772320529

16

මා්ා ක

ාමි්ද මමරීමර මහ්ා

0662230926

0773957890

17

මා්ර

ලු ම්් ක්යනක
යු ළි හා බ්සින්ඒ්යධ්න

0412234134

0773957874

18

ා මුණරාගා

මච් රීම්්ර මහ්ා

0552276867

0773957889

19

මුා මේ

මච් ජි ඩි ප්රි,්් මහ්ා

0212290054

0773957886

20

නුඒරමබඳ,

මච් මම් මම් බ්ඩාර මහ්ා

0522222113

0773957879

21

ා පුා ළු්න.ඒ

ළි ා ක් ග යු මස්ථ ා ක් ග නාන,ක් ග
කාර මහ්ා

0272226676

0773957882

22

පුත්්ාම

ළි

0322265756

0773957888

23

රත්නපුර,

මස්ථ මච් මම් මාංජුා මහ්ා

0452222991

0773957877

24

ත්රිකුණාමා,

ා ක් ග සුගුනදාස්ථ මහ්ා

0262224711

07723957884

25

ඒවුනි,ාඒ

ම් සූන්,රාේ මහ්ා

024222553

0773957892

ස්රාේ දිස්ාන,ක

සි මම් න්,ාස්ථ මහ්ා

ා ි ා රුඩ්න්ා ගෝ මහ්ා

ජාතිචක ස්ෙයදේස්ේවා ෙධයස්ථාායය - 0112-665702
අ

දිස්ථත්රි්වකය

යෙ

දුරකාය අ ක
0773550134

1

දේකොළඹ (ප්රධාය
කාර්යාලය )

අින. සී . පතිචරාජ (අධය්වෂක
)

2

දේකොළඹ (ප්රධාය
කාර්යාලය )

ස්දිකාළධ තම .යශදේදටුදේේ
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+94112665221

3

දේකොළඹ (ප්රධාය
කාර්යාලය )

දේේ.ක.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි

4

ා කුළඹ

න්දසින්

5

කළු්ර

ක්රිකා් මහ්ා

6

මා්ා ක

ජීඒනි මි,

718259813

7

නුඒරමබඳ,

ස් ම,ා ේළු මහ්ා

714464785

8

මහනුඒර

ාා්දනි මි,

714395435

9

ගම්පහ

කුසුම්සින් මහ්ා

710330522

10

පුත්්ාම

ාමි්ද මහ්ා

773489042

11

රත්නපුර

කාමාර මහ්ා

714408835

12

කෑගකා

සුද්් මහ්ා

0716319695/ 0779127597

13

මනුරාධ්පුර,

ලි,නගමා ව මහ්ා

718025181

14

බදුකා

මාහා කෝ් මහ්ා

710330307

15

මම්පාර

ප්රදීටර මහ්ා

783422026

16

මුා මේ

ා කෝකුාරාිා මහ්ා

772487804

17

කු.ණෑගා

මා ස්ෝක මහ්ා

722933113

18

ත්රිකුණාමා,

මජුර් මහ්ා

772657122

19

මා්ර

ස්දානා ව මහ්ා

718245180/ 715186309

20

කිලිා නුච්චි,

ා ස්කඒ මරාිස්,ම් මහ්ා

775486479/ 779349999

21

ගාකා

ාසු. මහ්ා

710330179

22

හම්බ්ා ්ු

නීක මහ්ා

778287874

23

මඩකාපුඒ

සිඒනාද් මහ්ා

776402324

+94112665221
778819389
071-3404987/ 0776368763
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24

ා මුණරාගා

සුා ශශය සථ මහ්ා

712166000

25

,ාපන,

ඒ,ාමේ මි,

773222853

26

ා පුා ළු්න.ඒ

ාමි්ද මහ්ා

0711306896 0728399508
0783450475

වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව
යෙ

දුරකාය

යතුර

ජ ගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

M.
Thuraisingham
Eng

අධය්වෂ ජයරාම

077-3732854

011-2584984

011-2505890

T.P මකස්ස්ථ

අතිචදේර්ක අධය්වෂ ජයරාම

071-8344337

011-2586839

011-2055413

071-8247486

011-2586311

011-2586311

අධය්වෂ (Hydrology)

071-8440761

011-2581636

011-2581636

අධය්වෂ (Engineering Geology)

071-4399316

011-2504677

011-2504677

අධය්වෂ (Engineering, Scientific

071-3058912

011-2586781

011-2586781

මහ්ා
S.L.

ා මුා හුමඩ්
මලි,ාස්ථ මහ්ා

(System Management)

අතිචදේර්ක අධය්වෂ ජයරාම
(Regional Development &
Construction)

P.

ා හමේ කආරච්චි
මහත්මි,
M.M මහ.ෆථ
මහ්ා
G.P.

ගුණඒ්යධ්න
මහ්ා

& Technological Services)
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ජාතිචක දේගොඩයැගිකත පර්දේේෂණ ස් විධායය
දුරකාය
යෙ

යතුර

ජ ගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

ආාා්ය, ආසින්
ක.ණඒ්යධ්න

අධය්වෂ ජයරාම

-

011-2 505 149

011-2 502 611

R.M.S. බාංඩාර මහ්ා

අධය්වෂ

-

011-2 588 946

011-2 589 943

-

011-2 588 946

011-2 502 611

-

011-2 588 946

011-2 556 003

කික් සුග්පාා මහ්ා

අධය්වෂ
අධය්වෂ

K.N බාංඩාර මහ්ා

කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව නම

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

්නුර

ිාංගම

කා්ය,ාා,

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

ෆැක් ගස්ථ
+94 112 698
311

+94 112 686 499

+94 112 691 443

011 268311

+94774368390 +94 112 694 582

Deputy Director

භුවිදයා ස්මීය ්වෂණ ො ප ම කාර්යා කය
යෙ

දුරකාය

යතුර

ජ ගෙ

කාර්යාලය

ෆැ්වස්ථ

D.ස්ජායා ද සිමවා

අධය්වෂ ජයරාම (වැ.බ.)

077-7315452

011-2886271

011-2886276

Dr. C.H.E.R.සිරිවර්ධය

ළධදේයෝජය අධය්වෂ (Geology)

011-2886287

071-8063205

011-2887825

පදය ද සිමවා

ස්ෙකාර අධය්වෂ

071-7970797

011-2886277

011-2886695
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ඇමුම්ෙ 02
ප්රදේශීය දේමකම් කාර්යාලයන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි ළධලධා/ න්
රත්යපුර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

සී මම් ා කෝමේ ඒත්් මි,
සුරාංගි පී ස්මරසිාංහ මි,
මච් ා ක් ග නිලීකා ස්ා ේමා්න
මි,
ජි ළි බුශධිකා ි,රත්න මි,
ඕ මම්  ක මස්ථ මුදලිා ව මි,

ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ඊ ා ක් ග සී ිගත් ීම්ය ම ම,ා
ළි මච් මස්ථ ස්ම්පත් ම,ා
ජි ශ්රි,ා ප්රි,් ම මි,
මම් ඩි මධිකාන් ම,ා
ි,් ම ප මරණ මි,
ළි මහි්දපාා ම,ා
ප්රස්්න මා නෝහර ම,ා

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-8193590
071-4445184
071-5220827

ා ස්ඒා ස්ථාාන,
දු ම
045-2222237
045-2223086
045-2222237

072-8602666
071-4447847

045-2222237
045-2230618

071-4445990
071-9909096
071-4468807
070-2731330
071-9705224

045-2225907
045-2222237
045-2222237
045-2222237
045-2223086

071-8120099
071-5414554

045-2222237
045-2222237

ඇෙැළියදේගොඩ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර

ආ්ය මච් මස්ථ දිස්ානා,ක මි,
ඊ ම් ද,ාරත්න ම,ා
ළි ිානක ආන්,රත්න ම,ා
මම් මච් ාක් ගමාලි මකනා,ක මි,
මච් මක මයි ස්ා ේඒ්් ම,ා

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී

071-4468664
071-7877518
071-9310544
071-5707529
071-6351881

036-2258001
036-2258101
036-2258001
036-2258001
036-2258188

071-4408896
071-3579262
071-6138602

036-2258335
036-2258001
036-2258001

ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී

071-3212872
071-1943450

036-2258001
036-2258002

071-6138602

036-2258001

්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

071-9604951

036-2258001

ආ්ය ඩී ි, මස්ථස් ම,ා
ජි ළි මස්ථ මා බ්ගුණඒ්යධ්න ම,ා
ඩි මක ඒත්ස්ාා මැණික් ග කා් ම
මි,
ා ක් ග මම් මස්ථ දික.ක් ගෂි මි,
ළි මම් මස්ථ මම් ි, මාක ම,ා
ඩි මක ඒත්ස්ාා මැණික් ග කා් ම
මි,
ජීඒ්් ස්ක්රමසූන්, ම,ා

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

කුරුවිග ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
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ා ස්ඒා ස්ථාාන,
දු ම

නම

්නුර

දිලිනි ධ්්යමදාස් මි,
බී මම් බී මම් බටුා ගදර ම,ා
දිා ්කා නිකානි ා ස්ෝමුාංග
මි,
ාමනි ා ශස්කා ස්මරසිාංහ ා ම,
මච් ජී මමරසින් බණ්ඩාර ම,ා
සී රාිපක් ගක මි,
ිම ජි මච් ම් ස්මාඒාංශය ස ම,ා
ඩබ් මයි ළි කුමාන් මි,
ඩබ් ජි ප්රදීපා ශය සා් ම මි,
මච් මම්  ක ා ක් ග ා හරත් ම,ා
ිම ඩි ා ක් ග ා බෝඹුඒා ම,ා
ා ක් ග ටී ්නුෂි දිකහාරා මි,

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු ම

071-4477755
071-8463237
0779042636
0773653565
071-5162569
071-8220321

045-2264538
045-2262228
045-2262239

071-1746527
071-6032224
071-4422703
077-3552230
071-0108417

045-2263865
045-2262239
045-2262239
045-2262239
045-2262238

071-4462375
071-8995026

045-2262239
045-2262239

045-2262239
045-2262263

ඇලපා ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර

මස්ථ දික.ක් ග මි,
ආ්ය මච් ඩි ාමිා කුමාර ම,ා
රානි ීම්ය මා්ා සිකඒා මි,
නිාානි මුුකුමාන් මි,
මච් ජී මමරසින් බණ්ඩාර ම,ා
(ඒැ බ)
ටී ටී පී ම් ප්රනා්දු ම,ා
ා ේ මස්ථ මධුශය සාංක ම,ා
ඩි සි ා ක් ග ඩබ් ා ්්නා කෝ්
ම,ා
ආ්ය ළි ඩබ් මස්ථ ප මරණ ම,ා
ා ක් ග ළි ා්්රජිත් ම,ා
ඩි සි ා ක් ග ඩබ් ා ්්නා කෝ්
ම,ා
ගාමිණි ගුණුාංග ම,ා

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-8110673
071-4420844
072-3528417
071-2643082
071-8220321

ා ස්ඒා ස්ථාාන,
දු ම
045-2230038
045-2222958
045-2230038
045-2230038
045-2262263

071-7572087
070-2695474
071-9373876

045-2226327
045-2230038
045-2230038

ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී

071-8170544
075-7002807

045-2230038
045-2225138

071-9373876

045-2230038

්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

071-5806762

045-2230038

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී

පැමෙඩුමල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම
ාම්ළික නිා රෝකථ ධ්්යමපාා ම,ා
ටී නදිශය සා හාංස්නී ා ම,
මනුකා ප්රි,ද්යශය සනී ා ම,
ඩබ් ගුණා ස්න ම,ා
මම් මයි මයිරාාංගනී ා පා ්යරා

්නුර
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
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ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-8661776
078-3866930
071-8836141
071-4590565

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු ම
045-2274538
045-2274538
045-2274538
045-2274519

071-8015113

045-2275414

ජි ජි මම් ආන්,ා ස්න ම,ා
ජි මක ඩි ආ්ය ගුණඒ්යධ්ණ මි,
මස්ථ ළි ම් මස්ථ ගාමි්ද ම,ා
ඩි ාුන්කා ග,නි මි,
ළි ජි ගාමිණි සින්සුමන ම,්ා
සුජීඒා සිකඒා මි,

ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

071-3675096
077-2715525
072-4852431
071-1543158

045-2274538
045-2274538
045-2274538
045-2274338

071-2331245
071-3645000

045-2274538
045-2274538

කිරිඇමල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර

මයි ආ්ය මම් ළි ඩී ාලුක් ගකුඹුර
මි,
ඩි මච් ඒස්් ම ාුරානි මි,
මක ස්මාධි ස්්දයා ා ම,
මස්ථ මච් මයි ටී මච් ි, මාක
ම,ා
පී පී සී ප්රි,ද්යශය සනී .ඒ්පුර මි,
ළි මමරුාංග ම,ා
මම් ා ක් ග ළි ආන්දනී මි,
ඒයි මස්ථ ම් ා ප්රමරත්න මි,
ඩි මස්ථ ඒයි මක ස්මරීමර ම,ා
ජි ජි ගුණපාා ම,ා
ආ්ය මම් මා බ්රත්න ම,ා

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු ම

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

071-4468812
072-8312323
071-8254790
071-3093964

045-2265128
045-2265782
045-2265782
045-2265737

071-7456018
071-5595711
071-8028318
071-1440705
071-6867901

045-2265017
045-2265782
045-2265782
045-2265782
045-2265745

071-4588910
072-4508005

045-2265782
045-2265782

බල දේගොඩ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර

මච් මම් මච් බණ්ඩාර ම,ා
ළි ගී මකා නිශය සා් ම මි,
මාාා හ්යකනී ීමරපුර ා ම,
ඩබ් ස්රත් කුමාර ම,ා
ා ක් ග ජී ා්රාණි
ිම  ක යු මස්ථ මනුරසින් ම,ා
ිම මම් ඩි ම් ා ක් ග බණ්ඩාර මි,
මම් සි ාදුනික මි,
ඩබ් යු මස්ථ ාරාංගනී මි,
ිම මම් ඩි ම් ා ක් ග බණ්ඩාර මි,
ධ්්යම ශ්රී ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-8134122
072-3768689
078-2737525
071-4447931

ා ස්ඒා
ස්ථාාන,දු ම
045-2227038
045-2287538
045-2287538
045-3609277

071-8674821
071-6193870
077-6584426
071-0713843
072-5641967

045-2288363
045-2287538
045-2287538
045-2287538
045-2287237

077-6584426
071-8133702

045-2287538
045-2287538

කෙවත් ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම
බී ටී ජී මයි ක.ණාරත්න මි,
ළි දිනුකා ාාමලී ස්ි,දාස් මි,

්නුර
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
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ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-4927027
071-4251158

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම
045-2271038
045-2273238

ම්ථ ආ්ය ගී්ානි ප්රි,ද්යශය සනී
මි,
ටී මස්ථ ගිම් මි,
ා ේ ඩී පී නිශය සා් ම ි,සිාංහ
මි,
ාක් ගමාක ම,ා
ජි ජි ීමරසිාංහ ම,ා
යු මම් පඩා ඒාආරච්චි
ම,ා
ජි මම් ස්ජි්ා මි,
මච් ළි ඩි කුමාරසින් ම,ා
දමි්ද නජිත් ි,සිාංහ ම,ා

071-2384677

045-2273238

ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

071-8738876
071-3054222

045-2270501
045-2273475

ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී

071-9202838
071-3004262
071-8151544

045-2273238
045-2273238
045-2273238

ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

071-4440574

045-2273238

071-3445960
070-3453058

045-2273238
045-2273238

ඇඹිකතියපාය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

මයි මච් පී පද,කා්් ම,ා
මස්ථ ආ්ය කණ්ඩම්ිම මි,
ටී මස්ථ ි,ාත් ම,ා
ඩබ් ද්යශය සනී රමයා කුමාන්
ා මන
ඩබ් රමණි මි,
ම් ඩී ආ්ය මකකා් ම
මච් මස්ථ කුමාර ම,ා
ඩබ් මම්  මාකරත්න ම,ා
ඊ මම් සි ා ක් ග ස්මරා කෝ් ම,ා
මච් ජි සුනික ම,ා
මම් ා ක් ග ඩි කුමාන් මි,
දිා ්කථ ක.ණාරත්න ම,ා

කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-8384121
071-4539540
077-5863638
071-7464695

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම
045-2274538
047-2230232
047-2230232
047-2230232

071-8307342

047-3470489

071-0831442
071-5780139
071-8044700
071-8048854
071-7194023

047-2230232
047-2230232
047-2230232
047-2230232
047-2230238

071-4422703
071-2131280

047-2230232
047-2230232

ඉඹුමදේප්ති ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම
ා ේ මක සී ා ක් ග ි,සිාංහ ම,ා
ඩි පී ඡී ා ්යණුකා මි,
ජි මච් ාමි්ද කුමාර ම,ා
ඩබ් මම් දිනුකා ඒනිගා ස්කර
මි,
බී ස් මස්ථ ා ක් ග ා බෝළි ක, ම,ා
මම් මම් නිමක රණසිාංහ
ජි ඩි මස්ථ ස්ා ේසිාංහ ම,ා
ආ්ය මම් සි නිකමිණි මි,
ම්ථ ආ්ය යු ගුණසිාංහ ම,ා

්නුර
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
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ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-1041747
071-4431211
071-6151756
071-9465476

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම
045-2286638
045-2287236
045-2286638
045-2286638

071-4447867

045-2286071

071-1072785
077-2451994
071-6163111
071-4448032

045-2288599
045-2286638
045-2286638
045-2286638

ජි ජි පශමශය සා්් ම,ා

ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ආ්ය මම් සි නිකමිණි මි,
මච් ඩබ් පා ශියකා ස්තමාලි

077-5371650

045-2287236

071-6163111
078-3447523

045-2286638
045-2286638

අයගෙ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර

ා නරාංි් මනුරාධ් ම,ා
මච් ඩි සි දම,් ම මි,
මනුකා දම,් ම කුමාන් මි,
ම් මස්ථ මකුරැ ක,ගම ම,ා

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ළි පත්මිණී මි,
ආ්ය මම් මම් රණීමර ම,ා
 ක මම්  ක ඕ ක.ණාරත්න මි,
ිම මච් ම්ථ සි ස්මරරත්න මි,
ඩි ළි ි,ා ස්කර ම,ා
 ක මම්  ක ඕ ක.ණාරත්න මි,
ා ක් ග ඩබ් ා ක් ග ආන්ද ම,ා

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-4392946
071-7376854
071-1566509
071-0879311
071-8150576
071-4490053
077-9296471
071-4486239
071-1500264
071-3987090

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම
045-2250090
045-2250090
045-2250090
045-2250090

071-4486239
071-6685313

045-2250090
045-2250090

045-2250182
045-2250090
045-2250090
045-2250090
045-2250038

දේගොඩකදේවල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර

බී මස්ථ ජී .ඒ්සින් ම,ා
ම් ඩි ළි රණසිාංහ ම,ා
මම් මස්ථ ා ක් ග රසිකා සුරාංජි
ි,ාත් ා ම,
ා ක් ග මම් ාාමරී ි,ාක් ගකථමි මි,
මස්ථ මම් මක ස්මරා කෝ් මි,
මයි ඩී ස්ම්් ම,ා
ආ්ය ඩි ම් කුමාරඒාංශය ස ම,ා
ඩබ් ආ්ය ා ේ ුශය සා්් ම,ා
ා ක් ග ා ක් ග සි කුමාන් මි,
ඩබ් මයි ුකාන් මි,
ඩබ් ආ්ය ා ේ ුශය සා්් ම,ා
ස්මීය ර චි්්ක ම,ා

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-8031600
071-6191552
071-9369665

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම
045-2240238
045-3464491
045-2240338

077-9868922
072-3642660

045-2240338
045-2240461

071-0725880
071-3666356
071-4486238
071-7574992
071-8079021

045-2240227
045-2240338
045-2240338
045-2240338
045-2240338

071-4486238
071-7743737

045-2240338
045-2240338

ඕපයායක ප්රදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම
මස්ථ මම් ඩී සි ස්මරා ස්කර ම,ා
ම් ඩි ළි රණසිාංහ ම,ා
ා ේ නදීකා ා හම් ම ා ම,
ස්රණි සුඒ්දිකා මි,

්නුර
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
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ිාංගම දුරකාන
මාංක,
071-8356903
071-6191552
071-7176858
071-0132321

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම
045-2260237
045-3464491
045-2271038
045-2271038

ඩබ් මම් මස්ාංක බණ්ඩාර ම,ා
යූ ා ක් ග ා ස්ෝමා ස්ක්රමනා,ක
ා ම,
ඩබ් ස්ා ේසින් ම,ා
ා ක් ග ජි ඩි මකකා් ම මි,
මක ම් ගුණඒ්යධ්න ම,ා
ආ්ය ළි ා ක් ග මුණසිාංහ ම,ා
ඩි ජි සුස්්් ම,ා
චිමිනි ි,නා රාිපක් ගක මි,

කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

071-3669646

045-2270806

071-3882682

452270418

ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

071-7472822
071-7682790
077-8665420
071-3845750

045-2271038
045-2271038
045-2271038
045-2270438

071-3845556
071-8062026

045-2271038
045-2271038

වැකතදේගදේපොළ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
077-7263789
071-2372505
075-8803892

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම
045-2250090
045-2227170
045-2227038

ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ
නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

071-7865158
071-6853491

045-2227038
045-2227176

071- 4396996

045- 2227187

ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න
නිාධ්ාරී
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

071-7530030
071-4116705
071-0505398
071-4985351

045-2227038
045-2227038
045-2227038
045-2227238

071-4116705
071-8387662

045-2227038
045-2227038

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

මනුරාධ් ි,ා කුඩි ම,ා
මම් ජි ි,ා කුඩි ම,ා
කාාංානා ශ්රී කුමාන්
මකලිකාරත්න මි,
මාාා ස්ි,් ම මි,
මම් සුනික ම,ා
මස්ථ ජී ීම
මස්ථ ගාකාා ව
මි,
ජි නිමක ම,ා
ඩබ් ඩබ් න්දදාස් ම,ා
ඩබ් ිම ප්රස්ාදිනි මි,
ා ක් ග ා ේ ා්ද්රිකා මි,
ඩබ් ඩබ් න්දදාස් ම,ා
ා ස්ෝමා ා්්රානි මි,

ළධවිතිචගල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම
මම් මස්ථ මඒ් ම ා ස්නාරත්න
මි,
මස්ථ ටී ප්රි,ාංකා මි,
මස්ථ මස්ථ මම් ා ේ නි්දඒත්්
ම,ා
 ක බී ග,ා් චි්්ක ම,ා
ඊ ඩි මහි්දරත්න ම,ා
ා ේ පී මා නෝිා ප්රි,ද්යශය සනී මි,
මම් මස්ථ මයි ම් කුමාර ම,ා
ඩබ් මස්ථ ආ්ය කුමාර ම,ා
ා ක් ග ා ේ ම් ා හමපාා ම,ා
මච් දිා ්කථ කුමාර ම,ා

්නුර

ිාංගම දුරකාන
මාංක,

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම

ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

071-8215812
071-1894618
071-8503696

045-2279438
045-2279150
045-2279438

ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිාධ්ාරී
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාරී

071-4787070
071-3212210
071-7572821
071-4408912
071-4395993
071-2959101
071-5194801

045-2279438
045-2279272
045-2279301
045-2279438
045-2279438
045-2279438
045-2279238

ප්රාා ශීය, ා කකම්
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ඩබ් මස්ථ ආ්ය කුමාර ම,ා
නලි්ද රාිපක් ගක ම,ා

ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්

071-4395993
071-5478292

045-2279438
045-2279438

කලවාය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම

්නුර

ජී ඩී මක පද, කුමාන් ා මනස්,
පී ම් ස්මාසූන්, මි,
ශ්රි,ානි ගුණසිාංහ මි,
නිා රෝකා ාක් ගමාලි මි,
ිම ස් ා ේ මයි කුමාරසින් ම,ා
ස්ාංජිඒ මිගහපා ම,ා
මස්ථ මස්ථ ළි සූන්,ආරච්චි ම,ා
ම්ථ ා ක් ග රූපසිාංහ මි,
මම් මච් සී දම,් ම මි,
ා ක් ග මස්ථ රාංිනී මි,
ම් ා නුරා ගුකා ම,ා
ධ්නුකථක පැුම් ඩ,ස්ථ මහ්ා

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
ප්රාා ශීය, ා කකම්
071-8748372
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
071-8040743
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
077-2546902
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
071-1847015
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිාධ්ාරී 071-8498804
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
071-8245228
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
071-5489537
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
071-6308662
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
071-8160433
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 071-1133607
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
071-6037838
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
071-5872411

ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම
045-2255238
045-2255987
045-2255238
045-2255238
045-2255137
045-2255238
045-2255238
045-2255238
045-2255238
045-2255138
045-2255238
045-2255238

දේකොදේලොන්ය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
නම
මමිා ස්ා ේරත්න ම,ා
ජි ජි නිා්් ීමරසූන්, මි,
ා ක් ග ප්රි,්් ා රෝහණ ම,ා
දිස්ථනා ස්තමාලි මි,
මච් ා ක් ග රසික ාමි්ද ම,ා
මච් ගාමිණී ස්රත්ා්්ර ම,ා
ඊ මම් ා ප්රමා්ා මි,
මච් ළි දිළිකා කුමාන් මි,
මම් මස්ථ බණ්ඩාර මි,
ඩබ් මම් ා හමා්ා මි,
ටී මස්ථ ීමරසිාංහ මි,
ා ස්නක ධ්්යමකි්ය ම ම,ා

්නුර

ිාංගම දුරකාන
මාංක,
ප්රාා ශීය, ා කකම්
071-4400338
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
071-4937309
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
071-3283256
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
071-0997056
කෘෂික්යම ප්යා ේකණ නිාධ්ාරී 071-8338547
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී
077-8039991
ආපදා ස්හන ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
071-1079393
ඒැඩිහි ක නිාධ්ාරී
077-3929753
ඒනි්ා ක යුු නිාධ්ාරී
072-2294480
ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 071-8216108
ස්මාි ා ස්ඒා නිාධ්ාරී
077-6640744
්.ණ ා ස්ඒා නිාධ්ාන්
071-2969147
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ා ස්ඒා
ස්ථාානා ේදු ම
045-3465847
045-2260238
045-2260238
045-2260238
045-5710330
045-2260011
045-2260238
045-2260238
045-2260238
045-2260238
045-2260238
045-2260238

ඇමුණුම 03
රත්යපුර දිස්ථත්රි්ව ාෙ ළධලධාරින්දේේ විස්ථ ර
රත්යපුර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. යෙ

ා ශඒාා කගාඒ

ා ක් ග ා ක් ග යූ බී ස්ක්රමසිාං
හ ම,ා
කැ ලි,්පකා ඩබ් මම් ටී ඩී ඒනිගා ස්කර
ම,ා
කහාංගම
ජී මස්ථ පී ගුණා ස්න මි,
ා ගුඩිගමුඒ
රත්නපුර නගර
ා ඒරළුප
මහඒා
මිහිඳුගම
රත්නපුර නගර
පුර
රත්නපුර නගර
බ හිර
ඇකා ාා ගදර
රත්නපුර නඒ
නගර,
මාාංගම
මමු්ාා ගුඩ

ඩබ් ජී ආ්ය සී ම් ස්මරස්
ා ්කර ම,ා
ඩබ් ජී ආ්ය සී ම් ස්මරස්
ා ්කර ම,ා
ආ්ය සුමිත් ඒස්්් ම,ා
බී ආ්ය මස්ථ ක.ණාරත්න
මි,
බී නිමකරත්න ම,ා
බී ම් ඩී මක මම් ශ්රි
බ ා ගුඩ ම,ා
ා ක් ග ඩි ආ්ය ා්දික කුමාර
ම,ා
ා ක් ග මක මස්ථ මක ගුණඒ්ය
ධ්න ම,ා
ඩබ්  මාකරත්න ම,ා
ආ්ය ඩී ජී ධ්්යමරත්න ම,ා
ා ක් ග ජී ජී මස්් මකා මි,
මම් ඩී ි,ාත් ා ම,

ා කුස්ථපැාස්්
න
පු. ගිලීමා ක ා ක් ග මස්ථ දිනූක ම,ා
කුඩාඒ
ශ්රී පාාබශදා

මක සී ාුරාංග ම,ා
ම් පී ා ස්ෝමසින් ා ම,

සින්පාගම
ඩබ් ඩබ් ම් බණ්ඩාර මි,

කතියයය

දුරකාය අ කය

කැ ලි,්පකා පාර
ා ශඒාා කගාඒ රත්නපුර
115 ා ශඒාා කගාඒ
රත්නපුර
25/3 ා කුස්ථපැාස්්න
රත්නපුර
76 ප්ස්ා පාර ා ඒරළුප
රත්නපුර
76 ප්ස්ා පාර ා ඒරළුප
රත්නපුර
274 මාාංගම හිදැකාන

071-9596890

මීය හි ක, රත්නපුර

077-8422713

කැ ලි,්පකා කහාංගම
රත්නපුර
128/2/ මුශදුඒ රත්නපුර

071-4448291

ශ්රි ස්ද්ශධ්ාරාම, ාදින්ළි
මුශදුඒ රත්නපුර
25/3 ඇුක ඒ රවුම් පාර
රත්නපුර
585/12 හිදැකාන
රත්නපුර
කැ ලි,්පකා කහාංගම
රත්නපුර
ා නු 183/5 බටුා ගදර
රත්නපුර
ා නු 28/4 ශ්රී සුමන මාඒ්
මුශදුඒ රත්නපුර

071-3455799

මාපාාන ශ්රි පාාබශදා
රත්නපුර
39/24 පරණ පාර
බටුා ගදර රත්නපුර
ඒත්්කා ඩ් ඇඹුකා දණි,
ගිලීමා ක රත්නපුර
ා නු 11 පකා කක්ද පාර
මාංගම්මන රත්නපුර

071-7285179
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072-3865865
071-8160372
071-2029219
071-2029219
071-4448277

071-7094686

071-4448288
071-3381150
071-8933097
071-7574930
071-7285178

071-5817597
071-7405684
071-9563298

විදුත් ැප ල

ඇඹුකා දණි,

ඩබ් සී ස්ා ේ මාක මි,

කැ ලි,්පකා කහාංගම
රත්නපුර
කැ ඒා
මම් ා ේ කුාරත්න ම,ා 230/10 කඩඒ් ගිලීමා ක
රත්ගම
පී රූපසිාංහ ම,ා
දුා රක් ගක්ද මකඒා
හ්දි, රත්නපුර
ගු.ළුඒාන
මක ා ක් ග ඩී පී ගුණඒ්යධ්න ලුණුඒැකා පාර පාා ගුඩ
මි,
ගිලීමා ක රත්නපුර
මාපාාන
මම් මධුා ම්ාා මි,
ා නු 404/1 ාඳු.ඒ
ගිලීමා ක රත්නපුර
ගිලීමා ක
මම් ම් ා්්රසින් ම,ා
78/බී/5 පඩපාර මාපාාන
දකුණ
ශ්රි පාාබශදා රත්නපුර
මකඒා
රත්ගම ගකාෑකා
ආ්ය බී ආන්,පාා ම,ා
මීය හි ක,
171/72 ඩී මුඒගම රත්නපුර
ඩබ් ඩී ජී ස්ක්රමා ව මි,
මා ගුඩ මකඒා
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
මච් සී මධුෂිකා මි,
මා ගුඩ මකඒා
පාා ගුඩ
ඩී ඩී ස්තමාලි මි,
ා නු 1/සී මිකාස් ක,
කු.ස්
දුා රක් ගක්ද
මක මච් මච් මධුමාධ්ීම
322/29 ඒැකාම්බර ඒත්්
ා ම,
කහාංගම රත්නපුර
ගකාෑකා
ා ක් ග ජී මස්ථ මස්ථ කුඹුා රා ග ා නු 21 සින්පාගම ශ්රි
දර මි,
පාාබශදා
බඹරා බුටුඒ
ා නු 256/ මුඒගම ,
මයි ජී ම්පත්ු ා ම, පාර රත්නපුර
ගු.බැස්ාාගම බී බී ආ්ය දම,් ම මි,
ා ේඒැකඒත්් රත්නපුර
මමුණු්ැ්න
ගකාෑකා රත්නපුර
යූ ීමරා ස්කර මි,
ගාබඩ
මම් මස්ථ ඒ් මාා මි,
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ගාබඩ
බාා කුටු්න මම් මච් ටී මයි සුමනරත්න ගකාෑකා රත්නපුර
ා ම,
ා දා හනක්ද
ා ේඒැකඒත්් රත්නපුර
මච් සී නිශය සථශය සාංක ම,ා
හපුගස්ථ්ැ්න
ගකාෑකා රත්නපුර
යූ ීමරා ස්කර මි,
බා මේා ඒා
ඩබ් ම් මක නිකමිණි
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
මි,
බා මේා ඒා
බානා ගුඩ
ඩබ් මම් මස්ථ ා ස්ෝමරත්න
56/250 ළි රවුම් පාර
මි,
රත්නපුර
මලුා පුා
යූ පී ා ේ ගුණා ස්කර
123 ා කුස්ථපැාස්්න
ා ම,
රත්නපුර
ා හමේ කක්ද
ඩබ් කමක හපුආරච්චි
197 ඩී මුශදුඒ රත්නපුර
ම,ා
ා කම්පනාඒත්් මම් ඩබ් ටී ම් ස්මාා ස්
93/ මා ගුඩ මකඒා
න ා ම,
මකඒා හ්දි, රත්නපුර
හී්බැරැ්ඩුඒ
ජී මස්ථ ි, මස්ථස් ම,ා
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
හී්බැරැණ්ඩුඒ
බටුා ගදර
මක ඩී මම් ා ස්නානා,ක
මුඒගම රත්නපුර
ම,ා
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071-5348966
071-9368493
071-5817597
071-8291432
071-6022355
071-3380009
071-4420873
071-7405462
071-2523317
077-7285174
071-9445111
071-0905643
071-7405484
076-6350786
071-6342791
071-7574929
071-1783223
077-8682139
071-6342791
071-3380056
071-3973936
071-2573733
071-3271618
071-7285290
071-5912458
071-9209603

ා කුළතගා
 මන්ඒනාකැ ක,

සී මම් ි,ා ස්කර මි,
මච් හී්මැණිා ක් ග මි,

මාංගම්මන
මුඒගම
මුශදුඒ

ආ්ය සුමිත් ඒස්්් ම,ා
ා ක් ග ඩි ආ්ය ා්දික කුමාර
ම,ා
මීය ගස්ථ්ැ්න ම,ා

ස්මිනපුර

මම් ීම ජි ගුණරත්න ම,ා

මුශදුඒ
නැා ගනහිර
ඇත්හ,

මම් ආ්ය මම් මාාාසිාංහ
මි,
ඩී පී ඊ පරදි,ඒත්් මි,

76/4 බටුා හන මාාංගම
ා නිාධ්ාරී කා්ය,ාා,
 මන්ඒානාකැ ක,
274 මාාංගම හිදැකාන
මානා වඒත්් කහ්ගම

077-8301615
071-3571609

3/32 ා ගුළුඒාස්ා පාර
ා කුස්ථපැාස්්න රත්නපුර
52/19 මුශදුඒ මාඒ්
රත්නපුර
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
මුශදුඒ නැා ගනහිර
140/3 මාංගම්මන පාර
රත්නපුර

071-4447850

071-4448277
071-3455799

071-8503505
071-9913003
071-3288370

ඇෙැළියදේගොඩ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

මාහර
මාහිාංා ගුඩ

ාළධ. යෙ

කතියයය

දුරකාය අ කය

මම් පී ජී ම් ඩී පුස්ථ
ා ස්ා ගුඩ මි,
මම් ඩී ම් දිකහානි
මි,

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
මාහර
43 ා හක් ග ්ය ා කුබ්බෑකඩුඒ
මාඒ් ස්,ළා ගුඩ
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
201 ා හඒායි්න
මස්ස්ථස්ාා ේකා
244/1 මි කා පුළ පාර
ාශදමකා ගුඩ ගැ හැත්්
ආයු්යා ේද පාර පනාඒා

077-8051154

මස්ථගඟුා පුර

මච් ස්නී ස්ථඒ්යණකා්
 ම මි,
මස්ථගඟුා දකුණ
ම් ඩි සුිා්ා
නිශය සථශය සාංක මි,
ඇහැබඳ,ා ගුඩඒත්් ා ක් ග මස්ථ ්මරා කුමාන්
මි, (ඒැ බ)
කැ්ද්ගමුඒ
මච් ීමනා නිශය සානි මි,
ාහාගම
කැ්ද්ගමුඒ
ඩබ් ඩබ් ා ක් ග ා ප්රමරත්
න ම,ා
ස්ා කා ගුඩ
ම් මම් මච් ා ම්කාා
මි,
ා ්ුරණකඩ
මම් ඩබ් ආ්ය මස්ථ පශද
්ාමන ම,ා
ා මෝරගා
මයි පී ගාමිණී
පද,ාාක ම,ා
පැකළි ක,

ජී ා ස්ෝම මාක ම,ා

පඩුමත්්

ඒයි ඩී ඩි ම් ස්මරුාං
ග ා ම,
ා ක් ග මස්ථ ්මරා කුමාන්
මි,
ඒයි ජී පශමා
ක.ණා මාක මි,

,කුදාා ගුඩ
ඒාස්

078-5147344
036-8800663
071-1609099
077-0884954

400 ර්කැ ක ිමා ස්ෝා දුළ
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
350/ජී ධ්්යමපාා ස්දයාා
මාඒ් ඇහැබඳ,ා ගුඩ
127/ සුනිමක නිඒස්
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
84/1 ගා ්ා ගුඩ
ගැ හැත්්
සින්ා ස්ඒන ස්මින ා කුළණි
ා ්ුරණා ගුඩ
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
63/බී මකාාඒා
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
184/බී ශ්රි ස්පුාඤාණ
මාඒ් ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ආයු්යා ේද පාර පනාඒා

077-3305742

සී්ාඒක ා ස්ඒන ඒාස්
ගැ හැත්්

076-6052160
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071-8027599
071-6853141
071-8873912
077-5971498
077-5522110
071-2849139
077-0884954

විදුත් ැප ල

මි්නාන

මම් පී ඩී ප මරණ ම,ා

දිවු.ම්ළි ක,

මක සී ප්රි,්්
ම,ා (ඒැ බ)
ආ්ය ා ක් ග පී ා ක් ග ර
ණසිාංහ මි,
මයි පී ා ්යණුකා
දම,් ම මි,
ා ක් ග ඩී ා්දිකා
ා ප්රමකුමාන් මි,
මක මයි සී පා බ්ස්
ා ්කර මි,
මක සී ප්රි,්්
ම,ා
ආ්ය මයි මධුකානී
මි,
ා ේ ටී ස් ළි රණීමර
ා ම,

ගැ හැත්්
නැ/ස්ා කා ගුඩ
ා බෝපැත්් දිශද
ාශදමකා ගුඩ
නාපාඒා
ගා ්ා ගුඩ
පඩුඒක
ු ාශදුඒ
බ/කාටුඒාඒ
නැ/කාටුඒාඒ
ා හඒායි්න
කැ්ද්ගමුඒ
පහාගම
ස්,ාා ගුඩ
නාක්දා
බුළුගහළි ක,
නැදුරණ
පලීගා
මි,ණා කුා්ැ්න
කින්ා පෝ.ඒ
හිඳුරාංගා

පහළ ඒත්් ස්,ළා ගුඩ
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ා නු 18 දිවු.ම්ළි ක,
ගැ හැත්්
ාහළ ඒත්් මාහර
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
136 ා ක් ග ාහළගම
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
652/2 ා බෝපැත්්
ගැ හැත්්
155/සී පාස්ක පටුගම
ඇහබඳ,ා ගුඩ
18 දිවු.ම්ළි ක, ගැ හැත්්

072-9805328

73/1 කින්ා පු.ඒ
ඇරෑා පුළ ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ා නු 166/ සුමනස්ාර
මාඒ් පඩුමත්්
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
මස්ථ මච් පී කුමාන් මි, 63/බී මකාාඒා
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
පී ටී ඩී මා බ්රත්න
364 සී නුගදණ්ඩ
ම,ා
කාටුඒාඒ
ීම ළි ජී ම් ි, මස්ථස් ා දහිගහළි ක,
ම,ා
මස්ස්ථස්ාා ේකා
මම් මයි මම් රත්නා 561/ මි්නාන
,ක ම,ා
ගැ හැත්්
මච් ම් ඩී ප මරණ ා නු 210 පඩුමත්්
ා ම,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
 මාක් ග ධ්්යමදාස් ම,ා ා නු 361/බී/1 ශ්රි
ධ්්යමාා ාෝක මාඒ්
බුළුගහළි ක, ඇහැබඳ,ා ගුඩ
මච් මස්ථ පී ක.ණාරත් 13 ා බ්.ඒන
න මි,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
යූ පී ාමාලිකා
353/1 බුළුගහළි ක,
ශය සයාමලී මි,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
පී ඩී මස්ථ හ්යකනී ා ම, 455 ස්ා කා ගුඩ
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඩබ් ටී පී ා පා ්යරා මි, 299 බුළුගහළි ක,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඩී ඩබ් පී නිා ශය සධ්නා
ා නු 148 ද්ා දණි,
ා ම,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ා ේ මයි ස්ාංජීඒනී
294/2 සුදුඒැලික්ද ඒත්්
මි,
ඇරෑා පුා ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඩබ් මස්ථ සී ි, මා 173 පඩුමත්්
ක ම,ා
ඇහැබඳ,ා ගුඩ

071-3376423
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071-4969967
071-3376488
077-6955365
077-1006167
071-4175065
071-4969967

071-9836019
077-5522110
071-7134687
071-4487749
071-3376921
036-2257495
036-2259719
077-1065548
077-9859893
036-2258635
071-4994030
071-3376305
071-9933376
071-6633876

මි කා පුා

ා ක් ග මම් ඕ පී කතස්්
න ම,ා
මම් මම් ආ්ය මස්ථ මුක
ා ාගම්ා ගුඩ ම,ා
මස්ථ මක මම් ජී ස්මරු
්ාංග ම,ා
යූ නිා් ම ා ්යණුකා
මි,
ජී මච් ඩී මක ස්ා ේා ස්
කර මි,
ඩබ් මම් ටී මම් මාරඹ
ා ් ම,ා
ඩබ් ඩබ් ස්නිප්රීඩා
ීමරුාංග මි, (ඒැ බ)
ඩබ් ඩබ් ස්නිප්රීඩා
ීමරුාංග මි,

ඇරෑා පුා
පු. කරතන
දකුණු කරතන
නුගදණ්ඩ
මාා පු
බ හිර කරතන
සින්ස්ම්පුර

107 හිඟුරාංගා
කින්ඇකා
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ඇරෑා පුළ
410/2 දකුණූ කරතන
කරතන
ා නු 479 කනුවගකා
කරතන
410/2 දකුණූ කරතන
කරතන
ගකා කුටුඒ ඒාේඒ
මාරා ේ ගැ හැත්්
369 බ හිර කරතන
කරතන
369 බ හිර කරතන
කරතන

078-5163965
071-4396679
071-8391277
071-8300337
071-8391277
075-0326873
071-8165317
071-8165317

කුරුවිග ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. යෙ

පත්ා බ්න්,
පරකඩුඒ

යූ සී දික.ක් ගෂි මි,
ජී මස්ථ ා ප්රමරත්න මි,

පත්ා බ්න්,
බ හිර
ා මා ්න්ළි ක,
්ාාස් ක,
මමුා හ්ක්ද

ඩබ් මම් ආ්ය මම් ි,ඒ්යධ්
න ම,ා
පී කුමාන් මි,
ා ේ ා ක් ග ජී ස්මරක් ගා කු
ඩි ම,ා
මච් ා ක් ග ා්්රරත්න ම,ා

ා බෝධිමළුඒ

ියා රෝමි පැාෑතා ව මි,

ා පුා හුරබාඒ

ඩබ් මස්ථ ඒයි ටී මක දම,
් ම මි,
ජී ා ක් ග රත්නාඒතී
මැණිා ක් ග මි,
ා ක් ග ඩී මස්ථ ි,ීමර ම,ා

මි,නා දනි,
ඒාඳුර
කාා හ්ගම
නඩුකාරා දනි,

ඩී මම් මස්ථ සී ස්මරසිාංහ
ම,ා
ජී සී මක නිස්ාංස්ාා ා ම,

ගලුකාගම

බී සී ාක් ගකානි ා ම,
(ඒැ බ)

කාා හ්ගම
බ හිර

බී

සී ාක් ගකානි ා ම,

කතියයය

දුරකාය අ කය

94/2 ා දකගමුඒ කු.ස්
393 ශ්රි ා ස්ඒන
බුළුගහළි ක, ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ා නු 112 ඒැඒ පාර
පැරඩයිස්ථ කු.ස්
41/3 ා ාකාා ගුඩ කු.ස්
ා නු 328 බී ්ාාස් ක,
මකාාඒා
ා නු 222 බී හතගා
ා ේලිකුඹුර පරකඩුඒ
මෆථ/1/ මම්බාම්ළි ක,
ා ගුඩගම්පා
461/ා ේ/2 ාක් ගස්ි,
්ාාස් ක, පරකඩුඒ
ඕස් කගම ා ්ටරපනාඒ
කු.ස්
ා කුස්ථා ගුඩ හිදැකාන
රත්නපුර
412/1 බටුා හන ඒත්්
හිදැකාන
ා ගුමළා ගුඩ දික් ගා දණි,
පරකඩුඒ
259/ මැදා ගදර
ගළුකාගම හිදැකාන
රත්නපුර
259/ මැදා ගදර
ගළුකාගම හිදැකාන
රත්නපුර

071-7501576
077-6472375
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071-7008078
071-1723913
077-9559154
077-5878219
077-3761418
077-5871584
071-3092295
071-4040232
071-8196401
072-2031608
071-6505633
071-6505633

විදුත් ැප ල

ා කුස්ථා ගුඩ
කු.ස්
කිුකා ප
ා දකගමුඒ
පහා කු.ස්
පා්ගම
ා ්ටරපනාඒ
මැදගම
ා ්ටරපනාඒ
ාහාගම
ා ්ටරපනාඒ
පහාගම
ඕස් කගම
කත්ා ගුඩ
කත්ා ගුඩ
දකුණ
පුස්ථස්ැකා
මිකාස් ක,
ඒු,ා,
පඩකඩ
ප/මක් ගනැලිා ගු
ඩ
මක් ගනැලිා ගුඩ
ීමරගා
ඇඳින්,්ඒා
ා දස්පහා
මරත්න
සුදාගා
මඩස්ක්ද
ාස්ථස්ක්ද

මච් මම් ම් යූ ා ක් ග ා හර
ත් ම,ා
ම් ා ක් ග මුණසිාංහ ම,ා
ඩබ් මස්ථ පී මම්ළි ක, මි,
ජී ඩබ් ස්ි, මාක මි,
පී මච් පී සී මස්ථ ි,රත්න
මි,
ා ක් ග නිමක ා ප්රමසින් ම,ා
යූ මයි යූ පඩා ගදර ා ම,
ඩබ් පී ා ේ සින්ඒ්යධ්න මි,
යූ මයි යූ පඩා ගදර
ා ම, (ඒැ බ)
යූ මම් ඩී මස්ථ මක ා ප්රමඒ්ය
ධ්න ම,ා
මස්ථ මම් කමක
මා බ්ඒ්යධ්න ම,ා
ා ක් ග පී මස්ථ ජී ගුණඒ්යධ්න
මි,
මම් පී ළි මමරසිාංහ මි,
ඩබ් ආ්ය මස්ථ ා ක් ග ස්ා ේ
සු්දර මැණිා ක් ග මි,
ඩබ් සී කුසුමා්ා මි,
ඩබ් සී කුසුමා්ා මි, (
ඒැ බ)
පී ම ස්ජීඒා න්දනී මි,
(ඒැ බ)
මයි පී ා දුඩ්ා ගුඩ මි,
මයි මච් පී ගුණ මාක
ම,ා
මස්ථ ම ා බනමේ ම,ා
මම් ටී මස්ථ ා රෝහි් ම,ා
ජී මස්ථ පී ීමරසූන්, ම,ා
මම් ජී මක ක.ණාරත්න
ා ම,
ජී මස්ථ පී ීමරසූන්, ම,ා
(ඒැ බ )
පී ම ස්ජීඒා න්දනී මි,

466/සී ්මාරා කැළුම්
මාඒ කු.ස්
්ැ්ා ්ඒත්්
මක් ගනැලිා ගුඩ කු.ස්
370/ /2 නාා ගුඩ
ා දුඩම්ා ටර රත්නපුර
ශය සා් මපුර මාඒ කු.ස්
370/ නාා ගුඩ
ා දුඩම්ා ටර රත්නපුර
817/ පහළ කු.ස්
කු.ස්
කිුකා ටර කු.ස්

071-6205098

ාහළගම ා ්ටරපනාඒ
කු.ස්
කිුකා ටර කු.ස්

077-1709456

ා නු 05 කිුකා ටර කු.ස්

077-6580642

908 පඩකඩ කු.ස්

071-8300886

599/1 ්ැිමලි,න කු.ස්

071-5158423

326/බී/1 පුස්ථස්ැකා
පරකඩුඒ
ා නු 21 පැරඩයිස්ථ කු.ස්

075-0319969

1ඒන පටුමඟ ස්ශධ්ා  මස්ථස්
මාඒ් ා දකගමුඒ කු.ස්
1ඒන පටුමඟ ස්ශධ්ා  මස්ථස්
මාඒ් ා දකගමුඒ කු.ස්
පා්ගම කු.ස්

071-8282317

476/ ශය සා් මපුර මාඒ
කු.ස්
ශ්රී මාලි ස්ථා  ෝ්යස්ථ ීමරගා
කු.ස්
පරකැා ක ක්ද මර්්
මක් ගනැලිා ගුඩ කු.ස්
257/ /2 ගඟබඩ මර්්
56 ප්ස්ා පාර
නඩුකාරා දණි, පැරඩයිස්ථ
257/ /2 ගඟබඩ මරත්න

072-8690808

පා්ගම කු.ස්

077-5365440
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071-8040612
071-6683733
071-3377977
071-3416335
071-3882919
071-3378525

071-3378525

072-5432020

071-8282317
077-5365440

071-8144342
072-3320948
071-9415217
071-8503456
071-8516285
071-8503456

ඇලපා ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. යෙ

කතියයය

ා කු ාමුකා

පී මම් බී ා ක් ග පා්සූන්,
ා ම,
මච් මක යූ ධ්්යමරත්න මි,

මඟු.ා ගුඩ

ඩී

ගඟුකස් ක,

පී ම් ාක් ගමාලි මි,

නින්ඇකා

ජී ා ක් ග ා ස්ා නස්රත්
න ම,ා
ම් ීම පී ම් කුාරත්න
ා ම,
ආ්ය මම් ඩබ් ා ප්රමාාක
ම,ා
ආ්ය මම් ඩබ් ා ප්රමාාක
ම,ා
ම් මච් පී නානා,ක් ගකාර
මි,

ගඟ මශදර ඒත්් මමුඒා
ර්න හාංගමුඒ
ා බෝධි, ා දණි, ඒත්්
ඇාපා් දකුණ රත්නපුර
ා නු 26 මළුකැ ක, රත්න
හාංගමුඒ රත්නපුර
10 මාරලි, දම්බුළුඒන
රත්නපුර
ා නු 95 ා දකාබඩ දකුණ
කරාංා ගුඩ
බුාත්ා ව ඒත්් නින්ඇකා
පඩනින්ඇකා
ා හළපඩ නින්ඇකා පඩ
නින්ඇකා
ා හළපඩ නින්ඇකා පඩ
නින්ඇකා
ා නු 37 ඒැඒ පාර
ා කු ාමුකා ඇාපා්
රත්නපුර
4 ටී 2/1 ඇාපා් දකුණ
රත්නපුර
කහිමලි,ා ගුඩ ඒත්්
ගකගමුඒ කරාංා ගුඩ
32/90 ා ගුළුඒාස්ා පාර
ා කුස්ථපැාස්්න රත්නපුර
හාංගමුඒ බ හිර රත්නපුර
මාරලි, දම්බුළුඒන
රත්නපුර
ගඟුකස් ක, රත්න හාංගමුඒ
ා නු 88 ා කු ාමුකා
රත්නපුර
පරහගා ගුඩ රත්න හාංගමුඒ
රත්නපුර

හාංගමුඒ

ා ේරගම
දිගාන
බ කඩ
පාාා ඒා
ඇාපා්

මස්ථ ජී සුරීමර ම,ා

පකා ාා ගදර

ඩී මම් ඩී ඩී ආ්ය දිස්ානා,
ක මි,
බී මම් ද,ානි මි,

මමුඒා

මක ඩී ා පා ්යරා මි,

කරාංා ගුඩ
රශදැකා

මම් ඩබ් ද,ාන්ද ම,ා
මක සී ලි,නආරච්චි
මි,
ජී ජි බුශධික ම,ා
බී ා ක් ග ඩබ් ටී ආ්ය බණ්ඩා
ර මි,
පී ඩබ් ම් ා ස්නාධීර
ම,ා

හකා දුා
ා දකාබඩ
ා කා හකඕස් කග
ම
ස්ම්ගම

පී ජී ම් ප්රස්ාාංගිකා මි,

දම්බුළුඒන

ඕ මම් ා පා ්යරා ම,ා

කහඒත්්

මච් ීම මස්ථ ා ස්නාරත්න
ම,ා

දුරකාය අ කය

විදුත් ැප ල

078-8299641
071-1909075
071-4468683
071-6595911
071-6148847
071-3284202
071-5261038
071-5261038
071-9599280
071-8788808
071-8265219
071-8214286
071-8674895
071-8345245
078-9825911
071-3764075
071-2426366

ා නු 88 ා කු ාමුකා
071-3764075
රත්නපුර
ා නු 72/1 ිාාශය ස, පාර
077-8431961
රත්නපුර
53 ා ස්නානි ා කා ස්කඕස් කග 077-9066733
ම පඩ නින්ඇකා

පැමෙඩුමල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. යෙ

කතියයය
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දුරකාය අ කය

විදුත් ැප ල

කුමේ ළි ක,

නාරාංා ගුඩ පැකමඩුකා

077-9831466
045-3457064
071-9798029

ඒැකසින්ගම ගා ්ගම
පැකමඩුකා
දික් ගඒත්් ගා ්ගම
පැකමඩුකා
නාරාංා ගුඩ පැකමඩුකා

071-3665333
045-2275248
072-6260013
045-3601282
071-9798029

ඒැකසින්ගම ගා ්ගම
පැකමඩුකා
පී/57/1 ා දනඒක පාර
පැකමඩුකා
ා දනඒක
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
පඩකඩ
ා දනඒක පඩකඩ
පැකමඩුකා
පැකමඩුකා
මච් මම් ද,ානි
,හළබැඳිඒත්්
නගර,
හත්ාහඒත්් මි,
ා කා මේ්ැ්න කහඒත්්
පැකමඩුකාගම ජී ා හමාලි මි,
ා ගපළ නිඒස් ඒාන්ගම
පැකමඩුකා
ඒාන්ගම
ඩබ් මයි සී ීමදාගම ා ම, ා මුරා ්ු ඕපනා,ක

071-3665333
045-2275248
071-4337858

පඩුා
ගා ්ගම
නාරාංා ගුඩ
ාහා ා බෝළි ක,
(ඒැ බ)
න්කා හන
(ඒැ බ)
පහා ා බෝළි ක,

ා බුරාා

ඩබ් ආ්ය මස්ථ ඒගආරච්චි
ම,ා
ා ක් ග ඩබ් සුා ශශය සථ කුමාර
ම,ා
මම් මක බී මස්ථ දිස්ානා,ක
ම,ා
මම් ම් ා ේ ා පා ්යරා
ම,ා
ා ක් ග ඩබ් සුා ශශය සථ කුමාර
ම,ා
මම් මක බී මස්ථ දිස්ානා,ක
ම,ා
ම් ඩබ් ා ක් ග මම් නානා
,ක් ගකාර ම,ා
ඩී ටී මක ගුණ මාක මි,

ා මුරා ්ු

ඩබ් ඩබ් මම් ම් ාාංකානි
මි,
ඩී ා ක් ග ා ප්රමසින් ම,ා

කමේ ාංා ග

මච් ඩබ් පී සුම මපාා ම,ා

පනාඒැ්න
හකපාඒා

මස්ථ මම් ඩී ම් ා ක් ග කුාස්
ා ්කර ම,ා
බී ඩී ා්දිමාාා ා ම,

ා පුා රෝනුඒ

ඩී පී පී ා ක් ග දාංගස්ථඒා ම,ා

කපුා හ්ා ්ු

පී ඩබ් ගාුර ම,ා

ා දනඒක
පා්කඩ
ස්්නස්ථගම

ඩී

ා ගුඩගම

ඩබ් මම් සී ස්ා ේසු්දර
මි,
පී ගුණපාා ම,ා

ා දුඹගස්ථස්්න

ටී ජී දන්සූන්, ම,ා

ඩී ා ක් ග ස්ාගන්කා මි,

පනගම දෑා රත්නපුර

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ා බුරාා
104 ඩී1
නුගා ඒළ කහඒත්්
නිමක ා ස්ඒන පනාඒැ්න
දකුණ කහඒත්්
159/67/2 ාදිකැ ක, පාර
බ ා්ද පැකමඩුකා
ා කුරටුඒ
ා ගදර පනාඒැ්න
කහඒත්්
21/5 කපුා හ්ා ්ු
කහඒත්්
නිකමිණි නිස්ා පදාන,
,ායි්න පාර කහඒත්්
19 හපු.ගා නිරකගම
පාර රත්නපුර
343 දකුණු පනාඒැ්න
කහඒත්්
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ා ගුඩගම පැකමඩුකා
27 පාස්ක මාඒ්
පැකමඩුකා
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077-6638416
071-8095731
071-1992756
071-5788539
045-3450750
077-1616009
071-2310014
071-8399619
071-8017870
077-4246555
071-6218985
071-2512903
071-9019006
071-2638905
071-7251698
075-7595794
045-2274988

ා ශඒාා කගම
ා ාකා ාුළි ක,
ඒැලිමළුඒ
(ඒැ බ)
බැරැ්ඩුඒ
දිටරළි කගා
ා බෝපැත්්
(ඒැ බ)
ා ගෝණකුඹුර

ආ්ය ා ක් ග ආ්ය ි,් ම
ා මනස්,
මම් මස්ථ ද සුදත් ි,ා ස්කර
ම,ා
මම් ආ්ය රණසිාංහ ම,ා
මච් ඩබ් මක මස්ථ බණ්ඩාර
ම,ා
ා ක් ග ඩී මයි පුකථපකුමාර
ම,ා
ා ේ පී රාිපක් ගක ම,ා
මම් ආ්ය රණසිාංහ ම,ා

මාරපන

බී ස් ා ක් ග ි,ා්ා ා ම,

මාවුදැකා

ා ේ පී රාිපක් ගක ම,ා

ා පුත්ා ්ක්ද

බී ඩී මච් මා බ්සිාංහ
ා ම,
ම් ජී ආ්ය ශය සා්් ම,ා

ගකලි්න
පහා හකමුඒ
නිරකගම
ාහා හකමුඒ
මළුා පු්

කපුා හ්ා ්ු පීකා
මස්ළ කහඒත්්
73 සී/3 ඒකාඒ
පකා කබැශද
ා නු 06 ස්මනා ගම
පා්කඩ පැකමඩුකා
නිරකගම පාර හපු.ගා
රත්නපුර
257/බී ක්ා ශ ා ගදර
ඒත්් පඩුළ පැකමඩුකා
30 හකමුඒ රත්නපුර
ා නු 06 ස්මනාගම
පා්කඩ පැකමඩුකා
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
මාරපන රත්නපුර
30 හකමුඒ රත්නපුර

මකඒු,ා, ා පුත්්ක්ද
මාරපන රත්නපුර
රත්නසින් ස්ථා  ෝ්යස්ථ බාා ්ය
ා මුරා ්ු ඕපනා,ක
පී මයි ාමාලි ා ම,
පඩගාංා ගුඩ නිරකගම
රත්නපුර
පී මම් මච් ළි කපන ා ම,
35/1 නිරකගම රත්නපුර
මයි ා ක් ග කදිරා හමේ කා ව
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
මි,
ාහා හකමුඒ රත්නපුර
ඊ ඊ මච් හන්ස්ථා්්ර ම,ා මළුා පු් නිරකගම
රත්නපුර

071-9941669
071-2619271
045-3464177
072-8595332
071-6097170
077-3645725
071-4431442
045-3465061
045-3464172
071-8160011
071-4431442
045-3465061
071-1121195
071-3571884
071-8821437
071-8171269
077-6638416
071-7555606

කිරිඇමල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

, කපේඒ
ඇකාගාඒ
කින්ඇකා
මළි ඒා
ාඩාංා ගුඩ
මුණසිාංහපුර

ාළධ. යෙ

කතියයය

මච් ඩබ් ස්මීය ර ස්ම්පත් ම,ා 794/ /1 පහා ක්ද
(ඒැ බ)
ඇකා කඒා ඇහැබඳ,ා ගුඩ
මච් ඩබ් ස්මීය ර ස්ම්පත් ම,ා 794/ /1 පහා ක්ද
මකාාඒා ඇහැබඳ,ා ගුඩ
මම් බී සී මුණසිාංහ ම,ා ා ගුරකැා ක ා දුඩම්ා ටර
(ඒැ බ)
රත්නපුර
මච් ටී ා ක් ග ි,ා ස්කර
433/ මළි ඒා කින්ඇකා
ම,ා
පී මම් ආ්ය මා ,ෝමනී මි, මළි ඒා කින්ඇකා
ා ක් ග ීම ඩබ් ආන්,රත්න
ස්මු මැදුර මස්ළ ාඩාංා ගුඩ
ම,ා
කින්ඇකා
71

දුරකාය අ කය

071-6929051
071-6929051
075-5230760
071-8028208
071-1424920
071-9914488

විදුත් ැප ල

හා්දුක්ද
මකාාඒා
මකාාඒා
පහාගම
ා දා හරා ගුඩ
කනුවගකා
මුදු්ා කුටුඒ
මාටුඒාගා
මකුරණ
ා දුඩම්ා ටර
ා දුඩම්ා ප
බ හිර
ා හුලීළි ක,

ජී පී මච් ස්ජීඒනී මි,
බී ඩී සී බමුණුආරච්චි
මි,
ඒයි ආ්ය න්දනී මි,
ඒයි ආ්ය න්දනී මි,
(ඒැ බ)
ඩී මක මස්ථ ස්ා ේරත්න
ම,ා (ඒැ බ)
ඩී මක මස්ථ ස්ා ේරත්න
ම,ා
ා ේ සී ජී මුදු්ා කුටුඒ
ා ම,
ඒයි ආ්ය සී මමරා ස්න
ම,ා
ා ක් ග මම් ඩී බණ්ඩාර ම,ා
මම්

බී සී මුණසිාංහ ම,ා

ා ක් ග ීම සී ගුණරත්න මි,

සීඒලි, ඒත්් ා දුඩම්ා ටර
ධ්ම්සින් පරණගම මකාාඒා

071-66096
071-2411097

674/ බටුඒත්් පරණගම
මකාාඒා
674/ බටුඒත්් පරණගම
මකාාඒා
මුදු්ා කුටුඒ බ හිර
කින්ඇකා
මුදු්ා කුටුඒ බ හිර
කින්ඇකා
506/මම්/11 /මාටුඒාගා
කින්ඇකා
නැම්මඒත්් මකාාඒා

077-9830182

12 මුත්ා ත්මේටුළි
හිදැකාන රත්නපුර
ා ගුරකඇළ ා දුඩම්ා ටර
රත්නපුර
ා කුස්ථගා කහාංගම
රත්නපුර

077-9830182
077-6405696
077-6405696
077-4560681
077-9830182
071-4468850
075-5230760
071-2675028

බල දේගොඩ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

කින්මැ ක්ැ්න
ා ්ුටුපා්ැ්
න
ා දහිගස්ථ්ාාඒ
ා ඒළා ඟ
මාා ඒා
ගඒර්ා හන
දාමහන
බටුගම්මන
ස්කිලි,
ා ්ළඳින්,
(ඒැ බ)
ාඹුාමුර
මහඒා්ැ්න
(ඒැ බ)

ාළධ. යෙ

බී

කතියයය

ඩී සී ා බෝා ගුඩ මි,

74/2 ා ඒකාා ව ඒත්් පාර
ඇකා කා පුා බාාංා ගුඩ
මච් මම් ආ්ය ා හරත් මි, 185/4 ර්ා දා ඒුළ හ්දි,
කින්මැ ක්ැ්න
මච් මම් ජී බණ්ඩාර ම,ා
182/12/ ා ගුරක් ගගහමඩ
බාාංා ගුඩ
ඩී මම් ස්ක්රමරත්න ම,ා ගඒර්ා හන බාාංා ගුඩ
ා ේ මම් සී පී ස්ි,කා් ම
මි,
මස්ථ ආ්ය පී ස්ස්රසිාංහ
ම,ා
ටී බී ආ්ය රත්නා,ක
ම,ා
ඒයි මච් කුාරත්න ම,ා
ඩබ් යූ කුමාරසින් ම,ා
ඩී මම් ස්ක්රමරත්න ම,ා
ඊ පී ා්්රකුමාර ම,ා
බී ඩී රත්නා,ක ම,ා

.ක් ග්ැ්න ා ඒාා ව
බාාංා ගුඩ
86/18 බ්ස්ථ රත්ඒත්්
මාඒ් බාාංා ගුඩ
ා ්ාදින්, මහඒාඒත්්
බාාංා ගුඩ
මුඟුණමා ක බාාංා ගුඩ
මාදර ා හුරකැ ක,
බාාංා ගුඩ
ගඒර්ා හන බාාංා ගුඩ
59/9/ /කින්ඳිගා බාාංා ගුඩ
ා ්ා්දින්, මහඒා්ැ්න
බාාංා ගුඩ
72

දුරකාය අ කය

071-6552411
071-8261025
071-0558689
045-288840
045-5613802
072-6280195
071-5812063
072-5324335
045-3453229
075-6301516
045-2286580
071-0432710
072-6280195
071-8185651
045-3453229

විදුත් ැප ල

මස්ථස්ැ්න
(ඒැ බ)
මැශා දක්ද
(ඒැ බ)
මම්ළි ක,ාඒත්්
ා පමේ කගා
ිාසිාංක්ද

මච් මම් ම් ා ක් ග බණ්ඩාර
ම,ා
ා ක් ග මස්ථ ා ස්ෝමා්්ර ම,ා
මච් මම් ම් ා ක් ග බණ්ඩාර
ම,ා
ආ්ය ඩී සී ළි න්දිස් ා ම,

බුාත්ගම

මච් ජී ආ්ය ා ක් ග මැණිා ක් ග
මි,
මම් ජී ආ්ය ශ්රී ප්රි,න්දන
ම,ා
ා ක් ග මස්ථ ා ස්ෝමා්්ර ම,ා

,හාා ඒා

පී මස්ථ න්දාාක ම,ා

පකා ාක්ද

ආ්ය මම් මස්ථ ටී රත්නා,ක
ා ම,
මස්ථ ආ්ය පී ස්ස්රසිාංහ
ම,ා
මස්ථ ා ක් ග ද,ාඒතී මි,

ඇකා ාඒත්්

ඇකා ාා පුා
(ඒැ බ)
කුමාරගම
්ාාංගම
ා හුරකැ ක,

ඩබ්
මි,
බී

ඩී ා ක් ග ගුණ මාක

බාාංා ගුඩ

මච් ඩී පී ි,මිණි මි,

බාාංා ගුඩ
නගර,
කින්ඳිගා

පී සී පැාඒත්් මි,

මධුඒ් ම මි,

ුඹා ගුඩ

යූ ආ්ය මම් මස්ථ ගුණා ස්න
ම,ා
පී ්යාගරාිා ම,ා

කකා ්ු

ා ක් ග

මුකගම

ඩබ් මම් මස්ථ ස්ා ේසු්දර
ම,ා
ජී මා බ්ා කෝ් ම,ා

මැදබැශද
්්ි්්ැ්න
ඒ ඒා (ඒැ බ)
ා නළු,ා,

මස්ථ මදින්ීමර ම,ා

ඒයි මම් යූ බණ්ඩාර ම,ා
ඩබ් මම් මස්ථ ස්ා ේසු්දර
ම,ා
ා ක් ග මම් මයි ා ස්නාරත්න
මි,

100 බා්ස්ථ රත්ඒත්් මාඒ්

077-7298393

හකඒු.ක්ද රාස්ථස්ගා
බාාංා ගුඩ
මම්ළි ක, ඒත්් මස්ථස්ැ්න
බාාංා ගුඩ
48 කරඒක් ගකැ ක, පාර
බාාංා ගුඩ
888/ /1 කින්ඳිගා
ඕලුග්ා ්ු
487/2 පීකාකුඹුර
මැශා ශක්ද
ළි්නඒා පාර
ඇකා කමරාඒ බාාංා ගුඩ
ගාහි කගම හ්දි,
කකා ්ු පාර බාාංා ගුඩ
13/ /1/්ාාංගම බාාංා ගුඩ

077-4466153

ිමිමා කඒා රිඒක
බාාංා ගුඩ
ස්කිබඳ, බාාංා ගුඩ
ා මුරවුා ා දපැාමුකා
ස්කිබඳ, බාාංා ගුඩ
ා නු 851 පහළ
ඇකා කා පුළ බාාංා ගුඩ
ර්ා දුළ හ්දි,
කින්මැ ක්ැ්න
151/9 රාස්ථස්ගා පාර
ඒැා ේඒත්් බාාංා ගුඩ
කපුඒත්් මහඒා්ැ්න
බාාංා ගුඩ
ා නු 24 ා ස්් ්ය පාර
ුඹා ගුඩ
නයිගා ඒැලිපත්,ා,
බාාංා ගුඩ
නදු්ගමුඒ රිඒක
බාාංා ගුඩ
ා කු ා ඒා හරම්කඩ
බාාංා ගුඩ
මැදබැශද කකා ්ු
නැඳු්ගමුඒ රිඒක
බාාංා ගුඩ
ා නළු,ා, මැදබැශද
කකා ්ු

73

077-7298393
077-5040855
077-8545435
075-7597750
077-8620465
071-8583011
045-3466035
071-4378465
072-5324335
045-5689431
071-2552636
045-5787346
072-9700431
071-6653772
071-6016035
071-8040759
071-2574657
077-7754148
072-6618670
072-1275165
071-1485050
071-9814759
072-1275165
072-808593

කූරගා

මම් ටී මස්ථ ඩබ් ස්ක්රමනා,
ක ම,ා
යූ ජී සී ීම ගමා ව ම,ා

ගාහි කගම හ්දි,
කකා ්ු පාර බාාංා ගුඩ
ඒැලිඹ, මැදබැශද
කකා ්ු බාාංා ගුඩ

071-8583011

පී ා ක් ග මයි ළිාංඒත්් මි,

ා නු 73 මැදබැශද
කකා ්ු බාාංා ගුඩ

045-3452099

159/9/ කින්ඳිගා
බාාංා ගුඩ
ා නු 12 ඒැලිා පු්,ා,
බාාංා ගුඩ
නයිගා ඒැලිප්,ා,
බාාංා ගුඩ
130/ /1/නා ඒෝදයාගම
කර් කා ඩ්
ා දහිගස්ථ්ාාඒ බාාංා ගුඩ
ා නු 12 ඒැලිා පු්,ා,
බාාංා ගුඩ
12 ඒැලිප්,ා, බාාංා ගුඩ

071-8185651

පවගකකකා ්ු
ඒම් ාවුර ඒම
පවගකකකා ්ු
ඒම් ාවුර
දකුණ
රිඒක
ඊ

පී ා්්රකුමාර ම,ා

දි,ස්්න

ා ේ මස්ථ ා ඒදා ව ම,ා

ඒැලිප්,ා,

මච් ීම සී ස්ම්මලී මි,

ා මුාමුා ්ය
ා ගුඩකුඹුර

ගකලිතඒත්් ම,ා
මක ා ක් ග ඩී ආ්ය මම් ද
සිකඒා මි,
ා ේ මස්ථ ා ඒදා ව ම,ා

කළුා ටරඩිගම
ා කෝ්ගහමාංක
ඩ
ා බෝඒත්්
(ඒැ බ)
මකා දුර

ආ්ය මම් මස්ථ රත්නා,ක
ා ම,
ඩබ් යූ

කුමාරසින් ම,ා

මච් ම් ඩී හපුගහඒත්්
ා ම,
රාස්ථස්ගා
මස්ථ ා ක් ග මක මච් ධ්්යමප්රි,
ම,ා
ා ඒා කකුඹුර
ා ක් ග පී ආ්ය ි, මස්ථස්
ම,ා
ා පුකඒුා ගුඩ ඕ ජී ම් කුමාන් මි,
ස්ිනත්කුඹුර

පී පප මස්ථස් ම,ා

දුරක්ද

ඩබ් යූ පී ා ක් ග ප්රි,ශය සා්්
ම,ා
ා ක් ග පී ආ්ය ි, මස්ථස්
ම,ා

මා ගුඩ
ඒා කා බුඩ
(ඒැ බ)

මාදර ා හුරකැ ක,
බාාංා ගුඩ
ඒාේඒත්් ා බලිගා පාර
පකා කක්ද
ා නු 26 කරස්කැ ක, පාර
බාාංා ගුඩ
ා නු 107/27 රාස්ථස්ගා පාර
පකා කා ඒළ
්ාාංගම ඇකා කා පුළ
බාාංා ගුඩ
84 ශ්රී සුද්යශය සනගම ආන්ද
දමත්රී මාඒ් බාාංා ගුඩ
330/1 ඒඩුක්ද
ඇකා කා පුා බාාංා ගුඩ
130/27 රාස්ථස්ගා පාර
පකා කා ඒා

071-8503717

077-3540459
045-7919375
072-6618670
071-3775051
077-0657564
077-3540459
045-7919375
045-4905700
077-9580970
071-0432710
071-0482144
071-8765506
075-5166192
076-8426242
071-1485050
076-677196
075-5166192

කෙවත් ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. යෙ

කතියයය

දුරකාය අ කය

පහමුණුප්න

මච්
ඩී ා හමේ කආරච්චි
මි,
මච් ජී ම් මස්ථ ගමා ව
ම,ා

ශය සා්්පා, ා දමුඒ
රක් ගඒාන
ා පුුස්ා පාර කළකඇකා
ම කා්ප්න

071-3389996

කාකඇකා

74

071-3547649

විදුත් ැප ල

ම කා්ප්න ා ක් ග ඩී ඩි නිද්යශය සනී මි,
ප්නිා (ඒැ බ)

පී මම් ා ක් ග ස්මාසින් ම,ා

පු. පනාළි ක, මම් ා ක් ග ඩී ි,ීමර ම,ා
නැා ගනහිර
ආ්ය මම් මම් ා ප්රම මාක
මි,නස්
ා ම,
කිරා ණෝදාගම
ජී ා ක් ග රූපා ි,සිාංහ
මි,
දකුණු
ම් මම් ම් පඩුගමසූන්,
පනාළි ක,
මි,
ගබ්ා බා
පී මම් ා ක් ග ස්මාසින් ම,ා
බ හිර මි,නස්
මඩාගම
, ාගර
ඇ්දාන
මඩාගම
ිනපද,
නාඹුළුඒ
,ායි්න
පඩහවුා ටර
නැ/ නුගා ඒා
ඒැකාඳුර
බ හිර
නුගා ඒා
බුාංගින්,

ා නු 178 බී නාස්නික්ද
ඒැකාඳුර කහඒත්්
මඩාගම ඇ්දාන
කහඒත්්
මඩාඟම කහඒත්්
බුාංගින්, කහඒත්්

071-3391080

134/බී/2/ඩී ප්ස්ා පාර
ඒරාළි ක, කහඒත්්
1ඒන පටුමග ඒාේඒත්්
කහඒත්්
මඩාඟම කහඒත්්

071-3391104

මම් මස්ථ ස්ා ේුාංග ම,ා

ගම්මැශද ා කුළඹගම
නිස් මගා
ආ්ය ආ්ය ජී ි,රත්න ම,ා ා නු 03 ඇ්දාන
කහඒත්්
ඊ ගාමිණී මදින්සිාංහ
ා නු 76 නිස්ා ප,න
ම,ා
,ායි්න පාර කහඒත්්
යූ සී ම් පඩකුඹුර මි,
2බී6 මක් ගකර 80 ,ායි්න
කහඒත්්
ා ක් ග මක ම් ා ස්ා නස්රත් මඩාගම ා කුළණි
න ම,ා
පඩහේා ටර කහඒත්්
ා ක් ග ජී සී ගමා ව මි,
ශය සා්්පා, ා දමුඒ
රක් ගඒාන
ජී මක ම් ා ක් ග ප්රි,ද්යශය සනී 156 ා හුරහි් ඇකා
මි,
කහඒත්්
මච් ඩබ් ීම මක කුමාරසිාංහ 4/සී/12 මක් ගකර 80
ම,ා
,ායි්න කහඒත්්
මයි මම් ධ්්යමදාස් ම,ා
ා පුුස්ා පනාළි ක,
කහඒත්්
ා ක් ග මම් යූ ි,සිාංහ ම,ා
320/ බුාංගින්, කහඒත්්
මස්ථ ස්පුා ක.ණාරත්න 73/ඩී/3 ,ායි්න පාර
ම,ා
කහඒත්්
ා ක් ග ඩී ඩබ් මා නෝිා මි,
බණ්ඩාරා හන ,ායි්න
පාර කහඒත්්

072-3557337
071-3763185
072-3557337

071-3390465
045-5785330
071-5412875
045-4900899
071-2382245
071-237707
071-8399654
071-8078945
071-8566260
071-3389996
071-5700684
071-4396750
071-3672902
071-8254906
071-4448076
045-2270463
071-4926207
045-2271117

ඇඹිකතියපාය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. යෙ

මඩුඒ්ා ඒා

මච් ඩබ් ස්ා ේශය සා්් ම,ා

ගා ේ,ා,

ඩබ් රාංජිත් ම,ා

රාංාමඩම

සුනික ඒස්්් ම,ා

කතියයය

798 2ඒන පටුමග
කින්ළඒැකකටුඒ පාර
ඇිමලිළි ක,
ඒැඒ ඇුර නඒ නගර,
ඇිමලිළි ක,
101 ා කෝළි ඒත්්
පකා කබැශද
75

දුරකාය අ කය

077-6438183
071-0704646
072-4663600

විදුත් ැප ල

නි්දගම්පැාැස්ථ
ස්
පඩඒාඒ ,ා,
02
මින්ස්ථඒැකා පු්
ආතළුඒ

ආ්ය සී ස්්ානා ව මි,

ඒැඒ ඇුර නඒ නගර,
ඇිමලිළි ක,

071-1421542

මුා ප්රි,ද්යශය සන ම,ා

ා නු 254 97 ,ා, 02
ා කුළඹා වආර
ද,ා ා  ක් ගස්ථ යික
ා කුස්ථපැාස්්න
පකා කබැශද
රාංග  මා බෝකකැ ක,
ා කුළඹා වආර
ා නු 1070
ා ්.්නනා ස්නගම
ු්කම
ිඳුර පනාමුා ්ය
1446 ස්දුලි බාාගාර,
මස්ළ ු්කම
ිඳුර පනාමුා ්ය
දඩුහැ්ැක් ගම මුකඇඩි,ාඒා
ද,ාඒාස් ඇකා ාහළ
ා කුා ාු්න
1446 ස්දුලි බාාගාර,
මස්ළ ු්කම

071-2655065

ා කුඩිුඒක් ගකු ම,ා 6041 2ඒන කණුඒ
පනාමුා ්ය පාර ඇිමලිළි ක,
මහි්ද ස්ක්රමආරච්චි ම,ා ා නු 07 4ඒන පටුමග නඒ
නගර, ඇිමලිළි ක,
මච් ටී මමරා ශඒ ම,ා
348/99 ගා ව,ා,
ඇිමලිළි ක,
ඒයි ඩබ් ා ස්ෝමදාස් ම,ා
5 මහා මධිකරණ, මස්ළ
ඒැඒපාර නඒ නගර,
ඇිමලිළි ක,
ටී මක පී ආ්ය ා ක් ග ස්ක්රමසි 27 ා ,ෝධ්ගම නඒ
්ාංහ ම,ා
නගර, ඇිමලිළි ක,
මයි ආ්ය මම් ි,ස්ක්රම මි, 1058 ා ්.්නා්ා ස්ගම
ු්කම
මස්ථ පී ා ස්නාරත්න ම,ා
ා නු 17 ප්රයිම් සි ක පාක් ග
පඩගම ඇිමලිළි ක,
රසිකා රාිපක් ගක මි,
7416 පකා කගම
ඇිමලිළි ක,
ා ේ පී නිමක ම,ා
ා නු 62 ස්ැනසුම
කළා ගඩිආර ඇිමලිළි ක,
ා ේ ස්මාදාස් ම,ා
183 පඩගම ඒත්්
පඩගම ඇිමලිළි ක,
මච් මම් ම් ා ක් ග ප්රි,්් ා නු 126 නුා ව පාර
ම,ා
කළා ගඩිආර ඇිමලිළි ක,

076-5423439

මක ජී ඩී මස්ථ ද,ාන්ද
ම,ා

දි,ා පු

ඩබ් ා ක් ග ස්නත් කුමාර
ම,ා
මච් මම් ප්රාාත් ම,ා

සුදුගා
ිඳුර

මච් දහනා,ක ම,ා
මච් ඩී ඩී ප්රි,ද්යශය සනී මි,

ඒළකා ගුඩ
මුකඇඩි,ාඒා
පනාමුර

මච් දහනා,ක ම,ා
ා ේ මම් ා ගෝනඒා ම,ා
ආ්ය පී ාා කසිාංහ ම,ා

ා ්ෝරා කුළ,ා
,
ා කෝ්කටුඒ
ඇිමලිළි ක,
පඩගම
ඇිමලිළි ක,
පකා ාගම
කුඹුා ගුඩආර
ා මුරකැ ක,
හිඟුා රආර
කැ ගකආර
ා මුදරඒාන
ඇිමලිළි ක, නඒ
නගර,
ා ,ෝධ්ගම
කළා ගඩිආර

මක ා ක් ග පී මස්ාංක
කුමාර ම,ා
ඩබ්

76

071-2332520
075-0501866
071-2697374
071-2874644
071-9018942
071-2874644
077-6892957
076-5423439
071-9018942

077-2446128
071-2482003
077-0215166
071-4437355
072-8227570
071-8658667
071-2320441
077-6068007
077-5120808
077-2650346

හිඟුර
පදාාංගා

ා ේ පී ා්්රදාස් ම,ා
ඩී මස්ථ ානි,ා මි,

1682 පදාාංගා
ා නු 511 සුමුදු ා රෝහා
මස්ා පදාාංගා
කුමේ කගා
ඩබ් ජී ා ක් ග ීමරසිාංහ ම,ා 202 ුාංකම
ජුාාංගැා මේ
ඩබ් මම් ාමි්ද ම,ා
ා නු 989/2 කුමේ කගා
පදාාංගා
ුාංකම
ා ේ පී ආන්,දාස් ම,ා
44/1 කුඹුා ගුඩ
ආර ඇිමලිළි ක,
හාගා
මච් ඒ්නිගම ම,ා
ඩි 1 හකමිකාකැ ක,
ුාංකම
ා ක් ග මස්ථ ඩී ඩී ා ස්ේඒ්දි
දිමුු මක් ගකා ්ය ඒත්්
ුාංකම
හකමිකාකැ ක, මි,
පකා ාබැශද
මම් පී ජී මස්ථ ස්තමාලි මි, ා කා ස්ක ා කුටුඒ
ස්ාංපාා ා කුළඹා වආර
 මා ඹුකකැ ක, ා ක් ග මම් ඩී ා කුඩිුඒක් ග ා නු 130 ා කුළඹා ව ආර
කු ම,ා
ඇිමලිළි ක,
රත්කැරැේඒ
පී ාාසු. ම,ා
පාස්ැක පාර නඒ නගර,
ඇිමලිළි ක,
ා කුළඹා ගආර  මාක් ග ීමරා ස්කර ම,ා
482 42 මින්ස්ථ,ා,
පනහඩුඒ පාර
ා කුළඹා වආර
 මත්්ඒැකා පු් නිමක ක.ණාදාස් ම,ා
ා නු06 ස්මනාගම
පා්කඩ පැකමඩුකා
පඩඒාඒ
ඩබ් මච් ඩී ඩබ් ස්තමාලි
ා නු 335 ඩී 18 99
මි,
ගා ේ,ා, ඇිමලිළි ක,
ස්ාංපාා
ා්දන මඩුඒ්ා ඒා ම,ා ා නු 265 100 කණූඒ ා බෝ
සින්ගම ඇිමලිළි ක,
පනහඩුඒ
ඩී ම් මක ාකාර ම,ා
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
පනහඩුඒ

071-8238570
071-1814704
047-4982878
071-9018521
075-6285669
077-6370727
071-0642737
077-9996836
077-1282677
071-8238536
071-8847219
071-8268877
071-1980424
071-6257735
077-9996836

ඉඹුමදේප්ති ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

හ්රබාා ව
කරදි,මුකා
ු්කිත
පළුළි ක,
රත්මාස්්න
නළුා ඒා
ා ඒා්හි්න
ා මුරහැා
ඒෑගළි ක,

ාළධ. යෙ

පී ජී ඩබ් නාමක කුමාර
ම,ා
මස්ථ බී සිකඒා
බී ීම සී ම් ා ප්රමරත්න
ා ම,
ඩබ් මම් සී ඩී ආන්,රත්න
ම,ා
ා ක් ග මස්ථ න්දනී මි,
මස්ථ මම් මම්  කකින්
බණ්ඩාර සින්ඒ්යධ්න ම,ා
මස්ථ ඩබ් ස්ථඒ්යණා්ා මි,
මච් ගාමිණී ප්රනා්දු ම,ා
පී ටී මා බ්නා,ක ම,ා

කතියයය

දුරකාය අ කය

සීාගම ා බලිු කඹ,

076-6420955

මීය ගස්ථා දණි, ඕපනා,ක
16 කණූඒ ්්ි්්ැ්න
බාාංා ගුඩ
ළි්නඒා බාාංා ගුඩ

072-9112361
071-2225241

පහළ ළි්නඒා ළි්නඒා
පඹහි්න ා බලිු කඹ,

077-2072792
071-1039628

08 පකා කා ඒළ ළි්නඒා
ඒගළි ක, බාාංා ගුඩ
පඩා ඒා ා මුරහැා
බාාංා ගුඩ

077-0656472
072-1402270
077-0811533
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072-7135570

විදුත් ැප ල

මශා ද්ාාඒ

ඩී ඩී ම් කුමාන් ා ම,

පාගකඕස්

පී මම් මම් මයි ගිනා,ක
මි,
මක ස්මාා ස්න ම,ා

ඕලුගාංා ්ු
පු.
ඒා කා බුඩ
රාඒණාක්ද
ගකා ානක්ද
කමේ ඩික්ද
ා බුකුා ේ
ගු.බැස්ා
(ඒැ බ)
ා බකා්ක්ද
(ඒැ බ)
පකා ාා ඒා
ප්ා දනි,
(ඒැ බ)
පඩගම
ළි්නඒා
මශා දගම

පඩා ඒා ා මුරහැා
බාාංා ගුඩ
130 නුගා ඒා බාාංා ගුඩ

077-7009156

17 ඒැඒ්ැ්න පාර
කරදි,මුකා
57/1 පකා කා ඒා
ළි්නඒා බාාංා ගුඩ
පහළ ළි්නඒා ළි්නඒා

077-4544007

071-8435101

ඊ මෆථ ඩී මක බණ්ඩාර
ම,ා
ා ක් ග ස්මරනා,ක ම,ා

20/ ඇකා කමරාඒ
බාාංා ගුඩ
පඩක්ා ශා ගුඩ
ා ඒා කා බුඩ
ා ්ෝරා ඒා කක්ද
ා මා ගුඩ ඒා කා බුඩ
57/1 පකා කා ඒා
ළි්නඒා බාාංා ගුඩ
131 ා දයි,්ා වකුඹූර
ඇකා
385/2/බී ඒුකඩ ක්ද
ා මා ගුඩා ඒා කා බුඩ
385/2/බී ඒුකඩ ක්ද
ා මා ගුඩා ඒා කා බුඩ
ා නු 54 ා දුරා ඒා
බාාංා ගුඩ
354/1 ඹක් ගකම්මුකා
ඒගළි ක, ා මුරහැා
ඒගළි ක, මාරහැා
බාාංා ගුඩ
කු.පනා ඒා ළි්නඒා

ඩබ් ජී ස්ථඒ්යණා්ා මි,

මමුඒුා ගුඩ පස්ථස්රමුකා

078-5272124

යූ ඩබ්

රණසිාංහ ම,ා

මම් පී ජී මම් පරණස්්ාන
ම,ා
මයි ජී සී ස්ම්පත්
ාඹුා කගම ම,ා
ම් ආන්,රත්න ම,ා
මම් මක ඩී කනා,ක
ම,ා
යූ ඩබ් රණසිාංහ ම,ා
මම් මක ඩී කනා,ක
ම,ා
ීම දිස්ානා,ක ම,ා
ීම දිස්ානා,ක ම,ා
යූ ම් මයි පඩා ඒා
මි,
යූ මම් මක රාංිනී ා ම,

071-1477737

077-7682083
077-8339017

075-4427391
077-1352732
077-7682083
072-9728848
077-9821045
077-9821045
072-3599697
077-6734898
077-7280011
077-7957560

කණ මන්,්ා ඒ
ා
ළිඩලිග්නාඒා
මක ඒයි පී නිා රෝක් ම,ා 18 ඇකස්ථ ඒත්් බාාංා ගුඩ
මාා කුාඇකා
ම ඒක් ගඒා
මක මස්ථ ම් ලි,නා ව
ම,ා
ාඹුකා ප
ඩබ් මම් මම් ටී ස්ක්රමසිාංහ
ම,ා
පස්ථස්රමුකා
ඩී ඩී මස්ථ ා ක් ග ි,ීමර ම,ා
මමුඒුා ගුඩ
මස්ථ ුකාන් .ඒ්ප මරණ
මි,
මැදා ගදරා ගුඩ පී ජී ළි ම් ි,ඒ්යධ්න
ම,ා

077-5535575

මාර්ැ්න ළි්නඒා

072-5742301

ඒගළි ක, ා මුරහැා
බාාංා ගුඩ
හ්රබාා ව බාාංා ගුඩ
නළුඒා ළි්නඒා

077-9779989

ා මුරහැා බාාංා ගුඩ

075-2077875
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076-6420955
071-7733067

මළුත්නුඒර
ා ්ු පකා
මාමකගහ
මමුළි ක,
සීාගම
කිාංචිගුා ණ්
කුඹකගම
මුත්ා ්මේටුා ේග
ම
පුඒක් ගගහා ඒා
කරගස්ථ්ාාඒ
හකා ටර
බුදු්ා ඒා
නිත්්මළුඒ
ාහා ගාගම
ස්හාරා ඒා
ා බලිු කහ,

ඩබ් මස්ථ මස්ථ ා පා ්යරා ම,ා 106/2 පඹහි්න
ා බලිු කඹ,
ඩබ් මම් ඩබ් මැණිා ක් ග මි, මමුළි ක, ාඹුකා ටර
පී ආ්ය ස්මරනා,ක ම,ා
112/7 ා දණි,කුඹුර
රාස්ථස්ගා
මම් ඩබ් කුමාන්හාමි
පඩහ
මි,
මමුඒුා ගුඩ පස්ථස්රමුකා
මම් ා ක් ග ම් ප්රි,ාංගනී මි, ුඹ්ැ්න හකා ටර
මම් මුුබණ්ඩා ම,ා
සීාගම ා බලිු කඹ,
මම් ා ක් ග ටී ීම ා මුාමුා ්ය
පස්ත්රා රත්මාස්්න
මි,
බාාංා ගුඩ
ඕ ජී පී ඕස් කගම ම,ා
මළුගාඒත්් ළි්නඒා
බාාංා ගුඩ

071-3455577

ජී ඩී ඩී ගුණරත්න ම,ා

ීමණගහඇළ මමුළි ක,
බාාංා ගුඩ
ක්ා දකැ ක, ඕපනා,ක

077-9669614

පුඒක් ගගහා ඒා ා බලිු කඹ,

071-9564232

ා නු 168 ස්ාලි, දමත්රිගම
කරගස්ථ්ාාඒ ා බලිු කඹ,
මගාගම සීාගම

075-7669890

කුමුදු ා ස්ඒන ාහළ ගාගම
ා බලිු කඹ,
කුමුදු ා ස්ඒන ාහළ ගාගම
ා බලිු කඹ,
ා බුර්ගමුඒ ළි්නඒා
සීාගම ා බලිු කඹ,

071-8758962

ුඹ්ැ්න හකා ටර
ා බලිු කඹ,

075-0758877

ඩබ් ජී මස්ථ සී සූරා ස්න
ම,ා
ජී ඩබ් මයි මච් ළි,ා ස්න
ා ම,
ඊ ඩී මම් මස්ථ ම් ා ක් ග ධ්න
පාා ා ම,
මම් මස්ථ මක මා බ්රත්න
ම,ා
ඊ ඩබ් ම් ඇකා ාා ගදර
ම,ා
මම් මම් මච් කුා මාක
මි,
ා ක් ග සී ගුණා ස්න ම,ා
ඩී ආ්ය ඩී ප්රි,ාංගිකා මි,

කුඹු.්ැනිා ඒා
,ක් ගා දහිඒා
ඩබ් මච් මයි යූ ා ස්ෝමසින්
නා,ක ම,ා

075-6329023
072-4942905
072-6236975
072-8091873
072-8199165
076-6351598
077-1993268

071-2030268

071-2219499

071-8758962
077-9691505
071-3045757

අයගෙ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ගාුර
සිාංහාා ගුඩ
මඩබශදර
පහා ගාුර
ා ද්බඩක්ද
දුම්බර
කැා මේා පුා

ාළධ. යෙ

කතියයය

දුරකාය අ කය

ඩබ් මා බ්රත්න ම,ා
මම් සින්,ාඒතී මි,
ඩබ් ආ්ය ි,ඒ්යධ්න ම,ා
මච් ා ක් ග මස්ථ පී කුමාරසින්
මි,
ඩබ් මයි සි ඩි ප්රි,ද්යශය සනී
මි,
මමිා මා හකථ ම,ා
මච් මම් ම් ටී ීමරා කෝ
් ා ම,

කැා මේා පුළ ඇකා කමරාඒ
පඩුගා ම,ගම
245/2 ,කහටුා ඒා ම,ගම
ගකකාරක්ද මැදගාුර

075-5785564
071-8196519
071-4420635
071-1393726

ා ්ුරණා ගුඩ ම,ගම

077-5435382

14 පඩුගා ම,ගම
ගකකාරක්ද මැදගාුර

071-5119592
071-3862804
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විදුත් ැප ල

දුම්බර මානාන
ා කුළඹෑඒ
ගඒරගින්,
පකා ාකඩ
(ඒැ බ)
ම,ගම
පඩුගා
ස්්ානගම
ගාංා ගුඩක්ද
පඩුගා පුර
ඇකාා හන
ළි ක්ද
පරගා
ළිඹුර
නිකා ගුඩ
(ඒැ බ)

පී ම් ශය සයාමලී මි,
යූ ඩබ් සී ීමරසිාංහ ම,ා
මම් ා ප්රමා්්ර ම,ා
පී ීම සී ා ේ ස්මරා ස්කර
ම,ා
පී ීම සී ා ේ ස්මරා ස්කර
ම,ා
ඩබ් ඩී බණ්ඩාර ම,ා
ඩබ් මම් නිා් ම මි, (
ඒැඩ ආඒරණ පන් ා නි)
මච් ඩබ් ඥාණ මාක ම,ා
ඒයි ආ්ය පී ස්තමාලි මි,
ජී මස්ථ ා ක් ග ගුණරත්න මි,
ඩබ් මයි සි ඩි ප්රි,ද්යශය සනී
මි,
ඩබ් මම් ජී ස්ා ේසු්දර
ම,ා
ආ්ය ා ක් ග සි්ාරා මි,
ආ්ය ා ක් ග සි්ාරා මි,

ඒැරණි,කැ ක, ම,ගම
39 ස්රත් පුර, ම,ගම
816 ා ත් ිනපද, ම,ගම
550/3 ගමික් ගක්ද ම,ගම

071-1477900
071-7546504
071-5127311
077-5205232

550/3 ගමික් ගක්ද ම,ගම

077-5205232

ළිඹුර රත්නපුර
ගඒරගින්, ම,ගම

072-3134742
077-4091448

272/3 ,කහටුා ඒා ම,ගම
9 කණුඒ සිාංහළා ගුඩ
මැදගාුර
ගාංා ගුඩක්ද ම,ගම
ා ්ුරණා ගුඩ ම,ගම

077-1189130
077-7557579

පඩුගා ම,ගම

077-1316529

9 නිහ්මානි ගම ම,ගම
9 නිහ්මානි ගම ම,ගම

071-8932424
071-8932424

071-9036316
077-4826111

දේගොඩකදේවල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

්ඹගමුඒ/ නැ
මහගම /නැ
්ඹගමුඒ බ හිර
මහගම බ හිර
ිමිමා කගම
නැා ගනහිර
බාස්්න
නැා ගනහිර
මාඒ්ා්ද
ිමිමා කගම
බ හිර
බාස්්න
බ හිර
බාස්්න පුර
දඹස්්න

ාළධ. යෙ

ඩබ් මච් ආ්ය ම් ි,රත්
න මි,
ඩී මස්ථ මම් මස්ථ ක.ණා ම
ාක ම,ා
යූ මක මස්ථ ා ක් ග නඒරත්න
ා ම,
ඩී මස්ථ මම් මස්ථ ක.ණා ම
ාක ම,ා
මක ටී ආ්ය ලි,නා ව මි,
මච් මම් ටී ා ක් ග මස්ථ ස්ක්රම
නා,ක ම,ා
මම් ජී මස්ථ ම් කුමාන් මි,
මස්ථ ඩිාානි ා ම,
මම් ා ක් ග සී මාංානා,ක
ම,ා
 ක ආ්ය ද ා ස්ුයිස්ා ම,ා
බී පී මම් පුකථපකුමාර ම,ා

කතියයය

දුරකාය අ කය

ා නු 254 ,ක් ගමඩිත්්
බුළුා ්ු
පඩගම පාර බාස්්න
පකා කබැශද
ආසින් මාඒ් මස්ථාඹුා
ා ගුඩකා ඒා
පඩගම පාර බාස්්න
පකා කබැශද
72/1 මස්ථාඹුා
ා ගුඩකා ඒා
ින්ා මාඒ් ා කුස්ථා ්ු
ා ගුඩකා ඒා
ා හුරැා පුළ ා ගුඩකා ඒා
ස්ථප්රිාංවුඩ් රක් ගඒාන

075-5622655

කැබැකාගහඒත්් නාඹුලුඒ
ා ගුඩකා ඒා
මාරගා හිරමඩාගම
ා නු 15 දිවු.ම්ා පුා
ා ගුඩකා ඒා

071-8062035
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072-4917846
071-5558587
072-4917846
071-7995963
072-5362490
071-1173028
071-4363914

071-8291489
072-3909560

විදුත් ැප ල

කපුා හ්්ැ්
න
රක් ගඒාන පුර
ා ඒරළුගහමුා
රක් ගඒාන
නගර,
රක් ගඒාන දකුණ

බී ා ක් ග යූ රූපසිාංහ ම,ා

285/ මීය ගහමඩයි්න
බාස්්න පකා කබැශද

071-8567082

ඩබ් ඩබ් මම් ා පා ්යරා
ම,ා
මයි ජී සී දිකහානි මි,

101 ප්ස්ා පාර
ා කු ා ක්න කහඒත්්
ා හුරමුා ා දමුඒත්්
රක් ගඒාන
101 ප්ස්ා පාර
ා කු ා ක්න කහඒත්්
101 ප්ස්ා පාර
ා කු ා ක්න කහඒත්්
206 ක්ා ශකුඹුර රක් ගඒාන
මකඒත්් ා ගුඩකා ඒා
ා කෝම්ළි ක, පාර මකඒත්්
ා ගුඩකා ඒා
ඕා ්යේ ෆිකඩ් රක් ගඒාන
125/ ්ඹගමුඒ
පකා කබැශද
ද්ා කුටුඒ බුළුඒාන
ම කා්ප්න
මඟාගමුඒ මකස් ක,
ා ගුඩකා ඒා
ද්ා කුටුඒ බුළුඒාන
ම කා්ප්න
ගාහි ක, ා ගුඩකා ඒා
හා ්යේ ෆිකඩ් රක් ගඒාන

071-4440748

දිඹුකඒා
න්දීස්

ඩී ා ක් ග ම් ගුණා ස්කර
ම,ා
ඩී ා ක් ග ම් ගුණා ස්කර
ම,ා
ා ක් ග ඩබ් ධ්්යමපාා ම,ා
ා ක් ග ඩී මස්ථ ීමරසිාංහ ම,ා
ම් ජී ම් මයි ි,ස්ක්රම
ම,ා
මයි ජී ස්්ානා ව ම,ා
ඩබ් ම් ස්මාරත්න ම,ා

මාකදුර

මක

ඇමි ක,ා ගුඩ

ා ේ මම් මම් මම් ප්රැ්සිස්ථ
කුමාර ම,ා
මක ි,්් ම,ා

ා කුමේ ා
හපු.ා දනි,
ා කු ා ක්න

බුළුඒාන
ගාහි ක,
ා කෝම්ළි ක,
මකළි ක,
මාරගා
ා ේරහැර නැ/
ා ේරහැර
බ හිර
හිරමඩගම

ි,්් ම,ා

සුිා්ා මාරස්ා මි,
ජී ආ්ය ජී ි,ා ස්කර
ම,ා
බී ා ක් ග ම් ස්ා ේුාංග ම,ා මාඒ්ා්ද ා ගුඩකා ඒා
ජී ළි රණසිාංහ ම,ා
112/2 පකප්ා හන
මකස් ක, ා ගුඩකා ඒා
මම් මක මම් ීම ස්ා ේසිාංහ
ඒාේකා ඩ් මාදම්ා ටර
මි,
ම කා්ප්න
ජී ආ්ය ස්ා ේරත්න මි,
ා ේරහැර ා ගුඩකා ඒා

පී ජී යූ පී ක.ණාරත්න
ම,ා
පනාා ඒා
මච් මච් පී ප්රි,ාංගනී මි,
නි,ාංගම
ා ේ මම් මම් මම් ප්රැ්සිස්ථ
කුමාර ම,ා
ඒරා,ා,
බී ා ක් ග යූ රූපසිාංහ ම,ා
බඹරගස්ථ්ැ්න ඩබ් ගාමිණී රණසිාංහ
ම,ා
මස්ථාඹුා
ා ක් ග ම් ආ්ය සිකඒා ම,ා
ා ගුඩකා ඒා
 ක ආ්ය ද ා ස්ුයිස්ා ම,ා

චිත්රා ා ස්ඒන ා කා මේ්ැ්න
කහඒත්්
ා දණි,ා, පාර රක් ගඒාන
මඟාගමුඒ මකස් ක,
ා ගුඩකා ඒා
ඒරා,ා, ා ගුඩකා ඒා
බණ්ඩාරගස්ථ්ැ්න ා ගුඩක
ා ඒා
ද්යශය සනගම රක් ගඒාන
මාරගා හිරමඩගම

81

075-0589050
071-4440748
071-4440748
071-8144520
071-8134423
071-7648089
071-8018144
071-6132937
071-4683416
071-5741416
071-4683416
071-0590014
071-8254977
071-3571490
071-8040610
071-6045349
071-9365458
071-8399611
072-5018004
071-5741416
075-6302713
077-6284122
078-2643747
071-8291489

,හාා ඒා
මකඒත්්

පී ජී ම් මයි කුාරත්න
මි,
මස්ථ බුාත්ඒත්් ම,ා

මැශා දගම

ජී

මාදම්ා ප පුර

පී මම් සී පරණමා්න මි,

මාදම්ා ප දකුණ

ා ක් ග ඩී මස්ථ ප්රි,ද්යශය සනී

කවුඩුඒාඒ
ා හුරමුා

පී සුධ්ාග්ය ම,ා
ා ක් ග ඩබ් ධ්්යමපාා ම,ා

ළි රණසිාංහ ම,ා

හපුගස්ථ්ැ්න ා ගුඩකා ඒා

071-2243410

39 නිමක ආ්යමේ බාාංා ගුඩ
පාර ා ගුඩකා ඒා
112/2 පකප්ා හන
මකළි ක, ා ගුඩකා ඒා
ා නු 19 බාස්්න
පකා කබැශද
කුමාරා ව ස්ථා  ෝ්යස්ථ
ම කා්ප්න
483 නැදු්කැ ක, රක් ගඒාන
206 ක්ා ශකුඹූර රක් ගඒාන

071-4396540
071-8040610
078-3950571
071-1567626
071-5789746
071-8144520

ඕපයායක ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

මකරැකා
ලි,නා ගුඩ
හත්්ැකා
බ දුා ්ය
හත්්ැකා
මා ගුඩ
ගකක්ද
දකුණු ු ණුඒා
ද්ා දනි,
පු. ු ණුඒා
හකලි්න
මකමීය ක්ද
මැ කහක් ගඒා
ා පුකඒත්්ා හ
න
ඕපනා,ක
මීය ගහා ඒා
කැ්දකැ ක,

ාළධ. යෙ

කතියයය

මම් මස්ථ මම් ප්රශය සා්්
ම,ා
ටී ඩබ් සින්පාා ම,ා

දුරකාය අ කය

333/ ා කෝ්ගහඒුා ගුඩ
ඕපනා,ක
පඩරාංඒා රාංඒා
ා ගුඩකා ඒා
ා ක් ග ඕ සී ද,ාරත්න ම,ා
ප්රි,ාංගනී මම්ළි ක්ැ්න
ු ණුඒා ඕපනා,ක
ජී බී ඩී ජී ළි බණ්ඩාරඒත්් 307 බී1 ා හුරාංකඳුර
ම,ා
පඩා ඒා ඕපනා,ක
ජී බී ඩී ජී ළි බණ්ඩාරඒත්් 307 බී1 ා හුරාංකඳුර
ම,ා
පඩා ඒා ඕපනා,ක
මස්ථ මච් පී ා ක් ග සිකඒා ම,ා ඊන්,ගස්ථමුකා පඩා ඒා
ඕපනා,ක
ජී මම් ීමරසිාංහ ම,ා
පඩරාංඒා රාංඒා
ා ගුඩකා ඒා
ා ක් ග ඕ සී ද,ාරත්න ම,ා
ප්රි,ාංගනී මම්ළි ක්ැ්න
ු ණුඒා ඕපනා,ක
මච් ා ක් ග ස්මක ා්්රසින්
ා මුරා ්ු ඕපනා,ක
ම,ා
බී ීම ආ්ය  මාකසින් ම,ා
කු.ස් හ්දි, කළකඇකා
ම කා්ප්න කහඒත්්
ා ක් ග පී ඩබ් ා හාපකා
168/3 මාා දුළ ඕපනා,ක
ම,ා
ා ක් ග ජී ා ේ ා ස්ෝමදාස් ම,ා ා නු 24 ගකහිර පාර
ඕපනා,ක
ම් ඒයි පී මස්ථ නි,ාංගම
ා පුකඒත්් ා හන
ම,ා
හකා්න ඕපනා,ක

071-1132574

ඩබ් ලීාා ස්න ම,ා
මම් ඩී ා ක් ග ා ක් ග මාංානා,
ක ම,ා
පී ීම ආ්ය ා කෝ්ස්්න
ම,ා

071-3385309
071-6333726

පඩා ඒා ඕපනා,ක
62/ මිා දකාා දණි,
ඕපනා,ක
ා ගුඩකුඹුර ඒත්්
කරගහා්ද ඕපනා,ක
82

071-2655644
071-8566633
071-3385416
071-3385416
071-7244889
071-2954462
071-8566633
071-0996316
071-4490111
071-8028392
071-3628106
071-3385191

071-3385512

විදුත් ැප ල

මාා දුා
පඩා ඒා
පැාැ්දක්ද
ඒකාකැ ක,

ජී ජී ජී මයි මස්ථ කුමාර
ම,ා
ජී ජී ජී මයි මස්ථ කුමාර
ම,ා
මම් බී ස්මක ප්රි,රත්න
ම,ා
ම් ස්ා ේරත්න ම,ා

196 ා මුන්ස් කඒා
ඕපනා,ක
196 ා මුන්ස් කඒා
ඕපනා,ක
326 ා කෝ්ගහඒුා ගුඩ
ඕපනා,ක
ඒකාකැ ක, ඕපනා,ක

071-4477576
071-4477576
071-7162310
071-2545388

වැකතදේගදේපොළ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. යෙ

කතියයය

දුරකාය අ කය

ා ක් ග ජී පී ගමා ව ම,ා

පප ්ැපැක කා්ය,ාා,
ඒැකාඒ පකා කබැශද

071-3394043

ා කුමේ කඹුකඒා
පුස්ථා ස්ා ්ු
(ඒැ බ)
බදුකා ාගම

පී මයි ටී ගුණරත්න ම,ා
මච් මක මස්ථ ලි,නා ව
ම,ා
ඊ මයි ස්ජීඒනී මි,

මාමකා ප

මච් ආ්ය ම් ි,ඒ්යධ්න
ම,ා
ා ක් ග මම් ා්්රා්ා මි,

ඒැලිා ගා පුළ බාාංා ගුඩ
පාළම මස්ළ බඹරගා
ගකපා, පකා කබැශද
162/ /1 මහ,ා, හ ාංගා
බාාංා ගුඩ
ිමා ස්ෝා කුටුඒගම ගකපා,
පකා කබැශද
හ ාංගා බාාංා ගුඩ
ර්ඒා,ා, ර්ඒා
ා ගුඩකා ඒා
10 සී ා දණි,
මුත්ා ත්මේටුා පුළ
පකා කබැශද
499/සී ,පාාර
පකා කබැශද
පුස්ථස්ා ්ු මම්බැස්ා
පකා කබැශද
කපුඒත්්ැුර කුඩඒ
මම්බැස්ා පකා කබැශද
ා පුකමුර ඒැලිා ගා පුළ
බාාංා ගුඩ
189/1/ ග්ා ගුඩගම
ඒැලිා ගා පුළ
්ාගස්ථක්ද පකා කබැශද
මම්මඩුඒ රාංඒා ා ගුඩකා ඒා

072-8072243
071-4640059

බඹරගා

මක ා ක් ග රණසිාංහ ම,ා
ආ්ය පී ා ක් ග ආ්ය රාිපක් ගක
මි,
මම් ටී ආ්ය ඩබ් දම,් ම
ා ම,
ඩබ් ා ප්රමඒතී මි,

මුත්ා ්මේටුා පු
ා
හ ාංගා
ගකපා,
මඩඒාා්ද

කාටුඒාක්ද
්ැ්නා හන
්කගස්ථක්ද
(ඒැ බ)
රාංඒා
මැදගාංහ,
මම්මඩුඒ
පඩරාංඒා
ඒැලිා ගා පුා
ා කෝ්ගස්ථ්ැ්
න
ගාංා ගුඩගම

මක මක ම් මයි ා ස්ෝමා
්්ර මි,
මම් ා ප්රම මාක ම,ා
මස්ථ මස්ථ පී සුබසිාංහ
ා ම,
ජී ජී දමත්රිපාා ම,ා
මච් මක මස්ථ ලි,නා ව
ම,ා
පී ජී මයි පඩඒත්් ම,ා
ඩබ් සින්පාා ම,ා
මච් මම් සී මම් ි,ඒ්යධ්න
මි,
බී ජී යූ සී දිස්ානා,ක මි,

පරගහමඩිත්් ඕපනා,ක
කැා කගම්මන
ඒැාා ගා පුළ බාාංා ගුඩ
ඒැලිා ගා පුළ බාාංා ගුඩ
ගාංා ගුඩගම ඒැලිා ගා පුළ
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072-9109973
071-3393998
071-8380196
071-2572035
071-3999550
071-3393437
071-1712627
071-2225513
071-3393742
076-8110423
077-9465405
071-2572035
076-3845262
071-7141134
071-8061863
071-8193577
071-9430296

විදුත් ැප ල

ා බෝළි කා ගුඩ
පනාන
ාළුක් ගකුඹුර
(ඒැ බ)
ගකා ගුඩගම

ඩබ් මක ම් දම,් ම
ා ම,
මම් මස්ථ බණ්ඩාර ම,ා
මම් මස්ථ බණ්ඩාර ම,ා

ා බලිමාලි,ශද

මච් ා ක් ග මස්ථ ඩී ස්ා ේසිාංහ
මි,
ා ක් ග මච් ම් ප්රි,න්ද
න මි,
ඩී ම් පී ා හමා්ා මි,

පඩගාංා ගුඩ

මම් ා ප්රම මාක ම,ා

ඌරාඒා
පලුගහා ඒා

මස්ථ ඩී ඩී රණසිාංහ මි,
ඩී ා ක් ග ස්තමාලි ා ම,

හතගින්, (ඒැ බ)
හතගින්ා ගුඩ

මම්
මම්

පරගහමඩිත්්

ස්ම්පත් ම,ා
ස්ම්පත් ම,ා

ා කෝ්ගස්ථ්ැ්න
ඒැලිා ගා පුළ බාාංා ගුඩ
පඹහි්න ඒත්්
ඒැලිා ගා පුා බාාංා ගුඩ
පඹහි්න ඒත්්
ඒැලිා ගා පුා බාාංා ගුඩ
පරගමමඩිත්් ඕපනා,ක

071-8663247

ා නු 256 ාක් ගකථමි පඩා ඒා
ඕපනා,ක
දි,ස්්න හතගින්,
බාාංා ගුඩ
ා පුකමුර ඒැලිා ගා පුළ
බාාංා ගුඩ
221/බී හ ාංගා බාාංා ගුඩ
හිතගස්ථ්ැ්න හ ාංගා
බාාංා ගුඩ
ඒැලිා ගා පුා
ඒැලිා ගා පුා

077-3516456

071-3705180
071-3705180
071-0995519

077-5363984
071-2170191
072-1299950
071-2408054
071-3393514
071-3393514

ළධවිතිචගල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. යෙ

පහා කරස්

ඩබ් මයි පී ීමරා ගුඩ මි,

ඒුළි ක,
පඩකරස්
ා හුරාංගා
නිස් මගා

ජී ඩී ද්යියකා මි,
ා ක් ග මම් බී මධුකානි මි,
පී ස්මාාඒතී මි,
පී මම් සී පරණමා්න මි,

,ක් ගා දහිඒත්්
සිදු.ළි ක,

ජී ජී ා ප්රමසින් ම,ා
ආ්ය පී පී රණමු ම,ා

ුත් මන්ළි ක,

මම් මච් ටී ා ස්ේඒ්දි මි,

ළිාංක්ද

ජී ජී ා ප්රමසින් ම,ා

පා්කඩ

මම් ස්මාරත්න ම,ා

ා නුරගකා

ඩබ් මයි පී ප්රි,ද්යශය සනී මි,

කින්බත්ගා

ඩබ් ීමරසිාංහආරච්චි
ම,ා
පදාන් මි,

ඒ්නි,ඒත්්
ා දුඹගම්මන

මච් යූ පී ක.ණාරත්න
ම,ා

කතියයය

දුරකාය අ කය

ස්ම් ළි,ස් පෑා බුටුඒ
පහළ ක්ද
58 බී 4 ා දුඹගම්මන දෑා
කුකුළුගා දෑා
ුත් මන්ළි ක, නිස් මගා
ා නු 123 කිරා ණෝදාගම
ා දමුඒත්් රක් ගඒාන
කරස් මඩ කරස්
62 පඩ ා දකඒා
ා දකඒා රත්නපුර
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ුත් මන්ළි ක,
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ළිාංක්ද
ාම නිාධ්ාන්
කා්ය,ාා, පා්කඩ
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ා නුරගකා
ප්ස්ා පාර පනගම දෑා

071-6091123

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ඒ්නි,ඒත්්
මහා ස්හාර, මස්ළ කරස්
පඩ කරස්

071-7583993

84

071-0880605
071-2577288
071-8139960
071-1103616
071-4588823
071-2335590
071-9014502
071-4588823
071-8027615
071-2217021
071-8028276

071-1421694

විදුත් ැප ල

මරබශද

මච් යූ පී ක.ණාරත්න
ම,ා
ඩබ් මච් ප්රි,්් ම,ා
(act)
ඩී මම් රාංිනී මි,
මච් මක ා ේ ආ්ය කුමාර
ම,ා
ජී මයි ගු.ා ව මි,

මහා ස්හාර, මස්ළ කරස්
පඩ කරස්
106/10 සී ්ානා,ම් පාර
රත්නපුර
ඕස්ාන ා කුළඹගම
පා්කඩ නිස් මගා

071-1421694

ා කුා ළුම්බුගම නිස් මගා

071-9093215

ා කුා ළුම්බුගම
හකකතලි,

රමයා ශය සා් ම මි,

071-5657211

ා දකඒා

මයි මයි පී ා පා ්යරා ම,ා

පෑා බුටුඒ

ා ක් ග

පනහැ ගා

ඩබ් මච්

ා හුරණෑක්ද

පී මම් මස්ථ මස්ථ මුණසිාංහ
මි,

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
හකකතලි,
187/1 පාස්ක ා පා දස් පඩ
කරස්
ා නු 02 ළි්ක්ද කරස්
පඩ කරස්
106/10 සී ්ානා,ම් පාර
රත්නපුර
මක් ගකර 40 පරණ ඒත්්
පාර කරස් පඩ කරස්

ා දුා ාුස්ථඒා
ඒ ාා පු්
ා දුා ාුස්ථඒාක
්ද

මාානී මි,
ප්රි,්් ම,ා

071-8027619
071-5884914
071-8028326

071-1711300
071-8466867
071-8027619
071-2592451

කලවාය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

කුකුා ළගම
පුර
ඒැඒගම
කුකුා ළගම
දකුණ
මීය පාගම (ඒැ බ)
ළි කගාක්ද

ාළධ. යෙ

කතියයය

දුරකාය අ කය

ඩී මම් මච් මස්ථ පී දස්නා,
ක ම,ා
ඩබ් මස්ථ ආ්ය ි,ඒ්යධ්න
මි,
ඩබ් මස්ථ ාක් ගමාක ම,ා

ා කුස්ථඒත්් කාඒාන

071-1309308

ඒැඒගම ා කුක් ගකාස්

071-7415717

ා ේඒැකකඳුර කාඒාන

071-8659753

ඩී මම් මච් මස්ථ පී දස්නා,
ක ම,ා
ඩබ් මස්ථ ආ්ය ි,ඒ්යධ්න
මි,

ා කුස්ථඒත්් කාඒාන

071-1309308

මීය පාගම පප ්ැපැක
කා්ය,ාා, නිකා ගුඩ
හ්දි, කාඒාන
ා ේඒැකකඳුර කාඒාන

071-4316619

ස්ම්පුර කාඒාන
117/3 ා කුස්ථඒත්්
කාඒාන
බී/35 සී සිදු.ළි ක, පාර
නිස් මගා
මම්බගමඒත්් කාඒාන

071-5576315
071-4468815

ා කුස්ථඒත්් කාඒාන
පප ්ැපැක කා්ය,ාා,
ා ේඒැකකඳුර කාඒාන
මම්බගමඒත්් කාඒාන

071-1599661
071-0960408

ා කුඩිටරළිලික්
ද (ඒැ බ)
ිාුඒාංා ගුඩ
කාඒාන
බ හිර
ා ේඒැකකඳුර

ඩබ්

මස්ථ ාක් ගමාක ම,ා

ස්ම්පුර
්පස්ථස්රක්ද
හඟරාංගා

ඕ ටී මම් ජී සී ා ටරමරත්න
ම,ා
ා ක් ග මච් සුමි්ා මි,
ජී ීම ආ්ය දම,් ම ා ම,

කාඒාන/නැ(ඒැ
බ)

ඕ ටී මම් ජී සී ා ටරමරත්න
ම,ා

සින්පාා ම,ා
ස් ළි සී ශ්රීඒ්යධ්න මි,
ඩබ්

ි,සිාංහ ම,ා
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දවුගාගම
ා දකා ගුඩ
බ හිර
ඒුරාඒ
ා දකා ගුඩ /නැ
ා ඒම්ිම,ා ගුඩ
(ඒැ බ)
ා කුස්ථඒත්්
ඒැශදාගා/ බ
(ඒැ බ)
ගඟාගමුඒ
කුඩඒ
ඒැශදාගා
නැා ගනහිර
කුඩුමීය න්,
පනාා පුා
හපුා ගුඩ

ඩබ් පී ජී සී ්ා.ණි මි,
ා ක් ග ීම ජී ආ්ය ගුණා ස්කර
මි,
මච් ඩබ් ආ්ය පුකථපකුමාර
ම,ා
ඩබ් මස්ථ ප්රි,ද්යශය සනී මි,
පී ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා

98/1 මනාන කාඒාන
ා දකා ගුඩ කාඒාන

071-7596750
071-1799837

ස්ාම, ා දාා හන කාඒාන

072-4748440

ා ේඒැකකඳුර කාඒාන
ා ඒම්ිම,ා ගුඩ කාඒාන

071-1133625
071-4468833

පී
ළි

ා ඒම්ිම,ා ගුඩ කාඒාන
ා ඒම්ිම,ා ගුඩ කාඒාන

071-4468833
071-1187512

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ගඟාගමුඒ
නාඒා ප,න
ා කුඩිටරළිලික්ද කාඒාන
ා ඒම්ිම,ා ගුඩ කාඒාන

071-4468769

කහාං්ැ්න ඒැශදගා
ා නු 276 කත්ාාන
ා පුුළි ක,
ස්ම්පුර කාඒාන

071-3675450
071-4468767

කත්ාාන ා පුුළි ක,

071-7175967

ගකා පුත්්ා හන
ා පුුළි ක, කාඒාන
ගුණදාස් හාකා මෝා
මා බ්ස්ා ා පුුළි ක,
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
රඹුක
පප ්ැපැක කා්ය,ාා,
රඹුක රක් ගඒාන
කත්ාාන ා පුුළි ක,

071-4310733

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
ා දුා කක්ද

071-4430790

ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා
සුමනා ස්න ම,ා
මච් ආ්ය සින්ා ස්ෝම ම,ා

මම් මම් මක ජී ගුණරත්
න ම,ා
පී සුමනා ස්න ම,ා
ම් මම් කිත්සින් ම,ා
මම් මමි් ධ්්යමසින් ම,ා

ා පුුළි ක,
දකුණ (ඒැ බ)
ාළුඹක්ද

ා ක් ග ඩබ් මයි මස්ථ ද,ාන්
ද ම,ා
ඩබ් ා ක් ග මස්ථ කුමාරසින්
ම,ා
ා ක් ග මමිාා මි,

ා පුුළි ක,
පුර
රඹුක

ඩබ් මයි සී ක.ණාරත්
න මි,
ඩී ආ්ය මම් ස්මාධි මි,

්ණා බා

ටී මම් ස්මාදාස් ම,ා

කත්ාාන

ඩබ් ා ක් ග මස්ථ කුමාරසින්
ම,ා
ඩී ආ්ය මම් ස්මාධි මි,

ා දුා කක්ද
(ඒැ බ)

071-2198464
071-1187512

071-2143154

071-6091536
071-4430790
071-7176611
071-7175967

දේකොදේලොන්ය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ාළධ. යෙ

කතියයය

දුරකාය අ කය

බුළුා ්ු
රාංා හු කක්ද
ස්ා ේන්,
ාත්්ෑක්ද

යූ මස්ථ ස්ක්රම ම,ා
මස්ථ මච් මමරා ස්න ම,ා
ා ක් ග ඩී සී මකකා් ම මි,
මස්ථ මම් මස්ථ ා ේ ස්ා ේසිාංහ
මි,
ආ්ය මම් ඩබ් ා ක් ග දිවුකඒැ
ඒ මි,

්ැ්නළි ස්ා ේන්,
පනගමුඒ බුළුා ්ු
නඒ නගර, ා කුා ාු්න
40/2 දාම්ා බ්ා ගුඩ ස්ා ේන්,

077-4391011
077-9131271
077-3983791
071-2219312

325/ ඇකාබඩා හන
බුළුා ්ු

077-0714125

ා පුශදන
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ඇරෑා පෝ.ඒ
,ක් ගමඩිත්්
ා කුා ාු්න
බුත්ක්ද
මඩුඒ්ා ඒා
පැරණිගම
න්දනගම
කෑකා
ා බුරළුඒා ගමයි
න
මඹගහ,ා,
පුපුාකැ ක,
හක් ගා බලිආර
කුඹු.ගමුඒ
දා ේමඩ
ා හනැවා ගුඩ
ා හාපඩක්ද
ා ඒා කඒුා ගු
ඩ
පකාඳුඒාඒ
දාපා ්

ඩබ් මච් ජී ද,ාරත්න
මි,
මක ා ක් ග මස්ථ ා ප්රම මාක
ම,ා
ා ේ ා ක් ග ඥාණසීා ම,ා
ා ක් ග මස්ථ කුමාරරත්න
ම,ා
මච් ආ්ය ජී ි,රත්න ම,ා

479/1 ාඹුකහි ක්ැ්න
බුළුා ්ු
බ හිර කාටුඒාඒ
ුම්ා මෝදර
නඒ නගර, ා කුා ාු්න
728 ඇළ ාහා
ා කුා ාු්න
138/4 ඇළ ාහළ
මඩුඒ්ා ඒා ා කුා ාු්න
මම් ා ප්රම මාක ම,ා
පහළා ගුඩ කෑකා
ා ක් ග ඩී මස්ථ ආන්,රත්න 305/2 හබරාා හන
ා ම,
ස්ා ේන්,
ා ක් ග ඊ මම් ම් මක කන බුත්ක්ද ා බුරළුඒා ව
්ා,ක මි,
මයින

077-4829507

ඩබ් ළි,සින් ම,ා
ඩබ් ා්ා ්රස්ථන ම,ා

ා කෝටරපක්ද ඕමකා ටර
506/1 මාරම්ඩි,ගම
කෑකා
ජී මක මක නිස්ාංස්ාා මි, ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,
හක් ගා බලිආර
බී ඩී ි,සිාංහ ම,ා
188/බී/1 ඒැවුකපන
හකස්්න ා ගුඩකා ඒා
පී ඩබ් මක ස්්ාරණා ව 154/1 ාක් ගමිණී ,ක් ගමඩිත්්
ම,ා
බුළුා ්ු
මස්ථ මච් ආ්ය ස්මරනා, 248/3
මඟු.ඒාඒා ආරච්චිකුඹුර
ක මි,
බුළුා ්ු
මස්ථ මච් මම් මිහිරානි ා ම, ා දම කැ ක, ස්ා ේන්,
242/ /1 හකස්්න
ා ක් ග.මම්.ඩී.ා්දානි මි,
ා ගුඩකා ඒා

071-6173115
045-5675930

පී මම් ස්ක්රමරත්න ම,ා

077-1503169

ා දුරපා ්
ා මුරඒාඩි,
ඕමකා ටර
කැම්පා ්

ආ්ය ජි ා ක් ග මස්ථ රූබසිාංහ
මි,
ඩී මම් මස්ථ ා ප්රමරත්න
ම,ා
මච් ඩබ් දිස්ානා,ක ම,ා
පී ඩී පී පත්ුඒා ව මි,
ඩී ා ක් ග ගුණරත්න ම,ා
ගමඇ මා ව ම,ා

ඒාකඩ

මස්ථ පී ඩි ස්ා ේඒ්යධ්න මි,

ා කෝටරපක්ද

61 ා ක් ග දික් ගඒා
ා කුා ාු්න
276 ා බුරළුඒා ව මයින
රක් ගඒාන
19/1 බණ්ඩාර රූටරප
ඕමකා ටර
39/බී/2 ා දුරපා ් ඕමකා ටර
123 ා කම්පා ් ඕමකා ටර
47/ ා දුරපා ් ඕමකා ටර
ා කෝටරපක්ද හීන කමුකා
ඕමකා ටර
බුත්ක්ද ා බුරළුඒා ව
මයින
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071-8355784
077-2876924
076-7580231
071-2873661
077-1457816
076-6349849
071-2667766

071-7101714
071-5740805
071-2875252
077-9031727
071-2960720
078-7368652

077-9421276
071-4191675
071-4191675
077-4168114
071-2937273
071-7544061
071-3666616

ඇමුම්ෙ 04
ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොකතසිදේේ ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ස්ම්බන්ධ කරග ෙැකි ළධලධා/ න්
දිස්ථත්රි්වකදේේ ප්රධාය දේපොකතස්ථ ළධලධා/ න්
යතුර

යෙ

නිා ,ුිය ා පුලිස්ථප ම
රත්නපුර/කෑගකා
ා ේකථශ ා පුලිස්ථ මධිකාරී
ා පුලිස්ථ මධීකාරී දිස්ථත්රික් ග I
ා පුලිස්ථ මධිකාරී බාාංා ගුඩ
ා පුලිස්ථ මධිකාරී ඇිමලිළි ක,
ස්හකාර ා පුලිස්ථ
මධිකාන් - දිස්ථත්රික් ග II

කාර්යාල දුරකාය
අ කය
045-2222665

ා ක් ග මස්ථ බී ා රුහා්
ඩ,ස්ථ මහ්ා
ස්ම් , ඒර මහ්ා
ජී මම් ි,රත්න මහ්ා
ඩි ා ේ ඇුාත්මුදලි
මහ්ා
මක ා ක් ග ඩි මනික
ප්රි,්් මහ්ා
ඩි මස්ථ ඩි ීමරසිාංහ මහ්ා

ජ ගෙ දුරකාය අ කය
071-8591035

045-2222228
045-2222208

071-8591396

045-2283594

071-8591387

047-2230227

071-8591392

-

-

රත්යපුර දිස්ථත්රි්වකදේේ දේපොකතස්ථ ස්ථාාය ියළිබඳ දේ ොරතුරු
දේපොකතස්ථ ස්ථාාය
රත්නපුර
ඇිමලිළි ක,
ඇහැලි,ා ගුඩ
කහඒත්්
බා්ා ගුඩ
ඒැලිා ගා පුළ
කාඒාන
නිස් මගා
රක් ගඒාන
ා ගුඩකා ඒා
ා ේඒැකඒත්්
කු.ස්
කින්ඇකා
ම,ගම
ඕපනා,ක
කකා ්ු
ළි්නඒා
කුමේ කගා
පනාමුර
ා කුා ාු්න
පඩඒාඒ
සින්පාගම

දේපොකතස්ථ ස්ථාායාධිපතිචදේේ යෙ
ා ේ ා ක් ග මක මජිත් කුමාර මහ්ා
ළි ඩබ් ා ස්නරත් සුමනපාා මහ්ා
මම් ා ක් ග නිා රෝකථ ධ්්යමා ස්න මහ්ා
ඕ ස් ා රුහා් ඕලුගා මහ්ා
 ක මම් යු බණ්ඩාර ා ්්නා කෝ් මහ්ා
ආ්ය මස්ථ මා ශය සෝක රණසිාංහ මහ්ා
මස්ථ ා ක් ග සි ා ේ ද,ාඒාංශය ස මහ්ා
ළි මම් ා ේ ාම්ලි පලිා හන මහ්ා
ම් නිා රෝක් මා බ්ා කෝ් මහ්ා
යු ළි ඊ බණ්ඩාර ා නළුම්ා දණි, මහ්ා
මම් ළි රාංජිත් මිණිපුර මහ්ා
ළි කුාුාංග මහ්ා
ඩබ් මම් ා ේ මස්ථ බණ්ඩාර මහ්ා
ා ක් ග රාංග ා පා ්යරා මහ්ා
ා ේ මම් ආ්ය ස්මරසිාංහ මහ්ා
මස්ථ
බණ්ඩාර සුරීමර මහ්ා
ා ක් ග මස්ථ ා හමේ කආරච්චි මහ්ා
මම් ජි යු ඒස්්් මාහා කෝ් මහ්ා
ළි ම ිගත් මමරඒාංශය ස මහ්ා
 ක ම් ද සිකඒා මහ්ා
ඩබ් මම් ා ේ බණ්ඩාර මහ්ා
මම් ඩි ඩබ් ළි නානා,ක් ගකාර
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කාර්යාල දුරකාය
අ කය
045-2222897
047-2230223
036-2258390
045-2270488
045-2287422
045-2271222
045-2255922
045-2279223
045-2246231
045-2240323
045-2226122
045-2262223
045-2265822
045-2250122
045-2270122
045-3471050
045-2050096
047-3489290
047-3489294
045-2260222
047-2233222
045-3471122

ජ ගෙ දුරකාය
අ කය
071-8591385
071-8591405
071-8591402
071-8591393
071-8591388
071-8591391
071-8591398
071-8591399
071-8591394
071-8591395
071-8591386
071-8591401
071-8591403
071-8591397
071-8591389
071-8591390
071-8592108
071-8591406
071-8591408
071-8591407
071-8591409
077-3352730

යුධ ෙමුදා ළධලධා/ න්
යුධ ෙමුදා කඳවුර - කුරුවිග
යතුර

යෙ

බාා ස්නාධිප ම

බ්රිා වඩි,්ය නිහාක මමරා ස්කර

මණා දන නිාධ්ාරී

බ්රිා වඩි,්ය ි,ම්ප ම  මාකරත්න

කාර්යාල දුරකාය
අ කය
045-2262278
045-2262438
025-3898605
045-2226204

ජ ගෙ දුරකාය
අ කය
076-6907125
076-6907436

යුධ ෙමුදා කඳවුර - කඳුරුගස්ථආර
යතුර

යෙ

කාර්යාල දුරකාය
අ කය
047-2230909
047-2230528

මණා දන නිාධ්ාරී

ජ ගෙ දුරකාය
අ කය

යුධ ෙමුදා කඳවුර - පඩවලව
යතුර

යෙ

කාර්යාල දුරකාය
අ කය
047-2233202

මණා දන නිාධ්ාරී
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ජ ගෙ දුරකාය
අ කය

ඇමුම්ෙ 05

රත්යපුර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකදේේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වය
ස්භාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේපොකතස්ථ දේකොට්ඨාකය :- රත්යපුර
දේපොකතස්ථ ස්ථාායය :- රත්යපුර
අ
නු

යෙ

ාෙ ළධලධා/ 
වස්ෙ

කතියයය

ස්ම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාය අ කය
පුශගකතක කාර්යාල
ජ ගෙ

1

ජි මස්ථ මච් සුනික ම,ා

මීය හි ක,

පඩමීය හි ක,,මකඒා

077-2044891

2

ඩි ා ක් ග දිපානී
ස්ම්කුමාන් මි,
ඊ ඩබ් රාංජිත් ප්රනා්දු
ම,ා

මකඒා

දාංා දණි,,මකඒා

078-6068723

මා ගුඩ මකඒා

මා ගුඩ මකඒා

071-3991545

 මන්ඒනාකැ ක,

ගා ්ගම,පැකඒාඩි,

071-1221832

5

මස්ථ පී සුස්්් ා ප්රමසින්
ම,ා
ප්රි,්් කුමාර ම,ා

ඇඹුකා දණි,

පහළඒත්්,ඇඹුකා දණි,

077-4533318

6

මා ශය සෝක පශමකුමාර ම,ා

මිහිඳුගම

ා පුකා හ්ා ගුඩ

076-7049440

7

ිම ඩි නිමක කුමාර ම,ා

දකුණු ගිලීමා ක

පඩුගුාාන,ගිලීමා ක

077-9318283

8

මච් ා ක් ග ගාමිණි ම,ා

පාා ගුඩ

්ැ්නා හන,ගිලීමා ක

071-2217759

9

මස්ථ ජීඒ් සුග්පාා
ම,්ා

ගු.බැස්ාගම

මැශා ශා ගුඩ,ගු.බැස්ාගම

077-9536363

10

ා ක් ග මම් ාහි. නිකා්
ම,ා

බාා කුටු්න

ඒැකාඒා,ගු.බැස්ාගම

077-5114580

11

පී පී  මාකරත්න ම,ා

මමුණු්ැ්න

ප්නිාා හන,මමුණු්ැ්න

071-4927069

12

මස්ථ ශය සියකාා කුමාන් මි,

හපුගස්ථ්ැ්න

පහළ ා ේඒැකකැ ක,

072-6221206

13

මස්ථ ස්ශය සථඒනාද්

ගාබඩ

ගාබඩඒත්්

077-2814147

14

ජි ඩබ් මනික ක්රිකා්්
ම,ා

රත්ගම

රත්ගම,ගකාෑකා

077-9310105

15

ඩි ස්ාගර රත්නසින් ම,ා

කුඩාඒ

කද්ා හන,කුඩාඒ

071-1605677

16

ාක් ගකථමි රත්නා,ක මි,

රත්නපුර නගර
පුර

104, ඇුකරවුම් පාර,
රත්නපුර

071-5492768

3

4

90

17

මම්
මි,

18

මස්ථ මකලිකා

ා ගුඩිගමුඒ

271 / 1 / , ර්නා ිෝ ම
මාඒ්, ා ගුඩිගමුඒ

කළිා ිානක ධ්්යමබ්දු
ම,ා

මුඒගම

171 / 15 සී, මුඒගම,
රත්නපුර

19

ටී

ස්මගිපුර

270 / 34, ස්මගිපුර මාඒ්,
රත්නපුර

20

මම් ඩී ස්හිඩ් ම,ා

මුශදුඒ

21

බී ම් ඩී ි,රත්න
ම,ා

මුශදුඒ
නැා ගනහිර

22

සී්ා රත්නා,ක මි,

නඒ නගර,

23

ා රුහා් නිා්් ම,ා

බටුා ගදර

24

ා ස්ෝමා මාා නක
මමරසූන්, මි,

රත්නපුර නගර

දුකා්් ම,ා

263 / 21 / , නගර ස්ාාඒ
ා නු: 90, සින්සුමන මාඒ්,
මුශදුඒ

071-3495719
0455785770

075-2230880

071-6579543
0452224007

නඒ නිඒාස්, 137,
හිදැකාන, රත්නපුර
21 / 2බී, දශය සා්ාාරාම
මාඒ්, බටුා ගදර
ා නු: 17, මුස්ථලිම් පකලි,
පාර, රත්නපුර

25

ඩී ස්ක්රමරත්න ම,ා

 මන්ඒානකැ ක,

පැකඒාඩි,, රත්නපුර

26

ධ්ම්මිකා මකකා් ම මි,

ා ශඒාා,ගාඒ

රණා ස්ඒන, කපුගම්ළි ක,,
කහාංගම

27

ාමත් ාම්පක ම,ා

කහාංගම

28

ා ක් ග ා ක් ග ස්මාා ස්න
ම,ා

ා කුස්ථපැාස්්න

29

සී මම් ස්ා ේරත්න ම,ා

ා ඒරළුප

30

පත්මා ා නුරගකා මි,

මාංගම්මන

31

පී ්ය ආන්ද ම,ා

32

"ාමක නිකාදි", කහාංගම
්ණිමම, ා කුස්ථපැාස්්න,
රත්නපුර

071-7500275

071-8792187
071-7646890
072-9930762
0452229019
071-3168127
071-9193432
0455674925
071-3400928

ශ්රී පාාබශදා

32 / 3, ස්ම්ා පා දස්,
රත්නපුර
126 , මාංගම්මන පාර,
රත්නපුර
මහඒත්්,ශ්රී පාාබශදා

පී සුමනපාා ම,ා

සින්පාගම

බාඒන, ශ්රී පාාබශදා

071-3841514

33

ජී රනීමර ම,ා

මාපාාන

මාපාාන, ශ්රී පාාබශදා

077-4254804

34

ා ේ පී ා ක් ග නඒරත්්
ම,ා

කැ ඒා

ඇකාක්ද, ගිලීමා ක

077-4925128

91

071-7124845
071-2456917

කුරුවිග ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකදේේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධවය ස්භාපතිචවරුන්දේේ
විස්ථ ර
දේකොට්ඨාකය :- කුරුවිග

දේපොකතස්ථ ස්ථාායය :- කුරුවිග
අ
නු

යෙ

1

ා ක් ග පී මස්ථ මකකා් ම
මි,
බී
ස්රත් බාාසූන්, ම,ා

127 සී,
ා මා ්න්ළි ක,
කත්ා ගුඩ

මක

156 / ඕස් කගම
146 / බී,
ා බෝධිමළුඒ
පරකඩුඒ

2

3
4

මමරුාංග ම,ා

5

පී මච් සුග්පාා ම,ා
ඩබ් ටී ා ්යණුකා දම,් ම
මි,

6

දමි්ද නාා්ද ම,ා

7

ාෙ ළධලධා/ 
වස්ෙ

කතියයය
ා මා ්න්ළි ක,,
පරකඩුඒ
ගකා ක් ස්හාර මාඒ්,
කත්ා ගුඩ ිනපද,,
කු.ස්
ඕස් කගම, පරකඩුඒ
පඩ්ාාස් ක,, පරකඩුඒ
නාමකා දනි,, පරකඩුඒ

ස්ම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාය අ කය
පුශගකතක කාර්යාල
ජ ගෙ
071-5153867
071-4164009

071-7279084
075-7375580
077-5610177

මච් ජී ගාමිණී ස්රත් ම,ා

159 සී,
මක් ගනැලි,්ා ගුඩ
හකා ටර

මිකාගස්ථ්ැ්න
හකා ටර, ා දුඩම්ා ටර

077-9958170
072-4650767

8

කුමාර රත්නා,ක ම,ා

155 බී, ා දකගමුඒ

දළදා මාඒ්, ා දකගමුඒ

077-1354004

9

ඊ ඩී න්දා ස්න ම,ා

්ාාස් ක,

්ාාස් ක,, මකාාඒා

072-6585556

10

ආ්ය

ඒළදුර

ගී්ානි මි,

මුකා්ා හන, ඒළදුර

071-5680312

ඇලපා ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකදේේ ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධවය
ස්භාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර
දේකොට්ඨාකය :- ඇලපා 



ස්ථාායය :- ඇලපා


අ
නු

යෙ

ාෙ ළධලධා/ 
වස්ෙ

1

ඒයි ුසි්ා කුමාන් මි,
මම්
මයි මැණිා ක් ග
මි,
ඕ ා ක් ග ්මරා දම,් ම
මි,
ා ක් ග ා්්රානි
මකකා් ම මි,

187 රශදැකා
188 බී - ස්ම්ගම

2
3
4

කතියයය

185 / ,
පකා ාා ගදර

දිමි,ාඒ, දම්බුළුඒන
ගකගමුඒ, කරාංා ගුඩ,
රත්නපුර
,හා, කරාංා ගුඩ,
රත්නපුර

බඩකඩ

ගින්පාගම, පඩනින්ඇකා

92

ස්ම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාය අ කය
පුශගකතක කාර්යාල
ජ ගෙ
072-9569431
071-8243454
071-6879669
071-2212577

5

ආ්ය
ඩී ි,්්
රණීමර ම,ා

පාාා ඒා

071-5911235

පාාා ඒා, පඩනින්ඇකා

බී පස්ාා ස්න ම,ා
ආන්ද ීමරා කු් ම,ා

183 / ,
ා කු ාමුකා
නින්ඇකා

9

ා ක් ග ඩී මා බ්රත්න ම,ා
ීම
නිමක ි,ීමර ම,ා

මගු.ා ගුඩ
184 / , ා ේරගම

කැකුළ, පඩකරස්
මලුපත්ගා, පඩනින්ඇකා

10

ජී ඩබ් රත්න මාක ම,ා

දිගාන

ප්නිා, පඩනින්ඇකා

072-3035354

11

ම් මච් මක මාංගා ද
සිකඒා ම,ා

183 / සී,
ගඟුකස් ක,

ාක් ගමිණි නිඒස්, ඇාපා්

071-1501589

ා ක් ග පී නලි්ා
ප්රි,ද්යශය සනී මි,

185, ඇාපා්

මීය ගහා ඒා, කරාංා ගුඩ

072-8671330

13

ආ්ය

ා දකාබඩ 188

ා දකාබඩ, කරාංා ගුඩ

071-3434870

14

ා ක් ග මම් රත්නසිාංහ ම,ා

කහඒත්්

කහඒත්්,දම්බුළුඒන

071-6027344

15

ා රෝහිණි ඒඩුා ව මි,

හකා දුළ

බලිබත්ා ගුඩ

071-8848195

16

ා්්රා ා කුස්ථපැාඒත්්
මි,

මමුඒා

මා ගුඩ
මමුඒා,රත්නහාංගමුඒ

071-5629812

මච් ඩී ද,ාන්ද ම,ා

ා කා ස්කඕස් කගම

ා කා ස්කඕස් කගම

6
7

8

12

17

සින්පාා ම,ා

18

ස්ජි්ා ා රෝහිනි මි,

කරාංා ගුඩ

072-7225554

මළුකැ ක,, රත්් හාංගමුඒ
මක් ගකර 50, නින්ඇකා,
පඩනින්ඇකා

ස්හාර කරාංා ගුඩ

93

071-0197808
077-6939676
071-9419445

0453458668

071-9347944

ඇමුම්ෙ 06
ආපදා කළෙයාකරණයග ස්ම්බන්O අදේයකුත් දේස්ේවා ස්පයය ආය යයන් ස්ම්බන්O
කරග ෙැකි යාොවකතය
රත්යපුර දිස්ථත්රි්ව දේමකම් කාර්යාලදේේ ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි ළධලධා/ න්
අනු

ළධලධාරියාදේේ යෙ

1

මාානී ා ාුකුා පෝ්ාගම මි,

දිස්ථත්රික් ග ා කකම්

දේස්ේවා ස්ථාායදේේ
දු.අ
045-2222235

2

පී ඩබ් ද,ාන්ද ා කුළඹගම
මහ්ා

ම මා ්යක දිස්ථත්රික් ග ා කකම්

045-2222236

071-2143021

045-2222140

3

බී මච් මස්ථ ධ්නඒ්යධ්න මි,

ස්හකාර දිස්ථත්රික් ග ා කකම්

045-2222141

071-8675166

045-2222141

4

මස්ථ ඩී ඩී ප්රනා්දු මහ්ා

ප්රධ්ාන ගණකාධිකාන්

045-2222420

071-6379875

045-2222142

5

ඩබ් පී ස්ම් මාක මහ්ා

මධ්යක් ගක (ක්රම ස්ම්පාදන)

045-2226000

071-8254969

045-2226000

6

ම පී ා්්රපාා මහ්ා

ප්රධ්ාන මාය්්ර ස්ගණක

045-2230404

071-3873591

045-2230404

7

මච් ඩී ස්්රසිාංහ මහ්ා

දිස්ථත්රික් ග දිස්නැගුම මධ්යක් ගක

045-2223688

071-9919696

045-2223688

8

බී මම් යු බී ස්රත් ා්්රසින්
මහ්ා

දිස්ථත්රික් ග කෘෂික්යම මධ්යක් ගක

045-2231228

071-8241169

045-2222140

දිස්ථත්රික් ග ාාංජිා ්.

045-2226033

071-8411047

045-2222141

9

සී ක.ණා මාක ා මනස්,

යතුර

ජ ගෙ දු.අ

ෆැ්වස්ථ

071-4423760

045-2222140

10

ප්රි,්් ි,ා ස්න මහ්ා

ස්හකාර පුපුරණ ්රඒය පාාක

045-2222826

077-6219371

045-2222141

11

මම් ම් ම් ස්ා ේසින් මහ්ා

කළාප ාාර ස්හකාර ා රජිස්ථට්රා්ය
ා ිනරාක

045-2222238

071-8076556

045-2222238

12

ම් යු නඒරත්න මි,

ාඩම් ා රජිස්ථ ා්ය

045-2222833

071-8061903

045-2222238

ස්හකාර මධ්යක් ගක(ාඩම් පන්හරණ
ස්ැාසුම්)

045-2225781

071-4193793

045-2222140

13

ඩි නූා ටරා හඒා

14

මස්ථ මච් මුදි් මාංජුා මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක(ආපදා)

045-2222991

077-3957877

045-2222991

15

මච්

ස්හකාර මධ්යක් ගක(කුඩා ඒයාපාර)

045-2230703

071-6101616

045-2222140

16

ජි ීම මා නෝරත්න ම,ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක(කුඩා ඒයාපාර)

045-2230703

071-6105072

045-2222140

17

ඩබ් පී ම් ස්ා ේසිාංහ මහ්ා

ගණකාධිකාන්

045-2222420

071-8107626

045-2222142

ඩි කුමාරරත්න මහ්ා

94

18

මච් ජී ම් ප්රදීටර මහ්ා

ගණකාධිකාන්(දිස්නැගුම)

045-2223688

071-8095889

045-2223688

19

බී පී ද,ාඒාංශය ස මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක(ක්රම ස්ම්පාදන)

045-2222870

077-1670740

045-2226000

20

පී ස්ා රෝජිනී මි,

ස්හකාර මධ්යක් ගක(ක්රම ස්ම්පාදන)

045-2228225

071-8337997

045-2226000

21

ඩබ් මච් ඩ,ස්ථ මහ්ා

ස්හකාර මධ්යක් ගක(ක්රම ස්ම්පාදන)

045-2222870

071-8018024

045-2226000

22

මම් ා ක් ග කුමාරනා,ක මහ්ා

පන්පාාන නිාධ්ාන්

045-2222141

071-7405022

045-2222141

23

ආ්ය මම් මස්ථ රත්නා,ක මහ්ා

දිස්ථත්රික් ග ස්ම්බ්ධීකරණ නිාධ්ාන්

045-2224220

077-7879548

045-2222140

24

පී ස්මාා ස්න මහ්ා

කා්ය,ාාර නිාධ්ාන්(මිනුම් කක
ප්රමි ම හා ා ස්ඒා)

045-2226299

071-5621390

045-2226299

25

පී බී ිනක ප්රස්ාශ මහ්ා

ා ේකථශ ස්ම්යශය සන නිාධ්ාන්
(පාන්ා ාෝගික ා ස්ඒ්ා මධිකාන්)

045-7755455

077-0106600

045-2222140

26

ා හමාක ධ්්යමා ස්න මහ්ා

ා මෝ ්ය රා පන්ක් ගකක

045-2222481

071-4195485

045-2222140

27

බී ජී කුමාන් ා ප්රමා්ා මි,

ා ේකථශ ස්ාංයා ා කනඥ

045-2222195

071-4396564

045-2222195

28

ටී මම් පී කුමානා,ක ම,ා

ස්ගණන මධිකාන්

045-2222456

071-4409001

045-2222456

29

සිසිර කුමාර ඒ්නිආරච්චි ම,ා

ප්රඒෘත් ම නිාධ්ාන්

045-2224657

071-4324034

045-2224657

රත්යපුර දිස්ථත්රි්වකදේේ ප්රාදේශීය දේමකම්වරුන්
අනු

ළධලධාරියාදේේ යෙ

1
2
3
4
5
6

සී මම් ා කෝමේ ඒත්් මි,
සුරාංගි පී ස්මරසිාංහ මි,
ආ්ය මච් මස්ථ දිස්ානා,ක මි,
ඊ ම් ද,ාරත්න ම,ා
දිලිනි ධ්්යමදාස් මි,
බී මම් බී මම් බටුා ගදර
ම,ා
මස්ථ දික.ක් ග මි,
ආ්ය මච් ඩි ාමිා කුමාර ම,ා
මයි ආ්ය මම් ළි ඩී ාලුක් ගකුඹු
ර මි,
බී ටී ජී මයි ක.ණාරත්න
මි,
ාක් ගෂිකා මිා ගකආරච්චි මි,
බී ටී ජී මයි ක.ණාරත්න
මි,
ජී ඩී මක පද, කුමාන්
ා මනස්,

7
8
9
10
11
12
13

යතුර

දේකොට්ඨාස්ය

ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම් (ඒැ බ )
ප්රාා ශීය, ා කකම්
95

රත්නපුර
රත්නපුර
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
කු.ස්

දේස්ේවා
ස්ථාායදේේ දු.අ
045-2222237
045-2223086
036-2258001
036-2258101
045-2264538

ජ ගෙ දු.අ

කු.ස්
ඇාපා්
ඇාපා්

045-2262228 071-8463237
045-2230038 071-8110673
045-2222958 071-4420844

කින්ඇකා

045-2265128 071-4468812

ඕපනා,ක
ඕපනා,ක

045-2271038 071-4927027
045-2271338 071-7761976

කහඒත්්

045-2271038 071-4927027

කාඒාන

045-2255238 071-8748372

071-8193590
071-4445184
071-4468664
071-7877518
071-4477755

ෆැ්වස්ථ

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

පී ම් ස්මාසූන්, මි,
මම් මස්ථ මඒ් ම
ා ස්නාරත්න මි,
මස්ථ ටී ප්රි,ාංකා මි,
ඒස්්් ගුණරත්න ම,ා
මස්ථ ආ්ය කණ්ඩම්ිම මි,
බී මස්ථ ජී .ඒ්සින් ම,ා
ම් ඩි ළි රණසිාංහ ම,ා
මයි මච් පී පද,කා්් ම,ා
ාම්ළික නිා රෝකථ ධ්්යමපාා
ම,ා
මමිා ස්ා ේරත්න ම,ා
ා ේ මක සී ා ක් ග ි,සිාංහ ම,ා
ඩි පී ඡී ා ්යණුකා මි,
මස්ථ මම් ඩී සි ස්මරා ස්කර
ම,ා
ජි ජි නිා්් ීමරසූන්, මි,
මනුරාධ් ි,ා කුඩි ම,ා
මච් මම් මච් බණ්ඩාර ම,ා
මම් ජි ි,ා කුඩි ම,ා
සී මම් ා කෝමේ ඒත්් මි,
සුරාංගි පී ස්මරසිාංහ මි,
ආ්ය මච් මස්ථ දිස්ානා,ක මි,
ඊ ම් ද,ාරත්න ම,ා
දිලිනි ධ්්යමදාස් මි,
බී මම් බී මම් බටුා ගදර
ම,ා

ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්
ප්රාා ශීය, ා කකම්
ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම්

කාඒාන

045-2255987 071-8040743

නිස් මගා
නිස් මගා
ඇිමලිළි ක,
ඇිමලිළි ක,
ා ගුඩකා ඒා
ා ගුඩකා ඒා
පැකමඩුකා

045-2279438
045-2279150
047-2232432
047-2230232
045-2240238
045-3464491
045-2274538

071-8215812
071-1894618
071-4500909
071-4539540
071-8031600
071-6191552
071-8460344

බාාංා ගුඩ
බාාංා ගුඩ
ාඹුකා ටර
ාඹුකා ටර

045-2287538
045-3465847
045-2286638
045-2287236

071-8661776
071-4400338
071-1041747
071-4431211

ා කුා ාු්න
ා කුා ාු්න
ම,ගම
ඒැලිා ගා පුළ
ඒැලිා ගා පුළ
රත්නපුර
රත්නපුර
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
කු.ස්

045-2260237
045-2260238
045-2250090
045-2227038
045-2227170
045-2222237
045-2223086
036-2258001
036-2258101
045-2264538

071-8356903
071-4937309
077-7263789
071-8134122
071-2372505
071-8193590
071-4445184
071-4468664
071-7877518
071-4477755

කු.ස්

045-2262228 071-8463237

රත්යපුර දිස්ථත්රි්ව ගරු පාර්කතදේම්න්තු ෙැතිච ඇෙතිචවරුන්
අනු
1

යෙ

2

දුා ්කථ ග්ක්ද මැ මුමා ආපදා
කළමනාකරණ
ග. නිා ,ෝිය
මමා්ය
ක.ණාරත්න පරණස්්ාන පා්යලිා ම්්ු
මැ මුමා
ප්ර මස්ාංස්ථකරණ
හා ිනමාධ්ය
ග. නිා ,ෝිය
මමා්ය
ස්ා ේුාංග
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ග.
පා්යලිා ම්්ු
ම්ත්රී

3

4

්ා්ා මුා කෝරළ
මැ මනි,

යතුර

ස්ා ශශය ස රැකි,ා
ග. මමා්ය

කතියයය

රාජකාරි දු.අ

නඒ පනාඒැ්න
ා ත් ඒත්්
කහඒත්්
ම ි ප ප්රධ්ාන
කා්ය,ාා,
ා කලි් ස්දී,
පැකමඩුකා
ා කෝස්ා මස්ළ
 මන්ඒානකැ ක,
රත්නපුර

045-2274287

ා කුළඹ පාර
ා ඒරළුප
රත්නපුර

045-4915251

96

දේපෞශගකතක දු.අ

ෆැ්වස්ථ

077-921227

045-2274287

045-2275617 077-8414019

045-4545274

071-2220476
071-8079688

071-8144589

045-2233336

5

ා හකා් ස්්ාරණ
මැ මුමා

6

ඩබ් ඩි ා ේ ා ස්ා නස්රත්න
මැ මුමා

7

පස්ත්රා ා ශීම ඒ්නිආරච්චි
මැ මනි,

8

ා ප්රමාාක ි,ා ස්කර
මැ මුමා

9

ඒාසුා ශඒ නානා,ක් ගකාර
මැ මුමා

10

ිානක ඒක් ගකුඹුර මැ මුමා

11

ටී රාංජිත් ා ස්ුයිස්ා
මැ මුමා

අනු
1

යෙ

2

මුා කුමාර
රාු බශධ්
මැ මුමා

රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ග.
පා්යලිා ම්්ු
ම්ත්රී
කම්ක. හා
ඒෘත් ම, ස්මි ම
ස්බත්ා හා
ස්බරගමුඒ
ස්ාංඒ්යධ්න ග.
මමා්ය
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ග.
පා්යලිා ම්්ු
ම්ත්රිනී
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ග.
පා්යලිා ම්්ු
ම්ත්රී
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ග.
පා්යලිා ම්්ු
ම්ත්රී
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ග.
පා්යලිා ම්්ු
ම්ත්රී
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ග.
පා්යලිා ම්්ු
ම්ත්රී

නඒ නගර,
ඇිමලිළි ක,

045-2241171

071-4453509

045-2241383

ා ගුඩගම
පැකමඩුකා

045-2274142
045-2226196
011-2368175

071-8015185

035-2223841

න්කා හන
පැකමඩුකා

045-2275815
045-2275585

071-8275347
071-6421915

හකකදලි,
නිස් මගා

077-3997474
045-2279173

077-3583382

ස්න,ාාාංකාර
මාඒ් ා කුළඹ
10

077-7549744

036-2258087

ධීරාන්ද
මාඒ් ඇාපා්

071-8291600
045-2230497

045-2225968

මස්ථාඹුා
ා ගුඩකා ඒා

077-7638728

045-2240654

045-2279173

ස්බරගමුව පළාත් ස්භාදේේ ගරු ෙැතිච ඇෙතිචවරුන්

3

මහීපාා ා හරත්
මැ මුමා

යතුර

ස්බරගමුඒ පළාත් ග.
ප්රධ්ාන මමා්ය

පළාත් මා්යග ාමීය ,
, ක්ා පහසුකම්
ක්රීඩා ස්ාංාාරක හා
ා ,්ඒන ක යුු ග.
මමා්ය
ප්රාාත් ාාණු
පළාත් මධ්යාපන
මුණිප්රි, මැ මුමා ා ්ුරු. ්ාක් ගකණ හා

කතියයය

රාජකාරි දු.අ

දේපෞශගකතක දු.අ

මාංක 76
ෆැ්සිස්ථ
ා මුාමුා ්ය
මාඒ්
කෑගකා
ා ගෝණකුඹුර
ා ාකා ාෝළි ක,

045-2222367
035-2222697

077-7379311
045-2222186
035-2223078

045-2222172
045-2228472
045-2223287

077-7239749
045-2229069

මින්ස්ථඒත්්
බාාංා ගුඩ

045-2228042

077-9102001
045-2287306
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ෆැ්වස්ථ

045-2228042

ස්ාංස්ථකෘ මක ක යුු
ග. මමා්ය
ස්මාි සුබස්ාධ්න
පන්ඒාස් හා
ළමාරක් ගකක ාම
ස්ාංඒ්යධ්න හා ාමීය ,
ක්යමා්් ග. මමා්ය
ාඩම් කෘෂික්යම
ඒාන්මා්යග ස්ත්ත්ඒ
නිකථපාදන ා ස්්ය
පන්ස්ර හා ධීඒර ක යුු
ග. මමා්ය

4

රාංජිත් බණ්ඩාර
මැ මුමා

7/10 ක්රීඩා
ළි ක, පාර
මුශදුඒ
රත්නපුර

045-2223126
045-2231807

077-3534343
045-2231807

5

ශ්රී ාාක
ස්ක්රමසිාංහ
මැ මුමා

ා හමේ කමුකා
කෑගකා

045-2222352
035-2221332
035-2221330
011-2632666

077-7580584
072-7580584

අනු
1

යෙ
මභී් ඒනසු්දර ම,ා

යතුර
දිස්ථත්රික් ග නිාධ්ාරී

2

ළි මම් ම.ණ ස්මරුාංග ම,ා

ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්.

3

මච් ිම ද ා ස්ුයිස්ා ම,ා

දිස්ථත්රික් ග නිාධ්ාරී

4

ආ්ය ආ්ය ි,රත්න ම,ා

5

ා ක් ග ළි ාමි්දි ාුන්කා මි,

නිා ,ෝිය
ස්ාමානයාධිකාරී
ාාංජිා ්.

6

ිම

ප්රධ්ාන ාාංජිා ්.

7

ඒජිර මා හකථ ම,ා

ශය සාා ස්ධ්ා,ක

8

මම් ා ක් ග ා ස්ෝමරත්න ම,ා

ප්රධ්ාන නිාධ්ාන්

9

ප්රාා ශිය, ා ස්්ය
ා ස්ඒා මධ්යක් ගක

10

දඒදය
ම් ජි මස්ථ පණ්ඩි්රත්න
මහ්ා
මම් ම් මස්ථ මහානාම ම,ා

11

මස්ථ කු.ටරපුආරච්චි ම,ා

12

ඩබ් ජි කුමාර ගමැ මා ව
ම,ා
මම් ජි මහි්ද ගුණරත්න
ම,ා
ජි ආ්ය කුාසින් ම,ා
පී ඩබ් ද,ාරත්න ම,ා

පළාත් මධ්යාපන
මධ්යක් ගක
ස්හකාර ා කුමස්ාන්ස්ථ

රත්යපුර දිස්ථත්රි්වකදේේ දේදපාර් දේම්න්තු ො ආය ය ප්රධානීන්

13
14
15

ඩි ස්ා ේසු්දර ම,ා

දේස්ේවා ස්ථාායදේේ දු.අ
045-2222805

ජ ගෙ දු.අ
071-8627030

045-2228973

071-8040670

045-2694846 0452228654
045-2225891

071-8153178

045-2222578

071-4265032

045-2222362
045-2222362
045-5440077

071-4396985

කළමනාක.

රාජකා/  කතියයය
ිා මක ා ගුඩනැගිලි
ප්යා ේකණ ආ,්න, මාංක
308,ා පුත්ගුකස්හාර
මාඒ්,ගැ ්ගම,රත්නපුර
ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්.
කා්ය,ාා, රත්නපුර
කාළගුණ ස්දයා
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ රත්නපුර
ාාංකා ස්දුලිබා
මණ්ඩා, රත්නපුර
ිා මක ිා ස්ම්පාදන
මණ්ඩා, රත්නපුර
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,
රත්නපුර
ශ්රි ාාංකා රුකු.ස්
ස්ාංස්ධ්ාන, රත්නපුර
ගිනි නිඒන
කක, රත්නපුර
ප්රාා ශිය, ා ස්්ය ා ස්ඒා
මධ්යක් ගක කා්ය,ාා,
රත්නපුර
ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න
මධීකාන්, රත්නපුර
පළාත් මධ්යාපන මධ්යක් ගක
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ
දිස්ථත්රික් ග ා ගුස්ින ස්ාංඒ්යධ්න
කා්ය,ාා,
ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කුම්

ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
ස්මුපකාර ස්ාංඒ්යධ්න
දිස්ථත්රික් ග නිාධ්ාන්

ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කුම්
ස්මුපකාර ස්ාංඒ්යධ්න
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ

මධ්යක් ගක
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071-3805093

071-7164091

045-2226811
045-2222267
045-2228996

071-4420984

045-2222403

071-8132915

045-2222439

071-0833800

045-2230025

071-5342087

045-2222246
045-2222168
045-2255426

071-4177362
071-1260065

16
17

මච් ඩි ගාමිණි ශ්රි,ාන්ද
ම,ා
ධ්්යමසින් ම,ා

18
ඩි රාිපක් ගක මි,

දිස්ථත්රික් ග කළමනාක.
ස්හකාර ාඩම්
ා කුමස්ාන්ස්ථ
මධ්යක් ගක

19

ජි ිම

20

දඒදය ළි ඩි ා ේ ා ප්රමා්්ර
ම,ා

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක

21

ා ක් ග ආ්ය ා ේ ධ්ම්මිකා
ඒනිගසිාංහ ා ම,

පළාත් ක්රිඩා මධ්යක් ගක

22

පී ීම

පළාත් ක්යමා්්
ස්හකාර මධ්යක් ගක

23

ා ක් ග මම් මස්ථ සි ා ේරහැර
ම,ා

ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.

24

සී පී ා හමේ කආරච්චි මි,

ම මා ්යක ාාංජිා ්.

මම් පහාස්්ාන මි,

නිා ,ෝිය කෘෂික්යම
මධ්යක් ගක

25

කළමනාක.

26

දිස්ථත්රික් ග නිාධ්ාන්

27

දිස්ථත්රික් ග නිාධ්ාන්

28

නාගන්ක ා කුමස්ාන්ස්ථ

29

පුස්ථ්කාාාධිප ම

30

කළමනාක.

31

දඒදය
මස්ථ පී මයි රණීමර මහ්ා

ා රෝහක මධ්යක් ගක

32

මඩස් ඒන නිාධ්ාන්

33

මධ්යක් ගක

34
35

කළමනාක.

ස්බරගමුඒ මා්යගස්ථා මගී
ප්රඒාහන මධිකාන්,
පළාත් ාඩම් ා කුමස්ාන්ස්ථ
කා්ය,ාා,
මධ්යම පන්ස්ර මධිකාන්,
දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා, රත්නපුර
පළාත් කෘෂික්යම මධ්යක් ගක
කා්ය,ාා, මුඒගම
රත්නපුර
ස්ත්ත්ඒ නිකථපාදන හා
ා ස්්ය ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ
මුඒගම රත්නපුර
ක්රිඩා ස්ාංඒ්යධ්න
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ
ස්බරගමුඒ පළාත් ස්ාාඒ
රත්නපුර
පළාත් ක්යමා්්
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ
ස්බරගමුඒ පළාත් ස්ාාඒ
රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
මැණික් ග හා ස්ථඒ්යණාාරණ
මධීකාන්, රත්නපුර
භූ ස්දයා හා ප්ක ස්මික් ගකණ
කා්ය,ාා,
ඒන ස්ාංරක් ගකණ
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ නඒ
නගර, රත්නපුර
නාගන්ක ස්ාංඒ්යධ්න
මධිකාන්, නඒ නගර,
රත්නපුර
මහින පුස්ථ්කාා,
රත්නපුර
නිඒාස් මූාය ස්ාංස්ථාාඒ නඒ
නගර, රත්නපුර
ියක් ගකණ ා රෝහා රත්නපුර

045-2222085

071-4848230

045-2222792
045-2228083
045-2226984

071-8103578

045-2222505

071-8061972

045-2226975

071-8179420

045-3609956

071-4477679

045-2222856

071-4813124

045-2222127

071-6334411

045-2222127

071-8171037

මඩස් ඒන කා්ය,ාා,
රත්නපුර නගර බ හිර
රත්නපුර
්.ණ ා ස්ඒා දිස්ථත්රික් ග
කා්ය,ාා,
ස්මුදි ස්මූපකාර ආ,්න,
මහාධිකරණ, නඒ නගර,
රත්නපුර

045-2223340

99

071-4473794

045-2222159
045-2223139
045-2224371
045-2222171
045-2222086
045-2222957
045-2223151
045-2222261

045-2222047
045-2226556
045-2222177

077-2968128

36
37

මපන,න කෘෂි
මධ්යක් ගකක

38
39

ස්හකාර මැ මඒරණ
ා කුමස්ාන්ස්ථ

40
41

පප කුාප ම

42

ස්ාාප ම

43
44

පද් දඒදය නිාධ්ාන්

45

මක මම් ළි ඩබ් බණ්ඩාර
ම,ා

46
47

මස්ථ මච් ක.ණාරත්න
මි,
මනුාා ඒඩුා ව ා මනස්,

48

ා ේ මම් පුකථපා්ා මි,

49

කළිා ිගත් ගුණ මාක ම,ා

50

ා ක් ග මජිත් ද,ාන්ද ම,ා

51
52

යු මස්ථ මස්ථ ආ්ය ා හඒාස්ා ස්
් ම ම,ා
මස්ථ රත්නාඒලී මැණිා ක් ග මි,

53

ා ක් ග ජි සි රත්නා,ක මි,

54
55

ජි ිම ග,ා් ා ප්රමරත්න
ම,ා
මම් මච් සීාඒතී මි,

56

මස්ථ

චි්්ක කුමාර ම,ා

නාගන්ක ා කකම් රත්නපුර මහ නගර
ස්ාාඒ
ා කකම්- බාාංා ගුඩ
නගර ස්ාාඒ
ා කකම්- ඇිමලිළි ක,
නගර ස්ාාඒ
ා කකම්- කු.ස්
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- රත්නපුර
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- බාාංා ගුඩ
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්ඒැලිා ගා පුළ
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- පැකමඩුකා
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- කහඒත්්
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- ා ගුඩකා ඒා
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- ඇිමලිළි ක,
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

දිස්ා මධිකරණ, නඒ
නගර, රත්නපුර
මපන,න කෘෂි මධ්යක් ගකක
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
රබ්ය ස්ාංඒ්යධ්න ප්රාා ශීය,
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
මැ මඒරණ කා්ය,ාා, නඒ
නගර, රත්නපුර
පළාත් ්ක් ගා ස්.
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
ස්ඒෘ් ස්ශය සථඒ ස්දයාා,
හිදැකාන රත්නපුර
ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මුපකාර
ස්මි ම, රත්ගම
ස්ත්ත්ඒ නිකථපාදන හා
ා ස්්ය ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ
මුශදුඒ රත්නපුර
පද් දඒදය කා්ය,ාා,
මුශදුඒ රත්නපුර
රත්නපුර

045-2222293

047-2222275

070-2561836

බාාංා ගුඩ

045-2286596

071-9301816

ඇිමලිළි ක,

047-2230275

071-4131499

කු.ස්

045-2262276

071-4431665

ඇහැබඳ,ා ගුඩ

036-2258012

071-3092618

රත්නපුර

045-3459731

071-3093610

බාාංා ගුඩ

045-2287276

072-1004413

ඒැලිා ගා පුළ

045-2270410

071-8040748

පැකමඩුකා

045-2274375

071-8107737

කහඒත්්

045-2270275

071-6172507

ා ගුඩකා ඒා

045-2240031

071-8528210

ඇිමලිළි ක,

047-2261275

071-4443820

100

045-2222029
045-2222113
045-2222023
045-2226985
045-2228660
071-2675015
045-2226975
045-2222306

57

ා ක් ග ස් ළි මයිරාාංගනී මි,

58

මම් ා ක් ග පුකථපකුමාන් මි,

59

ජි ඩබ් ඥානඒතී මි,

60

ඩි මස්ථ ඒුකාරඒත්් මි,

61

යු ජි ධ්්යමඒ්යධ්න ම,ා

ා කකම්ා කුා ාු්න
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- නිස් මගා
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- ම,ගම
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- ාඹුකා ටර
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කකම්- කාඒාන
ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

ා කුා ාු්න

045-2260275

071-8615184

නිස් මගා

045-2279275

071-8268335

ම,ගම

045-2250075

077-5900204

ාඹුකා ටර

045-2287361

071-4486336

කාඒාන

045-2255275

075-5095092

ඉ ජිදේන්රුවරුන් (විධායක ඉ ජිදේන්රු)
අනු
1

යෙ
ා ක් ග මම් මස්ථ සි ා ේරහැර
ම,ා

යතුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.

2

සී පී ා හමේ කආරච්චි මි,

ම මා ්යක ාාංජිා ්.

3

ිම ජි ස්ා ේසිාංහ ම,ා

කා්යමික නිාධ්ාන්

4

මක මස්ථ මුා කෝරළ ම,ා

කා්යමික නිාධ්ාන්

5

ා ක් ග ළි ා ේ මම් කාන්,කරඒ
න ම,ා

කා්යමික නිාධ්ාන්

6

මයි ඩි යු නිශය සා්් ම,ා

කා්යමික නිාධ්ාන්

අනු
1

යෙ

2
3

ඩි ආ්ය මම් ඩබ් ආ්ය ඇහැ
බඳ,ා ගුඩ ම,ා
ඊ මස්ථ ස්ා ේසින් ම,ා

4

ම් මා බ්සූන්, ම,ා

රාජකා/  කතියයය
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
කා්ය,ාා, නඒ නගර,
රත්නපුර

දේස්ේවා ස්ථාායදේේ දු.අ
045-2222127

ජ ගෙ දු.අ
071-6334411

045-2222127

071-8171037

045-2222127

071-8437505

045-2222127

071-4905075

045-2222127

071-4468684

045-2222127

071-4396667

රාජකා/  කතියයය

දේස්ේවා ස්ථාායදේේ දු.අ

ජ ගෙ දු.අ

045-2222608

071-4396759

045-2222461

071-4486298

045-2275070

071-8010023

045-2223216

071-7661115

045-2222362

071-4396985

047-2230525

071-4396445

ඉ ජිදේන්රුවරුන් (ොර්ග)
යතුර

ා ක් ග ජි ඩි කින්ඇකා ම,ා

5

පී

6

මම්

ඩි ස්ා ේසු්දර ම,ා
ඩි පශමකුමාර ම,ා

පළාත්ාාර මධ්යක් ගක
(ස්බරගමුඒ)
ප්රධ්ාන ාාංජිා ්.
රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
පැකමඩුකා
ප්රධ්ාන ාාංජිා ්.
ස්ැාසුම් රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
රත්නපුර
ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්.
ඇිමලිළි ක,
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ල කා විදුකතබල ෙණ්ඩලදේේ ළධලධාරින්
අනු
1

යෙ
ආ්ය ආ්ය ි,රත්න ම,ා

2

මම් පී ටී මහස්්ාන

යතුර
නිා ,ෝිය
ස්ාමානයාධිකාරී
්ාක් ගකණික ාාංජිා ්.

3

මම් ජි

පී මා බ්රත්න ම,ා

්ාක් ගකණික ාාංජිා ්.

4

ආ්ය

ඩි මස්ථ රණසිාංහ ම,ා

්ාක් ගකණික ාාංජිා ්.

5

පී මම් ළි,ා ස්න ම,ා

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

්ාක් ගකණික ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.
ප්රාා ශීය, ස්දුලි
ාාංජිා ්.

රාජකා/  කතියයය
දේස්ේවා ස්ථාායදේේ දු.අ
ාාංකා ස්දුලිබා මණ්ඩා,
045-2225891
නඒ නගර, රත්නපුර
ාාංකා ස්දුලිබා මණ්ඩා,
කාාප කා්ය,ාා,
ඇිමලිළි ක,
ාාංකා ස්දුලිබා මණ්ඩා,
කාාප කා්ය,ාා,
කහඒත්්
ාාංකා ස්දුලිබා මණ්ඩා,
කාාප කා්ය,ාා,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ාාංකා ස්දුලිබා මණ්ඩා,
කාාප කා්ය,ාා, රත්නපුර
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2522285
කා්ය,ාා, රත්නපුර
045-2229750
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2279291
කා්ය,ාා, නිස් මගා
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2255997
කා්ය,ාා, කාඒාන
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
036-2258296
කා්ය,ාා, ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2265632
කා්ය,ාා, කින්ඇකා
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2263591
කා්ය,ාා, කු.ස්
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2270285
කා්ය,ාා, කහඒත්්
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2287263
කා්ය,ාා, බාාංා ගුඩ
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-3451192
කා්ය,ාා, කකා ්ු
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2271395
කා්ය,ාා, ඕපනා,ක
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
047-2230285
කා්ය,ාා, ඇිමලිළි ක,
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2260276
කා්ය,ාා, ා කුා ාු්න
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා ්.
045-2241475
කා්ය,ාා, ා ගුඩකා ඒා
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ජ ගෙ දු.අ
071-3805093
071-6876895
071-6856882
071-6876680
071-4297749

ජාතිචක ජල ස්ම්පාදය ෙණ්ඩලදේේ ළධලධාරින්
අනු
1

යෙ
ඩබ් ා ක් ග ධ්්යමදාස් ම,ා

යතුර
කළමනාක.

2

ම්

දිස්ථත්රික් ග ාාංජිා ්.

3

ළි මම් ආ්ය ස්මරා ස්කර
ම,ා
ඩි මස්ථ ජි ා ස්ා නස්රත්න
ම,ා
මම් මම් ාමි මහා්ය ම,ා

කා්යමික ාාංජිා ්.

මච් ඩි මම් පී ි,ා ස්කර
ම,ා
මස්ථ ම් ා ස්නඒ්යධ්න
ම,ා

ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්

8

ා ක් ග

ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්

9

පී බී ඩබ් මස්ථ සින්පාා ම,ා

ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්

10

මස්ථ ා ේ ක.ණාරත්න
ම,ා
ා ේ ා ක් ග මස්ථ බණ්ඩාර
ම,ා

ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්

12

ඩබ් මම් ම් ඒස්්් ම,ා

ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්

13

ඒයි ජි ම් පද,රත්න

ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්

4
5
6
7

11

මක මමරා ස්න ම,ා

මජිත් කුමාර ම,ා

ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්
ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්

ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්

ස්ථාානාාර නිාධ්ාන්

රාජකා/  කතියයය
ිා මක ිා ස්ම්පාදන
මණ්ඩා, රත්නපුර
ිා මක ිා ස්ම්පාදන
මණ්ඩා,
ිා මක ිා ස්ම්පාදන
මණ්ඩා,
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, නිස් මගා
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, රත්නපුර
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, ා රෝහා රත්නපුර
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, ඇහැබඳ,ා ගුඩ
කින්ඇකා
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, පඩඒාඒ
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, ඇිමලිළි ක,
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, බාාංා ගුඩ
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, පැකමඩුකා
කහඒත්්
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, ා කුා ාු්න
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා, ා ගුඩකා ඒා

දේස්ේවා ස්ථාායදේේ දු.අ
045-2223533

ජ ගෙ දු.අ
077-7264856

045-2228500

071-4396911

045-2228726

076-7027840

045-2279895

071-8134441

045-2222578

071-4396921

045-2233619

071-4224194

036-2258699

071-4511962

047-2233227

071-4897603

047-2230186

071-3000319

045-2287589

071-4417123

045-2270535

071-8040673
071-4486783

045-2240466

රත්යපුර දිස්ථත්රි්වකදේේ ස් වර්ධය ළධලධාරින් ියළිබඳ දේ ොරතුරු
රත්යපුර දිස්ථත්රි්ව ස්ැලසුම් කාර්යාලය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
රත්නපුර දිස්ථත්රික් ග ස්ැාසුම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර දිස්ථත්රික් ග ස්ැාසුම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර දිස්ථත්රික් ග ස්ැාසුම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර දිස්ථත්රික් ග ස්ැාසුම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර දිස්ථත්රික් ග ස්ැාසුම් කා්ය,ාා,

යෙ

දුරකාය අ කය

ගකා ගුඩා ව දිා ්කා නිකානි ා ස්ෝමුාංග
මි,
මුත්ා ්මේටු කනත්්ා ව ාමනි ා ශස්කා
ස්මරසිාංහ ා ම,
්ාාස් ක, ස්දාා නාාා ව හිකානි මර්දිකා
ි,ා ස්කර මි,
පවගකාා ව ස්ථඒ්යණා කුමාන් මත්්නා,ක
ා ම,
ා කුස්ථඒත්් ආරච්චිාාා ව ස්ම් මකා
නදීකානි මි,
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0779042636
0773653565
715162569
724241849
713168099
718302612
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071-8201701

බල දේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

යෙ

දුරකාය අ කය

බාාංා ගුඩ
බාාංා ගුඩ නගර,
කින්දිගා

දෑා ඒනසිාංහ මුදි,්ා ස්ාාා ව ඒත්ස්ාා
මදුාාෂිණි ඒනසිාංහ
ඒුකාරා ව ා ත්ිානි සුාන්්ා ආන්,දාස්
ා දසි,ා පු් මරාා ේ මුා ක.ණාරත්න
ාා ක කුමේ කා ව සුචිකාා ා ස්ේඒ්දි
මස්මානා ව දීපා ාා්දනි
ගු.බැස්ාාගම ස්්ධ්යා කුමාන් මමරසිාංහ
ලි,නා ව රූළිකා ා නරාංිාා මත්්නා,ක
ඒ්යණකුා සූන්, රසිකා ීම්ය මා්ා
රණඒක මුදි,්ා ස්ාාා ව දිාානි
මනු.ශධිකා කුමාන්
ගකා්න මන්නාාා ව ා කෝකා ස්ාංජිඒ
ආදාා දුා
ඕලුගා ස්්ාරණාාා ව නිලුකා ප්රි,ද්යශය සනි
ඕලුගා
ා ඒළා ව දවුකකාරා ව ශය සානක ා හමාක
මාංානා,ක
ආදාා දුා මන්නාාා ව දිාානි දික.ක් ගෂි
මත්්නා,ක
්ැ්නඒත්්ා ව ා ච් මකා ස්ි,් ම
ධ්්යමසින්
ද,ාඒාංශය සා ව දමත්රි සුා ම්ධ් මා බ්ා කෝ්
ි,සිාංහ මුදි,්ා ස්ාාා ව සුනී්ා සුරාංිනි
ස්මරණා,ක
හි්ගාා ගුඩ ා කකම්ාාා ව ාමිාා
දික.ක් ගෂි  මාකරත්න
රත්නා,ක මුදි,්ා ස්ාාා ව ස්්ධ්යා පුකථප
කුමාන්
්ාාළි ආාාන්ා ව ා්ද්රිකා මාානි
බාසූන්,ා ව සුසික ශය සා්් කුමාර
ඒා ක පු ාාා ව ුකෘන් ධ්ම්මිකා
ිමිබුගස්ථඒත්් දිාානි දනුකථකා
ගැ ා ් ඒේකාරා ව ්මරා දිකහානි
බණ්ඩාර
ලිදඒත්ා ත් ශ්රි,ානි කුසුම් දීටර මකා ලිදඒත්්
ක්ා ශ පහාා ගදර මනුාා කා් ම
ස්ක්රමසිාංහ
ගාාඒත්් නිකා .ඒ්දිකා ස්දමාලි
සුදුඒැලි ක්දා ව රසිකා ශය සයාමලි
ා ිෝ මරත්නා ව ාමාලි නිා රෝකනී කුමාන්

ුඹා ගුඩ

ාර් ම නිස්්ස්ාා රාිපක් ගක

කකා ්ු

කිුකගස්ථ ගමරාාාාා ව ා රෝහි්
රත්නා,ක

මුකගම

ා දු් ස්ම්් කුමාරනා,ක

මැදබැශද

මස්ථස්ැශදුා ම් ස්දාා ්ාාා ව ි,ාාක මමරීමර
මැදා ඒා ක ගමරාාාාා ග ාමි්ද නිා රෝක්
කුමාර

කින්මැ ක්ැ්න
ා ්ුටුපළ්ැ්න
ා දහිගස්ථ්ාාඒ
ා ඒළා ව
මාා ඒා
ගඒර්ා හන
දාමහන
බටුගම්මන
ස්කිබඳ,
ා ්ාදින්,
,හාා ඒා
ාඹුාමුර
මහඒා්ැ්න
මස්ථස්ැ්න
මැශා දක්ද
මම්ළි ක,ාඒත්්
ා පමේ කගා
ිාසිාංක්ද
ඇකා කඒත්්
බුාත්ගම
පකා කක්ද
ඇකා ාා පුා
කුමාරගම
්ාාංගම
ා හුරකැ ක,

්්ි්්ැ්න

071-7107161
077-3231602
071-5694647
071-0558367
071+2076450
077-9746307
072-9059546
077-3379246
712032209
071-4021375 0465689163
071-3455959
045-5726078 0713536157
078-2939293
078-4723679
075-8071806
077-1283862
071-3287077
077-9294438/0758661069
071-2304072
077-5548124
071-5595718
077-4061202
075-4290445
077-2755831
072-5459848
077-0347488
071-5589593
071-6537881
077-2736036 0712953920
071-7921321
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072-4098362 0716445556
071-7572777
071-7161460

විදුත් ැප ල

ඒ ඒා
ා නළු,ා,

නිකා්දාාා ව ජිාානි පුකථප කුමාන්
ගකා්න බ්ඩාරඒත්් නිා් ම මාංජුාා
දම,් ම

072-9554497
071-5630011

කුරගා

නා,ඒත්ා ත් ිානක ාදුනික ස්ා ේා ස්කර

075-2242720 0455684312

පවගක කකා ්ු ඒම් ාේර
- ඒම
පවගක කකා ්ු ඒම් ාේර
- දකුණ
රිඒක
දි,ස්්න
ඒැලිප්,ා,

ඒැලිා ගා පුා කම්කාමනාාා ව  මබඳණි
ශය සානිකා ඒැලිා ගා පුා

045-4902168

ඒඩුා ව ප්රි,්් ස්මරණා,ක

072-6198246

ා ඒාා ව සුාාෂිණි ස්ියකාා මැණිා ක් ග
ා පුකඒත්ා ත් සුසිාා රාංිනී
පඩහඒත්ා ත් සුා ්ත්රා කා් ම

ා මුාමුා ්ය

ඒඩුඒාඒත්් ා කකම්ාාා ව ප්රි,ාංගනි කුමාන්

071-0754900
072-1278901
075-7199148
0455724751 0712663788

ා ගුඩකුඹුර
කළුා ටරඩි,ගම
ා කෝ්ගහමාංකඩ
ා බෝඒත්්
මකා දුර
රාස්ථස්ගා
ා ඒා කකුඹුර
ා පුකඒුා ගුඩ
ස්ි,නත්කුඹුර
දුරක්ද
මා ගුඩ ඒා කා බුඩ

ා හමේ ක බස්ථනා,කාාා ව ා හමසින්
බස්ථනා,ක
ස්දාන ප මරණාාා ව සුගත් ප මරණ
ි,සිාංහ මුදි,්ා ස්ාාා ව ාා්දනි ා්ද්රිකා
ස්මරණා,ක
ග.බැස්ාාගම සුසිාා මමරසිාංහ
ගා්යදි, ඒස්ම් පුාංජිා හඒා ව ාමිාා
පුාංචිා හඒා
හ්න දුරා ව ප්රමිාා ස්ජිඒනි ආන්ද
ඒුකාරා ව ඒත්ස්ාා ි,ඒ්යධ්න
ඒැකා ක කම්කානමාාා ව ාාක ා්්රසින්
ඒා කා බුඩ සී්ාගා  මස්ථස් ි,ා ස්ෝම
දහනා,කා ව ස්මරසිාංහ ියා රෝමි ්ක් ගෂිාා
නිකමිණි
නින්ඇකාා ව ා ස්හාංස්ා සුාාගී නින්ඇකා

783983367
077-8870028
071-0827689/0771998340
077-6157277
071-1966595
071-0612642
078-7481570
071-0128486
075-5622679
077-2179169
077-5229831

අයගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
ළිඹුර
සිාංහාා ගුඩ
ගාුර
පහළ ගාුර
මඩබශදර
ා ද්බඩක්ද
කැා මේා පුා
දුම්බර
දුම්බර මානාන
ම,ගම
ා කුළඹෑඒ
ඇකාා හන
ස්්ානගම
පකා ාකඩ
පඩුගා පුර
ළි ක්ද
ගාංා ගුඩක්ද

යෙ

දුරකාය අ කය

මච් ස්ාංජීඒනී
ා ක් ග මකකා් ම ක්ා දගම
පී ඩී මමිාා දිකරැක් ගෂි
ා ක් ග ඩි මස්ථ ගුණා ස්කර
මම් ා ක් ග ඩී මක ාාමලී දිස්ානා,ක
මච් ා ක් ග සී ා ක් ග  මාකරත්න
මම් ා ේ මස්ථ ස්ම් කුමාන්
ා ක් ග ා ක් ග දීපා හ්යකණී
පී නිස්ාංස්ාා දිාානී මමරපාා
ජී නිලූකා ගුණරත්න
ඩබ් මස්ථ මධුකානි
මච් නදීශය සා ප්රා බෝධ්නී
ඩී සී ්රාංගනී
ා ක් ග මස්ථ මමරසිාංහ
ඩබ් ඩී ා්්රා ීමරක් ගා කුඩි
මච් ා්්රා මාානී
ා ක් ග මහිාංස්ා චි්්නී

077 4249811
071 5764906
077 1357980
758149421
075 7776777
071 3516828
071 1017410
078 2908185
045 3452926
077 4410382
045 5713998
045 2250034
077 8799926
077 8653787
077 8230463
071 1702161
078 3859668
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පඩුගා
ගඒරගින්,
පරගා
නිකා ගුඩ

මම් නදීකා මනුරාධි ප්රි,ද්යශය සනී
මයි මස්ථ මස්ථ දම,් ම
ඩී මම් සී කුමුදුනි
පී ,මුනා ාා ්යකා කුාා ස්න

071 0432516
045 3464859
077 9502927
045 85673038

රත්යපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

යෙ

දුරකාය අ කය

ා ශඒාා,ගාඒ

මස්ථ මම් ා ත්ිානි රස්ාාංිලී

කැ ලි,්පකා
කහාංගම
ා ගුඩිගමුඒ
රත්නපුර නගර,
ා ඒරළුප
මහඒා
මිහිඳුගම
රත්නපුර නගර බ හිර
ඇකා කා ගදර
රත්නපුර නඒ නගර,
මාාංගම
මමු්ාා ගුඩ
ා කුස්ථපැාස්්න
පු. ගිලීමා ක
කුඩාඒ
ශ්රී පාාබශදා
ඇඹුකා දනි,
කැ ඒා
රත්ගම
ගු.ළුඒාන
මාපාාන
දකුණු ගිලීමා ක
මකඒා
මිහි ක,
මා ගුඩ මකඒා
පාා ගුඩ
දුා රක් ගක්ද
ගකාෑකා
ගු.බැස්ාාගම
මමුණු්ැ්න
ගාබඩ
බාා කුටු්න
හපුගස්ථ්ැ්න
බා මේා ඒා
බානා ගුඩ
මළුා පුා
ා හමේ කක්ද
ා කම්පනාඒත්්

ඩබ් මම් න්දාාක ස්ා ේා කෝ්
ඊ බී ඩබ් ා ක් ග ක.ණා මාක
මම් ම් පී මධුා ගුඩ
බී සී මම් බණ්ඩාර
ආ්ය මක ගුණ මාක
ඩබ් මම් නිරාංිාා රත්නකුමාන් බණ්ඩාර
ඩබ් ජී නදීකා ස්ා ේරත්න
ාමන් නිලූකා ම්පත්ු
ම්
ඩබ් මාංජුාා නිශය සථශය සාංක
නිමාලි නිරාංිාා ද සිකඒා
ළියුමාලි කුඩාරච්චි
මච්
මනූකා ප්රි,ද්යශය සනී
බී ජී මස්ථ ස්ාංජීඒනී කුමාන්
මච් සී ඩී මුණසිාංහ
ඩී හ්යෂි පශමාාංිලී දාරණා ව
පී ා ක් ග මස්ථ .මකකා් ම
පී පී කුමුදුනි ආන්,ා ස්න
බී මස්ථ දිකහානි ක.ණාරත්න
යී ඩී ාස්්දිකා ප්රි,ද්යශය සනී
මස්ථ ම් ආශය සා ස්ාංජීඒනී
මනුරාධ් ීමරසිාංහ ගා ්ගම
ා ක් ග මයි පී කුමාන්
ජී මම් රසිකා ප්රි,ද්යශය සනී
මච් පී කුමාන්
ා ක් ග දිකහානි
ා ක් ග ගාංගා ා හමානි ා පා ්යරා
ඩී මච් මස්ථ ියා රෝමනී පැාෑතගම
ඩබ් ා ක් ග නිශය සා්්
ආ්ය පා ශියකා මිහිරානි
යූ මම් සී ා ක් ග ධ්්යමසින්
ා ක් ග
ඩී මා ්කා ියඒාස්ා
පී ආ්ය හ්යක් ළි,දාස්
ආ්ය ා ක් ග න්දනී
පී ීම ස්ම් ම කුමාන්
ඩබ් මම් ා ක් ග මස්ථ මස්ථ ඒනසූන්,
ඩී ආ්ය ඩී මමරසිාංහ
ඩබ් ටී ා ක් ග පී ඒාහා්්ත්රී
ඩී ඩී දිකහාර ා දුඩාංා ගුඩ
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045-2225016
3175406
071-8160026
071-8254758
071-6505746
071-5127141
071-3446174
071-3446174
071-7920920
071-4101326
071-6880455
071-2968353
071-0139217
071-3445048
077-1505826
071-3446404
071-4938227
077-6343039
071-3670322
071-9334012
071-6091861
071-6539349
071-6007671
071-3496921
077-2438253
078-3586795
077-6503610
071-2263659
077-5116239
071-6118069
071-2011234
071-2177666
071-5493260
071-8601021
077-8389918
071-5734688
071-5339698
071-9171128
072-4327580
071-5872810
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077-

හී්බැ.්ඩුඒ
ා කුළතගා
 මන්ඒානකැ ක,
මාංගම්මන
මුඒගම
මුශදුඒ
ස්මිනපුර
මුශදුඒ නැා ගනහිර
ඇත්හ,

ා ක් ග මස්ථ ාක් ගමාක කුමාන්
මච් පී ා ක් ග ඩබ් මස්ථ ගුණා ස්න
මම් මයි ා ක් ග ි,බාු 
මක මම් ආ්ය ආ්ය මා බ්මා්න
ඊ ඩබ් ක්රිකා් ම
ටී නදීකා දිකහානි ළි,දාස්
පී ා ක් ග මච් පී ස්ි,රත්න
මච් ඩී ම් පී ා ස්ා නස්රත්න
මච් ම් මස්ථ කුාරත්න

071-9433148
077-9310183
077-5507058
071-4188593
072-3843097
071-9730485
071-5667624
071-2644807
077-9927197

ළධවිතිචගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
ා දුා ාුස්ථඒා ක්ද
පෑා බුටුඒ
මරබශද
පා්කඩ
ළිාංක්ද
ා කුළඹගම
ා දකඒා
සිදු.ළි ක,
,ක් ගා දහිඒත්්
ා දඹගම්මන
ා නුරගකා
නිස් මගා
කින්බත්ගා
පනහැ ගා
පහා කරස්
ඒුළි ක,
ඒ්නි,ඒත්්
ුත් මන්ළි ක,
ා හුරාංගා
ා හුරණෑකාරක්ද
හකකතලි,
ා දුා ාුස්ථඒා

යෙ

දුරකාය අ කය

පී ඩබ් මකලිකා ි,කුමාන්
ඩබ් පී ම් මමරසිාංහ
ා ක් ග ඩබ් නදීකා ා හමාලි
පී ඩී ා ක් ග පාදුක් ගක
මච් බී ීම මයි ාුරාංග
ජී ා්්රා කුමාන්
මම් ා ක් ග මයි පද,ාංගනී
මම් ා ක් ග කුමාන් මා,ාදු්ා ්
ඊ ටී ධ්නාංිා කනා,ක
ා ක් ග මනුර කුමාර මාක
මච් නිමාලි ප්රි,ාංගා ා හඒා ව
ඊ ජී මස්ථ ස්ශය සාකා කුමාරරත්න
ජී මක ාමි් ආන්ද ලි,නා ව
ආ්ය
ිගත් ාක් ගමාක
පී මච් පී සුාාෂිණී
ා ක් ග ඩී නිා් ම මාා නක
ස්ා ේා ස්කර
ආ්ය
දිලීටර ග,ා් රූපසිාංහ
මක ප්රි,ාංකා ාස්් ම
ටී ඩී මයි ා පා ්යරා
ඊ ජී පී ාාංකා මාක
ජී ජී නිාාංකා ස්ාංජීඒනී කුමාන්
යූ සුමුදු සුාාෂි ග,ානාත්

විදුත් ැප ල

0712862040
0711540792
0714937333
0716099024
0716459073
0714061879
0714976713
07150500810
0714311300
0713988224
0712789293
0712745609
0716938431
0713435179
0714115387
0715236562
0714684083
0719286945
0715168618
0729292597
0713233693
0713867521

දේකොදේලොන්ය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
ාත්්ක්ද ඒස්ම(203 )
ා ඒා කඒුා ගුඩ ඒස්ම(208
ඊ)
,ක් ගමඩිත්් ඒස්ම(204 )
න්දනගම ඒස්ම(205 සී)
ා පුශදන ඒස්ම (203 බී)
ා බුරළුඒා ව මයින
ඒස්ම(206 )
රාංා හු කක්ද ඒස්ම(2012
)

යෙ

දුරකාය අ කය

මහාංගම ා ඒදා ව ුකාරී නිශය සා් ම

716468245

කාංකානිා ව ප්රස්්න ගුණඒ්යධ්න

78629855

රම්ප කා ව මටරස්රා මකකා් ම
ීමරා ස්කර මුදි,්ා ස්ාාා ව ශ්රි,ා සුන්දනී
ස්රා ස්කර
ගැ මරළුඒ ගකකම්ාාා ව සුා ්ත්රා
ා ප්රමකුමාර

770803722

රණුාංා ව නිා්් රණුාංග

771805458

ීමරක් ගා කුඩි ආරච්චි ගමා ව පපුක මධුස්ාං

726030508
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771177352
710986486

විදුත් ැප ල

දාපා ් ඒස්ම(210)
බුළුා ්ු ඒස්ම (202)
ා දුරපා ් ඒස්ම ( 211)
ඕමකා ටර ඒස්ම(217)
ා කුා ාු්න ඒස්ම(205)
කැම්පා ් ඒස්ම(217 )
ස්ා ේන්, ඒස්ම(203)
කුඹු.ගමුඒ ඒස්ම ( 208 බී)
බුත්ක්ද ඒස්ම(205 )
හබ්ා බලිආර ඒස්ම(206 ඩී)
කෑකා ඒස්ම (206)
දා ේමඩ ඒස්ම (208 බී)
ා කෝටරපක්ද ඒස්ම (210 )
ඇරෑා පෝ.ඒ ඒස්ම(204)
ා මුරඒාඩි, ඒස්ම( 211 )
මඹගහ,ා, ඒස්ම(206 බී)
පුපුාකැ ක, ඒස්ම (206 සී)
ඒාකඩ ඒස්ම (217බී)
ා හනැවා ගුඩ ඒස්ම 208(C)
ා හළපඩක්ද
මඩුඒ්ා ඒා
පකලිදුඒාඒ

මුුකුමේ ක කාංකානම්ා ව රසිකා ිනාදරී
ා ස්ෝමා්්ර
කඩු ක්නා ව රසිකා ද්යශය සනී
මාස් ප මරණා ව ා ්යණුකා ස්ථඒ්යණමාලී
දික් ගා හනා ව ි,්් කුමාර
ා හමේ ක ්් මන්ා ව සුා නත් ා රෝහණ
සින්ඒ්යධ්න
දික් ගා හනා ව නිලූකා ස්ාංජීඒනී
ඒ,ාා ්රාංගනී ස්්ානා ව
මනුාංග ආරච්චිාාා ව නිශය සා්්
ඒාකඩ ම්ාවුදා ව ස්ම්් කුමාර
පත්ුඒා ව නි.ක් ගෂි නිරූපමාාා
සු්නා ා දණි,ා ව ාුන්කා ස්දමාලී
මම් ස්්ධ්යා කුමාරී
නිපුනච්ාාන්ා ව සුගත් ා්දන
ා ඒද රාළාාා ව නදීකා කුමාරී ි,ඒ්යධ්න
ම්පත්ු සුා ්යකා දිකහානී
සුබසිාං මානා ව නිා රෝකා ස්දමාලී
ඩබ් පී ස්ජීඒ කුමාර
ා ්්නා කෝ් දීපා කුමුදුනී
ා ක් ග පී මම් මස්ථ  මාකරත්න
ඩබ් මයි කුමාරී ීමරසිාංහ
මස්ථ සුිා්ා
ා ක් ග මක ස්ථඒ්යණ කුමාරී

774634437
777956630
788194564
718193093
784300722
477901191
714699790
715277123
713544608
711720018
725380580
072 5687927
783829260
712382757
712219251
711500624
718133941
718193093
718824860
713662403
778707301
785238764

ඇලපා ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
දිගාන
ඇාපා්
නින්ඇකා
මමුඒා
ා ේරගම
ා කා හකඕස් කගම
පකා ාා ගදර
කරාංා ගුඩ
ා දකාබඩ
හකා දුා
ා කු ාමුකා ඒස්ම
මගු.ා ගුඩ ඒස්ම
හාංගමුඒ
දම්බුළුඒන
ස්ම්ගම
පාාා ඒා
බ කඩ

යෙ

දුරකාය අ කය

ම ාා ක කාංකානම්රාාාාා ව දීළිකා ප්රි,් ම
ා දමළා පෝ.ඒ කාංකානමාාා ව ඒස්් ම
කුාා ස්න
ා පුුළි ක, නඒරත්නා ව ස්ම්පත් ා්දික
නඒරත්න
ා හමේ ක,ාඒත්් ප බැදි රාාාාා ව රීම්්ර
රමයාාක
ගාබඩාාා ව නිස්ා් ම ස්ාගන්කා රාිපක් ගක
මමරසිාංහ ආරච්චිා ව ද,ානි මමරසිාංහ
ා හමේ කආරච්චිා ව  මබඳණි මස්ාංගා
මකඒාාා ව ා ම්නකා පද,්ගනී
මැශදා ව දීළිකා සුාාෂිණී ා පා ්යරා
ගකා ගුමුඒ ස්දාා නාාා ව ප්රස්් ම  මලිනි
ගකා ගුමුඒ
ා පරමුා ණ් ආරච්චිා ව ාකාංකා ප්රි,ද්යශය සනී
දක් ගෂි ීමරක් ගා කුඩි
ගම්මැශා ශ ්්ඩක් ගකාරා ව ස්ම් ම
බාාසූන්, ආරච්චිාාා ව ාා රෝෂිකා
ප්රි,ද්යශය සනී
බාදුරාා දනි, ආරච්චිාාා ව මාානී
පඩුමුකා ක ා ගදර ශ්රි,ානි ා ප්රමා්ා
ි,ුාංග ආරච්චිාාා ව රමණි ි,ුාංග
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719619155
712683490
715413730
718072336
758434224
710403119
711313194
772136390
718609861
713272412
717995750
772250724
713979847
716690696
755968806
716506075
715847014

විදුත් ැප ල

කහඒත්්
රශදැකා
ගඟුකස් ක,

ගමා ව බුශධික  මාක් ග පුකථපකුමාර ගමා ව
මකලිකාරච්චිකාාා ව ි,මි හි.ණි ාක්රා
මකලිකාරච්චි
ගඟුකස් ක, ගමා ව නදීශය සානි ගමා ව

716148624
777825177
713541173

වැකතදේගොදේපොළ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
මුත්ා ් කටුා පුා
හ ාංගා
ගකපා,
බහරගා
හතගින්,
පුස්ථස්ා ්ු
පඩගාංා ගුඩ
්ැ්නා හන
්ාගස්ථක්ද
රාංඒා
මැදගාංහ,
පඩරාංඒා
ා කෝ්ගස්ථ්ැ්න
ගාංා ගුඩගම
ා බෝළි කා ගුඩ
පනාන
ගකා ගුඩගම
ාළුක් ගකුඹුර
පරගහමඩිත්්
ා බලිමාලි,ශද
බදුකා කගම
ඌරාඒා
පළුගහා ඒා
හතගින්ා ගුඩ
ා කුමේ කඹුකඒා
මාමකා ටර
මම්මඩුඒ
මඩඒාා්ද
කාටුඒාක්ද
ඒැලිා ගා පුා

යෙ

දුරකාය අ කය

රාිපක් ගක ප මරනා ව දීපා ප්රි,ද්යශය සනී
රාිපක් ගක මි,
ඒ්නිසූන්,ා ව ා්්රානි ඒ්නිසුන්, මි,
පනාා ගුඩ ස්දානාාා ව ාාක දිස්ානා,ක
ම,ා
ා කුඩිටරළිලිා ව ාමි්ද ා රෝකා්
ා කුඩිටරළිලි ම,ා
ඌ.මුකාා ව ක්රිකා්් මාා නක
ා ස්ා නස්රත්න ම,ා
ා හඒා,ාාා ව ාමිාා මකකා් ම මි,
මුා කෝරාාාාා ව ඒස්්්ා ඒ,ා ක ා ම,
ක්ා ශ දූරා ව ශය සානිකා පා ශනි ා ස්ෝමරත්න
මි,
සූන්, ආරච්චිාාා ව  මාකසින් කුමාර ම,ා
කලු ඒහම්පුරා ව ා නෝම් ස්ශය සාරද ි,ාාක
ම,ා
මුාඒත්් ආරච්චිාාා ව සුපු් නාමක ම,ා
ක්ා ශ දූරා ව මමරා ළි,සීලී ා ම,
පනාන ගකා ගුා ඩ් ා ගදර ස්මක ා ්යණුකා
දම,් ම ා ම,
ා හා ක රත්නාාා ව ාක් ගකථමි ා ස්නාධීර මි,
මම්ළි ක,ාඒත්ා ත් නිා් ම මි,
හපුගහළි ක, ා මුා හුමේ ාාාාා ව සුිානි
ක.ණාරත්න ා ම,
ා දනිපකා ා දෝාාකාරා ව මාාා
පත්මකුමාන් මි,
කලු ඒහම්පුරා ව ා ශස්කා චිත්රා්ගනී මි,
දැපකාරා ව රාිා රූපසිාංහ ම,ා
ා ස්නරත් ආරච්චිා ව ා්්රානි මි,
ඒුකාරා ව රාංජිත් ාාක ම,ා
ලි,න ආරච්චිා ව නිාාංකා ප්රි,ාංගනී
ා ප්රමරත්න මි,
ි,ා කුඩි ආරච්චිකාාා ව ම.ණිකා් ම
මි,
ා ඒාා ව දවුකකාරා ව ාා නෝකා ශය සයාමලී
ක.ණාරත්න මි,
ා බෝළි ක, ස්දාා නාාා ව ම.ණා දම,් ම
ා බෝළි ක, මි,
කුකුා ක ස්,්ා නාාා ව බුශධික ස්ාංජීඒ
ගුණා ස්ණ ම,ා
හා්දුගම මන්නාාා ව නිමක ස්ා ේරත්න
බ්ාඒත්් ස්,්නාාා ව දුකමිණි
ා හම්්ා ප්රි,ද්යශය සනී ා ම,
රාස්ථස්ගාා ව සුනිමක නිාාංක කුමාර ම,ා
මමුණුමුකා ක ා කකමාා, දි,ානි ා්්රා්ා
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713287229
719095058
729729279
712642815
718379521
715934173
710472056
712326014
712163841
775805694
715275306
716513046
776920808
714966151
777729348
712436336
775775409
776571648
722551665
716868094
728769321
714272358
455610228
779062940
728049822
785295206
712164129
710867837
718582987
726516033

විදුත් ැප ල

ඉඹුමදේප්ති ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
හ්රබාා ව
කරදි,මුකා
ුාංකිද
පළුළි ක,
රත්මාස්්න
නළුා ඒා
ා ඒා්හි්න
ා මුරහැා
ඒෑගළි ක,
මශා ද්ාාඒ
පාගකඕස්
ඕලු ගාංා ්ු
පු. ඒා කා බුඩ
රාඒණාක්ද
ගකා ාන ක්ද
කමේ ඩි ක්ද
ා බුකුා ේ
ගු.බැස්ා
ා බකා් ක්ද
පකා ාා ඒා
ප්ා දනි,
පඩගම
ළි්නඒා
මශා දගම
කණ මන්,් ඒා
ළිඩලිග්නා ා ඒා
මාා කුා ඇකා
ම ඒක් ගා ඒා
ාඹුකා ප

යෙ

දුරකාය අ කය

ස්ක්රමා කෝරාාාාා ව ා්ද්රිකා ආන්,රත්න
ා මා නස්,
ා හමේ කස්්ාරරාාාාා ව ප්රි,්් ස්ම්
කුමාර ම,ා
ා කෝ්ගහ්ැ්න කාංකානමාාා ව .ඒ්
ාාමර සින්ඒ්යධ්න ම,ා
ස්ා ේසූන්, මහඒඩුා ව සුරාංග ස්ම්පත්
ා පා ්යරා ම,ා
ා හුරණෑ කාරා ව ග,ා් ස්ම්් මධුරාංග
ම,ා
රත්මාස්්න මුදි,්ා ස්ාාා ව ා ම්නුකා
දම,් ම ස්මාා්්ර මි,
ීමරා කෝ් මුදි,්ා ස්ාාා ව ාමනි
ීමරා කෝ් මි,
මමුණුමුකා ා කකම්ාාා ව රාංිනී පුකථපා්ා
්ාමනස්,
මුදකනා,ක ා මුා හුමේ ාාාාා ව
ඥාණඒාංශය ස බණ්ඩාර ම,ා
ක්ා ද දුරා ව නාානි පශමා්ා මි,
කැකින්ඒත්ා ත් රාාාාා ව මමාලි ා්දිමා
ි,ඒ්යධ්න ා මනස්,
ස්මිත්රාාා ව ි,්් ීමරසිාංහ ම,ා
ීමා ේසිාංහා ව දිමුු ීමා ේසිාංහ ම,ා
රු කම්කානමාාා ව පුකථපා කුමාන් මි,
මස්මානා ව ධ්නුකථකා දුමි්දනි මි,
ඒැකාඒත්්ා ව දිලුම් කුමාන් සින්ා ස්න
ා මනස්,
කඩා දුර ආරච්චිකාාා ව සුිා්ා ා මනස්,
ඇස්ථඒත්ා ් ඒස්ම්පුරා ව ඒස්් ම ාුරානි
ා මනස්,
නුගගහ කපකාා ව ා්දික ප්රදීටර කුමාර
ම,ා
ුාංකිද දුර,ාාා ව ියා රෝමා ප්රි,ද්යශය සනි
ා ස්ෝමසින් මි,
ා ස්.ා ගුකා ක ගමරාළාාා ව පත්මා
ි,ාත් මැණිා ක් ග ා මනස්,
ා දකගහ්ැ්න ා මුා හුමේ ාාාාා ව ද,ානි
මරාංගා ා මනස්,
ා හරත් මුදි,්ා ස්ාාා ව ප්රදීටර කුමාර
ා හරත් ම,ා
කුඩා මානා ව ා හකා් මධුශය සාංක ි,ා ස්න
ම,ා
ා කෝ්ගහ්ැ්න කාංකානමාාා ව ම.ණි
සුද්යශය සනි සින්ඒ්යධ්න මි,
මළුප්ා ව මනූකා නිා් ම ද සිකඒා
ා මනස්,
ුාංකිද දුර,ාාා ව බුශධිකා ප්රි,ද්යශය සනි මි,
සූන්,ආරච්චිාාා ව ශය සියකා නිම් ම
ස්ක්රමරත්න මි,
ගු.බැස්ා මත්්නා,ක රාාාාා ව
ප්රි,න්ද ඒ්යණකුා ම,ා
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071 9655008
077 9674320
071 0613084
078 3855628
077 5805615
712663988
071 3267128
071 9814511
077 3097125
077 2456500
077 8862339
071 7370378
077 6990466
077 9620597
077 3582841
071 6883095
078 054069
071 3395012
078 5375238
045 5619663
075 4652311
077 9842562
071 1862647
071 4609612
071 2286413
077 9097903
077 7928975
078 3520707
078 4951220

විදුත් ැප ල

පස්ථස්රමුකා
මමුඒුා ගුඩ
මැදා ගදර ා ගුඩ
මළුත්නුඒර
ා ්ු පකා
මාමකගහ
මමුළි ක,
සීා ාෝගම
කිාංචිගුා ණ්
කුඹකගම
මුත්ා ්මේටුා ේ ගම
පුඒක් ගගහා ඒා
කරගස්ථ්ාාඒ
හකා ප
බුදු්ා ඒා
නිත්්මලුඒ
ාහා ගාගම
ස්හාරා ඒා
ා බලිු කහ,
කුඹු.්ැනිඒා

,ක් ගා දහිඒා

කනා,ක මුදි,්ා ස්ාාා ව .ස්නි ජීඒ් ම
කනා,ක මි,
ා බෝධිමළුඒ මුදි,්ා ස්ාාා ව ා නුා හුත්
ා කුස්ථස්්න ා මුා හුමේ ාාා ව මා ේකා
ා්ධීඒරී සුමනා ස්කර ා මනස්,
කිුකගස්ථ ගමරාාාාා ව ා ස්නානි නදීකා
ධ්නඒාංශය ස ා මනස්,
හබරා ගුඩා ව මාංජුාා ශය සයාමලී මි,
ඇකා ා හ්නාාා ව ඥානපාා
කුඹකමුකා ක කපුරාාාාා ව ප්රදීටර රාංගන
කුමාර ම,ා
මකඒැ්නා ව රමණි ස්ථඒ්යණා්ා මි,
ස්ා ක ා හඒනැ්නැහැාාා ව ාමි්ද පුකථප
කුමාර
සූන්,ආරච්චිා ව දීළිකා ස්ජීඒනී ස්ක්රමරත්න
ා මස්ස්,
කනා,ක මුදි,්ා ස්ාාා ව ාස්ාංකා
නිම් ම කනා,ක මි,
ා ඒරළුා ටර ආරච්චිාාා ව ඒ.ණි කාාංානා
ා්්රා ස්කර මි,
කරස් ස්දාා නාාා ව ා ස්ේඒ්දි
ක.ණාරත්න ා මනස්,
මමරා කෝ් මුදි,්ා ස්ාාා ව ස්ශය සාකා
මමරා කෝ් ා මනස්,
ා දවු්දර පත් මනිා ව ාානක ාක් ගප්රි, ම,ා
මළුත්නුඒර ා ඒදරාාාාා ව ාම්පා ීමරුාංග
මි,
්ාාළි ආරච්චිාාා ව නිශය සානි දිස්ථනා කුමාන්
ස්ස්ථස්හ පුරා ව නදීකා ස්ජීඒනී මකකා් ම
මි,
රත්නා,ක මුදි,්ා ස්ාාා ව ාා නෝකා
ස්ම් ම රත්නා,ක මි,
මාාා ගුඩ ප මරණා ව සුා කකා දම,් ම
මි,
ා බ්ස්කාර මුදි,්ා ස්ාාා ව ස්්ධ්යානි
ුකාන්කා ා්්රදාස් මි,
ා බෝධිමළුඒ මුදි,්ා ස්ාාා ව ා නුා හුත්
ා කුස්ථස්්න ා මුා හුමේ ාාා ව මනූකා
පද,මාලි සුමනා ස්කර ා මනස්,

072 8406022
077 6467516
071 9130934
072 3939756
075 4426746
071 6333322
075 6504019
071 5534878
078 6362115
072 5279560
071 1821068
075 5766574
071 3628332
071 5260940
071 5871951
071 8460090
077 8687031
075 4749657
077 9426136
075 5614205
077 9091867

ඕපයායක ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
මක.කා
පඩා ඒා
මීය ගහා ඒා
හත්්ැකා මා ගුඩ
ද්ා දනි,
බ දුර
ගකක්ද

යෙ

දුරකාය අ කය

්ාංගරාේ පානිම්ඩි ාම්ළිකා සුද්යශය සනි
ා මා නස්,
මඹගහ ඒත්ා ත් සුධ්්යමා ා්්රකා් ම මි,
දස්නා,ක ා කකමාාා ව මනුකථකා නිරාංගි
දස්නා,ක මි,
, ඒා ා ා මුා හුමේ ාාා ව ිනනි ාමළිකා
මි,
මමරසිාංහ ආරච්චිාාා ව ි,් ම මමරසිාංහ
මි,
ඒකාකැ ක,ාාා ව නිශය සථශය සාංක පපුක කුමාර
ි,ා ස්න ම,ා
ිම්බුගස්ථඒත්් මන්නාාා ව ාානි
ාා්දනී ා මා නස්,

111

විදුත් ැප ල

071-9198157
071-3287283
071-8326287
/0452050225
071-5344026
7911789

045-

071-6443453
071-9523676
071-6445523/ 0775339602

ලි,නා ගුඩ
ඒකාකැ ක,
හත්්ැකා
දකුණු ු ණූඒා
පු. ු ණුඒා
ා පුකඒත්්ා හන
මැ කහක් ගඒා
හකලි්න
කැ්දකැ ක,
පැාැ්දක්ද
මකමික්ද
මාා දුා
ඕපනා,ක

පඩඒත්ා ත් මකලිකා දම,් ම ා මා නස්,

071-7921149

ඒකාකැ ක,ාාා ව නිා රෝකා ප්රි,ද්යශය සනී මි,

077-4304154 0723590715

මඟු. බශදාාා ව ප්රි,්්ා කුමාන්
ා මා නස්,
මකා ව ස්,්නාාා ව න,නා මකකා් ම
කුාසූන්, මි,
මාහා කෝ් ා හරත් මුදි,්ා ස්ාාා ව
ා්්රා මාහා කෝ් මි,
මස්මාන ක්ා ශ රූළිකා දිකහානි රණසිාංහ
මි,
ක්ා ශ දූරාාා ව ාමිාා දීපානි ා මා නස්,
මදින්්ඒාකඩ ක්ා ශ දුා ්යාාා ව සුදත්
ප්රි,්් ම,ා
ා හා ක රත්නාාා ව ප්රි,්් කුමාර
මුණසිාංහ ම,ා
ා හඒා ම්ා ්ෝනිා ව කුමුදු ප්රි,ද්යශය සනි
ා මා නස්,
මන්නාාා ව මනුාා කා් ම මි,
මරා ේ මශා ශක්ා ශ ාමික බ්දුා ස්න ම,ා
ක්ා ද පහාා ගදර ප්රදීළිකා ගුණපාා මි,

071-1221053
071-7771437 0729785060
071-2218512
071-2220602
071-5106770
071-2984879
071-2408300
071-0126501
071-3998966
071-7753261
077-8165364

පැමෙඩුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
මාරපන
හකපාඒා
ාහා හකමුඒ
මාවුදැකා
ා දුඹගස්ථස්්න
පහා හකමුඒ
බැරැණ්ඩුඒ
ා බෝපැත්්
මළුා පු්
ා පුත්්ක්ද
ාහා ා බෝළි ක,
නාරාංා ගුඩ
පැකමඩුකා ගම
නිරකගම
කුමේ ළි ක,
ගකලි්න
ඒාන්ගම
ා දනඒක පා්කඩ
පනාඒැ්න

යෙ

දුරකාය අ කය

ා බෝපැත්් මකලිකාා ව ිගත් ආන්,ඒාංශය ස
ම,ා
දවුකකාරා ව රත්නසින් ම,ා
ඒැලිස් ා ව දුමි්ද මා හකථ .ද්රිගු ම,ා
පඩකඩ ස්දානාාා ව ම.ණ ාක් ගමාක
 මාකරත්න ම,ා
මවුදැකාා ව ාමි්ද නික ා ශශය සප්රි, ම,ා
ලි,නාරච්චිා ව පුබුදු ාන්ත් ීමරසිාංහ ම,ා
මාස්කුාසුන්, ා නකස්් සිකඒා ම,ා
මගු.කාරා ව පපුක කුමාර රණසිාංහ ම,ා
කු.ස් ,ාාා ව ග,ා් ුකාර ගුණරත්න
ම,ා
කස්ථුන්රත්න ා ්්නා කෝ්
මටරපුහාමිාාා ව ගිහා් ා ්්නා කෝ් ම,ා
ධ්ම්මික හ්ාාඒත්් ම,ා
ර්දික මධුස්ාං පරණමා්න ම,ා
මහම්ා ටර කම්කානම්ාාා ව ි,සිාංහ ම,ා
ඒුකාරා ව රත්නසින් ම,ා
ගමා ව ස්ාංජිඒ සුමනරත්න ම,ා
නදිරා ාා රෝකණි ි,ඒ්යණ ම,ා
කාංකානම් ගමා ව නදිකා ාක් ගමාලි මි,
නඒගම්ා ේ ආරච්චිාාා ව නිම් ම
සුග්දිකා පුණයසින් ා ම,
ා දබැහැපුඒ මුදි,්ා ස්ාාා ව මනුකා
ා රුකානි කුාරත්න මි,
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077-1026199
071-5237823
071-9209485
077-3560801
071-1961096
071-5496521
071-8171449
071-2327323
071-8847157
071-9512786
071-5535876
071-3369484
071-8565628
071-6693137
071-3471146
077-1316844
071-8836346
072-4814633
077-9935603

විදුත් ැප ල

ා පුා රෝණුඒ
ඒැලිමළුඒ
ා මුරා ්ු
කමේ ාංා ව
ස්්නස්ථගම
ා බුරාා
ා ාකා ාෝළි ක,
ගා ්ගම
ා ගෝණකුඹුර
පහා ා බෝළි ක,
ා ගුඩගම
කපුා හ්ා ්ු
ා දනඒක පඩකඩ
ා ශඒාා කගම
පඩුා
න්කා හන
පැකමඩුකා නගර
දිටරළි කගා

ධ්නුශය සාකය මකස්ා ශ්රී ාහථමන ඒ්නිනා,ක
ා ්්නා කෝ් මුදි,්ා ස්ාාා ව සුද්යශය සනි
කුමාන් ා ්්නා කෝ් මි,
ර්දිලිගම මුදි,්ා ස්ාාා ව ා නලුකා
ස්ාාස්නි මි,
පානදුා ්ය ස්ා ේනා,කාාා ව ජුලිකා කුමාන්
ස්ා ේනා,ක මි,
ගම්පහා ස්දානාාා ව ුකාරා නිකමිණි මි,
ා ාකා ාෝළි ක, ්ඒාමඒත්ා ත් කුමුදුනි
ප්රි,ාංගිකා ි,ාත් මි,
ගකඒත්්ා ව ාාමිණි දික.ක් ගෂි ා ටරමරත්න
මි,
ශය සාමිණි දික.ක් ගෂිකා කටුගස්ථා ්ු මි,
ගබ්බාා ව නදිශය සා ස්දමාලි මි,
ග,නි ාක් ගමාලි ා ක්මදි ප මරණ මි,
ා කුා ළුම්බුගම මුදි,්ා ස්ාාා ව හ්යකා
ග,ානි මි,
මහඒත්් මුදි,්ා ස්ාාා ව බුශධිකා රාංගනි
මි,
සුජිඒා නිශය සා් ම ා කකම්ආරච්චි මි,
ා බුකුා බ් ්ම්මැමේ ම්කාරා ව ා රෝෂිණි
මා හෂිකා ා ස්ෝමරත්න මි,
පඩහ බඩකා ව සිසිත් ාා්දනි පීන්ස්ථ මි,
ා ්්ා කෝ් මුදි,්ා ස්ාාා ව දුකථම්්ා
ස්ි,ාක් ගකථමි ා ්්නා කෝ් මි,
ඇාපා් රාිපක් ගක සින්ඒ්යධ්න ා හඒා
පුඒක් ගදණ්ඩාඒා ව නිලුකා ස්ාංජිඒනි මි,
ඒකලිඒා ගමා ව චුානී දිා ්කථ කුමාන් මි,
ස්ා ේසිාංහ මුදි,්ා ස්ාාා ව නිා රෝකා
,ස්් ම ස්ා ේසිාංහ මි,

077-1243366
077-5146450
072-3580754
071-1118558
072-3669982
071-3672871
071-8282177
071-6537529
071-3489720
071-9419384
071-6221889
077-3331110
077-3120414
075-8074982
072-2183124/0775591094
071-8279641
075-5856346
071-5167348

කිරිඇමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
, කපේඒ
ඇකාගාඒ
කින්ඇකා
ා දා හරා ගුඩ
මළි ඒා
කනුවගකා
පහාගම
බ හිර ා දුඩම්ා ප
මුණසිාංහපුර
ා හුලීළි ක,
මාටුඒාගා
බ හිර මුදු්ා කුටුඒ
මකාාඒා
මකුරණ
ා දුඩම්ා ප
හා්දුක්ද

යෙ

දුරකාය අ කය

ආ්ය බුශධිකා ාා්දනි මි,
මම්, ස්ාගන්කා පුකථපකුමාන් මි,
ා ක් ග ා ක් ග නිා් ම ස්ාංජීඒනී මි,
ආ්ය ඩී ඩබ්ලිේ රූපසිාංහ ා ම,
මච් ුකාර ස්රත් කුමාර ම,ා
මච් මච් ාා්දනි කුමුදුනී මි,
ා ක් ග ඞබ් ප්රි,් ම ස්ම්මාාා මි,
මම් ජී ආ්ය ඩී පී කුමාන් මි,
ආ්ය
ප්රි,ද්යශය සනී මි,
ම් මච් ම් පී පද, කුමාර ම,ා
ා ක් ග
ස්ාංජීඒනී මි,
මච් ා ක් ග ටී පී ා හමේ ක්්ද මි,
ඊ මයි ආන්, ා ඩුා ම ීමරසිාංහ මි,
මයි ජී ඩී මයි ප්රි,ද්යශය සනී මි,
ම්  ක ා කු්ාාඒා මි,
ා ක් ග ා ක් ග මම් ස්ා ේසු්දර ා ම,

විදුත් ැප ල

071-2365711
071-7364606
077-5033533
078-8543102
071-8391126
078-4605107
077-1974060
071-3674368
071-5685499
077-2766227
077-6110401
075-6048838
077-8424335
071-6404557
071-6666461
075-9316142

කෙවත් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

යෙ

දුරකාය අ කය
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විදුත් ැප ල

ම කා්ප්න
කිරා ණෝදාගම
නාඹුළුඒ
පහමුණුප්න
, ාගර
මඩාගම
ද/පනාළි ක,
පඩහවුා ටර
ප්නිා
ගබ්ා බා
නැ/මි,නස්
,ායි්න
බ/මි,නස්
බුාංගින්,
ඇ්දාන
නැ/නුගා ඒා
ප/පනාළි ක,
ම/ිනපද,
කාකඇකා
බ/නුගා ඒා
ඒැකාඳුර

ා කුමේ කමුකඒා කාංකානම්ාා ව රූපා
ස්ාංජීඒනී
රත්නා,ා ව මි්්ා ාක් ගමාලි රත්නා,ක
ා ාකලුළි ක, ඒුරාා ව ාුන් දනුෂිකා
ා ාකලුළි ක,
නාඒාන ආරච්චිාා ව ාා ්යකා කුමුදුනී
ා හමේ ා ව ිනක නිා රෝක්
ා බෝහිාංගම මුදි,්ා ස්ාාා වා ්යණුකා
ඒ්නිනා,ක
පා්සූන්,මා හුමේ ාාාා ව නදීකා
ප්රි,ද්යශය සනී පා්සූන්,
මස්ථ ාස්් ීමරසිාංහ
ග්දරමුකා ප මරණාා ව දිලීපා නිා් ම
ප මරණ
ගා නත් මාා ව නිලූකා නිකමිණී
ා මුරමුදලි ආරච්චිාා ව න්දා ස්න
ප්නිා ඒත්ා ත්ා ශස්කා දම,් ම ගු.ා ව
රණුාංග ආරච්චිකාාා ව ාම්ළික ාක් ගමාක
ගුණ මාක
හිඹටුඒැකා ස්,ා ව රමයා කුමුදුනී ාම්ළිකා
ඒ්නිආරච්චි කාංකානමා ව කුමුදු ප
ා ටරක් ගකා ඒ්නිආරච්චි
ීමරසිාංහ මුදි,්ා ස්ාා ව ාමීය රා හ්යකණී
කුමාන්හාමි
මා ක්සු මන්ාාා ව  මාානි ා්්රපාා
ා දු් රූබසිාංහා ව මස්ාංග රාංගන රූබසිාංහ
ාලුක් ග්ැ්න ඒු ම්පුරා ව ම.ණ ග,ා්
ාා නෝකා නිා් ම ගු.සිාංහ
බස්ථනාා ගුඩා ව පත්ම කුමාර බස්ථනාා ගුඩ

071-9596138
077-3372072
078-5197340
072-3364330
078-3493512
071-4747408
071-7647308
718835202
071-2523894
071-6446685
071-8878903
071-1343663
078-3853541
077-9126235
071-0928565
071-2329595
077-2465725
071-5260390
071-5261978
071-3882086
075-8690004

කලවාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

යෙ

ා කුස්ථඒත්්
කුඩඒ
ා පුුළි ක, පුර
ා දා කක්ද
මීය පාගම
දේගාගම
ා කුඩිටරළිලික්ත
ාළුඹක්ද
කුකුා ක දකුණ
කාඒාන නැා ගනහිර
ා ඒම්ිම,ා ගුඩ

පී ඩී ාක් ගමාලි මි,
සුරාංගි ළිා වරා මි,
පී ා ක් ග
ප්රි,ද්යශය සනී මි,
පී ා ක් ග මස්ථ ා ක් ග ප්රි,ද්යශය සනී මි,
මම් බී ආ්ය ඩී ම් ා පා ්යරා මි,
මම් කාංානා ප්රි,් ම මි,
පී
නිම් ම සුරාංගනි ා මනස්,
මම්
මස්ථ ා ප්රම මාක ම,ා
මක ජිඒනි නදිකා මි,
ඩබ්
මයි ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ මි,
ජි මමි සි ස්රා කු් ා මනස්,

කාඒාන බ හිර

මච් ටී ම් ද,ානි මි,

ඒැඒගම
හඟරාංගා
ඒැශදාගා නැා ගනහිර
ා දකා ගුඩ බ හිර
්ණා බා

ඩී ආ්ය ඩී ම් දස්නා,ක මි,
ඒයි මච් පී කුමාන් මි,
මස්ථ න්දසින් ම,ා
ඩී මම් ඩී සී කුමුදුනි මි,
ආ්ය
ටී ආ්ය රණසිාංහ මි,

දුරකාය අ කය
0719218535
0717071080
454901041
717773392
715412526
0716325856
711881502
718427544
71097890
775104941
715976604
0775543039
0779680642
452255683
715624904
715976394
712456944
0719166550
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ා ේඒැකකඳුර
ගඟගමුඒ
කුඩුම්න්,
ා දකා ගුඩ නැා ගනහිර
රඹුක
කුකුා ක ගම පුර
පනාා පුා
හපුා ගුඩ
කත්ාාන
ළි කගාක්ද
ස්ම්පුර
ඒුරාඒ
්පස්ථස්රක්ද
ඒැශදාගා බ හිර
ිාුඒ්ා ගුඩ
ා පුුළි ක, දකුණ

මච් මච් දෑා මි,
ම් ආ්ය මස්ථ ා ක් ග නඒරත්න මි,
මම් ම්ය ගුණ මාක ම,ා
ම්  මාානි ්ක් ගෂිාා නඒරත්න ා මනස්,
ම් මස්ථ පශමකුමාන් මි,
සී මස්ථ මුණසිාංහ මි,
පී ඩබ් සුමනීමර ස්්ානා ව ම,ා
ම ්ය
ච් පී රණසිාංහ ම,ා
ා ක් ග මයි මස්ථ මමරුාංග මි,
ීම ා ප්රමාාක රාිපක් ගක ම,ා
මච් ා ක් ග ාානිකා නදීපා මි,
ඩී ජී මම් ා රුකා් ළි,රත්න ම,ා
ජී ම් ප්රි,ාංිාා මි,
ඩී ා ේ පී දස්නා,ක ම,ා
ජී ටී ම් කුමාන් මි,
ඊ මම් ඩබ් මස්ථ ා ක් ග කනා,ක මි,

045-2255454
717571277
717375886
770792231
0715117137
713037254
071741589
0717545809
716883385
457923014
0453457615
772201099
775882053
713677153
717176250
0713114096

ඇඹිකතියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
207 - ගා ව,ා,
224  මා බුකකැ ක,
214 සී කළා ගඩිආර
214 ම් ා මුදරඒාන
215 බී කුමේ කගා
208 මින්ස්ථඒැකා පු්
213 ඩි ා කෝ්කටුඒ
224 ජී පනහඩුඒ
216 හාගා
215 පදාාංගා
224 ඩී ා කුළඹා ගආර
224 රත්කැරැේඒ
214 සී පඩගම
215 හිඟුර
214 පකා ාගම
216 ුාංකම
215 සි ජුාාංගැා මේ
208 ම් ආදළුඒ
214 ා මුරකැ ක,
212 ිම ිදුර
213 ිම පනාමුර
224 ඊ පඩඒාඒ
212 දි,ා පු
213 ඒාකා ගුඩ
214 සී නඒනගර,
216 බී හකමිකාකැ ක,
214 මච් ා ,ෝධ්ගම
207 බී රාංාමඩම

යෙ

දුරකාය අ කය

මච් නිහාක ි,ුාංග ම,ා
ආ්ය පී කුසුම් රාංජීකා ස්ාංජීඒනී මි,
ඩී ඩී මම් දිස්ානා,ක මි,
ඩබ් නදීකා දික.ක් ගෂි මි,
මම් ා ක් ග නිා රෝකා ප්රි,ද්යශය සනි ා මනස්,
ඩී යු මජිත් ම,ා
ඊ බී මයි ස්තමාලි මි,
මස්ථ මච් ා්්රාාක ා ස්නස්රත්න ම,ා
මච් බී සුජීඒා දීටර ම මි,
ජී සී සුද්යශය සනී මි,
ජී මම් සුජීඒා ගිනා,ක මි,
ඩබ් ජී මජිත් ප්රි,්් කුමාර ම,ා
ඒයි ජී නිරූකා මි,
බරනාදුා ව ි,්් ා රෝහණ ම,ා
මම් දීපා ාා්දනී මි,
මම් ඩී සුග්පාා ම,ා
මස්ථ ජී ා්දිමා ශය සයාමලී මි,
පී රසික ප්රදීටර ම,ා
ශ්රීම ම මි,
මම් ඩී ස්ම්් ප්රදීටර කුමාර ම,ා
ා ක් ග ස්රත්ා්්ර ම,ා
ාමිාා බාාසුන්, මි,
ඩී ජී ස්්ධ්යා කුමාන් දිස්ානා,ක ා මනස්,
ඩී ජී මකලිකා ා මනස්,
ඩබ් ඕ ාාමික පුකථපකුමාර ම,ා
පී ගී මකා නිකමිණී මි,
මම් ජී ස්මි්ද ම,ා
මම් ටී ා ක් ග මහානාම ගමා ව ා මනස්,
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712507464
776761979
713058045
777040675
772523749
716596264
779402815
715941525
776432324
712767463
724995234
719431640
714677287
713543293
717524410
717459754
718834742
716302392
712384239
475638930/771349227
719816446
779191257
775945592
712473872
718270986
725548878
715382230
719288370

විදුත් ැප ල

207 සී නි්දගම්පැාැස්ථස්
207 මඩුඒඒ්ා ඒා
212 සුදුගා
214 ඊ කැ ගකආර
224 පකා ාබැශද
215 හිඟුරආර
213 මුකඇඬි,ාඒා
214 බී කුඹුා ගුඩආර
207 බී ,ා, 02
213 සී ා ්ෝරා කුළ,ා,
224 ඩී  මත්්ඒැකා පු්
224 ම් ස්ාංපාා

මච් මයි න්ාඩ් ස්ා ේපාා ම,ා
ා ක් ග ාාංදිකා නිා රෝකණී මි,
මස්ථ පී මයි මකකා් ම ා මනස්,
ආ්ය මච් ජී පී රත්නා,ක මි,
ජී මක ම් මක ලි,නා ව ම,ා
ජී නාමලී මි,
ම.ණ ස්මිපත් ම,ා
ඩී ඡී ඡානක ස්දු.ඒ් ම,ා
පී ඩී ස්ම් මාක ම,ා
ි,ඒ්යධ්න සුරාඡ් කසු් ම,ා
පී ජී නිශය සා් ම
ම් මස්ථ ප්රැ්සිස්ථ මි,

715237676
716625065
719109320
779024784
785237585
718134220
719310281
772445744
712826160
711141555
718940829
711743111

ඇෙැළියදේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

යෙ

දුරකාය අ කය

136/ජී,,කුදාා ගුඩ
141/සී,මි,නා කුා්ැ්න
126/ඩී,ඇහැලි,ා ගුඩ ඒත්්
140 කැ්ද්ගමුඒ පහාගම

ාබුගම්ක්ා ද කමේ ාඩිා ව ාුන්මා
දම,් ම ගුණ මාක මි,
ා හමේ කආරච්චිාාා ව ා්දිමා සුාාෂිණී
ධ්්යමා ස්න මි,
මකලිකා කාංකානමාාා ව න,නි නිරාංිලී
ළි,රත්න මි,
ා ස්පාා දස්නා,කාාා වා නළුම් ස්ා රෝිනී
දස්නා,ක මි,
ස්මරීමර .ඒනි ා්දිමා මි,
ඊ ඒඩුා ව ා  ක් ගාා ප්රි,ද්යශය සනී ි,්් මි,
මාහර ඒත්් මන්නාාා ව රමයා කුමාන්
ි, මාක ා මනස්,
නාපාඒා ගමාශදාාා ව ස්ම් මකා
්රාංගනී ා ස්නරත් මි,
සුාසිාංහ ා හඒා ස්්ානා ව මනුකථකා කුමාන්
මි,
ු ාශදුඒ මුදි,්ා ස්ාාා ව මස්ාංක සුා ්ය්්ර
ප්රි,ද්යශය සන ම,ා
ීමරපුරා ව ්ක් ගෂිාා ියර් ම ස්ා ේසින් මි,
ගුාන ඒත්්ාාා ව ාක් ගමාලි දිස්ානා,ක මි,
පත් මනි ා ශඒ ග,ානි ා්දිකා මි,
රීම්ද ි,නාත් මා හ්්ර ප මනා,ක ම,ා

137/සී,ගැ හැත්්

බශා ශාාා ව ාම්පා ි,මාලි ා ප්රමදාස් මි,

139,බ/කාටුඒාඒ
143/ඊ,සින්ස්ම්පුර
126,මාහර
143/ඩී,බ හිර කරදන
126/බී,මස්ථගගුා පුර
141/බී,පලීගා
136/බී,ස්ා කා ගුඩ
141,බුළුගහළි ක,
141/ ,නැදුරණ
137/ඩී,නැ/ස්ා කා ගුඩ

දිවු.ම්ළි ක,
139/බී,ා හඒායි්න
138/බී,ගා ්ා ගුඩ
136/ඊ,පැකළි ක,
137/ ,මීය ්නාන
137/ඊ,ා බෝපැත්් දිශද
පඩුමත්්
137 ඒාස්

රාිපක් ගක ආරච්චිාාා ව ප්රබුශධ් මා නෝේ
රාිපක් ගක ම,ා
නඒගමුඒාාා ව මර්දි මාලිකා ීමරසිාංහ මි,
බබු් ආරච්චිාාා ව ස්ම්් මාංජුා
ආන්,දාස් ම,ා
ස්,ාා ගුඩ කාංකානමාාා ව නදීශය සා
දිමුුමාලි ගුණඒ්යධ්න මි,
ිනි්ා ා රුකානි සින්ඒ්යධ්න මි,
ා ප.ම්බඩ ා පේිාාා ව නදීකා මනුස්නී
රූපසිාංහ මි,
ආද්යශය සනී පනාඒාා ව මි,
පත් මනිා ේ ා දෝන දිලිනි ාු්යකා ි,ා ස්කර
ා මනස්,
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712963719
711960492
711241102
711485353
712012039
774043790
713298375
0775100953/071882852
5
719203276
778273315
770486279
719419514
779728737
716601095
0755889636/077261670
7
715742626
767244800
756821381
777339939/0711916067
772257037

716902890
718259745
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139/ ,නැ/කාටුඒාඒ
136/සී,ා ්ුරණා ගුඩ
126/සී,මස්ථගගුා දකුණ
138/ඩී,ු ාශදුඒ
140/බී,නාක්දා
කැ්ද්ගමුඒ නගර,
126/ ,මාහිාංා ගුඩ
142/බී,මි කා පුා
142,කින්ා පෝ.ඒ
143/ ,දකුණු කරදන
හිදුරාංගා
143,පු. කරදන
නාපාඒා
142/සී,ඇරෑා පුා
143/බී,නුගදණ්ඩ
ා මෝරගා
140/ ,ස්,ාා ගුඩ
136 කැ්ද්ගමුඒ ාහාගම
143/සී,මාා පු
පඩුඒක
138 ාශදමකා ගුඩ

ස්මරීමර මුදලිා ව ා දු් ස්ම්්ා ප්රි,් ම
මකස්ස්ථ මි,
හප් මාකා ව නිහාක නික් ගස්් පීන්ස්ථ ම,ා
මඩගම්මන ආරච්චිාාා ව ස්මානි ඒියකා
මඩගම්මන මි,
ස්ා ේසු්දර මුදි,්ස්ාාා ව ඒ.ණී ශය සියකාා
බණ්ඩාර මි,
ා හන ගමරාළාාා ව මකකා ාාමිත්රි
රත්නා ස්න මි,
මහකුමාරා ව ා දෝන මනූකා ා හමපාලි
මහකුමාරා ව මි,
ි,සු්දර ආරච්චිා ව ා දු් හස්ාංක ාමිා
ි,සු්දර ම,ා
දාංගම්පා කාංකානමාාා ව ාකාන් නිස්ාංස්ාා
දාංගම්පා මි,
රි ා ඒළදා ව නිලූකා දම,් ම ආන්,රත්න
මි,
ස්්නස්ථා ව ියා රෝමි ීම්ය ම කුමාන් මි,
ප බැදි ආරච්චිකාාා ව ා්ද්රිකා දම,් ම
මි,
ා ්ු ළි ක, ආරච්චිාාා ව ා රෝහි් පුකථප
කුමාර ම,ා
ගම්ාත්ාාා ව දුක.ක් ගෂි හා ම්ගා ස්ා ේසිාංහ
මි,
ගමා ව ා නුා හුත් ප මරා ව ා ්යණූකා
දම,් ම මි,
ගා ්කා දික.ක් ගෂි ස්්ානා ව මි,
දි,ාා ගුඩ ලි,නා ව මා නෝමා දම,් ම
ලි,නා ව මි,
හපු.ගා ගම්ාශදාාා ව නිශය සා් ම
ා ස්්මයා්ා මි,
ා ඒදා ව ාම්ළිකා ගී්ානි ගුණඒ්යධ්න මි,
ා හඒාරත්නා ව ාමි්ද මත්්නා,ක ම,ා
පඩුඒකා ව ,නි ප්රස්ාංගිකා ා ප්රම මාක
ා මනස්,
හි කහාමිාාා ව ාා නෝකා ප්රි,් ම ස්ම්ා්ා
මි,

717305854
725349708
777459943
714977900
715667477
779831715
719037181
711053397
713133018
713785593
716457271
718362872
716652267
716333626
711837888
716363973
778653998
719816194
714663779
713664085
777349695

දේගොඩකදේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ
ා ඒරළුගහමුා
බඹරගස්ථ ්ැ්න
්ඹගමුඒ නැා ගනහිර
කපුා හ්්ැ්න
ා ේරහැර නැා ගනහිර
ඒරා,ා,
කවුඩුඒාඒ
පනාඒා

යෙ

දුරකාය අ කය

ි,සිාංහ ආරච්චිාාා ව ග,ා් ප්රස්ාශ ම,ා
ා ගුඩා ඒා ගමා ව න්දන ස්ම් කුමාර
ගමා ව ම,ා
ගා ් ආරච්චිකාා, බුශධික ස්මිර
ගා ්ආරච්චි ම,ා
ම් මම් කුසුමා ි,ඒ්යධ්න මි,
ලි,නා ව ස්ම් ි,සින් ම,ා
ආරාා ඒ මන්නාාා ව ාස්් ම ා්දිමාාා
මි,
ීමදාගම ආරච්චිාාා ව මා නෝමා .ඒ්
කුමාන් ා ම,
ජූාකඩ ගමඇ මා ව දුලීකා දම,් ම
ි,ඒ්යධ්න මි,
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718561479
715127997
759444558
711344539
713572016
719147773
725399487
715231711

විදුත් ැප ල

මාඒ්ා්ද
,හාා ඒා
මහගම නැා ගනහිර
ිමිමා කගම නැා ගනහිර
මකළි ක,
බුළුඒාන
මහගම බ හිර
ා ඒරහැර බ හිර
ගාහි ක,
හපු.ා දණි,
මකඒත්්
බාස්්න බ හිර
ඇම ක,ා ගුඩ
්ඹගමුඒ බ හිර
ා හුරමුා
මාකඳුර
මාරගා
බාස්්නපුර
ා කෝම්ළි ක,
නි,ාංගම
ිමිමා ාගම බ හිර
මැශා දගම
රක් ගඒාන නගර,
දිඹුකඒා
හිරමඩගම
රක් ගඒාන පුර
ා කුමේ ා
මාදම්ා ටර පුර
බාස්්න නැා ගනහිර
දඹස්්න
ා කු ා ක්න
රක් ගඒාන දකුණ
මාදම්ා ටර දකුණ
න්දීස්

රම්ප කා ව මධුක ක්රිකා්් ගුණසිාංහ ම,ා
රත්දුරා ව ිානක ස්ම්කුමාර ම,ා
ා ක් ග ා්්රා කලුආරච්චි මි,
පාාම ගමඇ මා ව ,ා ශය සෝමා නා ,ුමි කුමාන්
මි,
ස්මරසිාංහ ආරච්චිාාා ව ාුන්කා
ස්ථඒ්යණමාලි ා ම,
ළි ක්දා ව රාංජීඒ ප්රි,ාංකර ම,ා
රත්නා,ක මුදි,්ා ස්ාාා ව ඩ,ා්
ාඳුනිකමිණි බ්ඩාර
ක.ණා මුණිා ව ා්දන ා්දික
පා බ්ා ස්කර ම,ා
මන්නාාා ව ා ස්නරත් නිශය සා් ම
ා්්රා ස්න ා ම,
රාංමු ආරච්චිාාා ව ධ්ම්මිකා ප්රි,ද්යශය සනී
ා ම,
හපුගස්ථ්ැ්න මන්නාාා ව දිා ්ශය සා
ාුරානි ා ප්රමා්්ර මි,
ජී ීම  මබඳණි මධුෂිකා මමරසූන්, මි,
ා පු්නටරා ප.ම ආරච්චිාාා ව නදීකා
ා්දිාාක ා ම,
දම්ා ඒක කපුා ව ියර් ම ාාංකා කපුා ව මි,
ිමම්බා ා මුා හුමේ ාාාාා ව නිශය සා් ම
ධ්ම්මිකා මි,
ළි්නක්ද කමේ ඩි,ාාා ව ප්රි,්්
ා ස්නාරත්න ම,ා
පස්ථඒත්්ා ව ිානක පුකථප කුමාර ම,ා
ස්දාා නාාා ව ාා රෝකෘ දිකහානි
ා ෆු්ා ස්කා මි,
ක්ා ද දුරා ව ඒස්්්ා ප්රි,චි්්නී
මහගම ගම ඇ මා ව ධ්්යමදාස් ම,ා
ිමලි්ද කමේ ඩි,ාාා ව හිමාලි මධුඒස්් ම
මි,
හපුගස්ථ්ැ්න මන්නාාා ව ස්නී්ා
මකකා් ම
මා බ්ගුණඒ්යධ්න ආරච්චිාාා ව .ඒ්
චි්්ක ගුණා ස්කර ම,ා
හපු.ගා ගම්ාත්ා ව නිකා්් ි,රත්න
කුඹුක් ගගහඒත්් ප බැඳිා ව ාක් මකා
නිා රෝකණී ගුනසිාංහ ා ම,
මහඒත්් ගමා ව ාස්් ම කුමුදුනි ා ම,
ගබ්ා බා බාාංා ගුඩා ව ා්්රාගි ස්රත්
කුමාර ප්නිා
ස්මරනා,කා ව හ්යශය සනි දිස්කා ස්මරනා,ක
ා ම,
ඒැකාා ව ශය සාලිකාද සිකඒා ා ම,
ා ක් ග ම් මච් බණ්ඩාර ම,ා
ඩබ් මම් මම් ා ස්ා නස්රත්න මි,
දුකමිණි ප්රි,ාංකා මි,
ිාසිාං ආරච්චිාාා ව ්රාංගා ස්තමාලි
ලි,නප මරනා ව සුා ්යනි පා ටරක් ගකා
ලි,නප මරණ ා ම,
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785179214
713572016
711746599
712219474
719217306
778447024
714254818
723814225
729204791
777350900
711746606
716065075
774308196
724688398
779769126
712645065
716778196
714683959
713504184
77714445
729292721
711712638
771013042
711549450
712404364
726236921
714431791
711047292
775263544
714166169
778170790
714180859
715122680
725362484

ා ගුඩකා ඒා
මස්ථාඹුා

ස්මරසිාංහා ව සුිානි ස්මරසිාංහ මි,
මම් නි්යමාා දිශය සානි

715251792
783420423

ස්ෙෘශධි ළධලධාරි යාෙ දේමඛ්යය - රත්යපුර දිස්ථත්රි්වකය
අයගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
ගාංා ගුඩක්ද
දුම්බරමානාන
ා කුළඹැඒ
නිකා ගුඩ
ළිඹුර
පරගා
පඩුගා
ස්්ානගම
ම,ගම
ළි ක්ද
ඇකාා හන
පඩුගා පුර
ා ද්බඩක්ද
ගාුර
දුම්බර
පහාගාුර
දුම්බර ඒත්්
මඩබශදර
ගාුරඒත්්

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

මස්ථ මච් ආ්ය මස්ථ මස්ථ ස්මරසිාංහ
මම් ළි,රත්න මටරපුහාමි ම,ා
මම් ිම මස්ථ ප්රි,ාංගිකා මි,
ළි ඩබ් මකලිකා මි,
ළි ම ජි මස්ථ මක ා ක් ග මා බ්රත්න
ිම ඩබ් ජි මා බ්ා ස්කර ම,ා
මක නිමක මමරසින් ම,ා
ඊ ළි ස්ම් ම.ණ කුමාර ම,ා
ආ්ය මක මාංජු මා බ්ධීර ම,ා
ළි ඩි මා බ්ා ශඒ ම,ා
ම් ා ස්ෝමදාස් ම,ා
ා ක් ග ඩි ම් පත්මා්ා මි
මස්ථ ගාමිණි ි,පාා ම,ා
ඩබ් ළි ස්මාරත්න ම,ා
මස්ථ ආ්ය රාංජිත් සුන්,ආරච්චි
ඩබ් මයි මමක .පසිාංහ ම,ා
මස්ථ ස්ථා  ාා මි,
ආ්ය ඩි මස්ථ සි රණඒක ම,ා
ා රෝහිනි ා්්රා්ාමි,

773563639
771728606
778430448
714490051
728607280
783442101
774915925
711410396
729409025
712674990
711746897
774526038
711082411
716238317
711351225
776722010
752860864
714431315
714588156

බල දේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
ුඹා ගුඩ
බාාංා ගුඩ
බාාංා ගුඩ නගර
,හාා ඒා
මාා ඒා
ා ඒළා ව
්ාාංගම
පකා ාක්ද
ඇකා ාා පුා
කුමාරගම
කින්දිගා
ා හුරකැ ක,
ා දහිගස්ථ්ාාඒ
ගඒර්ා හන
ා මුළමුර
කළුා ටරඩිගම
ප/ක/ඒ/ාවුර ඒම
කූරගා
දි,ස්්න
ා නළු,ා,
ඒැලිප්,ා,

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

ා ක් ග ීම මස්ථ ක.ණාරත්න
ටී ා ක් ග බී ආන්,රත්න
ඩබ් ස්ථඒ්යණකා් ම
ආ්ය නිශය සා්්
ඊ ජී ා ස්ෝමා්ා
ඩී ඩබ් නිකමිණි දි,ගම
මම් ටී ස්ථඒ්යණා්ා
බඩ් ා ක් ග ආ්ය ඩී සුග්දාස්
බී රාංිනී
ඩී මම් ආ්ය පී දස්නා,ක
යූ ඩී පී ද සිකඒා
ඩබ් ා ප්රමා්්ර
ආ්ය පමාා ශීම
මම් සින්පාා
ඩී ධ්්යමඒතී
ටී මම් මස්ථ ජී ා ්්නා කෝ්
මච් ා ක් ග ඒයි ඩී හකා ්ු
බී මක ආ්ය ා ේඒැකා ගුමුඒ
ඩබ් ා ක් ග ීම ා ප්රමසූන්,
ඩබ් මම් මමරුාංග
මච් ආ්ය ක.ණාදාස්

779943055/452286612
721299355/452286612
726827089/452286612
776643011/452286612
717718309/452286612
770463898/452286612
711838054/452286612
723508527/452286612
756768178/452286612
726422404/452286612
711901988/452286612
774044122/452286612
722593193/452286612
767097907/452286612
713446037/453451892
775446492/453451892
728230750/453451892
722120858/453451892
455688915/453451892
728199403/453451892
724896902/453451892
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කකා ්ු
මැදබැශද
රිඒක
්්ි්්ැ්න
ා කෝ්ගහමාංකඩ
ප/ක/ඒ/ාවුර දකුණ
ා බෝඒත්්
කින්මැ ක්ැ්න
ඒ ඒා
මකා දුර/ස්කිලි,
ඒැ බ
මහඒා්ැ්න
දාමහන
ා ගුඩකුඹුර
බටුගම්මන
ා ්ුටුපා්ැ්න
ාඹුාමුර
ස්කිබඳ, ඒත්්
ා ්ළදින්,
මුකගම
ා පුකඒුා ගුඩ
මැශදක්ද ඒත්්
ා පමේ කගා ඒත්්
දුරක්ද
ා පමේ කගා ඒස්ම
බුාත්ගම
ඒා ළබඩ
ිාස්ාංක්ද
මස්ථස්ැ්න
මැශදක්ද ඒත්්
ස්ජිනත්කුඹුර
මම්ළි ක,ාඒත්්
රාස්ථස්ගා
රාස්ථස්ගා ඒත්්
ඇකාඒත්්
ා ඒා ළකුඹුර

ා ක් ග ජී ා්්රසීලි
ා ක් ග මම් මස්ථ කු.ටරපු
ා ක් ග රාිපක් ගක
මම් මස්ථ මක මා ේා කෝ්
මස්ථ ජී මස්ථ ම් කුමාන්
ඩී ම් මස්ථ ා ක් ග ා දකඒාා ව
ජී ආ්ය සුනී්ා
බී ා ක් ග ගුණා ස්ෝම
මච් මක ඒාංශය සඒතී
යූ මම් ද,ාඒ ම

729112359/453451892
725308468/453451892
726351419/453451892
717107168/453451892
721503787/453451892
723978101/453451892
728930272/452288071
774565544/452288071
712664745/452288071
727571221/452288071
722324677/452288071
728595247/452288071
758067019/452288071
726118253/452288071
718151521/452288071
721278876/452288071
710446903/452288071
727030965/452288071
453463930/452288071
774441187/452288452
774499916/452288452
728204618/452288452
779518080/452288452
718134552/452288452
776400351/452288452
776182710/452288452
779739003/452288452
728770916/452288452
776743777/452288452
773294310/452288452
77982408/452288452
750982364/452288452
775722543/452288452
718193593/452288452
775331382/452288452

මයි මක සී ි,ඒතී
මස්ථ ා ක් ග ඩබ් බණ්ඩාර
ඩී ඩී සූන්,ස්ක්රම
ඩී මම් සී බී ගුණා ස්කර
ඩී මම් මස්ථ න්දසින්
ඩබ් ා ක් ග ා්්රා ස්න
මක පශමා
ඩබ් මම් බණ්ඩාර
පී මස්ථ ා බෝගහකුඹුර
පී මම් ම් ද,ාරත්න
ම් ඒකලි මම්මා
ාාමලි් ඒයිමේ
ජී ඩබ් ධ්්යමපාා
මම් පී ස්මාාඒතී
ජී ා ක් ග ඩී මස්ථ .මම් කාන්,ඒස්ම්
ඩබ් ා ේ ආ්ය සින්ා ස්න
ටී ජී පී පශමා
මස්ථ ඥාණප්රකාශය සම්
මච් ා ක් ග යූ ප්රි,ාංගිකා
බී මස්ථ ි,රත්න
මච් බී ා ේ මස්ථ ද,ාඒාංශය ස
මම් ස්ා ේරත්න
ස්රඒනමුත්ු
මස්ථ ඩබ් ාාක රණසිාංහ
ටී ා,නක මමරසින්

ඇලපා ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
ා ේරගම
පාාා ඒා
දිගාන
මමුඒා
නින්ඇකා
හාංගමුඒ
ඇාපා්
ගගුකස් ක,
බ කඩ
ා කා හකේස් කගම

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

ඩබ් ජී ඒස්්්ා
මච් ා ක් ග ඩී ා රෝහිණී
පී ඥාණඒතී
මම් ඩබ් ා රෝකණී
ජීඩබ් පී ා ක් ග ා ගුඩා ගදර
ා ක් ග මස්ථ ගුණපාා
ඩබ් ඒයි ආ්ය ක්යණාරත්න
ඩී ධ්්යමරත්න
ඩබ් සී රත්නසින්
ා ක් ග ඩබ් පී ි,ශය සා්්
මම් ඩී යු මස්ථ ි,සුන්,

718796721
713961221
716938062
717994333
716090598
713841312
719873232
716305498
718215955
715152538
714006312
120

මගු.ා ගුඩ
රශදැකා
දම්බුළුඒන
ා කු ාමුකා
ස්ම්ගම
හකා දුා
ා දකාබඩ
කරාංා ගුඩ
කහඒත්්
පකා ාා ගදර

මම් ඩබ් මම් ආ්ය ම් මාකදුර
ඩී මම් ා ක් ග දීළිකා
ා ේ
ම් ි,ඒ්යධ්න
පී ස්රත් ඒාසුා ශඒ
ඩබ්;ීම ටී ක.ණාරත්න
මච් මස්ථ ජී රාිපක් ගක
ඩී මම් ා ක් ග ස්ම්්
බී ා ක් ග හ්යක ස්මිපත්
ා ක් ග පී ස්මාා ස්න
ීම්ය ම ාාමි්ද සින්ා ස්න

712757967
719596863
718196396
729728499
719267962
713377051
718061945
715412595
718738913
712344487

ඇෙැළියදේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
කැ/නගර,
කැ/පහාගම
ස්,ාා ගුඩ
කැ/ාහාගම/
නැ/ස්ා කා ගුඩ
ඇහැ/ඒත්්
මාහර
මාහිාංා ගුඩ
මස්ථ/පුර
මි,නා කුා්ැ්න
බුලුගහළි ක,
මස්ථ/දකුණ
,කුදාා ගුඩ

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

මම් මම් ා්්රානි මකලිකා මි,
ආ මම්
ස්ද.ඒ් රාික.ණා ම,ා
ා ක් ග ඩී සී්ා ා රෝහිණී මි,
ආ්ය ඩබ් නිශය සා් ම ධ්නරත්න මි,
මම් පී ස්නත් ධ්නඒ්යධ්න ම,ා
ඒයි ඩී නිමක දිස්ානා,ක ම,ා
බී ා ක් ග පපාලි ප්රනා්දු ම,ා
මච් ඩී මම් ස්ා ේා ස්කර මි,
මම් ා ක් ග රාංිනී ළි, මාක මි,
මම් ීම පී චිත්රා කුමාන් මි,
ටී ා ප්රමසින් ම,ා
ා ක් ග ීම ආ්ය මස්ථ ක.ණාරත්න මි,
මක ා ක් ග ා ේ ා ක් ග ලි,නා ව ම,ා

0713129904/0362259797
0718291311/0362259797
0772452519/0362259797
0716678683/0362259797
0776649437/0362259797
0776188364/0362259797
0775362603/0362259797
0779019008/0362259797
0710954025/0362259797
0723618479/0362259797
0777175526/0362259797
0712159975/0362259797
0717180100/0362259797

දේගොඩකදේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
රක් ගඒාන නගර
මකළි ක, ඒස්ම
පාාම්ා කෝමේා මේ
මාදම්ා ප දකුණ
මාදම්ා ප පුර
ා කුමේ ා
මස්ථාඹුා
රක් ගඒාන දකුණ
රක් ගඒාන පුර
මස්ථාඹුා ඒු
ිමිමා ාගම බ හිර
ා ඒරළුගහමුා
,හා ාා ඒා
ගාහි ක,
ා හුරමුා
මකඒත්්
නි,ාංගම
කවුඩුඒාඒ
හිරමඩගම /මාකදුර

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

මම් ආ්ය පශමා්ා මි,
ා ක් ග ඩබ් රාංිනී ා ස්්මයා්ා මි,
මච් බී නිකාරා මමාලි මි,
කළිා චි්්ක ීමරසුන්, ම,ා
ඊ ා ක් ග ස්රත් සිසිර කුමාර ම,ා
ා ක් ග ි, මස්ථස් ම,ා
මච් පශමා ා හනවා ව මි,
මම් මම් නාලිකා දම,් ම මි,
ටී මා්ය මි,
මම් කනගප්රි,ා මි,
මච් මම් නිමක කුමාරඒාංශය ස ම,ා
පී ඩී ා ේ මයි ළිනිදි, ම,ා
ා මුහා්ාාක ගුණා ස්කර ම,ා
ා ක් ග ීම ස්ම් ම ාක් ගමාලීමි,
ඩබ් ස්ා ේසිාංහ ම,ා
ා ක් ග ඩබ් ස්ථඒ්යණා ාක් ගකථමීය  මි,
මම් ස්ථඒ්යණා මාානී මි,
ටී ජී ා්්රා්ා මි,
මයි ම ස්ා ේරත්න ම,ා

072-5280060/0452246508
072-6622472/0452246508
071-2734269/0452246508
072-5767514/0452246508
077-1649315/0452246508
045-2273030/0452246508
072-1557131/0452246508
077-8402270/0452246508
071-7993362/0452246508
072-8816666/0452246508
072-6246068/0452246508
072-4254051/0452246508
071-4490160/0452246508
071-3661283/0452246508
071-5167236/0452246508
071-8674856/0452246508
071-2113744/045-2273190
071-5205112/045-2273190
071-2747438/045-2273190
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හපු.ා දනි,
ා කු ා ක්න
ඕපා් ඒු /කාාප
ස්හකාර
න්දීස්
ඇම ක,ා ගුඩ
පනාඒා
දිඹුකඒා
බුලුඒාන
ා ේරහැර
නැා ගනහිර/බ හිර
ා ඒරහැර බ හිර
ා කෝම්ළි ක,
මාරගා
බාස්්න
නැා ගනහිර
ා ගුඩකා ඒා/කාා
ප ස්හකාර
්හගමුඒ බ හිර
බඹරගස්ථ්ැ්න
මහගම බ හිර
ඒරා,ා,
බාස්්න පුර
මහගම නැා ගනහිර
බාස්්න
බ හිර/දඹස්්න
කපුා හ්්ැ්න
ිමිමා ාගම
නැා ගනහිර
මාඒ්ා්ද
මැශා දගම
මහගම බ හිර

මච් ළි නාමලි ා හමා්්ර මි,
ටී ගාමිනි ා්ද්රිකා මි,

072-8386882/045-2273190
072-8226042/045-2273190

ා ක් ග ධ්්යමා ස්න ම,ා
නිකමිණි ාමිාා ා කුඩිුඒක් ගකුමි,
ා ක් ග ජී .ස්රත් කුමාර ම,ා
ආ්ය රූළිකා පද,ාාංගනී මි,
මම් ා ස්ෝමා්ා මි,
පී ජී ා්ා ප්රදි මකා මි,

077-8800769/045-2273190
072-9408954/045-2273190
071-3661242/045-2273190
071-6101185/045-2273190
072-6040680/045-2273190
071-4477765/045-2273190

ඩිම ාුන්කා නිමාලි මි,
ා ක් ග ඩබ් ා ්යණුකා දම,් ම මි,
ම් බී නී්ා පශමිණි මි,
පී සුා ්ත්රා පනාා ගුඩ ආරච්ච් මි,
මයි මච්

071-70552662/045-2273190
072-3978617/045-2273190
077-5323124/045-2273190
071-4593441/045-2273190

පී ඒස්්් ා්්රසින්ම,ා

071-3398729/045-2241274

ඩබ් ස්නත් ධ්්යමසින් ම,ා
මක මම් ම් ඩී දස්නා,කම,ා
ඩබ්
ශය සා්් ීමරසිාංහම,ා
ඩී ා ක් ග සුනික මා බ්රත්න ම,ා
මච් ඩබ් ා්්රා්ා මි,
බී මච් සී කුසුම්ා්ා මි,
ඩබ් ස්මරසිාංහ ම,ා

071-8018026/045-2241274
071-6257778/045-2241274
071-2668008/045-2241274
075-5563078/045-2241274
077-2111517/045-2241274
072-4720316/045-2241274
071-8291525/045-2241274

ඩබ්
මච්

මම් පී ස්ක්රමආරචිචි ම,ා
පුාංචි මැණිා ක් ග මි,

071-4490170/045-2241274
071-4618939/045-2241274

මම් මාානී මි,
පී ආ්ය ඒයි රණුාංග ා මනස්,
මආ්ය පී න්දනී මකලිකා මි,
ම් මම් මස්ථ රාංිනී මි,

071-7524995/045-2241274
072-1923908/045-2241274
071-8503682/045-2241274
071-0138557/045-2241274

ඇඹිකතියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
හකමිකාකැ ක,
පදාාංගා
හිඟුර
කුමේ කගා
හාගා
ුාංකම
ජූාාංගැා මේ

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

මස්ථ පී රාංිනී
මම් ජී ා්්රා්ා
ටී සී ා ඒත්්සිාංහ
ඩබ් මාානී
පී ජී මස්ථ ි,මැණිා ක් ග
ඩී ම් මා බ්ගුණඒ්යධ්න
ීම පී ප්රි,් ම

777842188
711732714
724668769/473480556
717464084
724669266
714784198
725519377

දේකොදේලොන්ය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
ිදුර
පනාමුර
දි,ා පු
ඒාකා ගුඩ
සුදුගා

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

ආ්ය ා ක් ග ජී .බසිාංහ
ඩබ් ද,ාසීලි
ම් ජී පත්මසින්
ඒයි ස්මරසිාංහ
මස්ථ මස්ථ නාගමුඒ

717463354/473471046
776146545
715192148
718133857/475684190
773776852
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මුකඇඩි,ාඒා
රාංාමඩම
ා කෝ්කටුඒ
ිදුර
ඇරැා පෝ.ඒ
රාංා හු කක්ද
ස්ා ේන්,
බුළුා ්ු
ා පුශදන
මවබ්යත්ඒත්්
ාත්්ක්ද
,ක් ගමඩිත්්
ා හාපඩක්ද
දා ේමඩ
කුඹු.ගමුඒ
ා හනැවා ගුඩ
ා කුා ාු්න
මඩුඒ්ා ඒා
පුපුාකැ ක,
කෑකා
පකලිදුඒාඒ
කැම්පා ්
ඕමකා ටර
දාපා ්
ා දුරපා ්
ඒළකඩ
ා ඒා කඒත්්
ා මුරඒාඩි,
බුත්ක්ද
මඹගහ,ා,
ා බුරළුඒා වමයින
හබ්ා බලිආර
ා කෝටරපක්ද
ා හ,ස්ථඒත්්
න්දනගම

මම් ගුණපාා
මච් මම් ගුණසිාංහ
ා ක් ග ජී ජිනදාස්
පී මම් ඩබ් මා ශය සෝකා
ා ක් ග ඩබ් ස්රත් මහි්ද
ජී ස්ා ේරත්න
ා ක් ග ඩී ස්ක්රමරත්න
මච් මනුර කුමාර ි,සින්
මම් මක පී ආන්ද කුමාර
මම් සුමනි,ම්
මච් ා ක් ග ධ්්යමඒාංශය ස
බී මක රත්නා,ක
ඒයි සුස්නී්ා
මස්ථ සුගත් රත්නසින්
ඩබ් ද,ාන්ද
ඩබ් මක ගාමිණී ා්්රසින්
ා ක් ග ස්රත් ස්මාඒාංශය ස
ා ක් ග පී මමි්ා ාා්දනී
ජී පී මම් යු මස්ථ ස්මරනා,ක
ඩී පී මක ශ්රි,ානි මකලිකා
ා ේ ා්්රා ස්න
ා ේ පාලි්
ඊ පී මා බ්සිාංහ
ඩී ධ්ම්මිකා
ආ්ය ගාමිණී මා බ්රත්න
ආ්ය ඩී නිශය සථශය සාංක රණසිාංහ
ජි මන්,ා ස්න
මාානී රාිපක් ගක
පී ජී ා හම්් කත්ාාන
දුමි්ද ා ේනුක දිස්ානා,ක
ඩබ්  මාක් ග ප්රස්්න
පී ප්රි,්් ගුණා ස්කර
ජී ා ටරමදාස්
ා ක් ග ක්රිකථණා ේනි
මස්ථ ප්රස්්න කඹු.ගමුඒ

718052515
728480775
710799544/4736220219
773104977/452260211
778635150/452260211
714818004/452260211
718437823/452260211
710880111/452260211
716333348/452260211
775844863/452260211
714142346/452260211
714039939/452260211
777269112/452260211
713139488/452260211
779454500/452260211
724191497/452260211
712219232/452260211
772646633/452260211
718028046/452260045
770215145/452260045
716537217/452260045
715413542/452260045
712123264/452260045
775462884/452260045
718913194/452260045
775826016/452260045
767354942/452260211
455675920/452260045
774641148/452260045
718028049/452260045
715260846/452260045
718437828/452260045
778169475/452260045
712457467/452260045
477901337/452260045

කෙවත් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
බුාංගින්,
පහමුණුප්න
නැ/නුගා ඒා
කිරා ණෝදාගම
බ/නුගා ඒා
ඒැ/ඒත්්
ඒැකා්දුර
,ායි්න
නාඹුලුඒ
ම කා්ප්න

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

ළි මම් ා මුන් ඩී පාාංසුන්,
මම් ා ස්ෝමා ි,ා ස්කර
මම් ආන්ද
ඩි ා ක් ග සුමිත් ස්ක්රම සිාංහ
මම් මක ස්රත් පද,කුමාර
මක ලි,මාාා ි,ා ස්න
ඩබ්ලිේ මාා නක ස්ා ේසිාංහ
ඕ මම් ගාමිනි දිශය සා්්
ා ක් ග පද,කුමා්ය
ජි ා ක් ග ි,්්

713495660/452271054
721268313/452271054
712520988/452271054
759338936/452271054
779718144/452271054
723357502/452271054
711540286/452271054
725584923/452271054
718185659/452271054
716086948/452271054
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කළකඇකා
ම/ිනපද,
ඇ්දාන ප්ර මු බැ
පඩහවුා ටර
ද/පනාළි ක,
, ාගර
හවුා ටර/ඒත්්
ඇ්දානඒත්්
ගබ්ා බා
නැ/මි,නස්
මඩාගම
ඇ්දාන
ප/පනාළි ක,

ළි ආ්ය ා රෝක් කුමාර
ඩබ්ලිේ මම් මම බාංඩාර
ිම ළි නිා් ම ස්රසිාංහ
 ක මජිත්
මම් ජි ද,ාරත්න
මච් මම් මයි හන්නි කුාුාංග
ළි ස්ා ේකුමා්ය
ා ේ ස්ථා  ාා ම්යසි
මම් ා්දුම ම ස්දමිනි
ආ්ය ළි මස්ථ ි,්්
ළි මක ස්ාංජිඒ රත්නකුමාර
ඩබ්ලිේ ම්ථ ඩි ස්නි්ා
ජි ා ක් ග ා පා ්යරා

716372690/452271054
717556385/452050622
723565083/452050622
712523119/452050622
754477399/452050622
718882185/452050622
718171159/452050622
725459761/452050622
754477330/452050622
754478629/452050622
718400355/452050622
716937443/452050622
718437581/452050622

කලවාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
ා ේඒැකකදුර
හගරාංගා/ා දක බ
කාඒාන බ හිර
ස්ම්පුර
්පස්ථස්රක්ද
කුකුා කගම
පුර/ළි කගාක්ද
මිපාගම
ා කුඩිටරළිලික්ද
ිාුඒාංා ගුඩ
ා කුස්ථඒත්්
කාඒාන
නැා ග /ා ඒම්ිම,ා ගුඩ
ඒුරාඒ/දේගාම
ඒැඒගම/ා දක නැ
කුකුා කගම දකුන
ඒැශදාගා නැා ගනහිර
ඒැශදාගා බ හිර
කුඩඒ
කුඩුමින්,
ගගාගමුඒ
පනාා පුා
හපුා ගුඩ
ා පුුළි ක පුර
්ණා බා /කත්ාාන
ාළුඹක්ද/ා පුුළි ක,
දකුන
ා දුා කක්ද /රඹුක

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

ම් මක ඩබ් ා ස්පාා නරසිාංහ
මයි ඩබ් මා නෝමා ඒ්නිආරච්චි
ජි ආ්ය මස්ථ ස්ිානි සින්,ා්ා
ආ්ය සින්මාඒ ම
්මරා ඥානා න්දනි

728797417
711837031
719939187
721818019
718794873

ළි මක යු ි,ඒ්යධ්න
ළි ඩි  ක ළි ප මරාි
්මරා ස්ම්ා්ා
ඩබ් ඩි නාානි
ජි ඩි සුමිත්රා

712503715
772792083
714468697
769438882
710488174

ම ජි ිම සි මා බ්ස්ක්රම
ඩි නාානි
මච් සුමනසින්
ා ේ ජි රජිේ ඒාංශය සඒ්යධ්න
කුසුමා්ා
ා ේ මම් න්දනි ි,සිාංහ
පත්ා ම්්්ර නඒරත්න
ිම සුනික ශය සා්්
ඩබ් ජි සුමනදාස්
ා ක් ග ාලිත් ශ්රි නිශය සා්් කුමාර
හලිඒ්ය න්දසින්
ා ක් ග නිමක ස්ා ේරත්න
මච් මම් ා ප්රමා්්ර

755945263
710964004
714468779
717101249

 ක ජි ගුණදාස්
ඩබ් ළි සුගත් ස්ා ේස්ර

716896907
717926830

713677007
714468817
714468770
713964218
717176292
714447915
766369822
714468821

කිරිඇමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
ා හුලීළි ක, ඒස්ම
ඇකාගාඒ
මළි ඒා
බ/ා දුඩම්ා ප

ළධලධාරියාදේේ යෙ
ඩී මක ම් පී දස්නා,ක මි,
බී ඩබ් ි,්්ා ා ප්රමසිාංහ මි,
ා ක් ග බී ා ක් ග ම් ීමරගා මි,
මස්ථ ඩී මස්ථ කුමාන් මි,

දුරකාය අ කය
071-7376982/045-2265608
071-4468861/045-2265608
071-8028191/045-2265608
072-4674787/045-2265608
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, කපේඒ
කින්ඇකා/හා්දුක්ද
(ඒැ බ)
ාඩාංා ගුඩ/ මුණසිාංහපුර
(ඒැ බ)
ා දුඩම්ා ප
ා දා හරා ගුඩ
පහාගම
මුදු්ා කුටුඒ/කණුවගක
ා(ඒැ බ)
මකාාඒා
මකුරණ/ මා ඒත්්(ඒැ බ)

ටී

සුනී්ා ා ්ු ළි ක, මි,

071-3980541/045-2265608

මයි ාාක රත්නසින් ම,ා

071-4468852/045-2265608

මච් ඩී හා ්ය්්ර ා ස්නාරත්න ම,ා
ජී ා ක් ග සී ආ්ය දම,් ම මි,
මයි ජී සී මකකා් ම මි,
ා ක් ග ා ක් ග පී මකකා් ම මි,

071-5900268/045-2265608
075-7366360/045-2265608
071-4468863/045-3466443
071-9573547/045-3466443

මක ශ්රී ාාක ප්රනා්දු ම,ා
මම් මම් ස්නී්ා න්දනී ා ම,
බී ඩබ් පාලි් ස්මරජීඒ

071-4468864/045-3466443
071-3357982/045-3466443
071-4488856/045-3466443

කුරුවිග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
ා බෝධිමලුඒ ඒස්ම
ා මා ්න්ළි ක, ඒස්ම
මි,ණා දනි, ඒස්ම
මිකාස් ක, ඒස්ම
ා පුා හුරබාඒ ඒස්ම
මමුා හ්ක්ද ඒස්ම
්ාාස් ක, ඒස්ම
පත්ා බ්න්, ඒස්ම
බ හිර පත්ා බ්න්, ඒස්ම
ඒු කාාප
නාමකා දනි,
පුස්ථස්ැකා ඒස්ම
පරකඩුඒ ඒස්ම
කු.ස් ඒස්ම
පා්ගම ඒස්ම
ා ්/ාහාගම ඒස්ම
ඕස් කගම ඒස්ම
ා ්/පහාගම ඒස්ම
පහා කු.ස් ඒස්ම
ගලුකාගම ඒස්ම
නඩුකාරා දනි, ඒස්ම
ඒාදුර ඒස්ම
බ හිර කාා හ්ගම
ඒස්ම
ා කුස්ථා ගුඩ ඒස්ම
ා ්ටරපනාඒ මැදගම
ඒස්ම
ඒු කාාප
කු.ස් /ා දකගමුඒ
කිුකා ටර ඒස්ම
කාාප කා්ය,ාා,
කු.ස්
කු.ස් ඒස්ම
පා්ගම ඒස්ම

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

පී ඩී ා ටරලි ආරච්චී මි,
ා ක් ග පී මම් ා ේ ප මරණ ම,ා
ටී යු මස්ථ කුාරත්න මි,
ආ්ය මච් මිා නෝක ප්රස්ාශ ම,ා
බී මක පී බාාසුන්, මි,
මම් ම් පී ගුණරත්න මි,
ා ක් ග මච් ඩබ් ා ක් ග ා හමේ කආරච්චී ම,ා
ආ්ය මම් ඒස්්් කුමාර ම,ා
ආ්ය ම් පුකථපකුමාර ම,ා
මාංජුාාා ශීම මි,

071-9871697/036-2259433
071-8482609/036-2259433
077-6961429/036-2259433
071-2959833/036-2259433
071-8125288/036-2259433
071-9094620/036-2259433
071-3434732/036-2259433
072-1433232/036-2259433
077-8359586/036-2259433
077-0336834/036-2259433

මච් ම් පී කුමාර ම,ා
මම් මා ශය සෝක ා ප්රමසින් ම,ා
ඒයි ා්්රදාස් ම,ා
ා ක් ග ජී රත්නා,ක ම,ා
ටී ආ්ය රාංජිත් ාාක ම,ා
ා ක් ග ා්්රානි මි,
ා ක් ග මම් ස්ා ේරත්න ම,ා
ා ේ සී ා ක් ග මා බ්සිාංහ ම,ා
ඩබ් මස්ථ ි,ීමර ම,ා
ජී ාස්්්ා මා බ්රත්න මි,
මමරජීඒ නිශය සථශය සාංක ම,ා
ඩී මච් හන්සිාංහ ම,ා

071-3647300/036-2259433
072-4716032/036-2259433
077-7267931/045-2262723
077-8958055/045-2262723
071-6065398/045-2262723
071-2686214/045-2262723
077-8914620/045-226272
072-6050626/045-226272
071-8125235/045-226272
072-1269135/045-226272
071-6850031/045-226272
071-6850033/045-226272

ඩබ් මම් .ඒ් මා ශය සෝක ම,ා
සී පී මමරසිාංහ මි,

071-4614253/045-226272
071-8017896/045-226272

පී ියඒකුමාන් මි,

071-4823150/045-226272

ා ේ මස්ථ මස්ථ මා ක් ම,ා
ා ක් ග මච් ඒ්්රසින් ම,ා

077-5204507/045-226272
072-4335587/045-2262745

ටී ම් ා ස්ුමරත්න මි,
මක ීම ි,්් ස්මාරත්න ම,ා

071-2506208/045-2262745
077-2793772/045-2262745
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ා ්/ාහාගම ඒස්ම
ඕස් කගම ඒස්ම
ා ්/පහාගම ඒස්ම
පහා කු.ස් ඒස්ම
ගලුකාගම ඒස්ම
නඩුකාරා දනි, ඒස්ම
ඒාදුර ඒස්ම
බ හිර කාා හ්ගම
ඒස්ම
ා කුස්ථා ගුඩ ඒස්ම
ා ්ටරපනාඒ මැදගම
ඒස්ම
ඒු කාාප
කු.ස් /ා දකගමුඒ

ඩී ා්්රසින් ම,ා
පී ජි ඩබ් මයි ි,ස්ර මැණිා ක් ග මි,
ජී නිශය සා්් බණ්ඩාර ම,ා
මස්ථ ධ්්යමපාා ම,ා
මමි බී ා ්යණුකා කුමාන් මි,
මම් සි පී රාිපක් ගක ම,ා
මම් ා ක් ග මස්ථ ා ක් ග ා ස්ුමරත්න මි,
ආ්ය ඩී කළිාකුමාර ම,ා

077-7941471/045-2262745
077-0227945/045-2262745
071-8882712/045-2262745
071-8095918/045-2262745
075-5996902/045-2262745
071-8040886/045-2262745
072-4506582/045-2262745
071-8165258/045-2262745

මච් මමරා ශශය සප්රි, ම,ා
ඩී නිමක දිස්ානා,ක ම,ා

071-8215984/045-2262745
045-2262745

මයි මච් මස්ථ  මාකා්ා මි,

071-6612273/045-2262745

ඕපයායක ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
ඕපනා,ක (ඒැ බ)
කැ්දකැ ක, ඒස්ම
පැාැනක්ද
මැ කහක් ගඒා ඒස්ම
ා පුකඒත්්ා හන ඒස්ම
ප/ු ණුඒා ඒස්ම
හකලි්න ඒස්ම
හකලි්න ඒු ඒස්ම
මීය ගහා ඒා ඒස්ම
මකමීය ක්ද ඒස්ම
පඩා ඒා ඒස්ම
හත්්ැකා ඒස්ම
බ දුර ඒස්ම
මකරැකා ඒු ඒස්ම
ගකක්ද
ඒස්ම,ද්ා දනි,
හත්/මා ගුඩ
ඒස්ම,ද/ු ණුඒා(ඒැ බ)
ලි,නා ගුඩ ඒස්ම
ඒකාකැ ක, ඒස්ම
මකරැකා ඒස්ම

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

ඩබ් ා ේ මුණසිාංහ ම,ා
මස්ථ ඩබ් සින්මා දාබා ්ය මි,
මශ ඩී න්දනී ශය සා් මා්ා මි,
මම් පස්ත්රා ාා්දනී මි,
ා ක් ග මම් ස්ා ේරත්න ම,ා
මච් මම් හන්ස්ථා්්ර මමරුාංග ම,ා
මම් රාංජිත් ශය සා්් ම,ා
මස්ථ පද,්ාරණී මි,
ා ක් ග පී ආ්ය ස්මාසින් ම,ා
ා ක් ග ඩී ක.ණාසු්දර ම,ා
ා ක් ග ප්රි,මතී මි,
මච් ක.ණාරත්න ම,ා
මා නෝමා රාංිනී ඒඩුා ව මි,
ඩබ් ජී මනුර ම,ා
ම් ්මික ා ස්කස් මි,

712258609
778912523
776796477
772502108
712179922
717054860
715678027
716755920
718028372
712408132
713442930
717374759
716834937
776422013
723360594

ා ේ ජී පුකථපා්ා මැණිා ක් ග මි,

778923060

ා ක් ග ජී ඒාංශය සපාා ම,ා
මච් සුමනරත්න ම,ා
ා ක් ග බී ඩී චිත්රානි මි,
බී පී ආ්ය ස්මරීමර ම,ා

767437098
718857676
777807994
712519437

පැමෙඩුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
බැරැණ්ඩුඒ ඒස්ම
ා ශඒාා ාගම ඒස්ම
පැකමඩුකා නගර,
ස්්නස්ථගම ඒස්ම
න්කා හන ඒු ඒස්ම
න්කා හන ඒස්ම
ා ගුඩගම ඒස්ම
න්කා හන ඒස්ම

ළධලධාරියාදේේ යෙ
ඩබ් පපාලි ස්ක්රමසිාංහ
ඩබ් ිනක ීමරසුන්,
මස්ථ මම් මා නෝමා ි,රත්න
මම් ම ා ක් ග ා රෝහිණි
ඩබ් මච් ාමත් ප්රස්ා්් .ද්රිගු
මච් ප්රි,ද්යශය සණි
යු ආ්ය මාා නක සුා ්ත්රා
මච් මම් ා ස්ා නස්රත්න

දුරකාය අ කය
711425075/452275986
755553954/452275986
712156520/452275986
718095755/452275986
757678575/452275986
770358259/452275986
725548338/452275986
728199534/452275986
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බැරැණ්ඩුඒ ඒු
බැරැණ්ඩුඒ ඒස්ම
දිටරළි කගා ඒස්ම
ා දුඹගස්ථස්්න ඒස්ම
නාරාංා ගුඩ ඒස්ම
ගා ්ගම ඒස්ම
කමේ ාංා ව ඒස්ම
පැකමඩුකා ගම ඒස්ම
පනාඒැ්න ඒස්ම
ාහා ා බෝළි ක, ඒස්ම
ා බුරාා ඒස්ම
ා මුරා ්ු ඒස්ම
කපුා හ්ා ්ු ඒස්ම
පඩුා ඒස්ම
පහා ා බෝළි ක, ඒස්ම
ා පුා රෝණුඒ ඒස්ම
කමේ ාංා ව ඒු
නිාගම ඒු
බාහා ා බෝළි ක, ඒු
ඒාන්ගම ඒස්ම
ා දනඒක පඩකඩ ඒස්ම
හකපාඒා ඒස්ම
ා බෝපැත්්
ා ගෝණකුඹුර
ඒැලිමළුඒ
ගකලි්න
මාරපන
මාවුදැකා
ා පුත්්ක්ද
පහා හකමුඒ
ාහා හකමුඒ
නිරකගම
මළුා පු්
ා බෝපැත්් ඒු

ා ක් ග ස්ි,ාක් ගකථමි
යු ප,නක
.මිත් ප්රස්ාද ස්ි, මාක
ජී ා ක් ග රූපා රාංිනී
මච් සුාාංජි ස්ාගන්කා
ආ්ය පී කුමාර ද,ාරත්න
මච් මම් ධ්්යම ශ්රි ා හම්්
ඩබ් ඩි ආන්ද කුාරත්න
ඩබ් ඩවාස්ථ ස්දාගම
මච් ජී ම් මස්ථ මාගම්මන
ා ක් ග ළි,ා්ා
ා ්ක් ග පී ඥාණා්ා
ම් මම් මාා නක ා්්රා්ා
්ථ ජී ස්නත් ි,්්
ජී ජී පුණයඒතී
් ම් ටී පී මීය ගහ්ැ්න
රත්න කුමාර ස්රා ස්කර
ීම කාමරාේ
සී ඥාණා ස්කර
ටී මස්ථ ිානීම පීන්ස්ථ
යු පී ා ක් ග ස්ාගරී
ඩී යු මස්ථ ා දහිළි ක,
ම ීම පී ාා නෝස්ා
ීම ප්රි,්් ස්රා ස්කර
මච් .ක් ගම් ීමරරත්න
මච් හිමාලි ස්ාගන්කා
ආ්ය ජී ටී ි, මාක
ා ක් ග පී ා්ද්රිකා දම,් ම
ඩබ් මකජී මමරස්ක්රම
ා ේ ා ක් ග සුමනපාා
බී ජී මි්් සුමනසිාංහ
ඩබ් ඩබ් ප්රි,්්ා නිකමිණි
ා්්රා
ආ්ය ටී ා ස්කස්

710369499/452275986
710959004/452275986
717206568/452275986
719179926/452275986
752635137/452275986
718149480/452275986
718881889/452275753
775733875/452275753
712578915/452275753
716892480/452275753
779511749/452275753
711722456/452275753
719618037/452275753
718144507/452275753
772734833/452275753
715686111/452275753
717446352/452275753
756302024/452275753
752537792/452275753
771687603/452275753
713633717/452275753
717080008/452275753
712674447/452229282
716089912/452229282
724031630/452229282
726494372/452229282
716583540/452229282
715607269/452229282
716111321/452229282
718914151/452229282
715236937/452229282
711847028/452229282
716683317/452229282
713171369/452229282

රත්යපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
බඹරා බුටුඒ බැාංකුඒ
රත්ගම/කුඩාඒ
හපුගස්ථ්ැ්න/ා දා හන
ක්ද ඒු
මමුණූ්ැ්න/ා දා හනක
්ද
බඹරා බුටුඒ
බාා කුටු්න
මළුා පුා
බානා ගුඩ
ගු.බැස්ාාගම
ා කම්පනාඒත්්
ා හමේ කක්ද

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

ඒයි මම් ාක් ගකථම් ස්ි,බණ්ඩාර
ජී මක මමරසිාංහ

071-4926198
071-3663151

ා ේ ශය සෂි කුමාර

071-5896654

ා ක් ග ළි,සීලි මුා කෝරා
ම් ා ක් ග ා්්රීමර
මයි ඩබ් ා රුකා් ාක් ගමාක
ා ේ මා ශය සෝක ි,ඒ්යධ්න
පී මම් සුනික ි, මාක
ා ක් ග සින්,ාඒතී
ා ේ මම් මහි්ද බණ්ඩාර
ා ක් ග සුස්්් ා ප්රමකුමාර

071-9846577
077-1080011
071-3671000
071-1017723
071-6894281
077-9488076
071-4784001
071-1431142
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බා මේා ඒා
හී්බැරැණ්ඩුඒ
181 බටුා ගදර
152 E, නගර පුර
152 , නගර
මා ගුඩ මකඒා
ා කුළදගා
මිහිදුගම
මාංගම්මන
නගර බ හිර
ා ගුඩිගමුඒ
මීය හි ක,
 මන්ඒනාකැ ක,
මහඒා
ශ්රී පාාබශදා
සින්පාගම
ගු.ළුඒාන
ගාබඩ
ඇඹුකා දණි,
පු.
ගිලීමා ක/කැ ඒා(ඒැ බ)
මකඒා
දුා රක් ගක්ද
දකුණු ගිලීමා ක
මාපාාන
ගකාෑකා
බැාංකුඒ - කාාප ස්හකාර
ා ඒරළුප
මාාංගම
ඇකා කා ගදර
මමු්ාා ගුඩ/නඒනගර,
ා කුස්ථපැාස්්න/ඇත්හ
,
කැ ලි,්පකා
ා ශඒාා,ගාඒ
කහාංගම
මුඒගම
ස්මගිපුර
මුශදුඒ නැා ගනහිර
මුශදුඒගම

ඩබ් ාදුනික ීමරඒ්යධ්න
පී මච් ප්රදීපා නිකමිණි
ජී ා ක් ග ස්ථඒ්යණා කා් ම
ා ක් ග ජී ම් මස්ථ ා්්රසින්
ම් ා ක් ග ීම සී මස්ථ ගුණ මාක
ටී ා ක් ග නුකා්් ශ්රී ාාක
ජී ගුණපාා
මච් ා ගෝමිකා ස්ථඒ්යණා්ා
ජී ජී මච් මස්ථ ගමා ව
යූ ඩබ් ස්ා ේ මාක
යූ මස්ථ මයි ස්ා ේඒ්යධ්න
මා නෝමා ීම්ය මා්ා
මම් ම් ඒජිරා න්දනී
ආ්ය මම් බී ස්ථඒ්යණා්ා
පී ා ක් ග මා නෝන් සුජීඒා
පී මම් ම් මස්ථ රාිපක් ගක
පී මස්ථ කා් මා්ා
මස්ථ හයි.නිකා
මා නෝමා මාා නක
පී ීමරරත්න

071-5628909
076-8508774
071-6025932
071-3069363/045-5675480
077-7786760/045-5689734
071-8722001
071-5336588
071-9368379
072-9930031
071-6284664
071-3033669
071-8017818
071-5604080
076-5289569/045-5675450
773895567
718675003
717614188
713979140
771399845
723362240

ටී ා ක් ග රාිපක් ගක
ා ක් ග මස්ථ ආන්,රත්න
සුමිත්රා ා ස්ා නස්රත්න
ජී ා ස්ෝමකුමාර
පී ජී ටී ඩී ධ්නපාා
ඩබ් ාාක ස්රත් කුමාර
ඩබ් මකලිකා
ජී ජී ිානක පුකථප කුමාර
ඩී මම් මස්ථ සිසිර දස්නා,ක
ා ක් ග ි,සින්

779866034
715871060
718846518
773226067
771819737
071-4466981
072-3642489
071-4344643
071-3136102
077-1080043

මච් ා ක් ග ා ක් ග ස්ි,
ා ක් ග
සුරමමි මලුත්ා හඒා
ඩී ා ක් ග මනූකා දීපානි මමරසිාංහ
ා ක් ග ්මරා දික.ක් ගෂි සුමනා ස්න
ා ක් ග මම් ජී ම් ආ්ය ඩී ඩ,ස්ථ
ා ක් ග ජී මම් ඩබ් ධ්්යමසින්
මආ්ය ජී දීළිකා ගුණඒ්යධ්න
මයි ාා නෝකා ප්රි,ද්යශය සනී

071-9179417
071-9615974
077-3375088
071-8291236
071-3000429
071-8282253
072-4421610
071-4592217

වැකතදේගදේපොළ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
ා බලිමාලි,ශද
ා බෝළි කා ගුඩ
ා කුමේ කඹුකඒා
පළුගහා ඒා
ගකා ගුඩගම
පඩගාංා ගුඩ

ළධලධාරියාදේේ යෙ
මම් ඩී .ද්රිගු මි,
ආ්ය මම් ා්්රානි ස්ථඒ්යණා්ා මි,
මච් මම් ද,ාඒාංශය ස ම,ා
යූ ීම ස්්ධ්යානි ගුණරත්න මි,
ඩී ීම ා්්රාඒ ම මැණා ක් ග මි,
බී ීම ා්්රජිත් ීමරා ස්කර ම,ා
128

දුරකාය අ කය
071-8313105/045-2227076
071-2164159/045-2227076
072-9243540/045-2227076
071-1475524/045-2227076
077-1882102/045-2227076
071-7920733/045-2227076

ඒැලිා ගා පුා
පරගහමඩිත්්
පනාන
හතගින්ා ගුඩ
ා කු්ගස්ථ්ැ්න
හතගින්,
ඌරාඒා
ාඒක් ගකුඹුර
ගාංා ගුඩගම
කාාප ස්හකාර
පුස්ථස්ා ්ු
පුස්ථස්ා ්ු
මැදගාංහ,
බඹරගා
්ාගස්ථක්ද
හ ාංගා
්ැ්නා හන
මම්මඩුඒ
මළමකා ටර
ගකපා,
බදුකා කගම
මඩඒාා්ද
කාටුඒක් ගනද
මුත්ා ්මේටුා පුා
පඩරාංඒා
රාංඒා

ආන්,ඒතී මැණිා ක් ග මි,
සුා ්ත්රා මකකා් ම මි,
ඩබ් ඩී සුනික න්දදාස් ම,ා
මයි ජී ස්මාදාස් ම,ා
ඩබ් සී ා පුඩි මැණිා ක් ග මි,
මක ම් ි,ඒ්යධ්න ම,ා
මච් මස්ථ ඩී මැණීා ක් ග මි,
ි මම් ධ්්යමසින් ම,ා
ඩබ් ා ක් ග පී මුණසිාංහ ම,ා
ජී යූ ආන්ද ම,ා

071-8566940/045-2227076
071-6769052/045-2227076
071-7160894/045-2227076
071-2233051/045-2227076
071-2673914/045-2227076
072-4153839/045-2227076
045-4924600/045-2227076
071-4254667/045-2227076
077-5513407/045-2227076
071-2372585/045-2241480

ආ්ය ගුණඒ්යධ්න ම,ා
ඩී ා ක් ග ා්්රා ස්න ම,ා
මම් ඩිාංගින්මැණිා ක් ග මි,
ා ක් ග මි්් රණීමර ම,ා
ා ක් ග මම් පුාංචිබණ්ඩාර ම,ා
ඊ මම් රම්බණ්ඩාර ම,ා
ජී මම් මස්ථ ා්ා මි,
මස්ථ මස්ථ පශමිණි මි,
ා ේ ජී ා්්රානි මැණිා ක් ග මි,
ජී ටී ම් ි,ා ස්කර මි,
ා ක් ග මම් සුජිත් ා ප්රමාාක ම,ා (ඒැ ආ)
ා ක් ග මම් සුජිත් ා ප්රමාාක ම,ා
ා ේ ජී ා්්රානි මැණිා ක් ග මි, (ඒැ ආ)
ටී මම්  මාකරත්න ම,ා
මස්ථ මස්ථ පශමිණි මි, (ඒැ ආ)

071-6778251/045-2241480
071-5103984/045-2241480
072-9783620/045-2241480
072-8199328/045-2241480
072-6890347/045-2241480
077-4061848/045-2241480
071-3504123/045-2241480
071-3053097/045-2241480
071-3999485/045-2241480
072-4447553/045-2241480
071-3398729/045-2241480
071-0958643/045-2241480
071-3999485/045-2241480
077 -4578255/045-2241480
071 -3053097/045-2241480

ළධවිතිචගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
හකකදලි,
ඒ්නි,ඒත්්
මරබශද
ා දුහගම්මන
ා නුරගකා
ා දුා ළුස්ථඒා ක්ද
ඒ ාප්
ා කුළහගම
ඒ ාප් ඒත්්
ා දුා ළුස්ථඒා ඒත්්
ා දුා ළුස්ථඒා
ා නුරගකා ඒත්්
ුත් මන්ළි ක,
කිරැ්බත්ගා ඒත්්
කින්බත්ගා
සිදු.ළි ක,
නිස් මගා
,ක් ගා දහිඒත්්
පා්කඩ
ළිාංක්ද

ළධලධාරියාදේේ යෙ
මම් මම් ස්කමමේ ා පා ්යරා
ා ක් ග ටී දුමිදු හ්යක ශය සා්්
ාස්්්ා ශ්රීමාලි ප්රි,ාංකර
ඩබ් ීම පපුක පශමසින්
මම් මක  මාකා
බී මම් සුමිත්රා පශමිණී
ඒස්්්ා මාානී රත්නසූන්,
ම්යස්් ි,ඒ්යධ්න
මම් ම්නපූ්යණී
ජී ආ්ය සුමිත්රා මාංගලිකා
ම, මළුත්ා හඒා
මස්ථ ආ්ය මා්යස්ලී
ා ක් ග ඩබ් ආන්,ඒතී
මාෂිාාමනී
ළි ජී සුජීඒ ි,ම්පත්
ා ක් ග ජී ිය,ාකා් ම ස්ි,ීමර
මච් මක ා ක් ග මැණිා ක් ග
ා්ද්රිකා ඒැලිඒත්්
මස්ථ ා ක් ග ම් ස්ම්පත් සුාසිාංහ
මස්ථ මච් ක.ණාදාස්

දුරකාය අ කය
711530516/455672296
779784842/455672296
719094120/455672296
718028243/455672296
718028269/455672296
718721099/455672296
771300565/455672296
718226552/455672296
771276833/455672296
715087522/455672296
711964523/455672296
779818317/455672296
711836771/455672296
774706692/455672296
716095712/455672296
718027616/455672296
718171327/452279797
715974655/452279797
776107054/452279797
718027632/452279797

129

ඒුළි ක,
ා හුරාංගා
පහා කරස්
පඩ කරස්
ා හුරණෑකාරක්ද
පෑා බුටුඒ
ා දකඒා
පනහැ ගා
ළිාංක්ද ඒත්්
ා දකඒා ඒත්්

ඩබ් නී්ා මාානී
ා ක් ග ඩබ් කුසුමාඒතී
ජී ජී මනුර
ඩබ් පපාලි මමරසිාංහ
මච් ම ශ්රි,ාණි ගුණා ස්කර
මස්ථ මම් .ක් ගම් ීමරසිාංහ
ගුණපාා කනා,ක
ා ක් ග ජී ප්රස්්න ස්ි,ීමර
මම මුරැගනාද්
මච් සිසිර

779935761/452279797
715204942/452279797
724881594/452279797
710367399/452279797
713136074/452279797
717555551/452279797
723251587/452279797
711992465/452279797
724748692/452279797
710589472/452279797

ඉඹුමදේප්ති ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාස්ය
ා.ළධ.වස්ෙ
පකා ාා ඒා
ා බකා්ක්ද
මලුත්නුඒර
කරදි,මුකා
මැදා ගදරා ගුඩ
ා මුරහැා කාාප
ස්හකාර
ස්හාරා ඒා
රත්මාස්්න කාාප
ස්හකාර
ළි්නඒා
කුඹු.්ැනිා ඒා
පාගකේස්
ා මුරහැා
රාඒනාක්ද
මුත්ා ්මේටුා ේගම
ම ඒක් ගා ඒා
කිාංචිගුා ්
මමුඒුා ගුඩ
ා ්ු පකා
කමේ ඩික්ද
පු.ඒා කා බුඩ ඒස්ම
පුඒක් ගගහා ඒා
පකා ාා ඒා කාාප
ස්හකාර
පස්ථස්රමුකා
,ක් ගා දහිඒා
කරගස්ථ්ාාඒ
ඕළුගාංා ්ු
මශා දගම
ා ඒා්හි්න
මාමකගහ
කුඹකගම
නළුා ඒා
ගු.බැස්ා
මමුළි ක,

ළධලධාරියාදේේ යෙ

දුරකාය අ කය

මස්ථ ජී ඩී ආ්ය මකකා් ම
ා ක් ග මම් ක.ණාඒතී
මස්ථ ආ්ය ආසින්
ඩබ්ලිේ මම් මයි මස්ථ ස්ා ේුාංග
ජී මස්ථ ා රෝහිණී

776439520/453468601
771362342/453468601
452288955/452288690
771729899/452288690
716831863/452288690

පී ි,ා ස්කර
මම් ීම ඒස්්්ා මාානී

725910912/452288996
713393940/452280094

යු මක ශය සා්් ස්ක්රම පළුගා්ැ්න
මච් යු කුසුමා්ා
මම් මම් මනුාාඒතී මැණිා ක් ග
මම් ඩබ්ලිේ ඒස්්්ා චිත්රාණි
ඩබ්ලිේ මා නෝමා ප්රි,් ම
ීම මාානී ා ස්නස්රත්න
පී මම් ා්්රා ගුණරත්න මැණිා ක් ග
මච් මම් සින්,ා්ා
බී ා ක් ග මම් ා ක් ග ම් මනුරසින් ිමිමා ක
ඩබ්ලිේ මම් ස්ථඒ්යණා මා බ්ා කෝ්
යු ඩබ්ලිේ ආ්ය ජී ගුණීයලි මැණිා ක් ග
මස්ථ ස්ක් ගකාන්,ාස්ථ
ඩබ්ලිේ සුිා්ා ධ්්යමිකා
ඩබ්ලිේ ා ක් ග ඒ්්රීයලි

775583071/452288996
779078102/452288996
726170819/453468601
773317332452288996
778732058/452288996
771488214/453468601
724490870/452280094
728694430/452280094
770710232/452280094
728779260/452280094
771352744/452280094
752077855/453468601
776738865/453468601
771976717/453468601

පී ජී ීම ගාමිණී කුමාරසිාංහ
ඩබ්ලිේ මආ්ය ජී,ආන්,ඒාංශය ස රත්නා,ක
ටී ශය සා්් .කුමාර
ඕ ීම ා්ද්රිකා
ආ්ය ා ක් ග මම් ඩබ්ලිේ ා ක් ග කැ කෑා
මම් ා ක් ග මකකා් ම ි, මාක
මම් මාා නක ස්ථඒ්යණා්ා
ඩබ්ලිේ මනුකා ද සිකඒා
ා ක් ග ීම මා බ්ඒ්යධ්න මහත්ම,ා
මම් ජී ගී්ා රාංිනී මමරසින්
ආ්ය ඩී මත්්නා,ක
යු ා ක් ග සුද්යමා කා් ම

776357774/453468601
728559588
724703674
778322849/452280094
723348045/452280094
775152687/452280094
757918543/452280094
786066640/452288690
771012015/452288690
728694425/452288690
455616521/452288690
728207702/452288690
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ා බුකුා ේ
නිත්්මළුඒ
ුාංකිද
කණ මන්,්ා ඒා
පඹහි්න කාාප
ස්හකාර
මශා ද්ාාාඒ
පඩගම
රත්මාස්්න
ඒෑගළි ක,
පළුළි ක,
රයි ඒත්් මාංක 1,2
හ්රාාා ව

මච් මක රාංිනී මමරා්ා
ඊ ීම මනුරප්රි, කුමාර
මස්ථ ා ක් ග මා බ්සිාංහ
යු මම් යු මම් ක.ණාරත්න

778299473/452288690
75630677/452280094

ම් මම් මස්ථ ටී නඒරත්න මැණිා ක් ග
ා ක් ග ආ්ය ගාමිණී මමරසිාංහ
ා ක් ග ඩී ා්්රා ා ප්රමා්ා
ටී මච් ාමිාා ස්ම් ම ,ස්පාා
ආ්ය ඩබ්ලිේ මම් මස්ථ කුමාන් ස්රසිාංහ
බී ආ්ය ි, මාක
මස්ථ පී ද්යශය සණ ස්ම්පත්
මස්ථ ා ක් ග මා බ්සිාංහ ( ඒැඩ බාන)

771252737/452280094
728798676/452280094
728500511/452280094
778508690/452280094
724889291/452280094
712627340/452280094
723519596/452280094
771227300/452280094

452280094
778708024/452280094
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ඇමුම්ෙ 07
ප්රාෙ ආොර දේේල පැය 6 ්ව ඇතුල ලබාදීෙ ස්ඳො ෙදුයා ගත් ආය යවල
ස්ම්බන්ධීකරණ යාොවකතය
රත්යපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

ා කුමේ ඒත්්
ා හෝ ා,
දුලීකා ා හෝ ා,
නදී ාාංක්ා ා හෝ ා,
ාසු. ා හෝ ා,
කැා ක කා ඩ්
මැක් ගා රෝ ා බ්ක්යස්ථ

කතියයය

ජ ගෙ දු. අ .

හිදැකාන,රත්නපුර

071-9911699

045-3471101

ා කුළඹ පාර,රත්නපුර
ා කුළඹ පාර,රත්නපුර
නඒ නගර,,රත්නපුර
ා ඒරළුප,පරණ පාර,රත්නපුර

071-6585609
071-5307177
071-6332987
071-7007344

045-2230770

134,ා කුළඹ පාර,රත්නපුර
ා ගුළුඒාස්ා,රත්නපුර

ාරානි ා බ්ක්යස්ථ

61, ,ා කුළඹ පාර,රත්නපුර

ා කබාබ්
ආන්,සිාංහ ා බ්ක්යස්ථ
සුරාංග ා බ්ක්යස්ථ
ා කුමේ ඒත්්
ා හෝ ා,
දුලීකා ා හෝ ා,
නදී ාාංක්ා ා හෝ ා,
ාසු. ා හෝ ා,
කැා ක කා ඩ්
මැක් ගා රෝ ා බ්ක්යස්ථ
ාරානි ා බ්ක්යස්ථ

ආන්,සිාංහ ා බ්ක්යස්ථ
සුරාංග ා බ්ක්යස්ථ

045-2223536
045-2226982
071-8503275

ා ස්නානා,ක මාඒ්,රත්නපුර

045-2222591

ා ගුළුඒාස්ා,රත්නපුර

045-2226982

හිදැකාන,රත්නපුර

071-9911699

ා කුළඹ පාර,රත්නපුර

071-6585609

ා කුළඹ පාර,රත්නපුර

071-5307177

නඒ නගර,,රත්නපුර

071-6332987

ා ඒරළුප,පරණ පාර,රත්නපුර

071-7007344

045-3471101

045-2230770

134,ා කුළඹ පාර,රත්නපුර

045-2223536

ා ගුළුඒාස්ා,රත්නපුර

045-2226982

61, ,ා කුළඹ පාර,රත්නපුර

ා කබාබ්

ස්ථාාවර දුර. අ .

071-8503275

ා ස්නානා,ක මාඒ්,රත්නපුර

045-2222591

ා ගුළුඒාස්ා,රත්නපුර

045-2226982

ඇෙැළියදේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ
ප්රස්ාරා ා හෝ ා,

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය
මාහිාංා ගුඩ,ඇහැබඳ,ා ගුඩ
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ජ ගෙ දු. අ .
077-9067066

ස්ථාාවර දුර. අ .
036-5678688

ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඇහැබඳ,ා ගුඩ

ා ෆමස්ථ ස්මුහ ඒයාපාර
ජිාානි ා හෝ ා,
දීගකා ා බ්කන්,
ස්ස්ධ් ා ස්ඒා ස්මුපකාර
ස්මි ම,

ස්ා කා ගුඩ, ඇහැබඳ,ා ගුඩ

077-3034957
077-6144628
072-3648738

ඇහැබඳ,ා ගුඩ

036-2258345
036-2259603
036-2258512
036-2258216

කුරුවිග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය

ජ ගෙ දු. අ .

ස්ථාාවර දුර. අ .

ස්මුරස් ා හෝ ා,

ා කලි් ස්දි,,කු.ස්

072-4455822

045-2262242

ගැමුණු ා හෝ ා,
ාසු. ා ක් ග න්්
ා හුමේ ා පුමේ
ඒාස්නා ා බ්කන්,
ි,රාංින ා බ්කන්,

හිවගස්ථා හන,කු.ස්
ා බ්්දළුඒ,පරකඩුඒ
කු.ස්
මරත්න පාර,මක් ගනැලිා ගුඩ
හිවගස්ථා හන,කු.ස්

071-8848638
071-7180536
071-8300726
071-2621770
077-1709470

045-2262006

045-2262369

ඇලපා ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

ා නහාරා ා බ්කන්,

කතියයය

ජ ගෙ දු. අ .

ස්ම්ගම,කරාංා ගුඩ

076-6328515

ස්ථාාවර දුර. අ .

පැමෙඩුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

ි්ක් ා හෝ ා,

කතියයය
11,බාාංා ගුඩ පාර,පැකමඩුකා

ජ ගෙ දු. අ .
077-6056562

ස්ථාාවර දුර. අ .
045-2274330

කිරිඇමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය
මිකාකා ඩ්,ා දුඩම්ා ටර
ාඩාංා ගුඩ,කින්ඇකා
මළි ඒා,කින්ඇකා
මාටුඒාගා,කින්ඇකා

ගා ම් කා ඩ්
ඒස්්් ා ුස්න්,
රත්න ා බ්ක් ග හවුස්ථ
බ්ාඒත්් ා බ්කන්,

ජ ගෙ දු. අ .

ස්ථාාවර දුර. අ .

072-4201093
045-2265741
045-2265524
045-2265609

බල දේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ
ස්රත් ා හෝ ා,
ඩිාානි කුමුදුා්ා
ර්දික ා ගස්ථමේ
සිසිර ා හෝ ා,
නඒාාංකා ා හෝ ා,
ආසින් ා බ්ක් ග හවුස්ථ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය

ජ ගෙ දු. අ .

රාස්ථස්ගා,බාාංා ගුඩ
පාස්ා මස්ා,මා ගුඩඒා කා බුඩ
ාලුත්පැාැස්ථස්,කකා ්ු ,බාාංා ගුඩ
199,ුඹා ගුඩ,බාාංා ගුඩ
160,ා කලි්ස්දි,,බාාංා ගුඩ
බාගහමුා,බාාංා ගුඩ

075-2241185
075-7774565
077-3441044
072-7666644
072-7744222
077-9759606
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ස්ථාාවර දුර. අ .
045-5733419
045-2286228
045-2289288

130,ුහරා ගුඩ,බාාංා ගුඩ
178/4,හපු්ා ක පාර,ුහා ගුඩ
301,බුාත්ගම,බාාංා ගුඩ
මැශා ශක්ද,බාාංා ගුඩ

ආසින් ා බ්ක් ග හවුස්ථ
ලිා ,ෝ්ස්ථ ා බ්ක්යස්ථ
ස්කස්් ා බ්කන්,
,ායි්න ා බ්කන්,

078-2737585
077-6274520
077-5257768

045-2289436
045-22287454
045-2286744

කෙවත් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

ඒ්ා කුමේ ා ක් ග න්්
මුස්ථලිම් ා හුා  ක
ඇ්ඩ් ා බ්කන්
ා ක් ග ා ක් ග මනුර කුමාර
ා ්ය්ා බෝ ෆුඩ්
ා ස්් ්ය
මයි මම් මස්ථ ා ක් ග න්්
ි,මිණි ා හෝ ා, හා
ා බ්කන්,

කතියයය

ජ ගෙ දු. අ .

මම්බා්ඒත්්,ම කා්ප්න
මම්බා්ඒත්්,ම කා්ප්න

076-6150931
077-1158688

ා නු 03,ඇ්ද්ාන,කහඒත්්

071-7005802

හරා ාුසු කණුඒ මස්ා,කහඒත්්
මන්ා දුළ හ්දි,,කහඒත්්

077-2275705
077-6289943
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077-2001558

ස්ථාාවර දුර. අ .
045-2273005

ඇඹිකතියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය
පකා කගම,ඇිමලිළි ක,
පකා කගම,ඇිමලිළි ක,
ස්ාංපාා,ා කුළඹා වආර

ස්ම් බුා ෆ
ස්ැනාරා ා බ්ක්යස්ථ
රාිපක් ගක ා බ්කන්,

ජ ගෙ දු. අ .
077-4400467
077-3775160
071-2644004

ස්ථාාවර දුර. අ .
047-2230930
047-5670411

ඉඹුමදේප්ති ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය
පඹහි්න,ා බලිු කඹ,
සීාගම,ා බලිු කඹ,
ඇකා ාමරාඒ,බාාංා ගුඩ
පඹහි්න,ා බලිු කඹ,
මළුත්නුඒර,ාඹුකා ටර

ා ස්සින් ා හෝ ා,
ියා රෝමා ා හෝ ා,
ආසින් ා බ්ක්යස්ථ
ලි,නා ව ා බ්ක් ග හවුස්ථ
සුනික ා බ්කන්

ජ ගෙ දු. අ .
075-6301831
072-5562808
077-2433533
072-6011837
072-1186943

ස්ථාාවර දුර. අ .

045-2287984

අයගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය
ා පුලිසී, ාදින්ළි ,ම,ගම
බස්ථනැඒුම්පා ාදින්ළි ,ම,ගම
පකා කකඩ පාර,ම,ගම

දිාානි ටී ා ස්් ්ය
මිහින් ා බ්ක්යස්ථ
ම,ගම ා බ්ක්යස්ථ

ජ ගෙ දු. අ .
071-4467029
077-4317678

ස්ථාාවර දුර. අ .
045-2250020
045-2250023

දේගොඩකදේවල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ
මනුර ා හෝ ා,
 මාක් ග ා හෝ ා,
ස්ැා නුස්් ා හෝ ා,
මජිත් ා හෝ ා,
ාහ්හි් ා හෝ ා,
පපාලි ා බ්ක් ග හවුස්ථ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය
ා ගුඩකා ඒා
පකා කබැශද
ගාහි ක,
ා ගුඩකා ඒා
ා කලි් ස්දි,,රක් ගඒාන
ා කලි් ස්දි,,ා ගුඩකා ඒා
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ජ ගෙ දු. අ .

ස්ථාාවර දුර. අ .
045-2240166
045-2241207
045-2240329

075-4335081
045-2246421
077-1515591

මිහිර ා බ්කන්,
දුකමිණි ා බ්කන්,
ා ක් ග ඩි න්දකුමාර
ා බ්කන්,

පකා කබැශද
ඹබරගස්ථ්ැ්න
මකඒත්්,ා ගුඩකා ඒා

071-9799999
072-2010342
072-2306671

ඕපයායක ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය
ප්ස්ා හ්දි,,ඕපනා,ක
පඩා ඒා,ඕපනා,ක
මිදැකාා දණි,,ඕපනා,ක
ා දකගස්ථ හ්දි,,ඕපන්ා,ක
ද්ා දණි,,ඕපනා,ක
ා දකගස්ථ හ්දි,,ඕපන්ා,ක

රත්නගින් ා හෝ ා,
කා් ම ා හෝ ා,
ශය සාමලී ා බ්ක් ග හවුස්ථ
ු.ා ස්ඒන ා හෝ ා,
පපුක ා ක් ග න්්
ස්ැනික් ග ා ා බ්ක් ග හවුස්ථ

ජ ගෙ දු. අ .
077-3607609
071-6468590
071-5911801
071-3628126
075-6302359
077-7790796

ස්ථාාවර දුර. අ .
045-2050510
045-2050168

වැකතදේගදේපොළ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

න,නි ෆුඩ් කැිම්
මකමුු නිකථපාදන

කතියයය
ඒැලිා ගා පුා
මාමකා ටර,රාංඒා

ජ ගෙ දු. අ .

ස්ථාාවර දුර. අ .

071-7010533
071-2326044

ළධවිතිචගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය
කාඒාන පාර,නිස් මගා
කාඒාන පාර,නිස් මගා
ා බෝමළුඒ පාර,නිස් මගා
මා ගුඩ නිස් මගා,නිස් මගා
ිනපද පාර,පඩ කරස්
ගාකාා ව මණ්ඩි,,නිස් මගා

නිශය සා්් ා හෝ ා,
ඩි මෆථ සි ා රස්ථටුර්මේ
පා ශියකා ා හෝ ා,
ි,ස්ු ා බ්කන්,
රාංග ා බ්කන්,
ප්රි,්් ා බ්කන්,

ජ ගෙ දු. අ .

ස්ථාාවර දුර. අ .
045-2279811
045-2279541
045-2279035

071-2257581
072-5432255
077-9409414

කලවාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය
කළු පාාම මස්ළ,කාඒාන
මළුත්ඒත්්,කාඒ්ාන
 මනි,ස් ,කාඒාන
මනාන,කාඒාන
මනාන,කාඒාන

ා ස්ස්් ා ක් ග න්්
රනුෂි ෆුඩ්
දිාා් ා හුා  ක
දෑා ා බ්ක්යස්ථ
ස්තමාලි ා බ්ක්යස්ථ

ජ ගෙ දු. අ .

ස්ථාාවර දුර. අ .

071-8149474
071-7570859
071-5975606
076-7746778
077-9784649

දේකොදේලොන්ය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
දේෙෝගලදේේ යෙ
මනුර ස්ථස්මේ
ධ්්යමා ස්න
ආ්ය ද,ාන්ද
ස්ම්පත් ා බ්ක් ග හවුස්ථ

අිනතිචකරුදේේ යෙ

කතියයය

ජ ගෙ දු. අ .

ක්නා හන,ස්ා ේන්,
ා බෝගහා ඒා,ඕමකා ටර
මාරමණ්ඩි,,කෑකා
න්දනගම,කෑකා

071-7455183
071-2221926
076-6309390
077-9837473
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ස්ථාාවර දුර. අ .

ඇමුණුම 08
ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය ස ඒා ස්ම්බ්ධීකරණ නාමාඒලි,
දේරෝෙදේම යෙ
ියක් ගකණ ා රෝහා - රත්නපුර
මූලික ා රෝහා - ඇිමලිළි ක,
මූලික ා රෝහා - බාාංා ගුඩ
මූලික ා රෝහා - කහඒත්්
මූලික ා රෝහා - කාඒාන
දිස්ා ා රෝහා - ඇහැබඳ,ා ගුඩ
දිස්ා ා රෝහා - රක් ගඒාන
දිස්ා ා රෝහා - ම,ගම
දිස්ා ා රෝහා - ා කුා ාු්න
දිස්ා ා රෝහා - පකා කබැශද
දිස්ා ා රෝහා - ා ගුඩකා ඒා
දිස්ා ා රෝහා - ඒැලිා ගා පුළ
දිස්ා ා රෝහා - ා්ද්රිකා ඒැඒ
දිස්ා ා රෝහා - කකා ්ු
ප්ය,්් ා රෝහා - කින්ඇකා
ප්ය,්් ා රෝහා - නිස් මගා
ප්ය,්් ා රෝහා - ගිලීමා ක
ප්ය,්් ා රෝහා ගකාෑකා
ප්ය,්් ා රෝහා - රාංඒා
ප්ය,්් ා රෝහා මහඒා්ැ්්
ප්ය,්් ා රෝහා පැකමඩුකා
ප්ය,්් ා රෝහා - මරත්න
ප්ය,්් ා රෝහා
- පෝප ,
ාමීය , ා රෝහා - ා බලිු කඹ,
ාමීය , ා රෝහා - ා ්ටරපනාඒ
ාමීය , ා රෝහා - කින්ා පෝ.ඒ
ාමීය , ා රෝහා - පඩඒාඒ
ාමීය , ා රෝහා - ඕමකා ටර
ඒු ාමීය , ා රෝහා සුන්,ක්ද
ඒු ාමීය , ා රෝහා මාර්ැ්න
ඒු ාමීය , ා රෝහා කින්බත්ගා

රත්යපුර දිස්ථත්රි්වකදේේ මුකතක දේරොෙම ියළිබඳ දේ ොරතුරු
වවදය අධය්වෂ
කාර්යාල දුරක ය අ කය
ා රෝහක මධ්යක් ගක - දඒදය
මස්ථ පී මයි රණීමර මහ්ා
ා රෝහක මධ්යක් ගක
ා රෝහක මධ්යක් ගක
ා රෝහක මධ්යක් ගක
ා රෝහක මධ්යක් ගක

045-2222261
047-2230261
045-2286195
045-2270319
045-2255261
036-2238261
045-2246261
045-2250061
045-2260261
045-2241162
045-2240361
045-2227061
047-3489293
045-3489295
045-2265861
045-2279261
045-2224434
045-2248161
045-2241163
045-3459038
045-2274336
045-3455503
045-5676611
045-2280061
045-2262761
036-2258870
047-2232020
045-3603341
045-3454761
045-3459776
045-2279846
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ජ ගෙ දුරකාය
අ කය
077-2968128

ඒු ාමීය , ා රෝහා - ු ණුඒා
ඒු ාමීය , ා රෝහා - ඇ්දාන
ඒු ාමීය , ා රෝහා - දුම්බර
ඒු ාමීය , ා රෝහා රාස්ථස්ගා
ඒු ාමීය , ා රෝහා ළි්නඒා
ඒු ාමීය , ා රෝහා - කු.ස්

045-3602904
045-3450561
045-3458811
045-3458829
045-5678806
045-2262099

රත්නපුර දිස්ථත්රිකා ේ ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාරී කා්ය,ාා ළිබඳබත ා ්ුරු.
ෙෙජය දේස්ෞඛ්ය
කාර්යාලය
රත්නපුර
බාාංා ගුඩ
ා ගුඩකා ඒා
ඇිමලිළි ක,
කු.ස්
කහඒත්්
ා කුා ාු්න
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඕපනා,ක
ඇාපා්
ාඹුකා ටර
කාඒාන
ම,ගම
නිස් මගා
ඒැලිා ගා පුළ
කින්ඇකා
පැකමඩුකා

වවදය ළධලධාරි දේේ යෙ
දඒදය මයි ඩී ක.ණාරත්න ම,ා
දඒදය ඕ ම් ා්්රසින් ම,ා
දඒදය ා ක් ග මක ා්දික ම,ා
දඒදය පී ආ්ය මස්ථ ඩබ් ා ක් ග ා පරමුණ ම,ා
දඒදය ඩි සි ළි ස්ා ේරත්න ම,ා
දඒදය ා ේ මස්ථ මනුරසින් ම,ා
දඒදය මක ළි ළි මස්ථ කුමාර ම,ා
දඒදය ඩි ආ්ය ඩබ් බණ්ඩාර ම,ා
දඒදය ඩි මස්ථ ශය සා්් ම,ා
දඒදය මා රෝකා ශ්රි පාලි ගුණරත්න මි,
දඒදය ඩි හපුගස්ථඒත්් ම,ා
දඒදය ස්නත් ස්ක්රමසිාංහ ම,ා
ා ක් ග ා ක් ග මක මම් ා ක් ග කස්ථුන්ආරච්චි ම,ා
දඒදය ා ස්ා නස්රත්න ම,ා (ඒැ බ)
දඒදය ා ක් ග මස්ථ ඩි ළි කණ්ඩුා ම,ා
දඒදය ා ක් ග සි කළුා බෝස්ා ම,ා
දඒදය ා ේ ජී දස්නා,ක ම,ා

යතුර
ප්රාා ශීය, ා ස්්ය ා ස්ඒා මධ්යක් ගක
දඒදය නිාධ්ාන් දිස්ථත්රික් ග ස්ැාසුම්
දඒ නිාධ්ාන් (ා බෝ ා නුඒන ා රෝග)
දඒ නිාධ්ාන් (මා්ෘ හා ළමා ා ස්්ය)

කාර්යාල දුරකාය
අ කය
045-2222278
045-2287278
045-2278240
047-2230116
045-2262174
045-2270161
045-2260262
036-2258278
045-2270924
045-2222516
045-2287046
045-2255260
045-2250160
045-2279844
045-2287586
045-3467413
045-3457295

දේස්ෞඛ්ය දේස්ේවා අධය්වෂ කාර්යාලය
යෙ
කාර්යාල දුරකාය
දඒදය
ම් ජි මස්ථ පණ්ඩි
්රත්න මහ්ා
දඒදය ටී ා ක් ග ම
ස්ථ ළි ා ක් ග ීමරුාංග
මහ්ා
දඒදය
ඩි සී ා ඒකගා මි,
දඒදය
මස්ථ ම් ා ප්රමසි
න් මි,

ජ ගෙ දුරකාය අ කය
071-8160016
021-6537456
072-6622590
071-1812517
071-4182623
071-4448136
071-8269391
077-4807049
077-7629134
077-9941428
071-8185650
077-3640621
071-4428479
071-4395661
071-8040942
071-8256821
071-4417072

ජ ගෙ දුරකාය අ කය

045-2222267
045-2222267

077-7574390

045-2222267

077-3905975

045-2226319

071-4460058
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මානසික ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන්
ප්රාා ශීය, ඒස්ාංග් ා රෝග දඒ නිාධ්ාන්
ප්රාා ශීය, ද්් ශය සාය දඒ නිාධ්ාන්
ප්රාා ශීය, ලි,ාපදිාංචි දඒ නිාධ්ාන්

දඒදය
ම් ි,සිාංහ මි,
දඒදය
සි ි, මාක මි,
දඒදය
ඩබ් ි,සුන්,
මහ්ා
දඒදය
ා ක් ග මමරසිාංහ
මහ්ා

045-2222267

071-6334555

045-2232071

071-4431630

045-2222267

071-8134381

045-2222267

071-8268279
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ඇමුණුම 09
රාජය දේයොවය ස් විධාය වල දිස්ථත්රි්ව ො ප්රාදේශීය ෙට්ගම් වලදී ප්රතිචාාර දැ්වවීදේම්දී
ස්ම්බන්ධීකරණ යාොවකතය
ක්රියාකා/  රාජය දේයොවය ස් විධාය - රත්යපුර දිස්ථත්රි්වකය
ස් විධායදේේ යෙ

ස්ම්බන්ධකරග ෙැකි
පුශගලයාදේේ යෙ

කතියයය

දුරකාය අ ක

1

ශ්රී ාාංකා රු කු.ස්
ස්ාංස්ධ්ාන,

නඒ නගර, රත්නපුර

ඒජිර මා හකථ මහ්ා

2

ලීඩ්ස්ථ ආ,්න,

මාාංගම රත්නපුර

මාංජුා ස්මරනා,ක මහ්ා 071-8171416

4

ආකකප, ින පදනම

ා පුළීසි, ාදින්ළි
රත්නපුර

නාාක මුා කෝරා ක
මහ්ා

077-3539292

5

ශය සා්් ා ිෝ් ගිා් රා
හමුදාඒ
මැණික් ග ඒයපාන්කයි්ා ව
ස්ාංගම,
මිු. මිුා රෝ ස්ාංස්ධ්ාන,

රත්නපුර

ි,් ම ා ප්රම මාක මි,

රත්නපුර

ධ්නසිාංහ මහ්ා

071-4926746
045-2222275
077-6109379

7
8

පුිය ා කෝම්ළි කා ේ
ා බෝධිරාි හිමි
සු්දා මකකා් ම
මස්ථ ඩබ්ලිේ ස්මරනා,ක

9 මස්ථ ඩි මම් පදනම
10 ශ්රි ා බෝධිරාි පදනම
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071-7164091
045-5440077

071-4232810
071- 8846451
071-6365859
075-5461011

ඇමුම්ෙ 10
දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙයාකරණ කකකයන් ප්රාදේශීය කකකයන් ස්ම්බන්ධ
කරග ෙැකි රෙදේේදය
දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථාායය
යෙ
යතුර
මස්ථ මච් මුදි් මාංජුා මහ්ා ස්හකාර මධ්යක් ගක
ආ්ය මම් සුනික රත්නා,ක
මහ්ා

හි.ෂි ්ාන්කා
නානා,ක් ගකාර ා මනස්,

දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්හකාර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා
කළමනාකරණ
ස්හකාර
කළමනාකරණ
ස්හකාර

ඩබ්

ා ප්රමසින් මහ්ා

න්,දු.

ා ක් ග

ටී මස්ථ කුමාර මහ්ා

ආපදා ස්හන නිාධ්ාන්

මච් ා ක් ග ඩි ා්දිමාක
මහ්ා
ා ක් ග ාස්්් නීාසිරී
මහ්ා
ආ්ය ළි රාේ නිශය සා්්
මහ්ා

කතියයය
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
කක, දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
කක, දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
කක, දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
කක, දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
කක, දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
කක, දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
කක, දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර
දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ
කක, දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර

දුරකාය අ කය
077-3957877
071-9970592
071-4468692
071-4468804
071-7966031
077-5300828
071-7461421
071-4408835

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකයන්ටු ආපදා ස්ෙය දේස්ේවා ළධලධා/ න්
ප්රාදේශියය දේමකම්
දේකොට්ඨාකය
රත්නපුර

යෙ
ළි මච් මස්ථ ස්ම්පත් ම,ා

ඇහැබඳ,ා ගුඩ

ජි ළි මස්ථ මා බ්ගුණඒ්යධ්න ම,ා

කු.ස්

ිම ජි මච් ම් ස්මාඒාංශය ස ම,ා

ඇාපා්

ා ේ

පැකමඩුකා

ජි ජි මම් ආන්,ා ස්න ම,ා

මස්ථ මධුශය සාංක ම,ා

කතියයය
ප්රාා ශිය, ා කකම්
කා්ය,ාා, රත්නපුර
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
කු.ස්
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ඇාපා්
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
පැකමඩුකා
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දුරකාය අ කය
071-9909096
071-3579262
071-6032224
070-2695474
071-3675096

කින්ඇකා
බාාංා ගුඩ
කහඒත්්

ළි මමරුාංග ම,ා
ිම  ක යු මස්ථ මනුරසින් ම,ා
ාක් ගමාක ම,ා

ඇිමලිළි ක,

මච්

මස්ථ කුමාර ම,ා

ාඹුකා ටර

ජි ඩි

මස්ථ ස්ා ේසිාංහ ම,ා

ම,ගම

ආ්ය

මම් මම් රණීමර ම,ා

ා ගුඩකා ඒා

ආ්ය ඩි ම් කුමාරඒාංශය ස ම,ා

ඕපනා,ක

ඩබ්

ඒැලිා ගා පුළ

ජි නිමක ම,ා

නිස් මගා

මම් මස්ථ මයි ම් කුමාර ම,ා

කාඒාන

මස්ථ

ා කුා ාු්න

ඊ මම් ා ප්රමා්ා මි,

ස්ා ේසින් ම,ා

මස්ථ ළි සූන්,ආරච්චි ම,ා

ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
කින්ඇකා
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
බාාංා ගුඩ
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
කහඒත්්
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ඇිමලිළි ක,
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ාඹුකා ටර
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ම,ගම
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ා ගුඩකා ඒා
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ඕපනා,ක
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ඒැලිා ගා පුළ
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
නිස් මගා
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
කාඒාන
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ා කුා ාු්න
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071-5595711
071-6193870
071-9202838
071-5780139
077-2451994
077-9296471
071-3666356
071-7472822
071-7530030
071-4408912
071-5489537
071-1079393
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රත්යපුර දිස්ථත්රි්ව ොධයදේේදීන්දේේ යාෙ දේමඛ්යය - 2017
රත්යපුර දිස්ථත්රි්ව ොධය කකකය - රජදේේ ප්රවෘත්තිච දේදපාර් දේම්න්තුව
අක
1

යෙ

2

සිසිර ඒ්නිආරච්චි
මහ්ා
ා ක් ග මාරසිාංහ මහ්ා

3

නිමක රාිපක්ෂ මහ්ා

අක

ආය යය

කතියයය

රිා ේ ප්රඒෘත් ම
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ කා්ය,ාා, රත්නපුර
රිා ේ ප්රඒෘත් ම
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ කා්ය,ාා,
රිා ේ ප්රඒෘත් ම
දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
ා දපා්ය්ා ම්්ුඒ කා්ය,ාා,
රත්යපුර දේකොට්ඨාස්ය

යෙ
ා ක් ග ජි ස්මරපාා

ආය යය
ිා මක
රූපඒාහිනි,

කතියයය
ා ශඒාා ාගාඒ,
රත්නපුර

2

යු මසි්
ා්දිකීමරඒ්යධ්න

3

ා ක් ග ා ක් ග
රීම්්ර ප්රි,ද්යශය සන කුමාර
ග,ා් කුඩාගමා ව

ිා මක
රූපඒාහිනි,/
දිඒයින/ාක් ගහඬ
ස්ථඒාධීන
රූපඒාහිනී
ස්ථඒාධීන
රූපඒාහිනි
සිරස් T.V.

50/ිම,
ප්රධ්ානපාර, බටුා ගදර,
රත්නපුර
29/1,ා කුස්ථපැාස්්න
රත්නපුර
ා ශඒාා ාගාඒ,
රත්නපුර
මාාංගම,
හිදැකාන, රත්නපුර
බැරැ්ඩුඒ,
ා ාකා ාුළි ක,
රත්නපුර
8,බණ්ඩාරනා,ක
මාඒ්,රත්නපුර
243/9 ,
කැකිකාා හන,
ා කුළඹ පාර,
රත්නපුර
276/10
ා දඒාා කගාඒ,
රත්නපුර
“ස්ැනසුම”
65,කනුකැ ක,,
හිදැකාන,
රත්නපුර

1

4

6

බුශධික ප්රි,ශය සා්්
ගුණඒ්යධ්න
.චිර මා බ්මා්න

7

ධ්ා ්කථ ා පා ්යරා

ා දරණ

8

ම් ළි
රාිා දුා ්ය

ා කක් ගහවුස්ථ

9

කුමාරසින් ස්කඒරආරච්චි

ා කක් ගහවුස්ථ

10

ළි ා ක් ග
ස්ි,සු්දර

ාාංකාදීප

5

සිරස් T.V./
මේිමම
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දුරකාය අ කය
071-4324034
077-5455138
071-4445197

දුරකාය අ කය
0774949495
0728013756
0452231936
0776113705
0452230251
0718095891
0777700815
0716187415
0718443250
0714188593
0715911198
0452231227
0769175402
0716836046
0718159997
0454914879
0772250600

11

මටරස්රා ා ,ෝසිත්
ස්ා ේසුන්,

12

 මාකසින් දෑා බණ්ඩාර

13

ධ්්යමප්රි, ලි,නආරච්චි

14

රාංජිත් ාා කා ප.ම

15

මස්ථ ආ්ය
රීම්්ර්

16
17

කුමුදු කමක
ා හමේ කආරච්චි
නිාාංක ්ාරක ා්්රදාස්

18

මචිනි ප්රාාදි ා්්රා ස්න

19

ඵම් ඵක ඵස්ථ
ා මුා හුමඩ්

20

ා ක් ග

21

ආ්ය පඒනි මා හෂිකා

අක

සුනික ළි, මාක,

යෙ
ස්ාංි, පද, කුමාර

1

මච්

2

මස්ථ ඒඩිා ඒක

ාාංකාදීප

50/107,ා ඒරළුප
ප්ස්ා
පාර,ගකඇ්ද,
රත්නපුර
ාක් ගිමම
ා දුඩම්ා ටර,
රත්නපුර
න්ස්ර
455
ා කලි් ීමදි,,
රත්නපුර
ාක් ගිමම
ශ්රී ා මාන්ද මාඒ්,
මුඒගම,රත්නපුර
ා කක් ගහවුස්ථ/
307/3,
 මනකර්/
බටුා ගදර,
ීමරා ක් ගස්රී
රත්නපුර
ර් fm
15/16,
මුඒගම රත්නපුර
මද
15/2,
ලි,නාරච්චිගම,ගකාෑ
කා,
රත්නපුර
මද
බණ්ඩාරා හන,කැ ලි
,්පකා
කාා හ්ගම,
රත්නපුර
 මනකුරක
3 ප්ස්ා පාර
බටුා ගදර
රත්නපුර
ාක් ගිමම
මාංා ගදර,
දළුකාගම,
හිදැකාන, රත්නපුර
සි,ා දස්
243/9 ඵථ
කැකිකාා හන
ා කුළඹ පාර
රත්නපුර
ළධවිතිචගල දේකොට්ඨාස්ය

0712622744
0452230998

ආය යය
ස්ථඒාධීන
රූපඒාහිනි
ා කක් ගහවුස්ථ

දුරකාය අ කය
0716127333
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කතියයය
,ක් ගා දහිඒත්්,
නිස් මගා
ර/ා දුා ාුස්ථඒා
ාාරතී, ා දමළ
ස්දයාා,,
නිස් මගා

0728550014
0452231375
0777221939
0452223883
0714303723
0775344961
0454925130
0716156440
0717111287

0713571303

0775713055
0714477559,
0452228628,
0715739664
0452233152

0777032642
0455672254

3

ජි

4

ආන්,රත්න මාමුා හඒා

5

මස්ථ මම් නස්ා්ය

6

ධ්්යමසින් ි,ඒ්යධ්න

අක
1

ඒ්යගිස්ථ

යෙ
ා කක් ගහවුස්ථ

3

ාාංකාදීප
BBC
දිඒයින

4

ාාංකාදීප

5

ාක් ගිමම

6

රූපඒාහිනි

2

අක
1

යෙ
මච් සි ආ්ය
මඩගම්මන

2

ආ්ය ජිනඒාංශය ස

3

කිත්සින් රූපසිාංහ

4

ඩබ් මම්
නිමක ස්ා ේුාංග
රාමා්්ර ගුණා ස්කර

5

ා කක් ගහවුස්ථ

ා ක් ා පුත්හා,
නිස් මගා
ාාංකාදීප
මාංක 70,
පනගම,
දෑා,නිස් මගා
ාාංකාදීප
මාංක 01,
නිේ ළිාංක්ද,
පඩ කරස්
ාාංකාදීප
ා නුරා ගුකා,
දෑා,නිස් මගා
කුරුවිග දේකොට්ඨාස්ය

0771603325

ආය යය
රූළිකා ශ්රි,් ම
කුමාන් බණ්ඩාර
මජිත් ාාක
ශය සා්් පද,
ිම ජි ස්මාඒාංශය ස

කතියයය
පු. මක් ගනැලිා ගුඩ,
ක්දපඩ,කු.ස්
ස්ශධ්ා මස්ථස්
මාඒ්,කු.ස්
ා බෝධිමළුඒ,
පරකඩුඒ
ා ස්න
කහාංගම,
පීකා කා ගදර
කු.ස්
ා  ර්ස්ථ
ා ගුස්ින ා ස්ඒා
ස්ා ේසිාංහ
පාර,කු.ස්
ඒස්්් රණීමර
ා නු 23, නඒාසු.
ා පා දස්,
පැරඩයිස්ථ,කු.ස්
ඇෙැළියදේගොඩ දේකොට්ඨාස්ය

දුරකාය අ කය
0771575215

ආය යය
ිා මක
රූපඒාහිනි/
ා කක් ගහවුස්ථ/
I.T.N/
ා දරණ
හි. T.V.

කතියයය
සි 913 මඩගම්මන,
පනාඒා පාර,
ඇහැලි,ා ගුඩ

දුරකාය අ කය
0724134185

156,
පනාඒා පාර,
ඇහැලි,ා ගුඩ
්ැපැක කා්ය,ාා,,
ඇහැලි,ා ගුඩ
“ාසු.”ස්,ාා ගුඩ ඇ
හැලි,ා ගුඩ
“සිත්මිණි” 55/1
,මාහර,
ඇහැලි,ා ගුඩ

0713420211

ා කක් ගහවුස්ථ/
සිඵමිණ
ා කක් ගහවුස්ථ/
Daily news
ාාංකාදීප/
ාක් ගිමම
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0786561676
0454926604
0779759625
0783266074
0452279444

0777305763
0452263332
0775421055
0452258832
0723747571
0718675099

0365672277
0757722483
0776225311

6

ආන්,ඒාංශය ස පැකළි ක,

7

ා ේ ඇ්්නි

8

සුරාංග රාජි් පශමසින්

9

ළි ා ක් ග ාකාර කසු්

10

ඩබ් ඇම්  මාකරත්න

අක
1

යෙ
ඩබ් ළි ස්ා ේුාංග

ාාංකාදීප

පැකළි ක,,
ඇහැලි,ා ගුඩ
ද මයිා්ඩ්
87,
ඊන්,ා ගුකා,
ා දහිඕස්
හි. fm
මක් ගකර 03
ස්ා කා ගුඩ,
ඇහැලි,ා ගුඩ
සිරස්  ක ස්/
322/ිම පහා නාා ගුඩ,
ස්ථඒ්යණඒාහිනි
ගැ හැත්්
මද පුඒත්ප්
මාංක82,
ාඊන්,ා ගුකා,
ා දහිඕස්
අයගෙ දේකොට්ඨාස්ය

0714420968

ආය යය
ාාංකාදීප දිඒයින

දුරකාය අ කය
0712086242
0454908852

කතියයය
ගඒරගින්,,ම,ගම

0771426353
0717700143
07114268248
036 2232630
071 6269558

පැමෙඩුමල දේකොට්ඨාස්ය
අක
1
2

යෙ
ා ක් ග මයි
නිා රෝක් රාිපක් ගක
ාලිත් ස්ම්්
සුන්,ආරච්චි

3

යු මච් රනික කුමාර

4

ම.ණ මස්ථ ා හරත්

5

ුසිත් ස්ාගර

6

ඊ

මස්ථ ගමඇ මා ව

අක

යෙ
ා ක් ග ීමරසිාංහ

1

ා ක් ග මම්

2

ඒයි කුාරත්න

ආය යය
ස්ථඒාධීන
රූපඒාහිනි
සිරස් T.V
/රූපඒාහිනි
හි.T.V
ා කක් ගහවුස්ථ

කතියයය
49/ ,ම.ක් ගමුකා,
ම කා්ප්න
ස්්නස්ථගම
ා ාකා ාුළි ක,,
පැකමඩුකා
“ස්ම්මලී” බුළුඒාන,
ම කා්ප්න
ාාංකාදීප
ඒැලිමළුඒ,
ා ාකා ාුළි ක,
Arunasherath+1@g
mail.com
දිඒයින
98/සි ා දම පාර,
ගා ්ගම
පුර,පැකමඩුකා
ාක් ග හඩ
පහා ා බෝළි ක,,
මැදඒත්්,පැකමඩුකා
දේගොඩකදේවල දේකොට්ඨාස්ය

දුරකාය අ කය
0714857787

ආය යය
ා කක් ගහවුස්ථ/
දිඒයින

දුරකාය අ කය
0713376991

ාාංකාදීප
145

කතියයය
382/ මාමකා ටර
රාංඒා,
ා ගුඩකා ඒා
ගාහි ක,,

0718282421
0455610084
0716200262
0716305009

0453457247
0714397002

0714431711

3
4

බුශධික රත්න කුමාර
කුාා ස්න ස්දානා ව

5

ගබ්ා බා ළි,දාස්

6

ා රෝහණ ස්මරීමර

7

ඵම් ා්්රකුමා්ය

8

ඩබ් ඵථ සින්ා ස්න

අක
1

අක

යෙ
ස්ම්්ා ප්රි්සි ාාානී

1

යෙ
පා ටර්්ර ප්රි,ාංකර
ිාුාංගම

2
3
4

ම් පශම බ්දු
ා ස්න ි,ා කුඩි
ඩබ් ඵථ ා ස්නාරත්න

අක
1

යෙ
ාාමි්ද දිස්ානා,ක

2

ා රෝහණ ස්මරීමර

අක
1

2

3

යෙ
ළි ආ්ය
ආන්ද  මස්ථස්
මම් ෆයිස්ා
ා ක් ග මම් මස්ථ ළි ිමිමා ක

ා ගුඩකා ඒා
ා දමුමාඒ්,රක් ගඒාන
මස්ථාඹුා,
ා ගුඩකා ඒා
දිඒයින
මැදගාංා ගුඩ
රක් ගඒාන
ාාංකාදීප
පීකාා දනි,
සිරස් T.V
පකා කබැශද
 මනකර්
පඩඒුපා
රක් ගඒාන
ාාංකාදීප
108/16 ා දනි,ා,
පාර රක් ගඒාන
ඉඹුමදේප්ති දේකොට්ඨාස්ය
ආය යය
කතියයය
සිරස්T.V
“හි.න” ඒෘත්තී,
ිා මක
පුු ණු මධ්යස්ථාාන,,
රූපඒාහිනි
පහහි්න
කලවාය දේකොට්ඨාස්ය
ආය යය
කතියයය
ාාංකාදීප
මහින ක්රීඩාාංගන,
මස්ළ,
්පස්ථස්ර ක්ද
මානාන, කාඒාන
ාාංකාදීප
ා ේඒැකකදුර,කාඒාන
මේිමම/න්ස්ර
කාඒාන
ාක් ගිමම
ළිඹුර ,කාඒාන
ාක් ගිමම
ාක් ගිමම

වැකතදේගදේපොළ දේකොට්ඨාස්ය
ආය යය
කතියයය
ාාංකාදිප
ළි ක්ද
ඒැලිා ගා පුළ
ාාංකාදිප/සිරස්
පීකාා දනි,,
TV
පකා කබැශද
බල දේගොඩ දේකොට්ඨාස්ය
ආය යය
කතියයය
හි.
8/14 ිම
ා කුටුා ගුඩැකා පාර
බාාංා ගුඩ
ා කක් ගහවුස්ථ
30/3,
කින්මැ ක්ැ්න
බාාංා ගුඩ
ා කක් ගහවුස්ථ
185,ගාගම,
146

0452273244
0779192265
0716372302
0452240503
0728055685
0452246570
0712777878
0776793623
0452288652

දුරකාය අ කය
0718669370
දුරකාය අ කය
0455686361
0771409498
07198164
0774429511
0715309504
0452255136
දුරකාය අ කය
072 – 8356106
072 - 8356107
0712777878
දුරකාය අ කය
0724852778

0455676280

4

සී මම් ස්ාාම්

5

ගුණා ස්කර බණ්ඩා

6
7
8

න්දා ස්න
ළිනිදි,ආරච්චි
හ්යබමේ චි්්ාමනි
ම් මම් ළි,ා ස්න

9

ස්රත් ීමරඒාංශය ස

10

ඩබ් ඒ්යණකුාසූන්,

11

ා ේ ඵම් ා රෝහණ

12

පී ආ්ය ආ්නද  මස්ථස්

13

නාාක ා ේ
ා හමේ කආරච්චි

අක
1

යෙ
ළි ආ්ය
ආන්ද  මස්ථස්

දිඒයින
ා කක් ගහවුස්ථ

ා බලිු කහ,
365,ා දහිගස්ථ්ාාඒ,
බාාංා ගුඩ
ා කක් ගහවුස්ථ
36/10,
කරේකැ ක,,
බාාංා ගුඩ
ාාංකාදීප
රත්මාස්්න,
බාාංා ගුඩ
දිඒයින
ළි්නඒා,බාාංා ගුඩ
දිඒයින
පකා ාඒා,
ළි්නඒා,බාාංා ගුඩ
ාක් ගිමම
“සිගින්” රණස්.
මාඒ්,,හාා ඒා,
බාාංා ගුඩ
මද
කෑාෑගම්මන,
ඒැලිා ගා පුා,
බාාංා ගුඩ
ර් න්දම් ීම ාක් ග ඒාේඒ
්ාාංගම බාාංා ගුඩ
හි.
8/14 බී
ස්ථඒ්යනඒාහිනි
ා කුටුා ගුඩැකා
පාර බාාංා ගුඩ
සිරස් TV
පකා ක කුඹුර,
මැශා ශක්ද,
බාාංා ගුඩ
බල දේගොඩ දේකොට්ඨාස්ය
ආය යය
කතියයය
හි.
8/14 ිම
ා කුටු ා ගුඩැකා පාර
බාාංා ගුඩ
ා කක් ගහවුස්ථ
30/3,
කින්මැ ක්ැ්න
බාාංා ගුඩ

0455675762
0718301199
0452286208
0712543334
0455674577
0452286052
0712745480
0453459875
0779587408
0453459943
0723306449
0723927313
0724852778
0777673398

දුරකාය අ කය
0724852778

2

මම්
ෆයිස්ා

3

ා ක් ග මම් මස්ථ ළි
ිමිමා ක

ා කක් ගහවුස්ථ
දිඒයින

185,ගාගම,
ා බලිු කහ,

0455676280

4

සී මම්
ස්ාාම්

ා කක් ගහවුස්ථ

365,
ා දහිගස්ථ්ාාඒ,
බාාංා ගුඩ

0455675762

5

ගුණා ස්කර බණ්ඩා

ා කක් ගහවුස්ථ

36/10,කරේකැ ක,,
බාාංා ගුඩ

0718301199
0452286208
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6
7
8

9

10

11
12

13

අක
1
2

අක
1

2
3

න්දා ස්න
ළිනිදි,ආරච්චි
හ්යබමේ චි්්ාමනි

ාාංකාදීප

රත්මාස්්න,
බාාංා ගුඩ
දිඒයින
ළි්නඒා,
බාාංා ගුඩ
ම් මම් ළි
දිඒයින
පකා ාඒා,
,ා ස්න
ළි්නඒා,
බාාංා ගුඩ
ස්රත් ීමරඒාංශය ස
ාක් ගිමම
“සිගින්” රණස්.
මාඒ්,,හාා ඒා,
බාාංා ගුඩ
ඩබ් ඒ්යණකුාසූන්,
මද
කෑාෑගම්මන,
ඒැලිා ගා පුා,
බාාංා ගුඩ
ා ේ ඵම්
ර් න්දම් ීම ාක් ග ඒාේඒ
ා රෝහණ
්ාාංගම බාාංා ගුඩ
පී ආ්ය
හි.
8/14 බී
ආ්නද  මස්ථස්
ස්ථඒ්යනඒාහිනි
ා කුටුා ගුඩැකා
පාර බාාංා ගුඩ
නාාක ා ේ ා හමේ කආරච්චි සිරස් TV
පකා ක කුඹුර,
මැශා ශක්ද,
බාාංා ගුඩ
දේකොදේළොන්ය දේකොට්ඨාස්ය
යෙ
ආය යය
කතියයය
ප්රගීත් ිනක රූපසිාංහ
ාාංකාදීප
161 ,ඕමකා ටර
ා දරණ TV
ඇිමලිළි ක,
ි,්් නානා,ක් ගකාර
ාාංකාදීප
ා නු 70 දාපා ්,
ඕමකා ටර ඇිමලිළි ක,
ඇඹිකතියපාය දේකොට්ඨාස්ය
යෙ
ආය යය
කතියයය
මච් මස්ථ මා බ්රත්න
ස්ථඒ්යණඒාහිනි
දකුණු ඇළ,පඩඒාඒ
ිා මක
රූපඒාහිනි
දිඒයින, ITN
සින්ක ි,ීමර
ා කක් ගහවුස්ථ
46,මත්කම්
නිඒාස්,ඇිමලිළි ක,
ිම ා පුඩිමහත්්,ා
ා කක් ගහවුස්ථ
මක් ගකර
500,ඇිමලිළි ක,

4

ා ස්න ීම ගමා ව

දිඒයින

5

ා්දික ා හමාක

ාක් ගිමම

කඩදාසි කම්හා
පාර,ුාංකම
10 මත්කම්
නිඒාස්,නඒනගර,,
ඇිමලිළි ක,
148

0712543334
0455674577
0452286052
0712745480
0453459875
0779587408
0453459943
0723306449
0723927313
0724852778
0777673398

දුරකාය අ කය
0714165604
0713049999
දුරකාය අ කය
0718134024
0472233291
0718681537
0475671111
0714146759
0363472101
Fax 0112723535
0777365197

6

පරාක්රම ගුණා ස්කර

7

ා්දිමා ා කුඩිුඒක් ගකු

අක

යෙ

1

ා ක් ග ඩි
ා ප්රමසින්

2

මස්ථ ශ්රි ධ්්යරාඕ

3

ුකාර ීමරසින්
ා හමේ කආරච්චි

අක
1

යෙ
ි,ාත් මම් ස්මාා ස්න

අක
මච්

යෙ
කළිා කුමාර

 මස්ථස් පාදුක් ගකා ව

ාක් ගිමම

181/18,ප්ස්ා
පාර,ඇිමලිළි ක,
දිඒයින
ා්දිම ා ේඩ්
ා ස්් ්ය,ඇිමලිළි ක,
කෙවත් දේකොට්ඨාස්ය
ආය යය
කතියයය
ාාංකාදීප
ස්ජි්ඒාස්,
ම කා්ප්න,
කහඒත්්
ීමරා ක් ගස්රී
පඩහවුා ටර,කහඒත්්
 මනකර්
ාාංකාදීප
ා පුුස්ා පාර,
කාකඇකා,
ම කා්ප්න
ඕපයායක දේකොට්ඨාස්ය
ආය යය
කතියයය
ාාංකාදීප
මකමීය ක්ද,ඕපනා,ක
කෙවත් දේකොට්ඨාස්ය
ආය යය
කතියයය
ස්ථඒාධීන
ශය සා්්ස්ාා,පහා
රූපඒාහිනි
ගාුර,කින්ඇකා
ාාංකාදීප
ා පුලීසි,
මස්ා,කින්ඇකා
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0712253973
0472230885
0727774205
දුරකාය අ කය
0725206652
0757278601
0712252115
0715343000

දුරකාය අ කය
0712258609
0770435825
දුරකාය අ කය
0716191562
0452265764
0718268321
0452265927

ඇමුම්ෙ 12
ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථාායය රත්යපුර
ත්ව වාර්ාාව
දියය ................................

ළධවාස්
ොළධ

තකතුව

තකතුව

ස්කස්ථ කා ක
නිාධ්ාරී,ා
ා කකම්

ස්හකාර මධ්යක් ගක

150

දිස්ථත්රික් ග

රැදවුම්
ෙධයස්ථාායය

දේවයත්

අතුරු
දෙන්
පුශග
ලිනන්

පුශගලිනන්

තුවාල
වු
පුශග
ලිනන්

පවුම

වර ා
වු
ෙරය
ගයය

අක

ආපදාවග
ල්වවු

අර්ධ

ප්රා.දේම.දේකො.

පුර්ය

දි
ය
ය

පුශගලිනන්

ආපදාව

පවුම

දිස්ථත්රි්ව
කය

ඇමුම්ෙ 13
ආපදාදේවන් පසු කැකත කස්ල බැෙැර කි/ දේම් රෙදේේදයග ස්ම්බන්ධ ආය ය ස්ම්බන්ධ
කර ග ෙැකි රෙදේේදය
පළාත් පාලය ආය ය වල දේමකම්වරුන් - රත්යපුර දිස්ථත්රිකකය
යෙ

ආය යය

රාජකාරි දු.අ

දේපෞශගකතක
දු.අ

ෆැ්වස්ථ
අ කය

1

මම් ඩබ් කුා මාක ම,ා

රත්නපුර මහ නගර ස්ාාඒ

045-2222759

071-4468845

045-2222759

2

මක මම් ළි ඩබ් බණ්ඩාර ම,ා

රත්නපුර මහ නගර ස්ාාඒ

047-2222275

070-2561836

047-2222275

3

මස්ථ මච්

බාාංා ගුඩ නගර ස්ාාඒ

045-2286596

071-9301816

047-2286596

4

මනුාා ඒඩුා ව ා මනස්,

ඇිමලිළි ක, නගර ස්ාාඒ

047-2230275

071-4131499

047-2230275

5

ා ේ මම් පුකථපා්ා මි,

කු.ස් ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2262276

071-4431665

6

කළිා ිගත් ගුණ මාක ම,ා

ඇහැබඳ,ා ගුඩ ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

036-2258012

071-3092618

7

ා ක් ග මජිත් ද,ාන්ද ම,ා

රත්නපුර ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-3459731

071-3093610

8

යු මස්ථ මස්ථ ආ්ය ා හඒාස්ා ස්් ම ම,ා

බාාංා ගුඩ ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2287276

072-1004413

045-2287276

9

මස්ථ රත්නාඒලී මැණිා ක් ග මි,

ඒැලිා ගා පුළ ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2270410

071-8040748

045-2270410

පැකමඩුකා ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2274375

071-8107737

045-2274375

කහඒත්් ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2270275

071-6172507

045-2270275

12 මම් මච් සීාඒතී මි,

ා ගුඩකා ඒා ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2240031

071-8528210

045-2240031

13 මස්ථ

ඇිමලිළි ක, ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

047-2261275

071-4443820

047-2261275

14 ා ක් ග ස් ළි මයිරාාංගනී මි,

ා කුා ාු්න ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2260275

071-8615184

045-2260275

15 මම් ා ක් ග පුකථපකුමාන් මි,

නිස් මගා ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2279275

071-8268335

045-2279275

16 ජි ඩබ් ඥානඒතී මි,

ම,ගම ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2250075

077-5900204

045-2250075

17 ඩි මස්ථ ඒුකාරඒත්් මි,

ාඹුකා ටර ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2287361

071-4486336

045-2287361

18 යු ජි ධ්්යමඒ්යධ්න ම,ා

කාඒාන ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ

045-2255275

075-5095092

045-2255275

ක.ණාරත්න මි,

10 ා ක් ග ජි සි රත්නා,ක මි,
11

ජි

ිම ග,ා් ා ප්රමරත්න ම,ා

චි්්ක කුමාර ම,ා

151

045-2258014
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දේවයත් අ යවකය දුරකාය යාොවකතය
ප්රවාෙය පෙසුකම්
බස්ථස් ඛ්යාව
රජදේේ/ පුශගකතක

විස්ථ ර
බාාංා ගුඩ
ඇිමලිළි ක,
රත්නපුර
ා ගුඩකා ඒා
ස්බරගමුඒ බස්ථ ස්මාගම

ප්රාදේශීය දේමකම්
දේකොට්ඨාක
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
කු.ස්
කින්ඇකා
ා කුා ාු්න
නිස් මගා
රත්නපුර
ා ගුඩකා ඒා

රත්නපුර
පැකමඩුකා
කහඒත්්

104
64
90
42
900

ියටුපා ස්ථාායය
58 ා කලි් ස්දී,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ා කලි් ස්දී,
කු.ස්
ාඩාංා ගුඩ
කින්ඇකා
නඒ නගර,
ඇිමලිළි ක,
ස්මූපකාර
කා්ය,ාා,
37 ඇුකරවුම පාර
රත්නපුර
ම කා්ප්න
ස්මූකාර මණ්දිර,
ා ගුඩකා ඒා
බඹරා බුටුඒ
ස්මූපකාර ස්ාංගම,
බාාංා ගුඩ පාර
පැකමඩුකා
ප්නිකපත්ුඒ
ස්මූපකාර ස්ාංගම,
190 ා කලි් ස්දි,
කහඒත්්

අිනතිචකරුදේේ යෙ ස්ෙ දුරකාය

රි,
රි,
රි,
රි,
පුශගලික

045-2287281
045-2230281
045-2222281
045-2240381
045-3455000/035-2222307

ස්මුපකාර දේවලද ස්ැම
දුරකාය
ගබඩා
ස් ඛ්යාව

සිමලර ස්ැම
ස් ඛ්යාව

ාමීය ය බැ කු
ස් ඛ්යාව

036-2258216

1

11

12

045-2262242

2

31

-

045-2265808

1

3

6

047-4937408

1

8

14

045-2279231

1

15

13

045-2222161

1

12

5

045-2240153

1

11

13

045-2222332

2

15

7

1

16

8

045-3469515
045-2270242
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ාඹුකා ටර
බාාංා ගුඩ
කාඒාන

ඇකාමරාඒ
බාාංා ගුඩ
ස්මූකාර මණ්දිර,
බාාංා ගුඩ
මානාන කාඒාන

045-2287127

1

24

10

1

11

9

045-2287187
045-2255228

ප්රධාය ැපැම කාර්යාලය
ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ඇිමලිළි ක,
ඇිමලිළි ක,
ඇිමලිළි ක,
ඇිමලිළි ක,
ා කුා ාු්න
කාඒාන
ම,ගම
කින්ඇකා
පැකමඩුකා
නිස් මගා
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඇහැබඳ,ා ගුඩ
කු.ස්
කු.ස්
රත්නපුර දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
කා්ය,ාා,
බාාංා ගුඩ
බාාංා ගුඩ
ා ගුඩකා ඒා
ා ගුඩකා ඒා
ා ගුඩකා ඒා
ාඹුකා ටර
කහඒත්්
රත්නපුර
ඕපනා,ක

ියටුපා ස්ථාායය
ඇිමලිළි ක, නගර,
පදාාංගා
ා කුළඹා වආර
පඩඒාඒ
ා කුා ාු්න නගර,
කාඒාන නගර,
ම,ගම නගර,
කින්ඇකා නගර,
පැකමඩුකා නගර,
නිස් මගා නගර,
ගැ හැත්්
ඇහැබඳ,ා ගුඩ නගර,
කු.ස් නගර,
පරකඩුඒ
නඒ නගර,

දුරකාය
047-2230250
047-3489100
047-2233259
047-2233250
045-2260250
045-2255251
045-2250050
045-2265850
045-2274350
045-2279250
036-2222430
036-2258250
045-2262250
036-2258350
045-2222802

බාාංා ගුඩ නගර,
ා බලිු කහ,
රක් ගඒාන
ා ගුඩකා ඒා නගර,
පකා කබැශද
ළි්නඒා
කහඒත්් නගර,
රත්නපුර නගර,
ේපනා,ක නගර,

045-2287350
045-2280250
045-2246250
045-2240250
045-2241153
045-2050530
045-2270250
045-2222250
045-2270250
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ඉන්ධය ියරවුම්ෙම
ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා ස්ෙ කතියයය

දුරකාය

ප්නිා ස්මූපකාර ළිරවුම්හා කහඒත්්
මස්ථ මච් මා හකථ කහඒත්්
ාඹුකා ටර ස්මුපකාර ා්ධ්න ළිරවුම්හා බාාංා ගුඩ
මච් මක ඩබ් ම්ට්ර්යප්රයිස්ස්ථ
බාාංා ගුඩ ස්මූපකාර ා්ධ්න ළිරවුම්හා කකා ්ු
ා කුා ාු්න ා කුරා ළ ස්මූපකාර ා්ධ්න ළිරවුම්හා  මා බුකකැ ක,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ ස්මූපකාර ා්ධ්න ළිරවුම්හා පුස්ථඇකා
කු.ස් ස්මූපකාර ා්ධ්න ළිරවුම්හා
ා ක් ග සී ි,කුමාර
මක ජී ා ගෝණකුඹුර  මන්ඒානකැ ක,
පී ජී ආ්ය මස්ථ , ස්ා ේඒ්යධ්න
ම් පී ජී මටරපුසිාංහ
ඩී මම් ඩී ස්ලි,් මටරපුහාමි
ා කුා ාු්න ා කුරා ළ ස්මූපකාර ා්ධ්න ළිරවුම්හා සූන්,ක්ද
කාඒාන ස්මූපකාර ා්ධ්න ළිරවුම්හා
ඩී ා ක් ග ඩබ් ා ේඩ්යස්ථ
මස්ථ මච් මනුකථක ස්මරනා,ක
ඩබ් ඩී ා්ධ්න ළිරවුම් හා
පැකමඩුකා ස්මූපකාර ා්ධ්න ළිරවුම්හා
ා ක් ග ඩී යූ පපා ස්න

045-2601935
071-6085964
045-2286467
045-2288328
045-2287187
047-4937438
045-2262447
045-4928069
045-2279858
045-5675965
045-2232670
045-2222559
045-2265809
045-7213206
045-4928158
045-2255209
045-2255319
045-2274471
045-2275749
045-2274901

ියටුපා ස්ථාායය
කහඒත්්
කහඒත්්
බාාංා ගුඩ
බාාංා ගුඩ
බාාංා ගුඩ
ඇිමලිළි ක,
කු.ස්
කු.ස්
නිස් මගා
රත්නපුර
රත්නපුර
රත්නපුර
කින්ඇකා
ා කුා ාු්න
ම,ගම
කාඒාන
කාඒාන
පැකමඩුකා
පැකමඩුකා
පැකමඩුකා

ගබඩා පෙසුකම්
අක

01

ගබඩාදේේ
ස්ථවභාවය

ා ්ුග ගබඩාඒ

ඇතිච ස් ඛ්යාව
1
1
1

ියටුට්
ස්ථාායය

ඉඩ
ප්රොණය
ව.අඩි

දිස්ථත්රික් ග
ා කකම්
කා්ය,ාා,

2000

රජදේේ /
පුශගකතක
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික

අිනතිචකරු

රි,

කතියයය

දිස්ථත්රික් ග ා කකම්
045-2222235
කා්ය,ාා, රත්නපුර

දේලොරි ස්ෙ පාපර්
ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා / අිනතිචකරු
ඵථ මජිත් කුමාර කාඒාන
ඵස්ථ සුරාංග කාඒාන
නිහාක ි,ඒ්යධ්න කාඒාන
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දුරකාය අ ක

දුරකාය
077-5513993
077-7879201
072-6334527

1

පුශගලික

ඩබ් ඵථ න,නා්ද කාඒාන

077-9938874

1

රි,

ම,ගම ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ

045-2250075

1

පුශගලික

ාමි්ද කුමාරසින් ම,ගම

077-6475201

1

පුශගලික

ධ්නුකථක කුමාර ම,ගම

076-5500669

1

පුශගලික

ඊ ඵක ඵස්ථ නිරාංි් නිස් මගා

071-6537428

1

පුශගලික

ළි ජි යු මරස්්ද නිස් මගා

071-9294265

1

පුශගලික

ා ේ  ක නදිකා් නිස් මගා

071-1260275

1

පුශගලික

ඩි ිම කිත්සින් ස්ම් නිස් මගා

071-9731261

1

පුශගලික

 ක ඵම් ා ක් ග හි.් ප්රි,්්

077-2828725

1

රි,

කහඒත්් ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ

045-2270275

1

පුශගලික

ජි ජි ගුණ මාක කහඒත්්

071-6695554

1

පුශගලික

ඵම් සුනික කහඒත්්

077-2653644

1

පුශගලික

ඒස්්් ලි,නා ව කහඒත්්

071-5648925

1

පුශගලික

චි්්ක ගුණා ස්කර කහඒත්්

071-5556987

1

පුශගලික

ඩබ් ඵම් ස්මරසිාංහ කහඒත්්

077-6501277

1

පුශගලික

ිම ඵම් ඩබ් ි,සිාංහ කහඒත්්

071-5587952

1

පුශගලික

ආන්ද ා හමේ කගම කහඒත්්

045-2273667

1

පුශගලික

ස්ම්් ස්මරා ස්කර කහඒත්්

077-7070949

1

පුශගලික

ජි ඵම් ස්පුාසින් කහඒත්්

072-3913249

1

පුශගලික

යු ඵක ි,ා ස්න කහඒත්්

071-1100227

1

පුශගලික

ා ක් ග රාංි, ාාංකා කහඒත්්

071-0463446

1

පුශගලික

ළි පම් මඒ්් සුාාකථ කහඒත්්

071-8300791

1

පුශගලික

ළි ඵම් මස්ාංක සුා ශකථ කහඒත්්

071-7557000
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ඇතිච
ස් ඛ්යාව

රජදේේ/පුශගකතක

1
1
1
1

රි,
රි,
රි,
රි,

1
1

රි,
රි,

1

රි,

1
1
1

රි,
රි,
රි,

1

රි,

1

රි,

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

රි,
රි,
රි,
රි,
රි,
රි,
රි,
රි,
රි,
රි,
රි,

ජල බවුස්ර්
ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා /
අිනතිචකරු
ඇාපා් ප්රාා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,
නිස් මගා ප්රාා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,
රත්නපුර ප්රාා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,
පැකමඩුකා ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
බාාංා ගුඩ ප්රාා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ඇිමලිළි ක, ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
ා කුා ාු්න ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
ාඹුකා ටර ප්රාා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,
කු.ස් ප්රාා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,
ඇහැබඳ,ා ගුඩ ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
ඒැලිා ගා පුළ ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
ා ගුඩකා ඒා ප්රාා ශීය, ා කකම්
කා්ය,ාා,
ම,ගම ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
නිස් මගා ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
කහඒත්් ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
කාඒාන ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
පැකමඩුකා ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
බාාංා ගුඩ ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ා කුා ාු්න ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ාඹුකා ටර ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
රත්නපුර මහ නගර ස්ාාඒ
බාාංා ගුඩ නගර ස්ාාඒ
ඇිමලිළි ක, නගර ස්ාාඒ
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දුරකාය
045-2230038
045-2279438
045-2222237
045-2274538
045-2287358
047-2232432
045-2260237
045-2286638
045-2264538
036-2258001
045-2227038
045-2240238
045-2250075
045-2279275
045-2270275
045-2255275
045-2274375
045-2287276
045-2260275
045-2287361
045-2222759
045-2286596
047-2230275

පපකරණ වර්ගය
ගස්ථ කැපීා ම්
පපකරණ
ගස්ථ කැපීා ම්
පපකරණ
ගස්ථ කැපීා ම්
පපකරණ
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
බැා කෝ ,්ත්ර
ස්ථකැා ේ ්ය ,්ත්ර
ස්ථකැා ේ ්ය ,්ත්ර
ලිාං ාසින ා පුම්ප
ලිාං ාසින ා පුම්ප
ා ිනා ්ය ්ය
ා ිනා ්ය ්ය ,්ත්ර
ා ිනා ්ය ්ය ,්ත්ර
ා ා්ා කෝ ,්ත්ර
ා ා්ා කෝ ,්ත්ර
ා ා්ා කෝ/ා ිනර
ා ් ්ය ,්ත්ර
ා ා්ා කෝ ,්ත්ර
ා ා්ා කෝ ,්ත්ර
ලිාං ාසින ා පුම්ප
ා ා්ා කෝ ,්ත්ර

රජදේේ /
පුශගකතක

ශුශධ කි/ දේම් ස්ෙ කැපීදේම් පපකරණ
ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා / අිනතිචකරු

දුරකාය

රජදේේ /
පුශගකතක

රි,

බාාංා ගුඩ ප්රාා ශීය, ා කකම්

045-2287358

රි,

රි,

ාඹුකා ටර ප්රාා ශීය, ා කකම්

045-2286638

රි,

රි,

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළ

045-2222991

රි,

071-8874718
045-2255275
071-1915253
077-9573387
045-2250075
077-7755066

පුශගලික
රි,
පුශගලික
පුශගලික
රි,

077-6265655
077-6210195

පුශගලික
පුශගලික

පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික

ඩබ් මස්ාංග ාුරාංග කාඒාන
කාඒාන ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ිනක ාදුනික කාඒාන
 ක ජි නිා්් කාඒාන
ම,ගම ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ
ඩි ඵම් රමය ාාානී ඇහැලි,ා ගුඩ
ඩබ් මයි  ක ා ස්ුයිස්ා ඇහැලි,ා ගුඩ
ඒයි ීම ිානක මරස්්ද ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඩබ් ජි ප්රාාත් ා රෝකා්
ා ප්රමරත්න ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ජි ඩි ස්ම්් ගමා ව ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඩබ් ඵථ නිශය සථශය සාංක කහඒත්්
ා ේ ඵථ ශය සා්් කහඒත්්
ා,නක ලී ා මෝා ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඩබ් පාලි් කාඒාන
ම් මම් ා රෝහි් කාඒාන
ඩි ඵථ .ඒ් ුකාර ඇහැලි,ා ගුඩ
ඵම් ඵථ මහි්ද ා ස්නාරත්න ඇහැබඳ,ා ගුඩ
මි කා පුා මරණාධ්ාර ස්මි ම,
පී ධ්නඒ්යධ්න ඇහැබඳ,ා ගුඩ
යු ඩබ් රාංජිත් ඇහැබඳ,ා ගුඩ
යුනිා කෝ කා්යමික පපක්යණ ආ,්න,
ඩබ් ඵථ ි,ා ස්න ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ිම ස්ාංජිඒ ධ්ම්මික කුමාර ඇහැබඳ,ා ගුඩ

071-1117350
071-2546555
071-2792017
077-6017779
077-0542745
078-4846108
071-9037471
077-9858618
071-5107127
036-2259812
91-1308936
077-7149489
071-9889776
077-6130679

පුශගලික
පුශගලික

පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික

ළි ජි හස්්් ගුණඒ්යධ්න ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ළි සුස්්් මන්,සින්
ඵ් ඵම් .ඒ් ළි,ා ස්න ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඵස්ථ ඵම් දුමි්ද  මාක් ග කුමාර

077-4719831
077-7957714
071-5787978
071-9369608

පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික

පුශගලික
රි,
පුශගලික
පුශගලික
රි,
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
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කක,

පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික

ා ා්ා කෝ ,්ත්ර
ා ා්ා කෝ ,්ත්ර
ා ා්ා කෝ ,්ත්ර
ා ිනා ්ය ්ය ,්ත්ර

පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික

ඊ ඒස්්් ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඵම් ස්රත් ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ාලිත් ා හමේ කආරච්චි ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ජි ා ක් ග ම.ණ ප්රි,්්

077-8292531
077-2052571
071-1212703
077-3733926

පුශගලික
පුශගලික
පුශගලික

රත්යපුර දිස්ථත්රි්වකය තුළ දේෙකතදේකොප්තිගර් යායා දේගොඩ බැස්ථස්විය ෙැකි ස්ථාාය
අ කය
01

ප්රාදේශීය දේමකම්
දේකොට්ඨාකය
රත්නපුර

ස්ථාායදේේ යෙ ( ක්රීඩා ගයය )
සීඒලී ක්රිඩාාංගණ,

නඒ නගර,

02

රත්නපුර

හිදැකාන ආන්ද ස්දයාා,

නඒ නගර,

03
04

ම,ගම
කින්ඇකා

05

කාඒාන

රාු ා ස්දයාා,
කින්ඇකා මධ්ය මහා ස්දයාා, ක්රිඩාාංගණ,
මාටුඒාගා ක්රිඩාාංගණ,
මහින ක්රිඩාාංගණ,

ම,ගම
ාඩාංා ගුඩ
මාටුඒාගා
්පස්ථස්රක්ද

06

නිස් මගා

මහින ක්රිඩාාංගණ,

නිස් මගා

07

නිස් මගා

සීඒලී ස්දයාා ක්රිඩාාංගණ,

නිස් මගා

08

කු.ස්

යුධ් හමුදා කතවුර

කාා හ්ගම

09

කු.ස්

මහින ක්රිඩාාංගණ,

ා දකගමුඒ

10

ඇාපා්

පාාා ඒා රත්නාකර ස්දයාා ක්රිඩාාංගණ,

පාාඒා

11

ඇාපා්

ඇාපා් මහා ස්දයාා, ක්රිඩාාංගණ,

ඇාපා්

12

ඇාපා්

හශා දුළ ක්රිඩාාංගණ,

හකා දුළ

13

බාාංා ගුඩ

මහින ක්රිඩාාංගණ,

නගර ඒස්ම

14

බාාංා ගුඩ

ආන්ද දමත්රි ස්දුහක ක්රිඩාාංගණ,

මින්ස්ථඒත්්

15

ඕපනා,ක

ාඹුක්ැ්න ක්රිඩාාංගණ,

පු. ු ණුඒා

16

ඕපනා,ක

ස්දයකර ස්දයා,

ඕපනා,ක

17

ාඹුකා ටර

ස්ාන්පුත්ර ස්දුහක ක්රිඩාාංගණ,

රත්මාස්්න

18

ඇහැබඳ,ා ගුඩ

ඇහැබඳ,ා ගුඩ ිා මක පාස්ැක ක්රිඩාාංගණ,

කැ්ද්ගමුඒ

19

ඇහැබඳ,ා ගුඩ

මහින ක්රිඩාාංගණ,

ා මෝරගා
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ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

20

පැකමඩුකා

නාරාංා ගුඩ

ග්ක්ද ස්දුහක ක්රිඩාාංගණ,

21

කහඒත්්

කහඒත්් මධ්ය මහා ස්දුහක ක්රිඩාාංගණ,

බ හිර නුගා ඒා

22

කහඒත්්

ඇ්දාන ස්දුහක ක්රිඩාාංගණ,

ඇ්දාන

23

ා ගුඩකා ඒා

කුාරත්න මධ්ය මහා ස්දුහක ක්රිඩාාංගණ,

ා ගුඩකා ඒා

24

ා ගුඩකා ඒා

රත්නාා ාෝක ස්දුහක ක්රිඩාාංගණ,

රක් ගඒාන නගර ඒස්ම

25

ා කුා ාු්න

මහින ක්රිඩාාංගණ,

ා කුා ාු්න

26

ා කුා ාු්න

කළුගා ස්දුහක ක්රිඩාාංගණ,

ස්ා ේන්,

අයගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
වස්ෙ

ෙධයස්ථාායදේේ යෙ ො කතියයය

රැදවියෙැකි
පුශගල ගයය

ස්ෙබන්ධවිය යුතු
පුශගලයා

ස්ම්න්ධ විය යුතු
පුශගලයාදේේ
දුරකාය අ කය

ගාුර
ම,ගම
සිාංහාා ගුඩ

මැද ගාුර ස්හාරස්ථාාන,
රාු ා ස්දයා,
සිාංහාා ගුඩස්හාරස්ථාාන,

600
600
500

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

075-5785564

මඩබශදර
පකා කකඩ
ගාංා ගුඩක්ද
ළි ක්ද
පහළ ගාුර
කැා මේා පුා

ස්හාරස්ථාාන,
පත්්නි ා ශඒාා ක
ගාංා ගුඩක්ද ස්හාරස්ථාාන,
ස්හාරස්ථාාන,
මැද ගාුර ස්හාරස්ථාාන,
මභිනඒාරාම ස්හාරස්ථාාන,
කැා මේා පුා ස්දුහා
ස්හාරස්ථාාන,
ස්හාරස්ථාාන,
පාස්ැා
පාස්ැා
පාස්ැා
ස්හාරස්ථාාන,
පාස්ැා
ඇකාා හන ප්රිා ශය සාාාඒ
ස්ි,ාරාම ස්හාර,
ස්හාරස්ථාාන,

400
300
200
600
400
300
400
140
300
300
500
400
250
300
300
250
200

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-4420635
077-8300840
077-1189130
077-4826111
071-1393726
071-3862804

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

077-5435382
071-7546504
071-1477900
071-5127311
071-5119592
077-5205232
077-4091448
071-9036316
077-1316529
071-8932424

ා ද්බඩක්ද
ා කුළඹෑඒ
දුම්බර මානාන
ගඒරගින්,
දුම්බර
ම,ගම
ස්්ානගම
ඇකාා හන
පරගා
නිකා ගුඩ
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ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-8196519

ඇෙැළියදේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
වස්ෙ

ෙධයස්ථාායදේේ යෙ ො කතියයය

රැදවියෙැකි
පුශගල ගයය

ස්ෙබන්ධවිය යුතු
පුශගලයා

ස්ම්න්ධ විය යුතු
පුශගලයාදේේ
දුරකාය අ කය

ාවකාකතක රැදවුම් ෙධයස්ථාාය දේලස් භාවි ා කලෙැකි ස්ථාාය
ඉඹුමදේප්ති ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ා.ළධ වස්ෙ

ෙධයස්ථාාය යෙ ො කතියයය

රැදවියෙැකි
පුශගලිනන්
ගණය
200
200
80
200

ස්ම්බන්ධවිය යුතු
පුශගලයා

ස්ම්බන්ධවිය යුතු
දුරකාය අ කය

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

077-7280011
078-5272124
077-1352732
077-9669614

මශා ශගම
ළිඩලිගනාා ඒා
ා බුකුා ේ
පුඒක් ගගහා ඒා

මාර්ැ්න ා දමළ ස්දයා,
මාර්ැ්න ා දමළ ස්දයා,
සිසික ් ා දමළ ස්දයා,
ශ්රි දශය සාගාංගාරාම රිගහ
ස්හාරස්ථාාන,

පඩගම

200

ාම නිාධ්ාන්

072--3599697

කමේ ඩික්ද
රාඒණාක්ද

නඒ ා බ්ශධ් මධ්යස්ථාාන, මස්ා
කාාප,
ඒා කා බුඩ ස්දයා,
ඒා කා බුඩ ස්දයා,

100
100

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

075-4427391
077-8339017

ා බෝකුා ේ

ර/පඩගම ස්දයා,

500

ාම නිාධ්ාන්

077-1352732

හකා ටර

හකා ටර ස්දයා,

250

ාම නිාධ්ාන්

071-9564232

බුදු්ා ඒා

ුඹ්ැ්න ස්හාරස්ථාාන,

100

ාම නිාධ්ාන්

075-7669890

පුඒක් ගගහා ඒා

පුඒක් ගගහා ඒා ස්දයා,

100

ාම නිාධ්ාන්

077-9669614

ඇඹිකතියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨකදේේ
ා.ළධ වස්ෙ

ෙධයස්ථාාය යෙ ො කතියයය

රැදවියෙැකි
පුශගලිනන්
ගණය

ස්ම්බන්ධවිය යුතු
පුශගලයා

ස්ම්බන්ධවිය යුතු
දුරකාය අ කය

ගා ව,ා,
රාංාමඩා
නි්දගම්පැාැස්ථස්
,ා, 02
ආදළුඒ
දි,ා පු

නි්යඒාණගා ස්හාර,
මධුකුසුමාරාම,
ශ්රි ආන්දාරාම,
ආන්ද ා බෝධි ස්හාර,
ආදළුඒ ස්දයා,
දි,ා පු ස්දයා,

100
150
130
100
200
250

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-0704646
072--4663600
071-1421542
071-2655065
075-0501866
071-2697374

ිදුර
ඒළකා ගුඩ
පනාමුර
ා ්ෝරා කුළ,ා,

ශ්රි ස්දගා ස්හාර,
ැම්ළි ස්හාර,
ශ්රි කාඒ් මස්ථස් ස්හාර,
ශ්රි සුා ම්දාරාම,

100
150
100
150

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-9018942
071-2874644
076-5423439
071-9018942

160

ා කෝ්කටුඒ
පඩගම
පකා කගම
කුඹුා ගුඩආර
ා මුරකැ ක,
හිගුරආර

ා බෝධිගින් ස්හාර,
පඩගම ස්දයා,
ශ්රි කාඒ් මස්ථස් ස්හාර,
ශ්රි සුන්දාරාම,
ශ්රි ජිනර්න ස්හාර,
ා බෝධිරාි ධ්්යමා,්න,

100
250
150
100
150
125

කැ ගකආර
ා මුදරඒාන
නඒ නගර,
ා ,ෝධ්ගම
කළා ගඩිආර
හිගුරආර
පදාාංගා
කුමේ කගා
ජුාාංගැා මේ
ුාංකම
හාගා
හකමිකාකැ ක,
පකා කබැශද
 මා ඹුකකැ ක,
ා කුළඹා ගආර
 මත්්ඒැකා පු්
පඩඒාඒ
ස්ාංපාා
පනහඩුඒ
මඩුඒ්ා ඒා

ශ්රි ගාංගාරාම ස්හාර,
ගා කා බෝදි ස්හාර,
ස්ාංඝාරාම ස්හාර,
දුටු ගැමුණු ස්හාර,
ගාංගා මාක ස්හාර,
ශ්රි ස්ි, ධ්්යමා,්න,
දහම් ා ස්ඒන ස්හාර,
ා බ්ශධ්ාශ්රම ස්හාර,
ා ඒා හරා ගුඩැකා පුරාණ ස්හාර,
ශ්රි ප්ාාරාම,
කරස්ා,ා, ස්දයා,
ා ශඒාා ස්හාරස්ථාාන,
ශ්රි ස්මාාරාම,
සින්නාග ස්හාර,
ි,ා බෝධිරාම,
ශ්රි ආන්දාරාම,
ා බ් ශධ් මධ්යස්ථාාන,
ස්ාංපාා රිමහා ස්හාර,
ප්ස්කක්ද ස්හාර,
ශ්රි දශය සා්ාාරාම,

100
130
150
100
150
100
150
130
150
100
200
150
100
125
100
150
100
250
100
150

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

076-5423439
077-2446128
071-2482003
077-0215166
071-4337355
072-8227570
071-8658667
071-2320441
077-6068007
077-5120808
077-2650346
072-8227570
071-1814704
047-4982878
071-9018521
075-6285669
077-6370727
071-0642737
077-9996836
077-1282677
071-8847219
071-8268877
071-1980424
071-6257735
077-9996836
077-6438183

බල දේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨකය
ා.ළධ වස්ෙ

ෙධයස්ථාාය යෙ ො කතියයය

මැශා ශක්ද

මැශා ශක්ද ස්හාරස්ථාාන
, ා දමළ මහා ස්දයා,

රාස්ථස්ගා

රාස්ථස්ගා ා දමළ මහා ස්දයා,
හැරමි කගා ප්රිාශය සාාාඒ

ා පමේ කගා
දුා ්යක්ද
්්ි්්ැ්න
කකා ්ු
කුරගා
රිඒක
ඇකා කා පුා
පකා කක්ද
ගඒර්ා හන
බටුගම්මන

ා පමේ කගා ස්දයා, ා කුස්ා
දුා ්යක්ද ස්දයා,
්්ි්්ැ්න ස්හාරස්ථාාන,
බුදුගා රි මහා ස්හාර,
ශ්රි පාද දිඒාගුඒා රි මහා ස්හාර,
ශ්රි ා බෝධින්දාරාම,
ශ්රි ස්සුශධ්ාරාම,
ා බලිගා රි මහා ස්හාර,
ශ්රි පඥථඥාඒාංශය ස ප්රි,ද්යශය සණාරාම,
ශ්රි ස්ා ේකාරාම,
161

රැදවියෙැකි
පුශගලිනන්
ගණය

ාෙ ළධලධාරි

150
200

ාම නිාධ්ාන්

077-4466153

ාම නිාධ්ාන්

071-8765506

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ස්හාරාධිප ම හිමි
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ස්හාරාධිප ම හිමි
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

077-5040855
076-6771196
071-9814759
045-3454358
071-8134226
071-8185651
076-7324355
045-3454358
076-7324355
075-6301516

250
100
50
150
100
120
150
100
120
100
150
100

ස්ම්බන්ධවිය යුතු
දුරකාය අ කය

කින්මැ ක්ැ්න
මුකගම
ා හුරකැ ක,
දි,ස්්න

ා.ළධ වස්ෙ

ම කා්ප්න
පහමුණුප්න
ප්නිා
පු. පනාළි ක,

ශ්රි කළයණාරාම,
ශ්රි මුාාරාම,
ශ්රි දුමි්දාරාම,
ශ්රි ා දඒගින් රි මහා ස්හාර,

120
100
150
100

කෙවත් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨකය
ෙධයස්ථාායදේේ යෙ ො කතියයය
රැදවිය ෙැකි
ස්ෙබන්ධ විය
පුශගල ගයණ
යුතු පුශගලයා
ා ඒා හරා ගුඩ ස්හාරස්ථාාන,
ම කා්ප්න ස්දයා,
ප්රාා ශිය, ා කකම් කා්ය,ාා මිමි,
බුදුගකා කන ා්්රරාම,
නාඒාක්ද ා බෝධි.ක් ගකාරාම,
බු කා්ය, ා ගුඩනැගිකා

කිරා ණෝදාගම

නිා ෝධ්ාරාම,
ිම්බුගස්ථගුාන ප්රිා ශය සාාාඒ
බ ,ා, ප්රිා ශය සාාාඒ
මුත්ු මම්මා් ා කෝස්ා
ා දමුඒා් ශය සා් ම නිා ක් ග්ාරාම,
කිරා ණෝදාග ස්දයා,
කිරා ණෝදාගම ප්රිා ශය සාාාඒ

දකුණු පනාළි ක,

පනාළි ක, ස්දයා,
බ කැ ක, ආරණය ා ස්නාස්න,

නැ/මි,නස්

ගබ්ා බ්ා

බ හිර මි,නස්
මඩාගම
, ාගර

ඇ්දාන
මඩකගම ිනපද,

ස්හාරාධිප ම හිමි
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

150
200
50
100
100
150
100
50
50
50
100
200
50
200

ස්ම්න්ධ විය යුතු
පුශගලයාදේේ
දුරකාය අ කය

ාම නිාධ්ාන්

071-3991080

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-3389996
071-4468764
071-3763185

ාම නිාධ්ාන්
071-2382245
ාම නිාධ්ාන්
071-3391104
ාම නිාධ්ාන්

ගබ්ා බ්ා මා බ්සිාංහාරාම,
දිග්දා ආන්දාරාම,
ගබ්ා බ්ා මහා ස්දයා,
ා ගුඩකුඹුර මි,නස් ස්දයා,
මඩාගම ා දමළ ස්දයා,
ා ගුඩකුඹුර සුමන මස්ථස්ාරාම,
නහකඒුර ස්දයා,
, ාගර සුමිත්රාරාම ස්හාරස්ථාාන,
මනනගම ශ්රි ශය සා් ම ා බෝධි ස්හාර,
, ාගර ස්දයා,
ඇ්දාන ා නු 01 ා දමළ ස්දයා,
ඇ්දාන ා නු 02 ා දමළ ස්දයා,
මඩාගම ස්දයා,
ඇ්දාන ධ්්යම නිා ක් ග්රාම,
මඩාගම ස්ා ේ්්රාරාම,

100
100
100
200
200
200
100
200
100
130
200
150
200
200
100
100

හවුා ටර නාඒාක්ද
මඩාගම ිනපද ස්දයා,

200
100
162

045-2286919
072-1275165
071-6653772
045-3453229

ාම නිාධ්ාන්

071-3390465
071-5412875

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

072-3557337
071-2327707

ාම නිාධ්ාන්
071-8399654
ාම නිාධ්ාන්

071-8078945
ාම නිාධ්ාන්

071-8566260

සින් ස්ම්පුර
දකුණු කරදන

ශ්රි ස්ම්ා බෝධි ස්හාරස්ථාාන,
කාකඇකා ා දමළ ස්දයා,
ා නු 05 හි්දු ා කුස්ා
කාකඇකා සිාංහා ස්දයා,
ා ත්්ාරාම ස්හාරස්ථාාන,
ා පුුස්ා මා ශය සෝකාරාම,
බුාංගින්, සිාංහා ස්දයා,
නාඹුළුන මුස්ථලිම් පකලි,
නාඹුළුඒ ා කුස්ා
ශ්රි මුත්ු මාන් මම්මා් ා කුස්ා
ගකා ක්ක්ද ස්හාරස්ථාාන,
,ායි්න ස්දයා,
ප්රිා ශය සාාාඒ
ා හුරහි්ඇකා සුමන ස්දයා,
ා හුරහි්ඇකා ා දමළ ස්දයා,
ා හුරහි්ඇකා ධ්්යම
නිා ක් ග්ාරාම,
දළුවගා ා දමළ ස්දයා,
ස්ෘෂි නිා ක් ග්න මහා ළින්ා ඒන
කහඒත්් රාංග ශය සාාාඒ
ඒැකාදුර ස්ි, ළින්ා ඒන
ඇකාා ගඒත්් මුස්ථලිම් ස්දයා,
ඇකාදුර ගිනා,ක ස්දයා,
කහඒත්් මධ්ය මහා ස්දයා,
කහඒත්් ප්රාමික ස්දයා,
ශය සා්් ආනා පකලි,
ජුම්මා මුස්ථලිම් පකලි,
නුගා ඒා පකලි,
බුාංගින්, ා දමළ ස්දයා,
නාා්දාරාම ස්හරස්ථාාන,
බුාංගින්, ප්රිා ශය සාාාඒ
ශ්රි ි, සුමනාරාම ස්හාරස්ථාාන,
කරදන ශ්රි ජිනර්න ස්දයා,

පු. කරදන

පු. කරදන ස්දයා,

250

ාම නිාධ්ාන්

071-8391277

බ/කරදන
කැ/පහළගම
නැදුරණ
,කුදාා ගුඩ
මස්ථගගුා
මාා පු
ු ා්දුඒ
කැ/නගර,

නිකගාඒත්් ප්ස්ා
ස්ාාංඝිකාරාම ස්හාරස්ථාාන,
මීය ගස්ථඒා ප්ස්ා
ශ්රි ා්්ර සුමනාරාම,
ශ්රි සුමන මස්ථස්ාරාම,
ස්මාරත්න ා බ්ශධ් මධ්යස්ථාාන,
මාා පු ස්දයා,
ු ා්දුඒ ප්රිා ශය සාාාඒ
මදරසිාංහාරාම ස්හස්ථාාන,

50
100
100
120
130
100
200
50
100

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

077-6955365
036-2257495
036-2258635
077-0884954

කාකඇකා

නාඹුළුඒ

,ායි්න

පඩහවුා ටර
නැ/නුගා ඒා
ඒැකාදුර

බ හිර නුගා ඒා

බුාංගින්,

163

200
50
150
100
100
200
50
50
50

ාම නිාධ්ාන්

071-3547649

ාම නිාධ්ාන්
071-6591664

200
50
200
200
100
100

ාම නිාධ්ාන්

071-5500684

100
50
100
150
200
500
250
75
50
50
200
100
75
100
100

ාම නිාධ්ාන්

071-3672902

ාම නිාධ්ාන්

071-8254906

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-8165317
071-8300337

ාම නිාධ්ාන්
071-4396750

ාම නිාධ්ාන්
071-4448076
ාම නිාධ්ාන්
071-4926207

075-0326873
077-5522110
071-8027599

ා බෝපැත්් දිශද

ා බෝපැත්් ස්දයා,

250

ගැ හැත්්
පඩුමත්්
ා ්ුරණා ගුඩ
නැ/ස්ා කා ගුඩ
පඩුඒක

ා බෝධි නිා ක් ග්ාරාම,
ශ්රි සුද්යශය සනාරාම ස්හාරස්ථාාන,
පඩුමත්් ප්රිා ශය සාාාඒ
ශ්රි පුකථපාරාම,
ප්රිා ශය සාාාඒ
ප්රිා හාාාඒ

100
50
100
25
30

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-3376488
071-2849139
071-8873912
036-2259719
071-9836019

නාපාඒා
දිවු.ම්ළි ක,
ගා ්ා ගුඩ

පඩුඒක ස්දුහා
ශ්රි සුමාංගාාරාම,
ප්රිා හාාාඒ
ප්රිා හාාාඒ

100
100
50
60

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

077-1065548
071-4969967
071-3376423

ාශදමකා ගුඩ ප්ස්ා
ප්රිා හාාාඒ
මාහර ප්ස්ා
මි කා පුා ස්හාර,
්ාාස් ක, ප්රිා ශය සාාාඒ
මුස්ථලිම් පකලි,
මමුා හ්ක්ද ප්ස්ා

50
50
100
50
30
25
50

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

072-9805328

මස්ථගගුා පුර

මස්ථගගුා ප්ස්ා

50

ාම නිාධ්ාන්

077-7170542

ඇහැබඳ,ා ගුඩ
ඒත්්
ා මුරගා

ා කුහිාා දණි, ප්රිා ශය සාාාඒ

25

ාම නිාධ්ාන්

077-2905112

මදාගා ප්ස්ා

50

ාම නිාධ්ාන්

077-5971498

නාක්දා

නාක්දා ප්ස්ා

150

ාම නිාධ්ාන්

077-1065548

පලීගා

මුාලි්දාරාම ස්හාරස්ථාාන,

50

ාම නිාධ්ාන්

071-4994030

මි,නා කුළ්ැ්
න
නැ/කාටුඒාඒ

මි,නා කුළ්ැ්න ප්රිා ශය සාාාඒ

50

ාම නිාධ්ාන්

071-3376305

කින්ා පු.ඒ

ා දයි,ාගා ස්දුහා
දිවු.ම්ළි ක, ඒත්් ා දමළ ස්දුහා
කින්ා පු.ඒ ස්හාරස්ථාාන,

50
100
100

හිදුරාංගා

කින්ා පු.ඒ ස්දයා,
හිදුරාංගා ස්හාරස්ථාාන,

150
200

මි්නාන
මාහර
මි කා පුා
මාහිාංා ගුඩ
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ාම නිාධ්ාන්

ාම නිාධ්ාන්

ාම නිාධ්ාන්

077-1006167

078-5147344

071-7134667

ාම නිාධ්ාන්

071-9933376

ාම නිාධ්ාන්

071-6633876

කලවාය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ාෙ ළධළධා/ 
වස්ෙ

ෙධයස්ථාාය යෙ ො කතියයය

රැදවියෙැකි
පුශගලිනන්
ගණය

කුකුා ළගම පුර

කුසුම.ක් ගකාරාම,
ි,් ම ස්දයා,
මීය පාගම ස්දයා,
ිාුඒාංා ගුඩ ප්රිා ශය සාාාඒ
්පස්ථස්රක්ද රාිීම, ස්දයා,
ගාමිණි මධ්ය මහා ස්දයා,
මඹගහක්ද ස්දයා,
ා ේඒැකකදුර
ස්දයා,
ා ේඒැකකදුර ා දමළ ස්දුහා
කාඒාන ිා මක පාස්ැා
ශ්රි පු්යඒාරාම,
ගකා ක් ස්හාර,
ශ්රි ස්ම්බුශධ් ි,් ම,ාරාම,
ශ්රි ස්ාංඝාන්දාරාම,
ශ්රි නිා ෝධ්ාරාම,
ශ්රි  මාකරත්නාරාම,
ශ්රි පත්්රපබ්බ්ාරාම,
ශ්රි මභිනඒාරාම,
ශ්රි පු්යඒාරාම,
ශ්රි ා බ්ශධ්ාරාම,
ා ත්්ාරාම,
ශ්රි සුා ්ත්රාරාම,
ශ්රි න්දාරාම,
ශ්රි ස්ි,ා බෝධිරාිාරාම,
ශ්රි ගාංගාරාම ස්හාරස්ථාාන,
ශ්රි ස්ි,සිාංහාරාම,
ශ්රි සුන්දාරාම,
ා ානගින් ස්හාර,

50
500
150
50
200
500
100
200

මීය පාගම
ිාුඒාංා ගුඩ
්පස්ථස්රක්ද
ා කුස්ථඒත්්
හපුා ගුඩ
ා ේඒැකකදුර
කාඒාන බ හිර
කුකුා ළගම දකුණ
ඒැඒගම
ළි කගාක්ද
ා කුඩිටරළිලික්ද
කාඒාන බ හිර
ස්ම්පුර
හගරාංගා
ඒුරාඒ
ා කුස්ථඒත්්
කුඩඒ
කුඩුමින්,
පනාා පුා
ා පුුළි ක, පුර
ාළුඹක්ද
රඹුක
කත්ාාන
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200
500
100
100
100
100
150
100
150
120
100
150
100
120
100
100
130
100
130
100

ස්ම්බන්ධවිය යුතු
පුශගලයා

දුරක ය අ කය

ාම නිාධ්ාන්

071-8659753

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

077-4901155
071-5576315
071-1599661
071-4468833
071-2143154
071-4588580

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-4468815
071-8659753

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-7415717
071-7415717
071-8659753
071-4468815
071-8442807
071-0960408
072-4748440
071-4468833

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-21198464
071-3675450
071-4468767
0716091536
071-4310733
077-4901155
071-7175967

කුරුවිග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ාෙ ළධලධාරි
වස්ෙ

ෙධයස්ථාාය යෙ ො කතියයය

ා බුධිමළුඒ

මමුා හ්ක්ද ශ්රි ස්මාාරාම
ස්හාරස්ථාාන,

ාම නිාධ්ාන්

පරකඩුඒ

ස්ා ේක ා ස්නාස්න,

ාම නිාධ්ාන්

ඵක් ගනැගිා ගුඩ

ර/ඵක් ගනැගිා ගුඩ ස්දුහා
ඵථකනැලිා ගුඩ ප්ස්ා

ාම නිාධ්ාන්

හකා ක

හකා ටර පපන්ද ස්දයා,

කු.ස්

ා දකගමුඒ රි මහා ස්හාර,
ාම ස්ාංඒ්යධ්න ස්මි ම ශය සාාාඒ

ඒාදුර

ශ්රි ස්ි, මාංගාාරාම,

කද්ා ගුඩ

ස්දයභිඒ්යධ්න ළින්ා ඒන

පුස්ථස්ැකා

ා ච්්ගින් ස්හාර,

ාම නිාධ්ාන්

පබ්ා බ්න්,

ඒාේස් ා බ්ශධ්
මධ්යස්ථාාන,

ාම නිාධ්ාන්

ීමරගා

පඩඒත්් ප්රිා ශය සාාාඒ

ාම නිාධ්ාන්

සුදාගා

ප්රිා ශය සාාාඒ

දු.ක.අ කය

රැදවියෙැකි
පුශගලිනන්
ගණය

077-3461418

150

077-6472375

120

ස්ම්බන්ධවිය යුතු
පුශගලයා

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

ාම නිාධ්ාන්

072-8690808

100

071-6683733

250

071-3377977

100
75

071-4040232

100

071-4040232

130

075-0319969

100

071-7008078

250

071-8144342

150

0718516285

25

කිරිඇමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

ෙධයස්ථාායය ියටුපා ස්ථාායය

මුදු්ා කුටුඒ

මුදු්ා කුටුඒ ස්දයා,

රැදවියෙැකි
පුශගලිනන්
ගණය
500

කනුවගකා

කනුවගකා ප්රිා ශය සාාාඒ

200

ාම නිාධ්ාන්

077-6405696

ා දුඩම්ා ටර

100

ාම නිාධ්ාන්

071-4468850

ඵකාාඒා පහළගම

ශ්රි චිත්්ාන්ද ළින්ා ඒ්
ස්හාර,
පහළගම ස්ි,ාරාම

120

ාම නිාධ්ාන්

077-9830182

ඇකාගාඒ

ශ්රි ඝනාරාම,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

045-2265767

ඵළි ඒා

ශ්රි සුද්යශය සනාරාම,

150

ස්හාරාධිප ම හිමි

045-2265952
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ස්ම්බන්ධවිය යුතු
පුශගලයා

දු.ක.අ කය

ාම නිාධ්ාන්

077-6405696

කින්ඇකා

ශ්රි සුග්ාරාම පුරාණ ස්හාර,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

045-2265998

ාඩාංා ගුඩ

ශ්රි ා බෝධි.ක් ගාරාම,

120

ස්හාරාධිප ම හිමි

045-5681350

මාටුඒාගා

ශ්රි ස්ා ේකාරාම,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

072--7724450

බ/ා දුඩම්ා ටර

ශ්රි සුා බෝධ්ාරාම,

120

ස්හාරාධිප ම හිමි

071-6352050

ා දා හරා ගුඩ

ශ්රි ගාංගාරාම පුරාණ ස්හාර,

100

ාම නිාධ්ාන්

077-9830182

පැමෙඩුමල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ාෙ ළධලධාරි
වස්ෙ
හකපාඒා

ෙධයස්ථාායය ියටුපා ස්ථාායය
ගැමිදින්, ප්රිා ශය සාාාඒ

රැදවියෙැකි පුශගලිනන්
ස්ම්බන්ධවිය
යුතු පුශගලයා
ගණය
50
ාම නිාධ්ාන්

දු.ක.අ කය
077-4246555

පාලුගම්ා පුා ා දමළ ස්දුහා
ස්මාග ශ්රි ා බෝධිරාිාරාම,
ස්මනාගම ප්රිා ශය සාාාඒ
දිශා දණි, ස්හාරස්ථාාන,
පනාඒැ්න
මා, මාකාරාම,

150
150
50
50
200

ාම නිාධ්ාන්

ාහළ ා බෝළි ක,

ාහළ ා බෝළි ක, ප්ස්ා

100

ාම නිාධ්ාන්

071-9798029

ඒැලිමළුඒ

ා ගුණකුඹුර ා දමළ ස්දුහා

150

ාම නිාධ්ාන්

045-3464172

ා ශඒාා කගම
ා දනඒක
ා පුා රුණුඒ

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

071-9941669
071-1939865
071-6218985

රත්යපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය

ා හමේ කක්ද

කිවුාක්ද ප්ස්ා

රැදවියෙැකි
පුශගලිනන්
ගණය
100

බඹරා බෝටුඒ

බඹරා බෝටුඒ ස්දුහා

150

ාම නිාධ්ාන්

071-7405484

ගකාැකා

ගකාැකා ස්දුහා

100

ාම නිාධ්ාන්

071-7575724

නගර ඒස්ම

මුස්ථලිම් පකලි,

100

ාම නිාධ්ාන්

071-3381150

මාංගම්මන

මාංගම්මන ස්හාර,

50

ාම නිාධ්ාන්

071-4448277

නගර පු.

කජුගස්ථඒත්් ස්හාර,
කා ්්ාලික පකලි,

ාම නිාධ්ාන්

ා ශඒාා කගාඒ

ශ්රි සුමනාරාම ස්හාර,

50
50
200

ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

ෙධයස්ථාායය ියටුපා ස්ථාායය

167

ස්ම්බන්ධවිය යුතු
පුශගලයා

දු.ක.අ කය

ාම නිාධ්ාන්

071-3271618

ස්හාරාධිප ම හිමි

071-7094686
045-2230265

60

ාම නිාධ්ාන්

මුඒගම ප්ස්ා

200

ාම නිාධ්ාන්

071-3455799

ගාබඩ

ා ශඒස්ථාාන,

150

ාම නිාධ්ාන්

071-1307327

කැ ලි,්පකා

ඒස්ථගකා කන ස්හාරස්ථාාන,

120

ස්හාරාධිප ම හිමි

කහාංගම

ශ්රි සුද්යඹනාරාම ස්හාරස්ථාාන,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

ා ගුඩිගමුඒ

ශ්රි ස්ශධ්්යමාාංකාර
ස්හාරස්ථාාන,

150

ස්හාරාධිප ම හිමි

ා ඒරළුප

ශ්රි ා ත්්ාරාම ස්හාරස්ථාාන,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

071-8268834

මිහිදුගම

ශ්රි මා,ාරාම ස්හාරස්ථාාන,

120

ස්හාරාධිප ම හිමි

045-2223519

නඒ නගර,

ශ්රි ආන්ද දමත්රි
ස්හාරස්ථාාන,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

මහඒා

ශ්රි ධ්්යමා,්න ස්හාරස්ථාාන,

120

ස්හාරාධිප ම හිමි

මමුකාා ගුඩ

ස්දයන්ද ළින්ා ඒ්
ස්හාරස්ථාාන,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

ා කුස්ථපැාස්්න

ශ්රි ා බුධිරාිාරාම ස්හාරස්ථාාන,

110

ස්හාරාධිප ම හිමි

045-2225399

මීය හි ක,
මුශදුඒ නැා ගනහිර
ස්මගිපුර

සුන්,ඇකා ා ස්නාස්න,
ශ්රි සුමන ස්හාරස්ථාාන,
ාසිප්නාරාම,
ා්ා දුා පුරාණ රි මහා
ස්හාර,
ශ්රි ස්සුශධ්ාරාම ස්හාරස්ථාාන,

100
125
100
95

ස්හාරාධිප ම හිමි
ස්හාරාධිප ම හිමි
ස්හාරාධිප ම හිමි

071-6593871
045-2222361
045-2230991

ස්හාරාධිප ම හිමි

071-8566391

125

ස්හාරාධිප ම හිමි

045-2222035

ඇකා කා ගදර

මාාංක්ද ස්හාර,

මුඒගම

මුශදුඒ
මුඒගම

071-4448288

078-1315180
045-3456591
045-2222418

045-2228978
045-3459667
045-2228832

ඇලපා ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ාෙ ළධලධාරි
වස්ෙ

ෙධයස්ථාායය ියටුපා ස්ථාායය

කරාංනාා ගුඩ

කරාංනාා ගුඩ ප්ස්ා
ස්ාංස්ථකෘ මක මධ්යස්ථාාන,

පකා කා ගදර

සුමන ස්හාර,

බ කඩ
මමුඒා
ා ේරගම

රැදවියෙැකි පුශගලිනන්
ස්ම්බන්ධවිය
යුතු පුශගලයා
ගණය
150
ාම නිාධ්ාන්
100
75
ාම නිාධ්ාන්

ා ේරගම සුන්ද ස්දුහා
රත්නාකර ස්දුහා
ා කු ාමුකා ස්හාරස්ථාාන,
ඇාපා් ස්දුහා
ආරණය ා ස්නාස්න,
ප්රිා ශය සාාාඒ

200
200
150
250
150
75
168

ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්
ාම නිාධ්ාන්

දු.ක.අ කය
071-8674895
071-8265219
071-5261038
071-8214286
071-3284202

250

ාම නිාධ්ාන්

දම්බුළුඒන නාග.ක් ගකාරාම,

150

ාම නිාධ්ාන්

071-8345245

ඇාපා්

ා බ්ශධ් මධ්යස්ථාාන,

100

ාම නිාධ්ාන්

071-8788808

නින්ඇකා

නින්ඇකා ස්දයා,
නින්ඇකා ප්රිා ශය සාාාඒ

ාම නිාධ්ාන්

දම්බුළුඒන

දම්බුළුඒන ප්ස්ා

250
50
100

ාම නිාධ්ාන්

077-8431961

ගගුකස් ක,

ඇාපා් ස්දුහා

250

ාම නිාධ්ාන්

071-6595911

හකා දුා

ා ස්ඒා ළි,ස්
බලිබත්ා ගුඩ ප්ස්ා
රිසිදුගම ප්ස්ා

ාම නිාධ්ාන්

ා දකාබඩ

දඒදය මධ්යස්ථාාන,

50
100
100
100

පාාා ඒා

පාාා ඒා ස්දයා,

රශදැකා

ාම නිාධ්ාන්

071-9599280

071-61148847

078-3693892
071-2751038

ළධවිතිචගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ාෙ ළධලධාරි
වස්ෙ

රැදවියෙැකි
ස්ම්බන්ධවිය යුතු
පුශගලයා
පුශගලිනන්
ගණය
300
ාම නිාධ්ාන්

ෙධයස්ථාායය ියටුපා ස්ථාායය

දු.ක.අ කය

ඒ්නි,ඒත්්

කින්බත්ගා ස්දුහා

සිදු.ළි ක,

පාරඒත්් ා දමළ ස්දුහා

300

ාම නිාධ්ාන්

071-8139960

ා හුරාංගා

ා හුරාංගා ස්හාර,

50

ාම නිාධ්ාන්

071-8139960

පෑා බුටුඒ

පෑා බුටුඒ ස්දුහා
පෑා බුටුඒ ප්ස්ා

ාම නිාධ්ාන්

පහළ කරස්

ා ාෝකා දණි, ස්දුහා

100
100
100

ාම නිාධ්ාන්

071-6091123

පඩ කරස්

ශ්රි සුද්යශය සනාරාම,

150

ස්හාරාධිප ම හිමි

045-2279081

නිස් මගා

ශ්රි ක් ගා කත්රරාම,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

ඵරබශද

ශ්රි සුමනාරාම,

120

ස්හාරාධිප ම හිමි

ා හුරාංගා

ශ්රි ස්ාන්පුත්් ළින්ා ඒන

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

ා දකඒා

ශ්රි නිා ක් ග්නාරාම,

150

ස්හාරාධිප ම හිමි

ා දුඹගම්මන

ශ්රි පාාගා සුද්යශය සන ා බෝධිගින්
ස්හාර,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

169

071-1421694

071-8466867

045-2279213
045-3454861
045-2279806
045-3462198
045-2279392

120

ස්හාරාධිප ම හිමි

ශ්රි සුද්යශය සනාරාම,

100

ස්හාරාධිප ම හිමි

ශ්රි සුා ්ත්රාා ශස් පුරාණ රි
මහා ස්හාර,

130

ස්හාරාධිප ම හිමි

ා දුා ාුස්ථඒා

ශ්රි ි,ඒ්යධ්නාරාම,

කින්බත්ගා
,ක් ගා දහිඒත්්

045-2279206
071-5106131
045-2279022

වැකතදේගදේපොල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

ෙධයස්ථාායය ියටුපා ස්ථාායය

මුත්ා ත්මේටුා ේා පුා හ්රි සුද්යශය සනාරාම,

රැදවියෙැකි
පුශගලිනන්
ගණය
100

ාම නිාධ්ාන්

120

ාම නිාධ්ාන්

ස්ම්බන්ධවිය
යුතු පුශගලයා

දු.ක.අ කය
071-9868427

මඩඒා්ද

ශ්රි සුා බුධ්ාරාම ස්හාරස්ථාාන,

ගකපා,

ශ්රි සුන්දාරාම ස්හාරස්ථාාන,
ශ්රි පු්යඒාරාම ස්හාරස්ථාාන,

150

ාම නිාධ්ාන්

ා කුමේ කමුකා

ා කුමේ කමුකා රිමහා ස්හාර,

100

ාම නිාධ්ාන්

071-8380196

්කගස්ථක්ද

ශ්රි ස්ාංඝමිත්්ාරාම,

130

ාම නිාධ්ාන්

071-3393472

රාංඒා

රාංඒා ස්හාරස්ථාාන,

100

ාම නිාධ්ාන්

071-0936042

පඩ රාංඒා

ා දකඒාක්ද ස්හාරස්ථාාන,

100

ාම නිාධ්ාන්

071-1141134

මැදගාංහ,

ශ්රි ධ්්යමාශ්ර,

120

ාම නිාධ්ාන්

077-9465405

පනාන

ශ්රි ා බුධි.ක් ගාරාම,

100

ාම නිාධ්ාන්

071-3705180

ාළුක් ගකුඹුර

ාළුක් ගකුඹුර ස්හාරස්ථාාන,

150

ාම නිාධ්ාන්

077-3516456

පරගහමඩිත්්

ශ්රි පරමද්යියනාරාම,

120

ාම නිාධ්ාන්

070-2146568

ඌරාඒා

ා බෝධි.ක් ගාරාම,

100

ාම නිාධ්ාන්

072-1299950

හදගින්,

ධ්ම්මදිපාරාම ස්හාරස්ථාාන,

130

ාම නිාධ්ාන්

077-0624693

170

072-9109973
071-4640059

ඕපයායක ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ඨාකය
ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ

ෙධයස්ථාායය ියටුපා ස්ථාායය

රැදවියෙැකි
පුශගලිනන්
ගණය
150

ාෙ ළධලධාරි

ාම නිාධ්ාන්

071-1132574

දු.ක.අ කය

ඒකාකැ ක,

ශ්රි ධ්්යම ස්ි,ාශ්ර,

හකලි්න

ශ්රි පු්යඒාරාම,

200

ාම නිාධ්ාන්

071-4490111

මකරැකා

මකරැකා මහා ස්දයා,

300

ාම නිාධ්ාන්

071-1132574

බ දුර

බ දුර ස්දුහා

50

ාම නිාධ්ාන්

071-3385416

දාංදණි,

දාංා ශණි, මහා ස්දයා,

250

ාම නිාධ්ාන්

071-8566633

ගකක්ද

ගකක්ද ස්දුහා

100

ාම නිාධ්ාන්

හත්්ැකා

හත්්ැකා ස්දුහා

100

ාම නිාධ්ාන්

071-3385416

පු. ු ණුඒා

පු. ු ණුඒා ස්දුහා

100

ාම නිාධ්ාන්

071-2954462

දකුණු ු ණුඒා

ු ණුඒා ා දමා ස්දුහා

100

ාම නිාධ්ාන්

071-4490111

මැ කහක් ගඒා

මැ කහක් ගඒා ස්දුහා

100

ාම නිාධ්ාන්

0713628106

171

071-7244889

