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2.15. ආපදාදේේ වර් ොන  ත්ත්වය ියළිබද සියලු දේ ොරතුරු රැස්ථකර ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය 

දේව  ලබා දීෙ ිආකෘතිචය්ව ස්ැකසිෙ         

 

2.16. ආපදා  ත්ත්වය ඉකුත් වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12  

 

 

 



3 
 

 

ඇමුණුම් පටුන 

ඇමුණුම 01  ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන,  මමා්යාාංශය ස, ස්හ ස්හන ා ස් ඒා වකකඒා ිා මක මමේ ා ම් 
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 14.1 ා කොළඹ දිස්ථත්රික්කා ේ හදිසි මඒස්ථාාඒක ා ,ොදාග් හැකි ශුශධ් කින්ා ම්/කැපීා ම් උපකරණ හා 

ා ඒනත් උපකරණ ාබා ග් හැකි නාමාඒලි,. 
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1.0. ෙැදින්වීෙ 

ජාතිචක ෙට්ගටුන් ියහිටුවා ිතිච ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය  නනමෙ ෙදිසි නවස්ථාාවකදී කාර්ය්ෂෙ නන්දටුන් 

ස්ම්බන්ධීකරණ කගයුතු කි/ ෙ ඒ ස්ඳො ප්රතිචාාර දැ්වවීෙ ස්ෙ දේපර නවශය ා ියළිබඳ ක්රියාකාරිදේේ දේම් ෙදිසි 

දේෙදේෙයුම් ෙධයස්ථාානය ස්තිචදේ  පැය විසිෙ ර පුරාෙ ක්රියාත්ෙක වන න ර ඒ ෙන්න් ආපදා කළෙනාකරණය 

ස්ඳො සියළුෙ දේ ොරතුරු ස්ෙ නවශය සියළුෙ ස්ම්පත් ියළිබඳ ස්ම්බන්ධීකරණය කරනු ලැදේේ.ජාතිචක ෙදිසි 

දේෙදේෙයුම් ස්ැලැස්ථදේම් ක්රියාකාරි ස්ැලැස්ථෙ දේලස් දේෙෙ ස්ැලසුම් ිප්රදේශියය ස්ෙ ජාතිචක  දේලස් ස්ැකසිෙ සිදුකරන ලද 

න ර දේෙිනන් ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙග මුලිකත්වය දේදටුන් එය ළධර්ොණය කරන ලදි. දේෙහි දි ආපදාව්ව සිදුවන 

නවස්ථාාදේේ පගන් එය ෙනා කාර්ය්වෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙනාකරණය කර ගැළධෙග  

දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින් නවස්ථාාව ස්ැලදේස්නු ි . දේෙදේෙයුම් ෙැදිරිය ස්තිචදේ  දින ෙදේත්ෙ පැය විසිෙ ර තුළෙ 

ක්රියාත්ෙක පාලන ෙැදිරිය්වද සියළුෙ ස්න්ළධදේේදන පපකරණ පාලනය කළ ෙැකි ස්න්ළධදේේදන ෙැදිරිය්වද ි . 

 වද ආපදා කළෙනාකරණදේ  සියළුෙ නවස්ථාාවන් ආවරණය වන පරිදි ස්ෙ ඊග ස්න්ධි වන සියලු පාර්ශථවයන්දේේ 

කාර්ය ාාරය ආවරණය වන පරිදි දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ ස්කස්ා ි . දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුළ ගැලිම් ස්ගෙන් ෙඟින් එෙ 

කාර්යයන්දේේ දේපළගැස්ථෙද ස්ම්ෙ  ක්රියා පපාපාපා ෙරො ස්විස්ථ රාත්ෙක ස්ගෙන්ව ද නන් ර්ග  දේේ. දේෙෙ 

ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුල ආපදා  ත්ත්වයක දී ක්රියාත්ෙකවන සියලුෙ පාර්ශථවකරුවන්දේේ දුරකාන නංක ස්ෙ 

විකමප ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ ිතුළත් වන න ර එෙ පාර්ශවකරුවන් ස්ම්බන්ධ කර ග ෙැකි කාලපරිච්දේේද ස්ඳෙන් 

දේේ. දේෙෙන්න් නනැෙ නවස්ථාාවක ආගන්තුක ළධළධාරියකුග පවා දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ තුලින්  ෙ කාර්යාාරය ඉ ා 

කාර්ය්වෂෙව ස්ෙ ඵලදාින දේලස් ඉටු කිරිදේම් නවස්ථාාව පදාවනු ි .  

දේෙෙ ප්රාදේශියය ස්ැලැස්ථෙ තුලින් ත්රිවිධ ෙමුදාව ස්ෙ දේපොලීසිය ස්ම්බන්ධිකරණය, පළමු ආොර දේේල ලබාදිෙ ි තුළු 

ප්රධාන ආපදා කළෙනාකරණ කගයුතු දේවනුදේවන් ෙෙගු දායකත්වය්ව ද්වවින. දේෙෙ ස්ැලැස්ථෙ යම් ළධශථචි  කාල 

පරිච්දේේදයකග නනුව යාවත්කාලින කිරිෙ නළධවාර්ය වන න ර එෙන්න් දේෙෙ ස්ජිවි දත්  ගබඩාව්ව දේලස් පවත්වා 

ග  ෙැක. 

සියලුෙ දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකක ෙරො දේෙහි ිමුමම් යාවත්කාලින වුම දත්  ස්ෙඟ ස්ම්පුර්ණ විය 

යුතු දේේ. දේෙෙන්න් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙනාකරණ ක්රියාවලිය්ව ිතිචදේකොග ප්රජාවන්දේේ සුර්වෂි  බව ිතිච 

කිරිෙ තුළින් ආපදාවන්ග මුහුණ දියෙැකි ප්රශස්ථ  ශ්රී ලංකාව්ව හිහිවනු ි . 
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02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්වවිදේම් ප්රධාන ියයවරයන් 

ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ 

         

       

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

නංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ප්රාා ශීය, ා කකම් ඇමුණුම් 06 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 01 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පොලිසි, 

ඇමුණුම් 04 

ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

ඇමුණුම් 05 

ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන් ඇමුණුම් 04 

117 ඇමතුම් 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

ඇමුණුම් 10 

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

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

නංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

ඇමුණුම් 01 

දි.ා ක/ ම මා ්යක 
දි.ා ක. ඇමුණුම් 06 

මදාා ආ,්න ඇමුණුම් 06 
සි,ළුම ආපදාඒන් ිළිබබද දිස්ථත්රික් ාහළ නිළධ්ාන්න් ස්හ මදාා නිළධ්ාන්න් 
ිළිබා ඒලින් දැනුඒත් කළ යුතුා ේ. ා ම් ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ම් ස්ැළැස්ථමක් 
 මිම, යුතු ම්ර සි,ළුම ආපදාඒන් ිළිබබදඒ දිස්ථත්රික් ා කකම් ඇතුළු 
ඒගකිඒ යුතු නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් කින්ම මනිඒා්ය, ඒනු ඇ්. 

X= ආපදාව සිදු වීෙ 

ිදේේලාව  

ආපදාව 

X+ 8මිනිත්තු 

X + 10මිනිත්තු 

දිස්ථත්රික් ආපදා 

කළමනාකරණ 

වකක, 

දිස්ථත්රික් 

ා කකම්/ම.දි.ා ක.

/ආ.ක.ම./ 

ප්රා.ා ක./ ා.නි. 

වගකිෙ 

කාලය ිආපදාව 

නනුව දේවනස්ථදේේ 

නවෙ කාලය්ව තුල 

ආපදාව ියළිබඳ 

දේ ොරතුරු ලබාදිය 

යුතුදේේ.  

ආපදාඒ මනුඒ ා ඒනස්ථ ා ේ. 

(මඒම කාා,ක් තුා ආපදාඒ 

ිළිබබඳ ා ්ොරතුරු ාබාදි, 

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

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

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

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පොලිසි, 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන් 

 117 ඇමතුම් 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

 මාධ්ය 

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

ආපදා 
සිදුස් 
ස්නාඩි 5ක් 
ඇතුා් 

සි,ළුම ආපදාඒන් ිළිබබද 
දිස්ථත්රික් ාහළ නිළධ්ාන්න් ස්හ 
මදාා නිළධ්ාන්න් ිළිබා ඒලින් 
දැනුඒත් කළ යුතුා ේ.  

 දි.ා ක/ ම මා ්යක 
දි.ා ක. 

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 මදාා ආ,්න 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පොලිසි, 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන් 

 117 ඇමතුම් 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

 මාධ්ය 

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

ආපදාඒ 
සිදුස් 
ස්නාඩි 
10ක් ා හෝ 
15ක් තුා 
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ක්රියාදාෙය 2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ - දිස්ථත්රි්ව දේමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ ආ 

ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන 

ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන 
නිළධ්ාන් 

 
 
 
           ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

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

ඇමුණුම් 06 

දිස්ථත්රික් ආපදා කළමනාකරණ වකක, තුා       නිළධ්ාන්න් 
ස්ඳහා ඇමතුම් ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ        යුතුා ේ. 
ා මහිදි ස්ම්ම් ක්රි,ා ප කපා ක, මනුඒ     ක්රි,ා කළ යුතු 
ම්ර ා මහිදි නිඒැරදි ා ්ොරතුරු         දිස්ථත්රික් නිළධ්ාන්න් 
ස්හ මහින්ාඒ ා ඒ් ාබා දි,       යුතුා ේ. ා මහිදි 
දිස්ථත්රික්ක, තුා පඒ මන ර්්යඒ දැනුම්       දිා ම් ක්රම ා ේද, 
ක්රි,ාත්මක කළ යුතුා ේ. 

ආපදාවන්ග නදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල 

නෙ 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ආ.ක.ම. ඇමුණුම් 01 
මදාා ආ,්න-
(්ාක්ෂණික ා හෝ 
්ාක්ෂණික ා නොඒන)  ඇමුණුම් 06 
දිස්ථත්රික් ා කකම්/  ම ම. 
දිස්ථත්රික් ා කකම් 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුම් 04 
නාස්ක හමුදාඒ 

ගුඒන් හමුදාඒ 

ා පොලිසි, ස්හ සිස්ක 
ආරක්ෂක බාකා,.  

ආපදා ා ්ොරතුරු ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ා කකම් ඇතුළු        
ප්යශය සඒකරුඒන් ා ඒ් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ        දිස්ථත්රික් 
ස්හකාර මධ්යක්ෂක ස්සින් කළ යුතුා ේ. ා මහිදි හු  ස්සින් නම් 
කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික්ආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්න් 
හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුතුා ේ. ා මහිදි ස්ධිමත් දැනුම් දිා ම් 
ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් භාස්්ා කළ යුතුා ේ. 

X+ 5 ටුළධත්තු 

වගකීම 

 

කාලයිආපදාව නනුව 

දේවනස්ථදේේ නවෙ 

කාලය්ව තුල ආපදාව 

ියළිබඳ දේ ොරතුරු 

ලබාදිය යුතුදේේ.  
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ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ 

ප්රධ්ාන කා්ය,ාා, 

දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකය 

 

District SOP 

 ා ්ොරතුරු ාබා ගැනිම. 

 ා ්ොරතුරු ස් හන් කර ගැනිම 
(ා ාස් මාංක,න් ස්හ ස් හන් 
ා ,දිම) 

 ා ්ොරතුරු ස්ථථිර කර ගැනිම. 

 ා ්ොරතුරු ාබාදිම  ස්ථථිර කින්ම  
නැඒ් ාබාදිම. 

 ගත් ක්රි,ාමා්යග ස් හන් කර 
ගැනීම. 
(දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂ ා ඒ් 
ා ම් ිළිබබද ඒගකීම පැඒා ්ය) 
 

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

නධය්වෂ 
දු. නංකය දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

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

ඇමුණුම් 06 

ින්ාඒ දැනුඒත් ක්රම ා ේද,  නැරිමම  ,ාම ඒැළැක්ස්ම ස්හ ප්රා ශශය සා ේ 
ආරක්ෂාඒ ස්ම්බන්ධ්ඒ  ස්ම්බන්ධීකරණ ක යුතු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික්  

       ස්හකාර මධ්යක්ෂකඒර,ා  පඒරනු ඇ්. 

ා ගොදුරුස්, හැකි ාමීය , ි න්ාඒ / ප්රිාඒන් ාඒත් කිරීම  

තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබාදී (නැරීමම ,ාම 

ඒැාැක්ීමම  ආරක්ෂක ිළ,ඒර ගැනීම) 

 

 දේගොදුරු විය ෙැකි ජන ාව දැනුවත් කිරිෙ සිදු කළ යුතුදේේ. දේෙහිදි ඉවත් විෙ ස්ඳො නවශය  රම් කාලය්ව ස්හි ව 

දේෙෙ දේ ොරතුරු ජන ාවග ලබාදිය යුතුදේේ.  වද ඒ ස්ඳො පුර්ව දැනුම් දිදේම් පශධතිචය ඉ ා ස්ක්රියව  බාග  යුතුදේේ.  
 

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

 

 ප්රදේශශදේ  ආර්වෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැඩ කගයුතු ස්ංවිධානය කළ යුතු දේේ. 

ා ගොදුරු ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ/ප්රිාඒන් ාඒත් 

කිරීම  තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබා දී ( 

නැරමීය ම  ,ාම ඒැළැක්ීමම ස්හ ආරක්ෂක ිළ,ඒර 

ගැනිම ස්ම්බන්දීකරන, දිස්ථත්රික් ආපදා 

කළමනාකරණ ස්හකාර මදයක්ෂ ඒර,ා ස්සින් කා 

යුතුා ේ ) 
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වගුව2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි්ව දේමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ ආ ාමීය ය 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු ද්වවා ලබා දීෙ. 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

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

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

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

සිදුීම පැ,ක 
කාා,ක් 
ඇතුා් 

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

 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

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

 

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

 ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක
. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

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

 

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

 ස්හකාර 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක්ස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  

 

01 
01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

ින්ාඒ දැනුඒත් 
ක්රම ා ේද, 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 ත්රිස්ද හමුදාඒ  
ා පොලීසි, ස්හ 
මා නකුත් ාමීය , 
ස්න්නිා ේදන 
ක්රම ා ේද,න්.  
 

 
 

ාමි, මමේ ම 
ස්දහා - මාධ්ය 
දුරකාන / CDMA 
ා පොලිසි, ස්හ 
රාිය ා නොඒන 
ස්ාංස්ධ්ාන ස්තු ර්්යඒ 
දැනුම් දිා ම් 
උපකරණ පශධ් ම, 
ිනඇමතුම් 
කමේ ා 
ස්යිරන් 
පාරම්පන්ක 
ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,න් 
පණිස්ඩකරුඒන් 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 01 
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දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 
ඇමුණුම් 01 
 

දිස්ථ.ආ.ක.ස්හකාර  

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක. 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
ආපදාඒන් ිළිබබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය, 

       ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ 
       ඒගකිම දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂක ස්හකාර ආපදා 
       කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
       නිළධ්ාන්න්  පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා 
       ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්න් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් 
       ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්  
       ස්කකප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක්  මිම, යුතුා ේ. 

හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, දැනුඒත් කිරීම ස්හ ,ාඒත්කාලීන 
කිරීම 

 

නෙ 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

DO - 1 

ඇමුණුම් 10 

DS - 1 
DS - 2 
DS - 3 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, 

        පැ, 24 ර්රා දින 07 තුා ක්රි,ාත්මක ඒන ම්ර මම මැදින්, ම්ර 
        පැ, 24 ර්රා දිස්ථත්රික් ආපදා කළමනාකරණ වකක ස්ම්බන්ධ් ස්, 
        යුතු ම්ර ව ස්ඳහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් භාස්්ා කළ  
        යුතුා ේ. ්ඒද මම ස්න්නිා ේදන ක්රම ා ේද,  ස්ස්ධ් ක්රම භාස්්ා 
        කින්මද මහි නි,ම ලිිළන,න්  මාංක,න ස්ඳහන් කළ යුතුා ේ. 

දේ ොරතුරු ස්ෙ ඡායාරූප, ස්ජීවී 

දර්ශන ලබා දේදන ක්රෙදේේදය 
 

ෆැක්ස්ථ  
දුරකාන  
ඊා ම්ක (ා ප්ශගලික ඊා ම්ක 
භාස්්,/ රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන නැ්) 

 

Skype/ 
IMO/Whatsapp 

 

CDMA  

Satellite  
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ොරතුරු  ස්ජිස් 

       ද්යශය සණ  ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒන් 
       ාබාදිම ස්ඳහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් 
       භාස්්ා කළ යුතුා ේ. ා මහිදි  ෆැක්ස්ථ  
       දුරකාන ඊා ම්ක Skipe,IMO,Whats Apps 
ස්හ ාන්ද්රිකා ්ාක්ෂණික ක්රමා ේද,න්  
       භාස්්ා කින්ම මනිඒා්ය, ා ේ. 

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම, 

ඇමුණුම 

12 
    

     

     

     

     

     

     

     

01 

වගකීෙ 

 

කාලය ිනවෙ විනාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

ස්ෙ ප්රදේශශය ෙ  

දේවනස්ථ විය ෙැක.   

 

දිස්ත්රික් ආපදා 

 ළමනා රණ ඒ  ය 

 

ක්රියාදාෙය - 2.3.ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ 

කි/ ෙ 
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වගුව2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කි/ ෙ 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ්ොරතුරු 
රැස්ථකින්ම 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 
 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 ස්.ස්ම්බන්ධීකාර
ක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

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

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

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ඇතුා් 

ආපදා 
්ත්ත්ඒ,කදී 
ා ්ොරතුරු, ස්ජිස් 
ද්යශය සණ, ඡා,ාරූප 
ස්හ ්ත්ත්ඒ 
ඒා්ය්ාඒන්  
ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

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

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ඇතුා් 

ආපදා  ත්ත්වයකදි එෙ  ත්ත්වය ියළිබඳ ස්ංෂිප්   ත්ත්ව වාර් ාව්ව දිනකග 02 වර්ව පදැස්න 10.00 ස්වස් 
3.00ග දේපර ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ  ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේම් ස්ඳො 

ස්න්ළධදේේදන ක්රෙ කිහිපයකග පපරිෙ ක්රෙදේේදයන් ෙරො ෙදිසි දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියග ලබාදිය යුතුදේේ. දේෙෙ 

 ත්ත්ව වාර් ාවග සිශධියග නදාලව පපරිෙ දේ ොරතුරු ි 12 ි මුමෙග නනුව  ආකෘතිචයග ි තුලත් විය යුතුදේේ. 

විදේශේෂදේයන්ෙ දේෙෙ  ත්ත්ව වාර් ාව ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානදේ  ස්ෙකාර නධය්වෂ ස්ෙ ස්ෙන 

දේස්ේවා ළධළධාරින් යන දේදදේදනා ිතුළුව දිස්ථත්රි්ව දේමකම් නත්ස්න් කළ යුතුදේේ. 
 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 
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හදිසි ා මා හයුම් 
මැදින්, දැනුඒත් 
කිරීම ස්හ 
,ාඒත්කාලීන 
කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 DO - 1 

 DS - 1 

 DS - 2 

 DS - 3 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
(,ාඒත්කාලින 
කින්ම ) 

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

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

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා 
ා ,ොමු කින්ම. 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 
 

ෆැක්ස්ථ 
ඊා ම්ක 
Data base soft 
wear 
ස්කකප මඒස්ථාාඒන් 
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි 
මම ්ත්ත්ඒ, ිළිබබඳ 
ස්ාංෂිප්් ්ත්ත්ඒ 
ඒා්ය්ාඒක් දිනක  02 
ඒරක් උදැස්න 10.00 
ස්ඒස් 3.00  ා පර 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි 
ා මා හයුම් මැදින්,  
ාබාදි, යුතුා ේ. ා මම 
්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ  
සිශධි,  මදාාඒ 
උපන්ම ා ්ොරතුරු 
ඇතුාත් ස්, යුතුා ේ. 
ස්ා ශය ස ෂා ,න්ම ා මම 
්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්හ 
ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්න් ,න 
ා දා දනා ඇතුළුඒ 
දිස්ථත්රික් ා කකම් 
මත්ස්න් කළ යුතුා ේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදාෙය 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ 

ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් මඟින් 

ස ොරතුරු ලබා ගැනිම. 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංක

ය 

දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුම් 04 

ගුඒන් හමුදාඒ 
නාස්ක හමුදාඒ 
ා පොලීසි, 
සිස්ක ආරක්ෂක 
බාකා, 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 
දු. 

නංකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
ආපදාඒන් ිළිබබදඒ ා ්ොරතුරු රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය, 

        ඒන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ 
        ඒගකිම දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂක ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ම්බන්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
        නිළධ්ාන්න්  පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ොරතුරු ාබා 
        ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්න් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් 
        ඇ ම කා යුතුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්  
        ස්කකප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක්  මිම, යුතුා ේ. 

ප්රාසීය ය සමකම් සව  දැම්ම්මම ෙහ ස ොරතුරු 

ලබාගැනීම  
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 
දු. නංකය දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 
01 

  

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 06 
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 06 

කු ප නි ස්  ඇමුණුම් 06 

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධාරීන් යැවීම 

ෙහ ස ොරතුරු ලබාගැනීම  
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර 

නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

ඇමුණුම් 01 

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

01 

වගකීෙ 
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වගුව 2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ 

ස්ථාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

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

 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 යුශධ් හමුදාඒ 

 ගුඒන් හමුදාඒ 

 නාස්ක හමුදාඒ 

 ා පොලීසි, 

 සිස්ක ආරක්ෂක 
බාකා, 
 

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

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

ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ා ඒ් දැනුම්දීම 
ස්හ  ා ්ොරතුරු 
ාබාගැනීම  
 
 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්න් 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 

 කු ප නි ස්.  
 

 

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

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

ආපදා 
කළමනාකරණ 
වකකා ේ 
නිළධ්ාරීන් ,ැීමම 
ස්හ  ා ්ොරතුරු 
ාබාගැනීම  
 
 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක. 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

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

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

01 

ඇමුණුම් 01 03,04 06 

ඇමුණුම් 01 
ඇමුණුම් 04 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

 
දිස්ථත්රික්ක, තුළ සිදුඒන කිසි,ම් ා හෝ ආපදා ්ත්ඒ,ක දී ඊ  මදාළ පා්යශය සඒකරුඒන් දැනුඒත් කිරීා ම් පූ්යණ 

ඒගකීම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂ හ  පැඒා රන ම්ර පා්යශය සඒකරුඒන් දැනුඒත් කිරීම 

පහ් දක්ඒා ඇ ම ආකාර,  සිදුකළ යුතු,.කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් දිස්ථත්රික්ක, තුළ සිදුීම ඇ ම බඒ  ා ්ොරතුරු 

ාද ා හොත් ව ිළිබබඳ ා ස්ො,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ ්හවුරු කළ යුතු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ  ්ාක්ෂණික ආ,්නක් ස්සින් 

ාබා දුන්ා න් නම් මම ්ාක්ෂණික මාංශය සා ,න් නැඒ් ම, ්හවුරු කර ග් යුතු,)සිදුවූ ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක්ීමම  

ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග හා දිස්ථත්රික් ා කකම්ා ව උපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම  ක යුතු කළ යුතු,. 

ස්ගෙන - සි,ළුම ා ්ොරතුරු දදනික සිදුීමම් ා පොා ත් ස් හන් කළ යුතු ම්ර ාද ලිිළ ා ගොනු කර ්බා ග් යුතු,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීය ය 

සමකම් සව  දැම්ම්මම 

දිස්ථත්රි්ව ආපදා 

කළෙනාකරණ කටුටු 

ළධළධාරින් 

දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 06 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 
ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 01 

ප්රාා ශීය, මාධ්ය ආ,්න දැනුඒත් කිරීම 

මාධ්ය ආ,්න 
දු. 

නංකය 
දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ඇමුණුම් 11 

ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක්ස්, යුතු හදුනාගත් මා නකුත් 
ආ,්න 

 

දු. 

නංක

ය 

දේවන

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ඇමුණුම් 06 
ිාස්ම්පාදන 
මණ්ඩා, 

ගිනි නිීමා ම් හමුදා 

රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන හා ස්ථා ේච්ඡා කණ්ඩා,ම් ා ඒ් 
මදාළ පණිස්ඩ   දැනුම් දීම 

රාිය ා නොඒන 
ස්ාංස්ධ්ාන 

දු. 

නංක

ය 

දේවනත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ඇමුණුම් 09 

කාලය ිනවෙ විනාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

ස්ෙ ප්රදේශශය ෙ  

දේවනස්ථ විය ෙැක.   

 

වගකීෙ 

 

 

ආපදා ස්බැදි මූලික ා ්ොරතුරු ාද 
ස්  

(ා ්ොරතුරු ්හවුරු කර ගැනීා මන් පසු) 

 

•දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂක 

•ස්හකාර ආපදා කළමනාකරණ 

ස්ම්බන්ධිකාරක ඒරුන් ස්හ 

කළමනාකරණ ස්හකාර ඒරුන්.  

 

 

 

 

 ඇමුණුම් 01 
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වගුව 2.5. දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙණාකරන පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 

කාර්යය 

පැවදේරන 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් 

දිස්ථත්රික්ක, තුළ සිදුීම ඇ මබඒ  
ා ්ොරතුරු ාද ා හොත් ව ිළිබබඳ 
ා ස්ො,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ 
්හවුරු කළයුතු,  

 දිස්ථත්රික් 
ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බන්ධි
කාරක 
ඒරුන් 
ස්හ 
කළමනා
කරණ 
ස්හකාර 
ඒරුන්.  

 

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

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

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

 දිස්ථත්රික් 
ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බන්ධි
කාරක 
ඒරුන් 
ස්හ 
කළමනා
කරණ 
ස්හකාර 
ඒරුන්.  

ෆැක්ස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  

 දැනුඒත් කරනු 
ාැබූ 
ආ,්නා ේ නම 
පණිස්ඩ, ාබා 
ගත් 
නිළධ්ාන්,ාා ව 
නම හා 
පණිස්ඩ, ාබා 
දුන් ා ේාාඒ 
නිඒැරදිඒ 
දදනික සිදුීමම් 
ා පොා ත් ස් හන් 
කළ යුතු,.  

 පණිස්ඩ, ාබා 
දුන් මාධ්ය  
 උදා :- 
දුරක්න,ගුඒන් 
ස්දුලි ස්ාංඥා 
මගින්,ෆැක්ස්ථ 
මගින් ආදි, ද 
දදනික සිදුීමම් 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ා පොා ත් ස් හන් 
කළ  යුතු, 

 කිසි,ම් වූ 
මාධ්ය,ක් මගින් 
ආ,්න, 
ස්ම්බන්ධ් කර 
ගැනීම  හා 
මදාළ පණිස්ඩ, 
ාබා දීම  
ා නොහැකි 
වූඒානම් ව 
ිළිබබඳඒ ද 
ස් හනක් 
දදනික සිදුීමම් 
ා පොා ත් ස් හන් 
්ැිම, යුතු,. 

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

 දිස්ථත්රික් 
ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 
 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බන්ධි
කාරක 
ඒරුන් 
ස්හ 
කළමනා
කරණ 
ස්හකාර 
ඒරුන්.  

 

 

 

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

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදෙය 2.6. දිස්ථත්රි්ව කටුටුව රැස්ථකිරිෙ. (සිදු වී ිතිච වයස්නදේ  ස්ථවාාවය නනුව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

මූලික වගකීෙ - දිස්ථත්රි්ව 

ස්ෙකාර නධය්වෂ 

දු. 

නංකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂක දේේ නනුෙැතිචය ස්හි ව විසින් 

බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
දි.ස්.ස්ම්බන්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ක. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුම් 06 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 
ඇමුණුම් 10 
 

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග  හැ ක රමසදදයන් 

නෙ ආය නය  නතුර ජංගෙ දු.න. 

ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 
දු.ම. 

ා ප්ශගලික 
දු.ම. 
 

නිඒාා ස්  දු.ම. Skype / 
IMO/Whatsapp 
/Twitter/Viber 

ඇමුණුම් 06 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 

 

 

 

 

දිස්ථත්රික් කමිටු නිළධ්ාන්න් රුස්ථකින්ම ස්ඳහා දිස්ථත්රික් 

ා කකම් තුමාා ව උපා දස්ථ ම් ස්ම්බන්ධිකරණ, 

සිදුකින්ම. 

වගකීෙ 
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ක්රියාදාෙය 2.7. විප ග පත්වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් 

ොමුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

(ආකෘ ම පත්ර,ක් මඒශය සය ා ේ) ිළ ත්කර හන්න ාද 

කණ්ඩා,ම් මගින් සිශධි, වූ ස්ථාාන, නිඒැරදිඒ හදුනා 

ගැනීම,  ණ්ඩාාංක ගැනීම, ආපදාා ේ ස්ථඒාභාඒ,, 

ප්රමාණ, (ස්ශය සාාත්ඒ, ) හා මඒධ්ානම ිළිබබද 

මඒා බෝධ්,ක් ාබා ගැනීම මනතුර  පත් ස්ාංයාඒ 

හවුන් මුදඒාග් හැකි ආකාර, හා මනතුර පත් ා ශපළ 

ිළිබබඳ මඒා බෝධ්, 

සිදුීමම ිළිබබඳ මූලික ා ්ොරතුරැ ාබා ගැනීම 

ිළ ත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ම් ප්රධ්ානී  

ා ස්ීමා ම් හා මුදඒා ගැනීා ම් 

කණ්ඩා,ම් සූදානම් කර ්බාගන්නා 

ා ාස්  

මදාළ ආ,්න ා ඒ් දැනුම් දීම 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, 

(ස්.ම. දිස්ථත්රික්) 

පළමු මි.10 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

ව ිළිබබඳඒ 
ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම 

මනතුර පත් ිළන්ස්ථ ා බ්රාගැනීම ස්ඳහා 
ස්හ, ාකලීම හා මඒශය සය ා ්ොරතුරු ාබාදීම  

(මඒශය සය වූ ස්  ිා මක හදිසි  ා මා හයුම් මැදින්, මගින්) 

 

ා ස්ීමම් හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර හැරීම 

පළමු මි.05 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, 

හැක.) 

පළමු මි.15 ිආපදා ස්ථඒභාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

පළමු මි.50 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

 

 ාලය  
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වගුව-2.7. විප ග පත් වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් ො මුඳවා 

ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් කි/ ෙ 

 
කා්ය,න් ඒගකීම ස්හ 

ස්ම්බන්ධිකරණ, 
කා්ය, 

පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

සිශධි, වූ ස්ථාාන, 
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක්ස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF  

(ඇමුණුම් මාංක 

01/03/04) 

 

මිනිත්තු 05 

සිදුීමම ිළිබබඳ මූලික 
ා ්ොරතුරු ාබාගැනීම 
 

 දිස්ථත්රික් ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ආපදාඒ ස්ප්  පත් 
ස්ාංයාඒ තුළ මරණ ා ශපළ 
හානි ්ක්ා ස් රු කින්ම 

 දිස්ථත්රික් ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්තු 05 

ප්රා ා ශීය, බාධ්ාන්,ා 
දැනුඒත් කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්තු 10 

කණ්ඩාාංක  ආපදාා ේ 
ස්ශය සාාත්ඒ,  මඒදානම  
මනතුර  පත් ස්ාංයාඒ 
මුදඒාග් හැකි 
ආකාර,ිළිබබඳ ස්ැළසුම් 
කින්ම. 

 ා ස්ස්ම් මුදඒා 
ගැනිා ම් ස්හ හදිසි 
ප්ර මාාර දැක්ස්ා ම් 
කණ්ඩා,ම් 

 ා ම් ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ා ස්ීමා ම් හා මුඳඒා ගැනීා ම් 
කණ්ඩා,ම් සූදානම් කරන 
ා ාස් දැක්ීමම 

 දිස්ථත්රික් ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී 

මිනිත්තු 10 

මනතුර  පත් ිළන්ස්ථ ා බ්රා 
ගැනීම ස්ඳහා ස්හ, ාකලීම  
මඒශය සයස්   EOC මගින් 

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

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී ා හෝ 
OCDS 

මිනිත්තු 15 

ා ස්ීමම් හා මුඳඒා ගැනීා ම් 
කණ්ඩා,ම් ිළ ත්කර  
හැරීම 

 දිස්ථත්රික් ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 SAR/4RS 
OCDS 
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ක්රියාදාෙය 2.8.ආපදාදේේ ආස්න්න ෙ දේ ොරතුරු නනුව විප ග පත්වූ ජන ාව 

ස්දො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ස්ැපයීෙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  ඇමුණුම් 01 

දිස්ථත්රික් ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (ඒගකීම) 

ඇමුණුම් 01 ප්රාා ශීය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (ප්රාා ශීය, 
ඒගකීම)  

ාම නිළධ්ාන් 
ඇමුණුම් 03 ා ඒනත් බා, ාබාා දන 

නිාධ්ාරීන්  

කාලය = (X+1.5 පැය) 

 

 

 

 

 

ආහාර කමිටුඒ කැඳීමම /ස්ක්රි,  කරීම 

 

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී 

 

ාබා දීම  නි,මි් ා ේාාඒ  තීරණ, කර 

මමා ේාාඒ  පැ, 03ක  ඒත් කලින් 

ආහාර ස්කස්න ස්ථාාන,  දැනුම් දීම. 

 

වගකීෙ 

 

බීම ඒතුර ාබා ගන්නා 
ක්රමා ේද, ්හවුරු කරගැනීම 

 

ආහාර ාබා ගැනීම / මනුම් කර ගැනීම 

 

ිා, ාබා ගැනීම / මනුම් කර 

ගැනීම 

 

ආහාර රැා ගන ,නු ාබන ආකාර, 

 

ාබා දීම මඒශය සය ආහාර හා බීම  ඒතුර 

ප්රමාණ, තීරණ, කරගැනීම. 

 

ිා, රැා ගන ,නු ාබන 

මඒශය සය ආහාර ඒ්යග තීරණ, කිරීම-  

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර මධ්යක්ෂ 

 

,ාා ්ත්ත්ඒ,  පත්ීමම 

 

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 

 

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 
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වගුව 2.8. ආපදාදේේ ආස්න්න ෙ දේ ොරතුරු නනුව විප ග පත්වූ ජන ාව ස්ඳො 

ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ලබාදීෙ. 

 

 
කාර්යන් වගකීෙ ස්ම්බන්ධිකරණය කාර්ය පැවදේරන 

ළධළධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

කාලසීො

ව 

ාබාදීම  
මඒශය සය ආහාර 
හා ඒතුර 
ප්රමාණ,  
තීරණ, කිරීම 
 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් 
ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ 
 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්   
 ාමීය , කමිටු 

ස්ාමාජික,න් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී මදාා 

දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක්ස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුම් 

මාංක 

01,03 04 06) 

 

ආපදාඒ 
සිදුස් 
පළමු 
පැ, 06 
ඇතුා් 

ආහාර ඒ්යග 
තීරණ,  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  
 

 දිස්ථත්රික් 
ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,න් 

ආහාර කමිටු 
කැඳීමම/ස්ක්රී, 
කිරීම 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් 
ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ 
 

 ප්රධ්ානකා්ය,ස්ාංස්
ධ්ානනිළධ්ාරීන් 

ආහාර 
ස්ැකසීම  
දැනුම් දීම  
(ාබා දීම  
පැ, 03ක  
ා පර) 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  
 

 දිස්ථත්රික් 
ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ 
 

 හදුනාගත්/ 
ලි,ාපදිාංචි කළ 
ආහාර ස්කස්න 
ආ,්න   

ආහාර රැා ගන 
,ාම හා 
ා බඳනු ාබන 
ආකාර,  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් 
ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ාමීය , කමිටු 

 ස්ාමාජිකයින්  

ිා, 
ාබාා දනු 
ාබන 
ආකාර, 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 

 දිස්ථත්රික් 
ස්භකාර 
මධ්යක්ෂ 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරීන් 
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ක්රියාදාෙය 2.9. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාානය ස්ථාාිය  කිරිෙ.  ිආකෘතිච පත්රය්ව 

නවශය දේේ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
 

දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  
ඇමුණුම් 01 
 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාානඒා මඒශය සය්ාඒ,න් හදුනා 

ගැනීම 

(ළමයින් ගැහැණු ිළන්මි  ආබාධි් ඒ,ස්ථග් ස්හ ළදරුඒන්) 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ිළහිටුීමම  මඒශය සය ආරක්ෂි් 

ස්ථාාන හදුනා ගැනීම 

 

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

 

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

 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාානකරා ා ,ොමු කිරීම 

 

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

 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 
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වගුව 2.9. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ියහිටුවීෙ 
 

කා්ය,න් ඒගකීම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

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

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරීන්  

 ාම කමිටු 
නා,කයින් ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක්ස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ිමුමම් නංක 

01,03,06,13  

 

ආපදා 
ස්ථඒභාඒ, 
මනුඒ කාා, 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 

සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන ඒා 
මඒශය සය්ාඒන් හදුනා 
ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ා කකම්/ 
ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී  

 ාම කමිටු 
නා,කයින් ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

 

පහසුකම් ා ස්ො,ා 
බැලීම 

 දිස්ථත්රික් ා කකම්/ 
ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 
 

 CEB, NWSDB 

 ප්රාා ශීය, ස්භාඒ නගර 
ස්භාඒ ාමි, කමිටු 
නිළධ්ාරීන්  

 ා පොලිසි,         

 PHI 

 

 

සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන ා ඒ් 
ා ,ොමු කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ා පොලිසි,  

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,න්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී   
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ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන කළෙණාකරණයග නවශය 

ළධළධා/ න්දේේ කාර්ය ාාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
දිස්ථත්රි්ව ස්ෙකාර නධය්වෂ 

ිස්ම්බන්ධිකරණය  
ඇමුණුම් 01 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-30 මිනිත්තු) ආපදා 

ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 

 

 

 

 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ම්  ග්කිරීම 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා ආහාර  මා නකුත් ්රඒය ාබාදීම   

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක්ෂාඒ ්හවුරු කිරීම 

ප්රා ශීය,/ාමීය , මමේ ා ම් සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන 

හදුනාගැනීම 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්ඳහා මඒස්ර, 

ලබාගැනීම 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ර්ශගායින් ලි,ාපදිාංචි,  

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන, ා ස්්ය  ස්නීපාරක්ෂාඒ  , ක්ා පහසුකම් 

ඇ මකිරීම 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒස්ර ාබාගැනීම 

කඳවුරුකළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාිළ් කිරීම 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම 
 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම 
 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකම්ඇ මකිරීම 
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01. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාානය කළෙනාකරණය ියළිබඳ වගකිෙ දරණ ළධළධාරින්   

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ආපදා කාමනාකරණ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්න් 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය නිළධ්ාන්න් (මහින ා ස්්ය පරීක්ෂක) 

 ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 

 ප්රාා ශීය, ස්භා  නගර ස්භා  මහනගර ස්භා නිා ,ෝින, කරමින් නිාධ්ාන්,කු 

 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න් 

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න් 

 ආරක්ෂක මාංශය ස, ා පොලිසි, 

 රාිය ස්හ රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන. 
 

02. ආපදා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාස් කිහිප,කදී මකඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් මමේ මින් ා මම 
කම්ටුඒ ස්මන්ස්් යුතු ම්ර මහිදී දිස්ථත්රික් ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මගින් සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන 
ස්ම්බන්ධ් තීන්දු තීරණ ගනු ාැා බ්.  

03. දිස්ථත්රික්ක, තුළ ඇ ම හදුනා ගත් සි,ළුම සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ාැයිස්ථතු ග් කර දිස්ථත්රික් ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටුඒ නිා ,ෝින, කරන දිස්ථත්රික් මධ්යාපන හා මා නකුත් ආ,්න භාර නිාධ්ාරීන්ා ව 
මනුමැ ම, පූ්යඒා ,න් ාබා ා ගන  මිම, යුතු, - ඒගකීම දිස්ථත්රික් ස්හකාර මධ්යක්ෂ ඒර,ා 

04. පාස්ක  සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ා ාස් පාස්ච්චි කිරීා ම් දී දිස්ථත්රික් ආපදා කළමනාකරණ කමිටුා ේ 
මනුමැ ම, මනුඒ පාස්ා ා කොපමන කාා,ක් භාස්්ා කරනඒාද ,න්නත් තීරණ, කරග් යුතු,. 

05. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒලින් බැහැරඒ ්ම නිඒස්ථ තුළ  මස්ක ඒැසි නිඒාස් තුළ  නෑදෑ නිා ඒස්ථ තුළ සි කන 
ම, ද සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සි කන ම,  ා මන් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයි, යුතු,. 

06. මදාා ාම නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි  හා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් මගින් ර්ශගායින් කඳවුරු ඒා  ලි,ාපදිාංචි කිරීම 
කළ යුතු,. (ආකෘ ම පත්ර,ක් නිපදස්, යුතු,) 

07. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක්ෂාඒ ස්හ ා ස්්ය ිළළබඳඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා ස්්ය නිළධ්ාන්න් 
ස්සින් ස්ැාසුම් ස්කස්ථ කර මදාා පහසුකම් ස්ැපයි, යුතු,.  

08. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක්ෂාඒ ස්ම්බන්ධ්ඒ පූ්යණ ඒගකීම මදාා ා පොලිස්ථ ස්ථාානා ේ ස්ථාානාධිප ම 
හ  භාරඒ ඇ ම ම්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ක ආරක්ෂක නිළධ්ාන්න් ා ,ොදා ගනිමින් කඳවුරු ස්ඳහා 
මණ්ඩඒ ආරක්ෂාඒ ස්ැපයි, යුතු,.  

09. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒ්ැන් වූ ින්ාඒ ස්ඳහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් මතුළ් ාබාදි, යුතු 
ම්ර මහි පූ්යණ ඒගකීම ප්රාා ශීය, ා කකම් ඒරු ස්තුා ේ. මහිදි ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  ාම 
නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්  පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න් හ  ඒගකීම් පඒරා හවුන් මගින් ා මම 
ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුතු,. 

10. සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සි කන ින්ාඒ නිඒැරදි ආකාර,  ගණන, කිරීා ම් ඒහකීම ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ස්හ ාම නිළධ්ාන් ඒරුන්  පැඒා රන ම්ර කුඩා දරුඒන්  ඒැඩිහි ක ර්ශගායින් ස්හ 
ස්ා ශය ස ෂි් මඒධ්ාන,ක් ා ,ොමුකළ යුතු ිළන්ස්ථ ා ඒනම මනාග් යුතුා ේ.  
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වගුව2.10.සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන කළෙනාකරණ කාර්යන් පැවදේරන ළධලධා/ න් ො 

වගකීම් 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීෙසීොව 

සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ාබාගැනීම 
ස්ඳහා 
මඒස්ර, 
ාබාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 

මධ්යක්ෂක 

(දිස්ථත්රික්.ම.ක.ස්.ව) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා, 

 ස්දුලි බා මණ්ඩා, 

 ා පොලිසි, 

මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක්ස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
මාංක 

01,02 03 04 
06 11) 

 
ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ඒ
ා 
,
න්
 

හ
දුන

ාග
්
 යු
තු
,

 

ප්රා ශීය,/ා
මීය , මමේ ා ම් 

සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
හදුනා 
ගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 
(දිස්ථත්රික්.ම.ක.ස්.ව) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 

ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ඒ
ා 
,
න්
 

හ
දුන

ාග
්
 යු
තු
,
  
ආ
ප
දා
 

ම
ඒ
ස්
ථා
ාා 
ේ
 සු
දා
න
ම්
 ක
ළ
 

යු
තු
,

 

සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
මඒශය සය්ා 
හදුනාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්න් 

 

 

 ාම නිාධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
1
 තු
ළ

 
සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ර්ශගායින් 
ලි,ාපදිාංචි,  

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්න් 

 

 

 

 ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 

ක
දවු
රු
 ා 
ඒ
්
 ප
ැමි
ා 
ණ
න
 

ආ
ක
ාර
,
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සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන
  ා ස්්ය  
ස්නීපාරක්ෂා
ඒ  , ක්ා 
පහසුකම් 
ඇ මකිරීම 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය 

නිළධ්ාන්න් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 

 

 මහින ා ස්්ය, පරීක්ෂක 
 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුතු ිළිබබඳ නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
2
  

සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ස්ඳහා 
ආහාර  
මා නකුත් 
්රඒය  
උපකරණ 
ාබාදීම   

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 

මධ්යක්ෂක(දිස්ථත්රික්

.ම.ක.ස්.ව) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්න්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
3
  

සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ආරක්ෂාඒ 
්හවුරු 
කිරීම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ප්රා ශශය ස, භාර 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ 

මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 සිස්ක ආරක්ෂක නිාධ්ාරීන්  

මි
නි
ත්
තු
 3
0
 

සි
 

 

ස්හන 
ා ස් ඒකයින් 
ා ගන්ඒා 
ගැනිම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 
(දිස්ථත්රික්.ම.ක.ස්.ව) 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර මධ්යක්ෂක 
(දිස්ථත්රික්.ම.ක.ස්.ව 
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ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ස්ඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ 

 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ිළිබබඳ ස්න්නිා ේදන ක යුතු ස්දහා මඒශය සය උපකරණ ස්මග සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාානා ේ 

ා මා හයුම් කමිටුඒ ස්න්නශධ් කළ යුතු,. ව ස්ඳහා ස්න්නිා ේදන උපකරණ ාබාදි, යුතු,. 

 

සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ  (Camp Operation Committee ) ා ාස් පහ් නම් ස්ඳහන් නිළධ්ාන්න්ා ව 

ප්රධ්ානත්ඒා ,න් ක යුතු කළ යුතු ම්ර සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ස්ම්බන්ධ්ඒ ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,න් ස්ථාාපන, 

කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

උපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර මධ්යක්ෂක දිස්ථත්රික් ආපදා කාමනාකරණ) ාහ් සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන කාමනාකරණ කමිටුඒ 

මගින් සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒශය සය පහ් ස්ඳහන් උපකරණ සුරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ  (Camp 

Operation Committee ) ා ඒ් ාබාදි, යුතු,. 

 

 ිා  ැාංකි ස්හ ිා ිළන්පහදු උපකරණ  

 මුළු්ැන්ා ග  මඒශය සය උපකරණ (භාින etc….) 

 ස්දුලි, ස්ඳහා මඒශය සය උපකරණ (ා ිනා ්ය ්ය  etc…..) 

 පැදුරු  ා කොමේ , etc…… 

 ස්නීපාරක්ෂක උපකරණ / කමේ ා  

 ස්දුලි පන්දම් 

 ්ාඒකාලික ඒැසිකිිබ (Moving Toilets) 

 ඇමතුම් උපකරණ /Mega Phones 

 CDMA දුරකාන  

 ප්රාමාධ්ාර කමේ ා 

 ්ාා පොලි,න් ෂිමේ 

 ඇඳුම් 

 ස්දුලි ිනන ,න්ත්ර 

 

 

 

 

 

 

 

ාම නිළධ්ාන් ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 

ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්න් 
 

 
ඇමුණුම් 06 
 
 

ස්මෘශධි නිළධ්ාන්න් 
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2.12. සුර්වෂි  ෙධයස්ථාාන ස්ැකසීෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදන 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ඒ්යගීකරණ, හා 
ප්රමාණ,න් නි්යණ, 
කිරීම 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්                           

 ාම නිළධ්ාන්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්  මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක්ස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

මිනිත්තු 60 

කම්කරුඒන්ා ව 
ා ේ්න  ආහාර හා 
ස්ාංයාඒ ස්හා 
ඇස්ථ්ා ම්න්තු ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකම් 
කා්ය,ාා,)                     

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකම් 
කා්ය,ාා,) 

 ගණකාධිකාන්  

 (දිස්ථත්රික් ා කකම් 
කා්ය,ාා,) 

පැ, 01 

ආඒරණ මනුමැ ම,  දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 

මදාා ආ,්න 
ස්ම්බන්ධීකරණ, 
කිරීම 

 ස්හකාර මධ්යක්ෂ 
(ආ.ක.ම) 

 ස්හකාර ස්න්නිා ේදන 
ස්ම්බන්ධීකාරක 

 ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 

 NWSDB 

 බන්ධ්නාගාර  මහ නගර 
ස්භා  ා  ලිා කොම් ආ,්න, 

පැ, 01 

සුරක්ෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
කළමනාකරණ, 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

පැ, 01 

 

ාහ් සි,ලු කා්ය,න් ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්සින් ස්ම්බන්ධීකරණ, කා යුතු ම්ර ව 

ස්දහා මඒශය සය සි,ලු ස්හා ,ෝග, ාබාදි, යුතුා ේ.   

ඇමුණුම් 

මාංක 

01,02,03,0

6,11 
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2.13.ජන ාව ඉවත් වූ ළධවාස් වල ආර්වෂාව  ෙවුරු කි/ ෙ 

 

කා්ය,න් ඒගකීම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

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

 ා පොලිසි, 
 

(ාහ් සි,ලු 
කා්ය,න් ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ 
ස්සින් 
ස්ම්බන්ධීකරන, 
කා යුතු ම්ර ව 
ස්දහා මඒශය සය සි,ලු 
ස්හා ,ෝග, ාබාදි, 
යුතුා ේ) 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයින් 

 
 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක්ස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 
 
 

ාඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් 
ඇතුළ් 

ා පොලීසි, හා ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 
ා ඒ් මඒශය සය ා ්ොරතුරු ාබා 
දීම  

 ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක 

 නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියෂථස ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 
 

 මඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ් 
හමුදා ස්හ, ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සින් මදාළ 
ිළිබා ඒ්  ාබා ග් 
යුතු,.  

ාඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් 
ඇතුළ් 

ආරක්ෂාඒ ස්ැපයීම   ා පොලිසි,  ාම නිළධ්ාන් ස්සින් 
ා පොලීසි,  මඒශය සය 
ා ්ොරතුරු හා ස්හ, 
ාබා දි, යුතු,. 

ස්නාඩි 
30ක් 
ඇතුළ් 

පසු ස්පරම හා ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ් ස්නාා 
කිරීම 
 
 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයින් 

පැ,ක 
කාළ,ක් 

     
 

 

(ඇමුණුම් 

මාංක 01, 

02, 03, 04, 

06,11) 
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2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාානය නැරඹිෙග පැටුදේණන නනවශය පුශගලිනන් පාලනය 

කිරිෙ. 

 

කා්ය,න් ඒගකීම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ප්රා ේශය ස මා්යග හදුනා ගැනීම   දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 ා පොලීසි, 
 

 නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියෂථස ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 මඒශය සය ා ේ නම් ත්රිස්ධ් 
හමුදා ස්හ, ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සින් මදාළ 
ිළිබා ඒ්  ාබා ග් 
යුතු,. 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක්ස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
ස්නාඩි 
30ක් 
ඇතුළ් 

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

 නිා ,ෝිය 
ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියෂථස 
ා පොලිස්ථ මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 මඒශය සය ා ේ නම් 
ත්රිස්ධ් හමුදා 
ස්හ, ා පොලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සින් 
මදාළ ිළිබා ඒ්  
ාබා ග් යුතු,. 

 ා පොලිසි,  

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

 නිා ,ෝිය 
ා පොලිස්ථප ම  

 ා ියෂථස 
ා පොලිස්ථ මධිකාරී  

 ා පොලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 ා පොලිසි,  

මාධ්ය නිා ේදන ාබා දීම   මාධ්ය මාංශය ස,- 
ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 මාධ්ය ප්රකාශය සක - 
ආ.ක.ම. 
 

පැ,ක 
කාළ,ක් 

     
 

 

 

ඇමුණුම් 

මාංක 

01,04,06 
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2.15. ආපදාදේේ වර් ොන  ත්වය ියළිබද සියළු දේ ොරතුරු රැස්ථ කර ආපදා 

කළෙණාකරණ ෙධයස්ථාානය දේව  ලබා දීෙ. ිආකෘතිචය්ව ස්ැකසිෙ  

කා්ය,න් ඒගකීම කා්ය, පැඒා රන නිළධ්ාරීන් ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමා
ඒ 

ා ්ොරතුරු 
ාබා 
ගැනීම  

 දිස්ථත්රික් 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් 
ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   
 

මදාා දුරකාන 
මාංක 

නාමාඒලි, 
ෆැක්ස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
පැ,ක 
කාා,ක් 
ඇතුළ් 

ස්රා 
ස්ධිමත් 
ා පොදු 
ආකෘ ම,
ක් ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ආපදා 
කළමණා
කරණ 
මධ්යස්ථාා
න, 

 

 ආපදාකළමණාකරණමධ්යස්ථාාන, මගින් ා පොදු 
ාක්රා කන,ක් ාදින්පත් කළ යුතු,. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 

මාංක 

01/06/10 
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වගුව 2.16 ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12   

 
 

කාර්යයන් වගකිෙ ආ ස්ම්බන්ධිකරණය කාර්යය පැවදේරන ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේ

දන 

ක්රෙදේේද

ය 

කාලසීො

ව 

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

i. ිළසූ ආහාර 

 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාරී  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 
 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 ාම ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ආ්යථික ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාමි කමිටු නා,කයින් 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 දානපතීන් /පන්්යාග ීයලින් 

 සී/ස් ස්ස්ධ් ා ස් ඒා ස්මුපකාර 
ස්මි ම  

 ආගමික නා,කයින් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මදාා 
දුරකාන 
මාංක 

නාමාඒලි
, 

ෆැක්ස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
Skype/ 
IMO 

CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
මාංක 

ාඒත්ීම 
පැ, 06ක් 
ඇතුා් 

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

 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 පළාත් මා්යග මමා්යාංශය ස, 

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න 
මධිකාන්,   

 පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
ා දපා්යතුා ම්න්තුඒ. 

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පොලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම් 

 ඒතු මධිකාන් 

ාඒත්ීම 
පැ, 06ක් 
ඇතුා් 

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

 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කොම්  

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කොම්  

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
ා දපා්යතුා ම්න්තුඒ. 

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පොලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ාඒත්ීම 
පැ, 10ක් 
ඇතුා් 
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16.4 ිළන්සිදු ිා, ස්ම්පාදන, 
කිරීම / ිා මූාාශ්ර 
ිළන්සිදු කිරීම 

 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 ිා මක ිාස්ම්පාදන හා 
ිාා ප්රඒාහණ මණ්ඩා,  

 ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 දිස්ථත්රික් ා ස්්ය 
මධ්යක්ෂක 

 ප්රාා ශිය, ා ස්්ය බාධ්ාන් 

 ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,. 

 ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක්ෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ාම නිාධ්ාන් 
 
 

01/02/03
/04/06/0
9/10/11) 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 06ක් 
ඇතුා් 

16.5 ස්නීපාරක්ෂක ක යුතු 
්හවුරු කිරීම. 
i. මප්රඒය ාඒත් 

කිරීම. 

ii. ඒැසිකිලි 

පහසුකම්. 

 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 ා කකම්  පළාත් ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මමා්යාංශය ස, (සි,ළු 
ස්ම්බන්ධිකරණ ක යුතු) 

 ප්රාා ශිය, ා ස්්ය ා ස් ඒා 
මධ්යක්ෂ 

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

ාඒත්ීම 
පැ, 06ක් 
ඇතුා් 

16.6 ා ස්්ය මඒශය සය්ා 
ස්ම්පාදන,. 

i. මා නෝ ස්මාජී, 

මඒශය සය්ා  

ii. ස්ා,නික ක යුතු 

iii. ා බෝඒන ා රෝග 

ඒයාප් ම, පාාන,. 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය ා ස් ඒා 
මධ්යක්ෂ 

 ා කකම් පළාත් ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මමා්යාංශය ස, 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක්ෂක 

 මදාා ා රෝහක 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 පවුක ා ස්්ය ා ස් ස්කා 

 ඒතු ා රෝහා 

 ශ්රි ාාංකා රතු කුරුස් ස්මාි, 

 කාන්්ා ක යුතු මමා්යාංශය සය 

ාඒත්ීම 
පැ, 10ක් 
ඇතුා් 

16.7 ්ාඒකාලික නිඒාස් 
මඒශය සය්ා ්හවුරු කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික්ක ස්හ ප්රා ශිය, 

 දිස්ථත්රික් ිා මක 
ා ගොඩනැගිලි ප්යා ේෂණ 
නිළධ්ාන් 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 
 

 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 ඒතු මධිකාන් 

 ා ශශය සපාාන නා,කත්ඒ, 

 ාම නිාධ්ාන් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 පළාත් පාාන ආ,්න, 

 ඒැස්ලි මානඒ ස්ාංඒ්යධ්න 
භාර, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ආගමික ස්ථාාන 

 පාස්ැක බාධ්ාරීන් 

ාඒත්ීම 
පැ, 12ක් 
ඇතුා් 

16.8 මඒශය සය ප්රා ශශය ස ඒා 
ආරක්ෂාඒ ්හවුරු 
කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 නිා ,ෝිය ා පොලිස්ථප ම 
(ඒගකිම) 

 ා පොලිසි, 

 සිස්ක ආරක්ෂක බාකා,. 

 ස්ා ශය ස ෂ කා්ය, බාකා, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 06ක් 
ඇතුා් 
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16.9 ආපදාඒ  ාක්වු කඳවුරු 
ඒා  ිා, ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 නිා ,ෝිය ස්ාමානය 
මධිකාන් ිා මක 
ිාස්ම්පාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 ිා මක ිාස්ම්පාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,. 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක්ෂක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා ස්ම්පත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන් 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 06ක් 
ඇතුා් 

16.10 ඒැසිකිලි පහසුකම් 
ාබාදීම 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික්ක ස්හ ප්රා ශිය, 

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ 

 RDH (Regional 
Department of Health)  

 ිා මකිාස්ම්පාදනහාි
ාාප්රඒාහණමණ්ඩා,. 

 පළාත් පාාන ආ,්න, 
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය 
පරීක්ෂක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්ථා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 INGOS / NGOS 

ාඒත්ීම 
පැ, 06ක් 
ඇතුා් 

16.11 ආපදාඒ  ාක්වු 
නිඒාස් ා ගොඩනැගිලි ස්හ 
පාස්ක ිළන්සිදු කිරීම 
/ිළිබස්කර කිරීම 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 පළාත් පාාන ා කොමස්ාන්ස්ථ 
(ඒගකිම) 

 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා මක ා ගොඩනැගිලි 
ප්යා ේෂණ ස්ාංස්ධ්ාන,. 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක්ෂක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ස්ා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 සිස්ක ආරක්ෂක 
ා දපා්යතුා ම්න්තුඒ 

ාඒත්ීම 
පැ, 10ක් 
ඇතුා් 

17 රාිය ා නොඒන  
ිා්යන්්ර ආ,්න 
ස්ම්බන්ධීකරණ,. 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන,(සි,ළු 
ස්ම්බන්ධිකරණ ක යුතු) 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂක (ආපදා) 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ා කකම් 

 ප්රාා ශිය, ා කකම් 
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2.16.1 අවශ්යතාාවය අුව ආහාර ලබාදීමට 

 ටයුතු කිරීම. 

 

 

 

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්වවිෙ ිපැය 12   

 

 

 ියසූ ආොර 

 වියළි ආොර 

 

වගකීෙGN,DS  

DDMCU, 

NDRSC    
  

 

වගකීෙ 
GN,DS,  

DDMU, 

NDRSC 
 

 

 

 

වගකීෙ  

GN, DS, DO, DMC, 

NDRSC, Tri Forces, NGO’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආහාර අවශ්යතාාවය්  තාක්කස්ු  කිරීම 

ආහාර සැපයුම් ස්ථාන 

තීරණය කිරීම පරිතායාග 

 

සමූප ා ර 

රජකේ මුදල් 

වියදමි්  

 

ආහාර පිළිකයල කිරීකම් හා කබදා හැරීකම් 

ක්රමකදදය තීරණයකිරීම 

ආහාර කබදා හැරීම 

 

කටෝ ්  පතාක් 

ලබා දීම 

NGO / INGO 

 

 

 

කාල සීොව 

තීරණය කි/ ෙ 
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ස්ම්බන්ධිකරණය GN, 

DS,DDMCU 

 

වගකීෙ RDA,GA, 

DMC,DS, 

Tri Forces LGA   
 

  

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  
DDMCU,DS, DMC 
 

පිළිස ර  ළ යුතු ආයතාන 

තීරණය කිරීම 

 

මාර්ග පිළිස ර කිරීම හා 

සම්බ් ධී රණය 

 

RDA 

 

2.16.2 අදාළ ප්රකශශ්වලට  ළඟාවිය හැකි මංමාවත් 

සැ සීම. 

 

ආපදාවටලක්වූ 

ප්රකශශ්වලපිළිස ර කිරීමට 

ඇති මංමාවත් හදුනා 

ගැනීම. 

 

මංමාවත් පිළිස ර  ර 

ගැනීමට ක්රමකදදයක් 

හදුනා ගැනීම 

 

මධ්යම රජය 

 

ප්රාකශයය 

කල් ම් 

 ාර්යාලය 

ිග්රාම කස්ව   

 

පාළාත් පාලන 

ආය න 

සිස්ක ආරක්ෂක 

ා දපා්ය්ා ම්න්තු 
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2.16.3. ආපදාවට ලක් වූ නිවාස පිරිසිදු කිරීමආපිළිස ර 

කිරීම 

 

 

   

 

 වගකීෙ  
GN,DS,GA,DDMCU  

 

  

  

 

  

 

 

 

වගකීෙ   

DDMCU,DS, 

DMC 
 

වගකීෙ  

DDMC,DS.DMC 

 

 

වගකීෙ DDMC,DS.DMC 

 

  

නිවාස පිළිස ර  

කිරීකම් සම්බ් ධී රණය 

 

නිවාස පිළිස ර කිරීමට  

අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනීම 
 

ආපදාවට ලක් වී ඇති නිවාස 

වර්ගී රණය 

 

සුලු  

අර්ධ් 

හමුදාව  

DMC 

සම්පූර්ණ 

 
සිවිමආරක් කෂක 

සදපාර් සම්න්

තුව 

ප්රාසීයය 

ෙභාව 

NDRC 

පිරිසිදු කිරීකම්  ණ්ඩායම් 

හදුනා ගැනීම 

නිවාස පිළිස ර කිරීමට 

 අවශ්ය ්රවය සැපීම 

 

ස්ථා ේච්ඡා 

ස්ාංස්ධ්ාන 
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2.16.4 ස්නීපාර්වෂක කගයුතු  ෙවුරු කි/ ෙ. 

 

 

 නපද්රවය ඉවත් කි/ ෙ. 

 වැසිකිලි පෙසුකම්. 

 ළධවාස් ියරිසිදු කි/ ෙ 

 

වගකීෙ     

CEA,DMC,DS,police 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

වගකීෙ MOH,LOGA,DMC,DS 

 

 

 

  

  

සිදු ළ යුතු සනීපාරක්ෂ   ටයුතු හදුනා 

ගැනීම  

සනීපාරක්ෂ   ටයුතු 

ක්රියාත්ම  කිරීම සහ 

අධීක්ෂණය 

අදාළ ආයතාන හදුනා ගැනීම  

MOH 

ප්රාකශයය 

ස්භා 

ා රෝහක 
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2.16.5 ියරිසිදු ජලය ස්ම්පාදනය කි/ ෙ. 
 

 

 

 

වගකීෙ GN,DS,LOGA, 

NWSDB  

  

 

වගකීෙ GN,DS, 

LOGA, 

NWSDB 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියරිසිදු කි/ ෙග ිතිච ජල 

මූලාශ්ර ෙදුනා ගැනීෙ 
ජල නවශය ාවය ෙදුනා ගැනීෙ 

ජලය දේබදා ෙැරිම් ක්රෙදේේදය ෙදුනා ගැනීෙ 

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කි/ ෙ 

සිස්ක ආරක්ෂක 

ා දපා්ය්ා ම්න්තුඒ 

ාම නිාධ්ාන් 

ස්ථා ේච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

ිා ස්ම්පාදන 

මණ්ඩා, 
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2.16.6 දුරකාන ො විදුලි හිද වැටීම් යාා  ත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ. 

 

  

 

වගකීෙ  

GN,DS, DDMCU, 

NDRSC, Police 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියළිස්කර කි/ දේම් කගයුතු දියත් කි/ ෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය  

 

විදුලිය ො දුරකාන  හිඳ වැටීම් ෙදුනාගැනීෙ 

ා  ලිා කොම් 

ආ,්න, 

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

RD/PRD/LGA 

ියළීස්කර කි/ ෙ ස්දො නදාල ආය න ො ක්රෙදේේදය තීරණය 

කි/ ෙ 

ස්දුලි බා 

මණ්ඩා,  

ප්රාා ශීය, ස්භා 
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 ෙදේනෝ ස්ොජීය නවශය ා  

 ස්ායළධක කගයුතු 

 දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය. 

 

 

 

ඒගකීම 
MOH, PHI, HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නදාළ පුශගල කණ්ඩායම් ස්ෙ දේබෝවන දේරෝග වයාප්  වන 

ප්රදේශශය ෙදුනා ගැනීෙ 

දේරෝග වයාප්තිචය පාලනය කි/ ෙ ස්දො 

නදාළ කණ්ඩායම් ෙදුනා ගැනීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH, PHI, 

HOSPITAL 

 

දේස්ඛ්ය කණ්ඩායම් වලග නවශය පෙසුකම් ස්ැපයීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ, නධී්වෂණය ො 

ස්ම්බන්ධීකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.7 කසෞඛ්ය අවශ්යතාා සම්පාදනය. 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH, 

HOSPITAL 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH, 

HOSPITAL 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  

GN, NDRSE, DS 

 

 

වගකීෙ  

DS, GN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  

DMC, NDRSC 

 

 

 

 

 

 

 

 ාවකාලික ළධවාස් නවශය  පවුම ස්ංඛ්යාව ෙදුනා ගැනීෙ 

 ාවකාලික ළධවාස් ඉදි කි/ ෙ ස්දො  ා්වෂණික, 

මුලය, දුවයෙය නවශය ා  ෙදුනා ගැනීෙ ො ස්පයා 

ගැනීෙ. 

MDDD 

වගකීම 

GA, DS, DMC 

ඉදි කි/ ම් කගයුතු ආරම්ා කි/ ෙ, 

නධී්වෂණය 

ස්සදච්ඡා 

ෙංවිධාන 

NGO 

2.16.8 තාාව ාලි  නිවාස අවශ්යතාා තාහුරු  කිරීම. 

 

ත්රිවිධ 

හමුදාව 

 ාවකාලික ළධවාස් ස්ථාාිය  කි/ ෙග සුදුසු ස්ථාාන  

Red cross 

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ. 
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වගකීෙ  
GA,DS, DMC,GN  
 

 

 

 

 

වගකීෙ  

 GA,DS, DMC 

 

 

 

       

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආර්වෂක නංශවලග දැනුම් දීෙ. 

ආර්වෂාව නවශය ප්රදේශශ ෙදුනා ගැනීම. 

වගකීෙ 

ආරක්ෂක මාංශය ස 

 

 

 

නදාළ ප්රදේශශවලග ආර්වෂාව දේයදවීෙ. 

2.16.9 අවශ්ය ප්රකශශ් වල ආරක්ෂාව තාහුරු  කිරීම. 
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වගකීෙ  

NDRC, DMC, water board, 

AG office  

 

 
 

 

 

වගකීෙ  

NDRC, DMC, water board, 

AG office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NDRC 

කදවුරු ප්රොණය නනුව ජල ගැංකි තීරණය කි/ ෙ 

ිා ස්ම්පාදන 

වකක, 

ජලය ලබාදීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය 

මහින ා ස්්ය 

නිළධ්ාරී 

2.16.10 ආපදාවට ලක් වූ  දුරු  වලට ජලය ලබා දීම 
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වගකීෙ  
PHI, GA 
 
 
 
 

 

 

වගකීෙ  
DMC, NDRSC 

GS, NGO/INGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

නවශය ප්රොණයග ජංගෙ වැසිකිලි ලබා දීෙ 

කදවුරු නවග ිතිච වැසිකිලි ියළිස්කර කි/ ෙ 

2.16.11 වැසිකිලි පහසු ම් ලබා දීම 
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ක්රියාදාෙය 2.16.12 රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න 

ස්ම්බන්ධීකරණ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  
DMC, NDRSC, 

DDMCU, GA 

 

 

 
 

 

 

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

ෙදුනා ගැනීෙ 

ගුඒන් ා ්ොටුපා 

ෙහය 

රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න  වලග නවශය ස්ෙදේයෝගය 

ියළිබද දැනුවත් කි/ ෙ  ිINGO, NGO  

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

ගැනීෙ 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

එෙ ආය න විසින් ලබා දීෙග ෙැකි දේස්ේවාවම 

ියළිබද නවදේබෝධය ලබා ගැනීෙ 

භාණ්ඩ 

ා ස් ඒා 

ප්රඒාහන පහසුකම් 

ිා්යන්්ර ආධ්ාර ාබා ගැනීා ම් 
ක්රමා ේද ස්ම්බන්ධීකරණ, කිරීම 

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කි/ ෙ 

නවශය ස්ථාාන ස්දො දේයොමු කි/ ෙ 

ආහාර 

ා ස්්ය 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 



50 
 

 

ිමුමෙ 01 

 

ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය, නො යාංශය ස්ෙ ස්ෙන දේස්ේවා ඒකකවල ජාතිචක ෙට්ගදේම් 

දේ ොරතුරු ස්ෙ නළධකුත්  ා්වෂණික ආය න ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි නාොවලිය.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආපදා කළෙනාකරණ නො යංශය 

නෙ කාර්යාල දුරකාන නංක ෆැ්වස්ථ නංක 

ගරු නො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම් 

0112-665404 / 

0112-665298 

0112-665082 

0112-665306 

 

0112665296 

ගරු ළධදේයෝජය  නො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම් 

0112-665605 

0112-665284 

0112-665084 

 

දේමකම් 0112-665389 0718018700  

නතිචදේර්ක දේමකම් ිපරිපාලන  0112-665054 0715567076  

නතිචදේර්ක දේමකම් ිස්ංවර්ධන  0112-665013 0777547778  

ප්රධාන ගණකාධිකාරි  0112-665079 0713369483  

දේේශථඪ ස්ෙකාර දේමකම් 0777-808623  

ස්ෙකාර දේමකම් 0112-665352  

පරිපාලන ළධළධාරි 0112-665185  

පරිපාලන නංශය 0112-665170  
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ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ථාානය- 117 ආ 2670002  

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය 

ජී.එම.එස්ථ.දේස්ේනාධීර ෙෙ ා නධය්වෂ ජනරාම 0773957896 0112136100 

ආර්.පී. ස්ෙර්වදේකොඩි ෙෙ ා නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම 0773957909 0112136101 

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න 
ා මා නස්, 

මධ්යක්ෂ (මඒම කිරීම්  
ප්යා ේෂණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න) 

0772320525 0112136141 

ා ේ.මම්.මස්ථ.ි,ීමර මහ්ා මධ්යක්ෂ (ා පරසූදානම්) 0773957898 0112136180 

සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා මධ්යක්ෂ (දැනුඒත් කිරීම්) 0772320533 0112136201 

බ්රිා වඩි,්ය මතුා ආන්,රත්න   
මධ්යක්ෂ (හදිසි 
ා මහා ,  ුම්) 

0773957903 0112136220 

ා ේ.මම්.ව.ආ්ය. ි,රත්න මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ  හදිසි 
ා මා හයුම් (රා.ා) 

0773957908 0112136241 

ා ක්.ව.ඩී.පී.ා ක්. ා කොඩිප්ිළලි 
මහ්ා 

නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ  පූ්යඒ 
දැනුම්දීම් (රා.ා) 

0772320530 0112136242 

ව.ආ්ය.මම්.පී.රත්නා,ක මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ  මානඒ 
ස්ම්පත් (රා.ා) 

0772320527 0112136260 

ා ක්.ව.නිශය සාන්් මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ  මුදක 
(රා.ා) 

0773957899 
0112136270 

 

ශ්රිමාක ස්මන්සින් මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ 
(ප්යා ේෂණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න) 

0773957907 0112136166 

නුඒන් මදඒන්ආරච්චි මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ා පර 
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්) 

0773957906 0112136182 

ාතුර ලි,නාරච්චි මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ා පර 
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්) 

0773957901 0112136181 

ස්ාරාංගා ස්්ානා ව 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ර්ු ණු 
හා දැනුඒත් කිරීම්) 

0772091597 0112136203 

ශය සාන් ප මරණ මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ර්ු ණු 
හා දැනුඒත් කිරීම්) 

0773957902 0112136202 

හිරාන්  මාකරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ හදිසි 
ා මා හයුම් 

0772320531 
0112136224 

 

ටී.ඩබ්.ා ක්.මයි.ර්ෂථපකුමාර මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ හදිසි 
ා මා හයුම් 

0772130754 0112136231 

තුෂි් ා ඒදයරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක්ෂ  
ස්න්නිා ේදන 0772129174 

0112136236 
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ිානක හඳුන්ප මරණ මහ්ා ස්හකාර මධ්යක්ෂ (මාධ්ය)  0773957897 0112136243 

ා ේ.මච්.පී.ි,ාත් මහ්ා මභයන්්ර ස්ගණක 0772320532 0112136115 

ාා නෝකා හස්න් ම රාිපක්ෂ  පන්පාාන නිාධ්ාරී  0773481695  0112136260  

මස්ථ.මන්.ි,සිාංහ  මූාය නිාධ්ාරී  0774940343  0112136275  

  

 

a දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ ඒකක (DDMCU) 

 

 දිස්ථත්රි්වකය නෙ කාර්යාලය දුරකාන නංක 

1 මම්පාර ta'tia'tï' සි,ාශ මහ්ා 0632222218 0773957883 

2 මනුරාධ්ර්ර, ා ක්.ව.ඩී.ා ක්.මස්ථ.බන්ඩාර 

මහ්ා 

0252234817 0773957881 

3 බදුකා ා.මම්.මක.උද,කුමාර මහ්ා 0552224751 0773957880 

4 මඩකාර්ඒ මස්ථ.ාන්පරාින් මහ්ා 0652227701 0773957885 

5 ා කොළඹ මම්.මම්.පී.මම්.මාරසිාංහ 0112434028 0773957870 

6 ගාකා 

 

ලු ම්න් ක්යනක 

පී.ඩී.ා ක්.ිම.මස්ථ. රත්නා,ක 

0912227315 0773957873 

7 ගම්පහ ව.මම්.ව.මන්.ාන්්රසින් 

මහ්ා 

0332234671 0773957871 

8 හම්බන්ා ්ො  යු.මක.ආ්ය.මස්ථ.ගුනසිාංහ 

මහ්ා 

0472256463 0773957875 

9 ,ාපන, 

 

මස්ථ. රස්  මහ්ා 0212221676 773957894 

10 කළු්ර ලු ම්න් ක්යනක 

මයි.ිළ.ි,සිාංහ  

0342222912 0773957872 

11 මහනුඒර මයි.ව.රනීමර මහ්ා 0812202697 0773957878 

12 කෑගකා ා ක්.ජි.මම්.ිගත් මහ්ා 0352222603 0773957876 

13 කිලිා නොච්චි,  ක.මන්.සූ්ය,රාේ මහ්ා 0212285330 0772320528 
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14 කුරුණෑගා 

 

මම්.ආ්ය.ව.ස්රාේ දිස්ාන,ක 

මහ්ා 

0372221709 0773957884 

15 මන්නාරම මම්.ව.සි.මම්.න්,ාස්ථ මහ්ා 0232250133 0772320529 

16 මා්ා ක ාමින්ද මමරීමර මහ්ා 0662230926 0773957890 

17 මා්ර ලු ම්න් ක්යනක 

යු.ව.ිළ.හා බ්සින්ඒ්යධ්න 

0412234134 0773957874 

18 ා මොණරාගා ව.මච්.රීමන්්ර මහ්ා 0552276867 0773957889 

19 මුා මේ මච්.ජි.ඩි.ප්රි,න්් මහ්ා 0212290054 0773957886 

20 නුඒරමිබ, මච්.මම්.මම්.බන්ඩාර මහ්ා 0522222113 0773957879 

21 ා පොා ළොන්නරුඒ ිළ.ා ක්.යු.මස්ථ.ා ක්.නාන,ක්

කාර  මහ්ා 

0272226676 0773957882 

22 ර්ත්්ාම ිළ.ව.ා ි.ා රොඩ්න්ා ගෝ  මහ්ා 0322265756 0773957888 

23 රත්නර්ර, මස්ථ.මච්.මම්.මාංජුා මහ්ා 0452222991 0773957877 

24 ත්රිකුණාමා,  ා ක්.සුගුනදාස්ථ මහ්ා 0262224711 0772395788

4 

25 ඒවුනි,ාඒ මන්.සූන්,රාේ  මහ්ා 024222553 0773957892 

ජාතිචක ස්ෙනදේස්ේවා ෙධයස්ථාානය  -  0112-665702 

නං දිස්ථත්රි්වකය නෙ දුරකාන නංක 

1 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   

නින. සී . පතිචරාජ 

(නධය්වෂක   
0773550134  

2 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   
ස්දිශාළධ එම .යශදේදහිදේේ  +94112665221  

3 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය   
දේේ.ඒ.ඩ් .සී .ස්ාවිත්රි  +94112665221  

4 ා කොළඹ නන්දසින් 778819389 

5 කළු්ර ක්රිෂාන් මහ්ා 071-3404987/ 0776368763 

6 මා්ා ක  ජීඒනි මි, 718259813 
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7 නුඒරමිබ, ස් ම,ා ේළු මහ්ා 714464785 

8 මහනුඒර  ාාන්දනි මි, 714395435 

9 ගම්පහ කුසුම්සින් මහ්ා 710330522 

10 ර්ත්්ාම ාමින්ද මහ්ා 773489042 

11 රත්නර්ර කාමාර මහ්ා 714408835 

12 කෑගකා සුදන්් මහ්ා 0716319695/ 0779127597 

13 මනුරාධ්ර්ර, ලි,නගමා ව මහ්ා 718025181 

14 බදුකා මාහා කෝන් මහ්ා 710330307 

15 මම්පාර  ප්රදීප් මහ්ා 783422026 

16 මුා මේ ා කෝකුාරාිා මහ්ා 772487804 

17 කුරුණෑගා මා ස්ෝක මහ්ා 722933113 

18 ත්රිකුණාමා, මජුරන් මහ්ා 772657122 

19 මා්ර  ස්දානා ව මහ්ා 718245180   715186309 

20 කිලිා නොච්චි, ා ස්කඒ මරාිස්,ම් මහ්ා 775486479 779349999 

21 ගාකා ාසුරු මහ්ා 710330179 

22 හම්බන්ා ්ො  නීක මහ්ා 778287874 

23 මඩකාර්ඒ සිඒනාදන් මහ්ා 776402324 

24 ා මොණරාගා සුා ශශය සථ මහ්ා 712166000 

25 ,ාපන, ඒ,ාමේ මි, 773222853 

26 ා පොා ළොන්නරුඒ ාමින්ද මහ්ා 0711306896 0728399508 

0783450475 
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වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්වස්ථ 

M. 

Thuraisingham 

Eng 

නධය්වෂ ජනරාම 
077-3732854 011-2584984 011-2505890 

T.P මකස්ස්ථ 
මහ්ා 

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම  
(System Management) 

071-8344337 011-2586839 011-2055413 

S.L. 
ා මොා හොමඩ් 
මලි,ාස්ථ මහ්ා 

නතිචදේර්ක නධය්වෂ ජනරාම 
(Regional Development & 
Construction) 

071-8247486 011-2586311 011-2586311 

 P. 
ා හමේ කආරච්චි 
මහත්මි, 

නධය්වෂ  (Hydrology) 
071-8440761 011-2581636 011-2581636 

M.M. මහරුෆථ 
මහ්ා 

නධය්වෂ (Engineering Geology) 
071-4399316 011-2504677 011-2504677 

G.P. 
ගුණඒ්යධ්න 
මහ්ා 

නධය්වෂ (Engineering, Scientific 
& Technological Services) 

071-3058912 011-2586781 011-2586781 

ජාතිචක දේගොඩනැන්ලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධානය 

නෙ  නතුර 

දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්වස්ථ 

ආාා්ය, ආසින් 
කරුණඒ්යධ්න 

නධය්වෂ ජනරාම - 011-2 505 149 011-2 502 611 

R.M.S. බාංඩාර මහ්ා නධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 589 943 

කිෂන් සුග්පාා මහ්ා නධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 502 611 

K.N. බාංඩාර මහ්ා 
නධය්වෂ - 011-2 588 946 011-2 556 003 
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කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව -  

නම ්නතුර 

දුරකාන - 011 2664746  /2686686  

(ෆැක්ස්ථ 011 268311) 

ිාංගම කා්ය,ාා, ෆැක්ස්ථ 

Mr. S Premalal Director 

(Meteorological Data Processing and Archival) 
 

Director General 
+94714402908  +94 112 694 104 

+94 112 698 

311 

Mr. A.K. 

Karunanayake 

Director 

(Forecasting and Decision 

Support) 

+94773050535  
+94 112 686 499 

 

011 268311 Mr. D.A. 

Jayasinghearachchi 

Director 

(Meteorological 

Observation Networks) 

 +94 112 691 443 

Ms. A.R. 

Warnasooriya 
Deputy Director 

+94774368390  +94 112 694 582 

භුවිදයා ස්මීය ්වෂණ ො ප ම කාර්යාංශය 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්වස්ථ 

D.ස්ජානා ද 
සිමවා 

නධය්වෂ ජනරාම ිවැ.බ.  077-7315452 011-2886271 011-2886276 

Dr. 

C.H.E.R.සිරිවර්
ධන 

ළධදේයෝජය  නධය්වෂ  (Geology) 011-2886287 071-8063205 011-2887825 

පදය ද සිමවා ස්ෙකාර  නධය්වෂ 
071-7970797 011-2886277 011-2886695 
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                                                              ිමුමෙ 02 

 

ප්රාා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා ස්ම්බන්ධ්කර ග් හැකි නිළධ්ාරීන් 

ා කොළඹ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

ඩි.ජි.ස්ක්රමසිාංහ ප්රාා ශීය, ා කකම් 0717229024/0112434902 
කාාංානා ගුණඒ්යධ්න ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0714962028/0112320572 
ආ්ය.ිළ.ජි.ාක්මාලි ගණකාධිකාන් 0714451552/0112421684 
ිළ.ඩි.රූපසිාංහ ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0714418824/0112333405 
මන්.මස්ථ.ා ස් පාලිකා පන්පාාන නිළධ්ාරී 0778133597 
ශ්රි,ා කාන් ම පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0713487300 
මාංගලිකා ස්ක්රමසිාංහ ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0718607685 
හා ම්ෂිකා කරදන ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0712852349 
මම්.මක.ි,ීමර ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0112448138/0715112001 

 

 මිමන්ගස්ථ,ා, ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

ප්රි,න්්ා දිස්ානා,ක ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718179860 
මකලිකා ඒනිගසුන්, ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0772306595 
ා ක්.මරන්දි ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0718616901 
හිමාලි රත්නා,ක පන්පාාන නිළධ්ාරී 0718049074 
සුදත් ි,ා ස් න පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0718284844 
්නුිා ා ගෝමස්ථ ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0714435308 
මුදි්ා ාන්ස්කාර ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0718188670 
ා ක්.ශය සාන්් ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0777687069 

කඩුා ඒළ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

වඩීඒයි මරුන්දනී ප්රාා ශීය, ා කකම් 077-3410865 
ා ක්.මස්ථ.දිකහානි ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718235547 
ිළ.ව.ව.කුමාන් ස්ා ේසිාංහ ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0773819103 
ිළ.ව.ි, මාක පන්පාාන නිළධ්ාරී 0714421452 
ඩි.ඩි.පත්මසින් පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0716350112/0112877897 
ආ්ය.මම්.මඒන් ම ්නූිා ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0712198283 
ිම.ස්.මස්ථ.ා ත්ිාන් ම ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0714427916 
ඩබ්.ජි.ව.මමාරාජිනි ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0713201332 
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ා දහිඒා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

නලිනි සුබ්රමනි,ම් ප්රාා ශීය, ා කකම් 0714361723/0112738152 
ා ක්.ව.ිළ.ා පා ්යරා ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0716863046 
මන්.ව.ව.ශය සයාමලී ගණකාධිකාන් 0755122414 
නි්යමාා බන්දු ා ප්ර ම ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0716892289 
ර්බුදු සිකඒා පන්පාාන නිළධ්ාරී 0714391821 
මජිත් ගුණ මාක පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0713504643 
කකපනී ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0718109323 
කණිෂථක ා හ ඒාස්්ාරණ ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0714932609 
දමි්ා ා ස්නස්රත්න ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0718584563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රත්මාාන ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

ා හ මසින් ිළ, මාක ප්රාා ශීය, ා කකම් 0715446320/0112739944 

ාක්මාලි ව ි,සිාංහ ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0714089956/0115622313 

ව.ඩි.හඳුන්ප මරණ ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0772548885/0112736424 

මස්ථ.ආ්ය.ීමරසිාංහ පන්පාාන නිළධ්ාරී 0714468332/0112735580 

ඩබ්.මස්ථ.ා ක්.ධ්නපාා පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0772170463/0112735580 

මන්.මස්ථ.රාිපක්ෂ ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0714441758 

ා ක්.ප්ර්ාපා ව ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0718393091 

බඹරා දණි, ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0715483470 

ා මොරටුඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

මච්.ආ්ය.කරුණාරත්න ප්රාා ශීය, ා කකම් 0713010581 
මක.ා ක්.මන්.ප්රනාන්දු ගණකාධිකාන් 0718862866 
මක.ිම.ා පා ්යරා ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0778862767 
මම්.මන්.සි.කුා ්ය පන්පාාන නිළධ්ාරී 0718124100 
ඩි.මස්ථ.මම්.ස්ා ේීමර පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0718217075 
ශය සයාමලී ි,සිාංහ ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0714054080 
දිාානි ාා කා පරුම ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0718118732 
ිළ.ප්රි,න්් ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0712326922 
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මහරගම ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

ඛුශධි ්රාංගා ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718048288 
කුාානි කරුණාරත්න ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718550099 
යූ.ඩබ්.මම්.ජී.ගුණරත්න ගණකාධිකාන් 0714468930 
ව.ඩී.ඊ.ස්ා ේගුණඒ්යධ්න ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0718466480 
ජී.මස්ථ.ා ේ. ගුණඒ්යධ්න පන්පාාන නිළධ්ාරී 0771771278 
උපාලි ි,රත්න පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0715638880 
ා ක්.ීම. කක,ානි ා පා ්යරා ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0710155164 
ස්ක්රමසිාංහ ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0715908007 
මක.ා ක්.ාා කා පරුම ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0714831940 

 

 

කැස්ථබෑඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

ඒයි.ා ක්.මස්ථ. ජීඒමාාා ප්රාා ශීය, ා කකම් 0714409103/0112613451 

ව.ඩී.නාකන්දා ා මනස්, ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0717901526/0112613661 

ා ේ.වච්.දම,න් ම මි, ගණකාධිකාන් 0777833974/01122606716 

මක.ජී.ා පා ්යරා ම,ා ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0778862767/0112616326 

මම්.ටී.සී.ආ්ය.ා ශශය සප්රි, ම,ා පන්පාාන නිළධ්ාරී 07144419246/0112617927 

මන්.පී.මකස්ස්ථ මි, පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0713504115/01122616826 

මන්.මස්ථ ස්ාගන්කා ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0714441758 

මා නෝිා ා පා ්යරා මි, ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0718106797 

ටී.ඩී.ි,ඒ්යධ්න ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0715236788/0112620320 

 

 

ා හෝමාගම ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

ජි.මස්ථ.ා ක්.කන්නන්ගර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0776029956/011285567 
ආ්ය.මම්.ා ක්.ගාංගා ස්ාංජීඒනී ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718365981/0112855968 
මච්.ඩි.මනුරුශධිකා ගණකාධිකාන් 0112857607 
ිළ.ජි.ආ්ය.ප්රි,ාංගනී ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0711115682/0112895400 
ඩි.ඩි.මස්ථ.ාන්්රකාන් ම පන්පාාන නිළධ්ාරී 0112894320 
ජි.රුඒන්  මාක පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0755242416/0112052198 
ව.ස්.ා ක්.ා පා ්යරා ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0710155164 
මා නෝන් පලිහක්කාර ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0714473580 
ිළ.මම්.ගාප්පත් ම ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0766240185 
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පාදුක්ක ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

මච්.ා හ ඒා ව ප්රාා ශීය, ා කකම් 071-4470397 
ිම.ව.ඩි.චින්්ක ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0714470397/0112858199 
ිළ.ඩි.ආ්ය.ප්රා බෝධ්නී ගණකාධිකාන් 0718414421 
නිාාංගා ස්ාමලී ස්ම්පත් ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0774835123 
ජි.ජි.ගී්ානාලි ාන්්ර මාක පන්පාාන නිළධ්ාරී 0717975120 
ිළ.ආ්ය.මීය පාඒා පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0718013737/0112858198 
මාංගලිකා මා නෝහාන් ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0718098689 
ධ්ම්මිකා ස්ථඒ්යණීයලි ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0718224123/0112858198 
 ක.ආ්ය.ප්රි,ානි සුස්න්්ා ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0718616429/0112858198 

 

 

සි්ාඒක ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

වමස්ථා ක් දිකහානී ප්රාා ශීය, ා කකම් 071-8235547 
මච්.ව.මස්ථ.ජිස්න්් ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0777668236 
 ක.ඩි.මදින්සිාංහ ගණකාධිකාන් 0718044553 
ිළ.ඩබ්.ීමරසිාංහ ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0776920876 
ව.ව.ිළ.ා ක්.ා පා ්යරා පන්පාාන නිළධ්ාරී 0711969564 
මච්.ව.මස්ථ.මන්.ා රොද්රිගූ පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0718433620 
ිම.ස්.ීමරසූන්, ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0718028557 
ා මොනිකා මතුරලි, ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0718585228 
සුනික මා බ්ධීර ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0714204923 

 

 

 

 

 

 

ා කා ළොන්නාඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

සුගත් සිසිර කුමාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0718460344 
ඩබ්.මම්.මන්.මක.පී.ා ක්.ඒාස්ා ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකම් 0716609204 
මන්.ඩී.ද ා ස්ොයිස්ා ගණකාධිකාන් 0716896203 
මස්ථ.පී.ා ස්නරත් ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0776096236 
මච්.ව.මැ කකඩා පන්පාාන නිළධ්ාරී 0776739566 
ඩී.ඩී.කුාරත්න පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0713490346 
මන්.මස්ථ.රාිපක්ෂ ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0714441758 
මස්ථ.ඩී.මස්ථ.මාංගලිකා ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0717810266 
මම්.ඩබ්.ඩී.ශ්රි,ානි ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0714446310 
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ශ්රී ි,ඒ්යධ්නර්ර ා කෝමේා මේ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර දුරකාන මාංක, 

මමක මදින්සූන්, ප්රාා ශීය, ා කකම් 0714468524 
ජී.ජී.ඩී. නදීකා ගණකාධිකාන් 0712497094/0112863270 
ආ්ය.මක.සුනී්ා ස්හකාර මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0718401080/0112883207 
මක.ඒස්න්්ා කුාතුාංග පන්පාාන නිළධ්ාරී 0777934607/0112863071 
මම්.මමරසින් පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0718098655/0112863508 
දිස්ථනා ප්රස්ාංලිකා ඒනි්ා ක යුතු නිළධ්ාරී 0718293250 
ස්නත් දාබා ්ය ළමා හිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0714486597 
මස්ථ.ප්රස්ාංගිකා ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0714062685 
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ිමුමෙ 03 

දේකොළඹ දිස්ථත්රි්ව ාෙ ළධළධා/ න්දේේ විස්ථ ර 

කැස්ථබමව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

ා ක්.ව.කමක ම,ා ාම නිළධ්ාන් 
ා බොරාැස්ථගමුඒ නැා ගනහිර 

- ව 533 
0714441786 

ා ක්.මන්.ඩි.ප්රභාෂිනි මි, ාම නිළධ්ාන් 
ා බොරාැස්ථගමුඒ බ හිර සි -  
533 මෆථ 

0713502311/0772836
397 

ා ක්.මන්.ඩි.ප්රභාෂිනි මි, ාම නිළධ්ාන් 
ා බොරාැස්ථගමුඒ බ : ව - 
533 ිම(ඒැ.බ) 

0713502311/0772836
397 

ආ්ය.ටී. ස්ජි්ා නිා රෝෂණි ා පා ්යරා මි, ාම නිළධ්ාන් 
ා බොරාැස්ථගමුඒ නැා ගනහිර 

ිම-533ඩි 
0112517356/0714420

026 

ිළ.මච්.මස්ථ.ා ක්.චුාඒාංශය ස ම,ා ාම නිළධ්ාන් 
ා බොරාැස්ථගමුඒ බ හිර ිම- 
533 ඊ  

0112708710/0711533
440 

මන්.ඩී.මනම්ා ප්න් ා ම, ාම නිළධ්ාන් රත්්නිළ ක, - 533ව  
0112700507/0714850

901 

දුලීකා මතුා කෝරළ මි, ාම නිළධ්ාන් මා ගොඩඒත්් - 533 සී 
0112516549/0714480

746 
ා ක්.ඩි.හන්ස්ථාන්්ර ම,ා ාම නිළධ්ාන් පැිළලි,ාන බ හිර - 535  0718428621 
මච්.පී.ාම්බ්රම් ා ම, ාම නිළධ්ාන් ා බකාන්ස්ා - 535 ව  0719510704 

මච්.මච්.ා ක්. ා හ ඒාඒස්ම්  ා ම, ාම නිළධ්ාන් 
පැිළලි,ාන නැා ගනහිර - 
535 සී  

0772342224 

ජි.යු.මම්.ාාංකාදි රාිපක්ෂ මි, ාම නිළධ්ාන් 
දිවුකිළ ක, නැා ගනහිර - 535 
ඩී 

0714402901/0786327
472 

මස්ථ.ිළ.මක.ා ක් ප මරණ මි, ාම නිළධ්ාන් දිවුාිළ ක, බ හිර - 535 බී 0718474005 

මස්ථ.ිළයුමාලි මැන්දිස්ථ ා ම, ාම නිළධ්ාන් ඒෑඒා නැා ගනහිර - 562  
0713504217/0779490

103 
ඒයි.මම්.මස්ථ.මස්ථ.පශමසින් ම,ා ාම නිළධ්ාන් ඒෑඒා බ හිර - 562 ිම  0713976781/5754270 

මස්ථ.ව.ව. ස්ා ේරත්න ම,ා ාම නිළධ්ාන් 
සුඒාරා පොා නැා ගනහිර - 
562 ව 

0759825984/2706947 

ිළ.ඩි.මන්.මධුමාලි මි, ාම නිළධ්ාන් සුඒාරා පොා බ හිර - 562 සි 
0112619757/0719894

426 

මම්.මක.මන්.මස්ථ.දම,න් ම ා ම, ාම නිළධ්ාන් හැඩිගම - 563 
0112707539/0718081

032 
මන්.ඩි.මරන්දි ගිම්හානි මි, ාම නිළධ්ාන් දැක්ර බ හිර - 564 0715158725 

ව.ව.සී.රූපා ස් න ම,ා ාම නිළධ්ාන් දැක්ර නැා ගනහිර - 564 ව 
038223346/07772478

06 

ඩි.සි.ආ්ය.මකකාන් ම මි, ාම නිළධ්ාන් බ කැත්්ර උතුර - 565  
0723483292/0112604

354 

 ව. ක.කුමුදු මනුරුශධිකා මි, ාම නිළධ්ාන් බ කැත්්ර දකුණ - 565 ව 
0718084880/0717126

464 

මම්.ා ක්.නිහාක ගුණා ස් න ම,ා ාම නිළධ්ාන් දම්ා ප් - 566 
0711033086/0777247

806 
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ව.මම්.මජිත් කුමාර ප්රනාන්දු ම,ා ාම නිළධ්ාන් මඩපා් - 567 0714418430 
මන්.ජි.ව.මන්.ඒ්යණකුාසුන්, ම,ා ාම නිළධ්ාන් ා මොරැඳ - 568  0714451534/2838756 
ඩබ්.ව.ඩී.ිළ.යූ.කුමාර ම,ා ාම නිළධ්ාන් නිවුන්ගම - 568 ව 2837991/0717947110 

ිළ.ඩි.මහින්දරත්න ම,ා ාම නිළධ්ාන් 
මාකන්දන නැා ගනහිර - 
569 

0715702750/0113170
450 

ඩිම.ව.ව.ව.බන්ධුා ප්ර ම ම,ා ාම නිළධ්ාන් මාකන්දන බ හිර - 569 ව 
0112702684/0726169

379 

 ක.මස්ථ.මස්ථ. රුා බ්රු ා ම, ාම නිළධ්ාන් හකිළ  - 570 
0717275913/0713504

152 

රමණි මකස්ස්ථ මි, ාම නිළධ්ාන් ා හොා ්යතුඩුඒ - 571 ව 
0112703881/0714480

753 

මම්.ව.මස්ථ.ආ්ය.කුාසුන්, ා ම, ාම නිළධ්ාන් කැස්ථබෑඒ උතුර - 572 
0112838756/0713504

167 

ඊ.ව.සුනික ම,ා ාම නිළධ්ාන් කැස්ථබෑඒ දකුණ - 572 ව 
0112704958/0714420

037 

ශ්රි,ානි ස්ා ේසිාංහ මි, ාම නිළධ්ාන් 
කැස්ථබෑඒ නැා ගනහිර - 572 
ිම 

0113160332/0771519
753 

පී.මයි.මාංජුා ා පා ්යරා ම,ා ාම නිළධ්ාන් ා කොළමුන්න - 573 
0112706947/0772522

166 
මන්.ජී.සිසිර කුමාර ම,ා ාම නිළධ්ාන් මාම්ා ප් බ හිර - 574 0714409565 

ඩි.ඩි.ා ක්.මයි.උද,ාංගිකා මි, ාම නිළධ්ාන් මාම්ා ප් උතුර - 574 ව  
0778856410/0113097

648 
ා ක්.ව.සි මා නෝන්කා මි, ාම නිළධ්ාන් ස්ශය සථඒකාාඒ - 574 ිම 0713502543 
ව.ජි.ර්ෂථපා කුමාන් මි, ාම නිළධ්ාන් මාම්ා ප් දකුණ - 574 සි 0718436201 
ිම.ිළ.මයි.ිළ.ි,ස්ක්රම ම,ා ාම නිළධ්ාන් මාම්ා ප් නැා ගනහිර - 574 ඩි  0717534370/2608087 
මච්.මච්.ව.බණ්ඩාර ම,ා ාම නිළධ්ාන් ා බෝකුන්දර - 575 0718373527 

ඩබ්.ව.ඩී.නිමකසින් ම,ා ාම නිළධ්ාන් තුම්ා බෝස්ා බ හිර - 576 0714409618 

ඩි.ජි.ාක්මාක ා පා ්යරා ම,ා ාම නිළධ්ාන් 
තුම්ා බෝස්ා උතුර - 576 ව 
(ඒැ.බ) 

0714466221 

ඩි.ජි.ාක්මාක ා පා ්යරා ම,ා ාම නිළධ්ාන් තුම්ා බෝස්ා දකුණ - 576 ිම  0714466221 

දිකරුක් මිලින්ද ම,ා ාම නිළධ්ාන් ා ේරහැර උතුර -  577 
0714402901/0776202

350 

මස්ථ.මස්ථ.කන්නන්ගරා ව ම,ා ාම නිළධ්ාන් 
ා ේරහැර දකුණ - 577 
ව(ඒැ.බ.) 

0112517639/0718043
059 

මස්ථ.මස්ථ.කන්නන්ගරා ව ම,ා ාම නිළධ්ාන් ා බෝධිරාිර්ර - 577 ිම 
0112517639/0718043

059 
මච්.ජි.සි.ාක්මාලි මි, ාම නිළධ්ාන් කටුඒාඒා උතුර - 578 0719336335 

මම්.ඩි.මච්.සුද්යශය සනි මි, ාම නිළධ්ාන් කටුඒාඒා දකුණ - 578 ව 0714493841 

ිළ.ටී.මස්ථ.ා පා ්යරා මි, ාම නිළධ්ාන් නිාම්මහර - 579  0779342739 

ා ක්.ඩි.මමරසින් ම,ා ාම නිළධ්ාන් කාලි,ම්මහර - 580 0752311712/3162140 

ව.ව.මන්.මා බ්සිාංහ  මි, ාම නිළධ්ාන් නිඒන් මඩි, - 580 ව 0775475973 

ඊ.ඒයි.ා ගොරකිළ ක, ම,ා ාම නිළධ්ාන් ඇරැේඒා නැා ගනහිර - 581 
0112700494/0779828

170 

ප්රි,න්් ඒරුස්ස්්ාන ම,ා ාම නිළධ්ාන් ඇරැේඒා බ හිර - 581 ව 0716324224 
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මච්.ව.ිළ.සි.ි, මාක ම,ා ාම නිළධ්ාන් බාංගාාඒත්් - 581 ිම  0714409540/3162140 

මච්.ා ක්.ා ක්.ා ක්.මදින්සිාංහ මි, ාම නිළධ්ාන් රත්මකා දණි, - 581 සී  0713504341 

ා ක්.මක.ආ්ය.ා හ ම කුමාන් මි, ාම නිළධ්ාන් ඇරැේඒා උතුර - 581 ඩි 
0115682940/0716449

747 

මස්ථ.පී.ා ක්.මහලි,නා ව ම,ා ාම නිළධ්ාන් මහකඒරාඒ - 581ඊ 
0112708252/0729626

949 

ඩි.ිළ.ිළ.මමරසිාංහ මි, ාම නිළධ්ාන් පැාැන්ඒත්් උතුර - 582 
0112700613/0722448

483 

 ක.මස්ථ.ා නරාංිාා නානා,ක්කාර මි, ාම නිළධ්ාන් 
පැාැන්ඒත්් බ හිර - 582 
ව 

0713513804/0713504
329 

ඒස්න්් කුමාර ා පා ්යරා ම,ා ාම නිළධ්ාන් 
පැාැන්ඒත්් නැා ගනහිර - 
582 ිම 

0714441769 

මැණික් ා ස්නස්ා ව මි, ාම නිළධ්ාන් මකුළුදුඒ - 583 
0719612333/0714995

002 

ජී.ඩී.සී.ප්රි,ද්යශය සනී මි, ාම නිළධ්ාන් පලිා ගදර - 583 ව 
0113130283/0728240

918 

ඩී.ා ක්.ආ්ය.ඩී.පී.ගුණ මාක මි, ාම නිළධ්ාන් ා ගොරකිළ ක, - 584 
0112700393/0719436

681 

ඩි.ා ක්.ඩි.කරුණාරත්න ම,ා ාම නිළධ්ාන් නාම්පමුණුඒ - 584 ව 
0112701299/0718328

344 

ව.ව.රාංජිත් ි,න්් ම,ා ාම නිළධ්ාන් ා හොන්නන්්ර උතුර - 585 0115785659 

මන්.සී.හාා බොඩුඒ මි, ාම නිළධ්ාන් 
ා හොන්නන්්ර දකුණ - 585 
ව 

0776196003/0112702
566 

ශ්රි,ානි ස්ා ේසිාංහ මි,( ඒැ.බ) ාම නිළධ්ාන් මාස්ත්්ර දකුණ - 586 
0113160332/0771519

753 

ඊ.ව.ඩී.ටී.කාාංානා මි, ාම නිළධ්ාන් මාස්ත්්ර උතුර - 586 ව 0715543974 

ජි.ස්.රුෂානි ්ක්ෂිාා මි, ාම නිළධ්ාන් බටුඒන්දර උතුර - 596  
0755949477/0729488

544 

මස්ථ.මම්.මස්ථ.දීප් ම කුමාන් මි, ාම නිළධ්ාන් බටුඒන්දර දකුණ - 596 ව 
0382292141/0718327

948 

ජි.මච්.ජි. ක.නිා රෝධ්නී ා මා නස්, ාම නිළධ්ාන් ිඹුරලි, - 597 
0112707123/0711640

924 

ව.ීම.ාාන්දනී බන්ධුඒ්යධ්න ා ම, ාම නිළධ්ාන් කහා පොා - 598 
0112702099/0714436

709 

දුාාංිලි කුමාන් මි, ාම නිළධ්ාන් ා රජිා ඩ්කඒත්් - 598 ව  0713504343 

 ක.ඩි.ාමින්ද ප්රි,තුෂාර ම,ා ාම නිළධ්ාන් ා පොකා හ න- 598 ිම 
0722441753/0112706

598 
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ා හෝමාගම ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 
ආ්ය.ව.රණසි ස්ඳමාලි මහත්මි, ාම නිළධ්ාන් 446 ආ කගා නැා ගනහිර 0712929857 

ආ්ය.මම්.ඩී.මස්ථ.රණතුාංග ම,ා ාම නිළධ්ාන් 446 ව ආ කගා බ හිර 0716214787 

ා ේ.ව.ආ්ය.දිකරුක්ෂි මි, ාම නිළධ්ාන් 447 මීය ා ගොඩ උතුර 0718427052 
ා ක්.ව.සී.කුමාරා ව ම,ා ාම නිළධ්ාන් 447 ව මීය ා ගොඩ දකුණ 0718427042 

නදුන්ෂා ා ේ. මත්්නා,ක  ාම නිළධ්ාන් 447 බී පානළුඒ 0717491997 

මච්.ජී බන්දුාා ස් න ම,ා ාම නිළධ්ාන් 447සී ගැහැණුඒා 0713491941 
මච්.ජී.බන්දුාා ස් න ම,ා ාම නිළධ්ාන් 448 ඒ රැක දකුණ 0718231418 

ඩී.ආ්ය.ටී.මත්්නා,ක ම,ා ාම නිළධ්ාන්  448 ව ඕස් කගම 0728025491 

මස්ථ.ඩී.ආ්ය.හාංස්කා ා ස්න්දනා,ක  ාම නිළධ්ාන් 448 බී ඒ රැක උතුර 0728960982 

මක.ඩී.මම්.මම්.ලි,නා ව මි, ාම නිළධ්ාන් 448 සී කුරුඳුඒත්් 0718048245 
ව.ඩබ්.ස්න්දනා,ක මහත්මි, ාම නිළධ්ාන් 449 ික්ර 0714703489 

ධ්ම්මික කරුණා මාක ම,ා ාම නිළධ්ාන් 450 බ ඒා 0718103908 

ධ්ම්මික කරුණා මාක ම,ා  ාම නිළධ්ාන් 450ව ඒකිළ  0718103908 

ා ේ.ා බෝා ගොඩා පොා මහ්ා ාම නිළධ්ාන් 451 ා හ න්ිළ  0718173319 

ව.ඩී.සී.ප්රි,ද්යශය සනී මරාංගා මි, ාම නිළධ්ාන් 481 හබරකඩ උතුර 0718427031 

මයි.මක.ගාංකන්ද ා ම, ාම නිළධ්ාන් 481 ව මුකා කගම දකුණ 0718427018 
මම්.ඩී.ීම.ා පා ්යරා ම,ා ාම නිළධ්ාන් 481 බී හබරකඩ දකුණ 0713491887 

මස්ථ.ා ක්.මච්.ගමා ව මි, ාම නිළධ්ාන් 481 සී බරකඩඒත්් 0718427017 

මයි.මස්ථ.බාිළ ක, ම,ා ාම නිළධ්ාන් 481 ඩී මුකා ාගම උතුර 0777614653 
ඒයි.ඩී.බමුණුආරච්චි මි, ාම නිළධ්ාන් 482 පනාා ගොඩ බ හිර 0713365738 

ඩබ්.ජී.කී්ය ම ඒස්න්් කුමාර ම,ා ාම නිළධ්ාන් 482 ව පනාා ගොඩ නැා ගන 0718099939 

මක.ව.ආ්ය.රණසිාංහ ම,ා ාම නිළධ්ාන් 482 බී පනාා ගොඩ නගර, 0711516372 

මම්.පී.මස්ථ.ා මොරිළ ක, ම,ා ාම නිළධ්ාන් 482 සී ා හ නඒත්් 0714396604 
ා ක්.මස්ථ.මස්ථ.මස්ථ.කුමාර මහ්ා ාම නිළධ්ාන් 482 ඩී නාඒාමුකා 0719311521 

සුනික ගමා ව ම,ා ාම නිළධ්ාන් 482 ඊ මීය ගස්ථමුකා 0713058035 

මස්ථ.ආ්ය.ලි,නා ව ම,ා ාම නිළධ්ාන් 483 ා ගොඩගම උතුර 0712911991 
පී.ඈපාසිාංහ ම,ා ාම නිළධ්ාන් 483 ව ා ගොඩගම දකුණ 0715218516 

ාන්්රා්ා කන්දා ව මි, ාම නිළධ්ාන් 484 ිළ කපන උතුර 0717286617 

මම්.මච්.මම්.මස්ථ.රුඒන් කුමාර ාම නිළධ්ාන් 484 ව ිළ කපන දකුණ 0776381336 
ා ක්.ව.මකලිකා මහත්මි, ාම නිළධ්ාන් 484 බී ිළ කපන නගර, 0710155217 

පී.සී.ාක්මාලි ා පා ්යරා ා මනස්, ාම නිළධ්ාන් 484 සී ා දොාා හ න 0713708974 

බී.ා ක්.ස්මනි මි, ාම නිළධ්ාන් 484 ඩී කඳනඒත්් 0715535819 
මච්.මස්ථ.ප්රි,ද්යශය සනී මි, ාම නිළධ්ාන් 484 ඊ සුඒර්බුදුගම 0718428729 

බී.මම්.සුා ාෝානා ස්ඳමාලි මි, ාම නිළධ්ාන් 484 මෆථ කින්ා බ්න්,කැා ක 0728202197 

මච්.ඩී.ාලි්ා රාංිනී මි, ාම නිළධ්ාන් 484 ජී ප්රස්න්නර්ර 0713492332 

යූ.සී.ි,ඒ්යධ්න ම,ා ාම නිළධ්ාන් 485 මාඒත්ගම 0777623115 
ඊ.මම්.ආ්ය.වකනා,ක මි, ාම නිළධ්ාන් 485 ව උඩුඒන 0711195450 

ටී.මම්.ස්න්ධ්යා ාක්ෂි්ා මි, ාම නිළධ්ාන් 486  ා හෝමාගම උතුර 0714435763 

ඩබ්.ජී.කී්ය ම ඒස්න්් කුමාර  ාම නිළධ්ාන් 486 ව ා හෝමාගම නගර, 0718099939 
ටී.ව.ාාමිණී ගුණරත්න මි, ාම නිළධ්ාන් 486 බී ා හෝමාගම බ හිර 0711006872 

පී.මම්.මස්ථ.ප්රි,රාංිනී මි, ාම නිළධ්ාන් 486 සී ගාස්ාඒත්් උතුර 0718392861 

ඩබ්.ව.ඩි.ඒයි.ාක්ෂාන් ම   ාම නිළධ්ාන් 486 ඩී ා හෝමාගම නැ. 0712570153 
රාංජිත් රත්නසින් ්ාාා කොටුන  ාම නිළධ්ාන් 486 ඊ කටුඒාන 0715683308 

ව.මච්.ඩබ්.ගුණඒ්යධ්න මි, ාම නිළධ්ාන් 486 මෆථ ා හෝමාගම දකුණ 0716376802 

මක.සී.ස්න්දයා සිා වරා මි,. ාම නිළධ්ාන් 486 ජී ගාස්ාඒත්් දකුණ 0778145975 
ා ක්.පී.සින්මක ම,ා ාම නිළධ්ාන් 499 හින්ිළ ක, 0714460484 
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මච්.පී.මාානී ා හ මා්ා මි, ාම නිළධ්ාන් 499 ව නි,ඳගා 0779505274 

ව.ව.මච්.ාක්ෂථමීය  කුමාන් මි, ාම නිළධ්ාන් 500 බ්රාහථමණගම 0718047292 

මච්.සී.සුභාෂිනී පීන්ස්ථ මි, ාම නිළධ්ාන් 500 ව මාඹුකා ගොඩ 0712440331 

ා ක්.ාක්මාලි හාා බොඩුඒ මි, ාම නිළධ්ාන් 587 මත්ා ත්ා ගොඩ බ හිර 0713491925 

ඩබ්.මම්.පී.ව.දම,න් ම මි, ාම නිළධ්ාන් 587 ව මත්ා ්ා ගොඩ මධ්යම 0775161714 

ා ක්.මම්.්නුිා කුමාන් බාංඩාර ාම නිළධ්ාන් 587 බී මත්ා ්ා ගොඩ මධ්යම 0778983775 
මච්.මම්.ාසුරු මනුරාධ් ම,ා ාම නිළධ්ාන් 587 සී මත්ා ්ා ගොඩ නැග. 0711425245 

ව.පී.රුඒන් ස්ක්රම ම,ා ාම නිළධ්ාන් 588 කින්ගම්පමුණුඒ 0719278575 

ව.ව.මස්ථ.මස්ථ.මමරසිාංහ මි, ාම නිළධ්ාන් 589 දි,ගම නැා ගනහිර 0770399475 
ආ්ය.මම්.ඩී.ජී.ා ක්.රාිසිාංහ මි, ාම නිළධ්ාන් 589 ව දි,ගම බ හිර 0718427024 

බී.ා ක්.ව.කුමාරසින් ම,ා ාම නිළධ්ාන් 590 මාගම්මන  නැා ගනහිර 0777172734 

මස්ථ.පී.ා ක්.මාබඩස්ාා ව ම,ා ාම නිළධ්ාන් 590 ව මාගම්මන බ හිර 0713494142 
බී.ව.මම්.ස්මුක් ම ා ම, ාම නිළධ්ාන් 590 බී දීපාංා ගොඩ 0718428758 

ඩබ්.ව.ආ්ය.කුමාර ම,ා ාම නිළධ්ාන් 591 සිශදමුකා උතුර 0718355458 

ජී.දුෂථමන්් ීමරඒාංශය ස ම,ා ාම නිළධ්ාන් 591 ව කුඩමාදුඒ 0729827400 

ඩබ්.ව.ආ්ය.කුමාර ම,ා (ඒැ.බ.) ාම නිළධ්ාන් 591 බී සිශදමුකා දකුණ 0718355458 

ආ්ය.ව.ඩී.කිළා ස්්යජිත් මහ්ා ාම නිළධ්ාන් 591 සී කිතුාා හ න 0714428095 

පී.ඩී.පී.ි,ා ස් කර මි, ාම නිළධ්ාන් 591 ඩී ස්ාංඝාරාම 0718427041 

මන්.ඒජිරා ස්දමාලි මි, ාම නිළධ්ාන් 592 සි,ඹාා ගොඩ උතුර 0779844297 
ාන්්රසින් ා ක්.ලි,නා ව ම,ා ාම නිළධ්ාන් 592 ව සි,ඹාාා ගොඩ දකුණ 0777325721 

ඩබ්.මම්.ටී.ාාන්දනී ස්ා ේා කෝන්  ාම නිළධ්ාන් 593 ඒෑ්ර 0718325981 

මචිනි ාා ්යෂා ස්්ාන ාම නිළධ්ාන් 593 ව න්ාාඒා 0718427049 
මන්.පී.ි,ා කොඩි මි, ාම නිළධ්ාන් 594 මම්බාන්ා ගොඩ 0714435728 

මන්.පී.ි,ා කොඩි මි, ාම නිළධ්ාන් 595 ා හරලි,ාඒා 0714435728 

ා ක්.ජී.ඩී.ාමින්ද ම,ා ාම නිළධ්ාන් 599 පාාගම 0718832333 
යූ.ඩී.ඥාණ මාක ම,ා ාම නිළධ්ාන් 600 උන්දුරුා ගොඩ 0779844297 

ා ක්.ිනක මදුරප්ා පරුම ම,ා ාම නිළධ්ාන් 601 ා ඒනිඒැකා කොා 0718045785 

ඩබ්.මම්.ාානි නිරාංිාා මි,  ාම නිළධ්ාන් 602 කහතුඩුඒ උතුර 0712628111 

ීම.පී.න,නා ා රෝහිණී මි, ාම නිළධ්ාන් 602 ව කහතුඩුඒ දකුණ 0767852129 
ඩබ්.මම්.ාානී නිරාංිාා මි, ාම නිළධ්ාන් 602 බී කහතුඩුඒ බ හිර 0712628111 

ඩබ්.ඩී.ගාමිණී ම,ා ාම නිළධ්ාන් 602 සී කහතුඩුඒ නැා ගන. 0718584385 

ටී.ඩබ්.ටී.නිකමිණි මි, ාම නිළධ්ාන් 603 කින්ඒත්තුඩුඒ උතුර 0715775811 
ා ක්.මස්ථ.ි,ස්ාාක ම,ා ාම නිළධ්ාන් 603 ව කින්ඒත්තුඩුඒ දකුණ  0755476087 

ඩබ්.ඩී.ගාමිණී ම,ා ාම නිළධ්ාන් 603 බී කිතුාස්ා 0718584385 

ව.ව.මම්.ඩී.රත්නකුමාර ම,ා ාම නිළධ්ාන් 603 සී මූණමා ක ,කහළුඒ 0722753211 
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මහරගම ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

කරුණාරත්න ාම නිළධ්ාන් 493 ්ාඒතුා ගොඩ 0722507111 
ප්රස්න්න ාම නිළධ්ාන් 493 ව ්ාඒතුා ගොඩ බ හිර 0776588545 
ස්මන් කුමාන් 

ාම නිළධ්ාන් 
493 බී ්ාඒතුා ගොඩ 
නැා ගනහිර 

0778551640 

ස්ි,ඒ්යධ්න මි, ාම නිළධ්ාන් 496 ා කොමේ ාඒ දකුණ 0710944655 
නිර්ලි මි, 

ාම නිළධ්ාන් 
496 ව ා කොමේ ාඒ 
නැා ගනහිර 

0710539044 

ඒ්යණසින් ම,ා ාම නිළධ්ාන් 496 බී ා කොමේ ාඒ නගර, 0714441364 
ගුණරත්න ම,ා ාම නිළධ්ාන් 496 සී ා කොමේ ාඒ උතුර 0728272646 
උඩුගම මි, ාම නිළධ්ාන් 496 ඩී ා කොමේ ාඒ බ හිර 0713499208 
නිාන් ම මි, ාම නිළධ්ාන් 496 ඊ ලි,න්ා ගොඩ 0713499390 
ප්රදීිළකා ප්ර,ද්යශය සනී ාම නිළධ්ාන් 497 රුක්මා ක බ හිර 0710944657 
ධ්්යමා ස් න මි, 

ාම නිළධ්ාන් 
497 ව රුක්මා ක 
නැා ගනහිර 

0713498905 

ධ්්යමා ස් න මි, 
ාම නිළධ්ාන් 

497 බී රුක්මා ක 
නැා ගනහිර 

0773953538 

ස්ා ේසුන්දර මි, ාම නිළධ්ාන් 498 ව මාකුඹුර උතුර 0714441369 
ා කොළඹා ව මි, ාම නිළධ්ාන් 498 බී මාපා බ හිර 0773953538 
මකාඒාරච්ච් මි, ාම නිළධ්ාන් 498 සී මාකුඹුර දකුණ 0711699357 
ඒාස්නා ස්මන් මකා ාම නිළධ්ාන් 523 මින්හාන උතුර 0710944651 
කුමුදුා්ා ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 523 ව මින්හාන දකුණ 0713376123 
ප්රදීිළකා මයුන් ාම නිළධ්ාන් 524 මාදිා ඒා 0713499424 
පනාා ගොඩ මි, ාම නිළධ්ාන් 524 ව ප්රග මර්ර 0772763116 
මරාංගනී ා මනස්, ාම නිළධ්ාන් 525 ්ාපත්ිළ ක, 0715115396 
බුශධික ම,ා 

ාම නිළධ්ාන් 
525ව උඩහමුකා 
නැා ගනහිර 

0785745487 

ස්මන්ා්ා මි, ාම නිළධ්ාන් 525 බී උඩහමුක බ හිර 0718573976 
දිස්ානා,ක ා මනස්, ාම නිළධ්ාන් 426 බී ගාංා ගොඩස්ා දකුණ 0773241131 
ා පා ්යරා ම,ා ාම නිළධ්ාන් 526 සී ස්ා ේරාම 0722930799 
දිා න්ෂථ කුමාර ාම නිළධ්ාන් 526 ඩී.ිම්බුගස්ථමුකා 0755313921 
නිමක ම,ා ාම නිළධ්ාන් 527 නාස්න්න 0715638880 
උපාලි ි,රත්න ාම නිළධ්ාන් 527 ව ප මරා ගොඩ 0715638880 
දීපානි සින්ස්මා ාම නිළධ්ාන් 527 බී මහරගම නැා ගනහිර 0719633043 
ා ස්නස්රත්න ාම නිළධ්ාන් 527 සී මහරගම බ හිර 0713498923 
ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 528 පමුණුඒ 0714930256 
ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 528 ව දඹා හ න 0714930256 
දිාානි ාක්මාලි ාම නිළධ්ාන් 529 ා පොකඒත්් 0767488668 
ස්මන්සින් ාම නිළධ්ාන් 529 ව ා දපානම 0755282844 
ද,ානන්ද ම,ා ාම නිළධ්ාන් 530 මහරගම නගර, 0773508180 
රාිපක්ෂ මි, ාම නිළධ්ාන් 531 පන්නිිළ ක, උතුර 0755572317 
ස්ජි් ීමරා ස් න ාම නිළධ්ාන් 531 ව පන්නිිළ ක, දකුණ 0713568700 
ා ක්ෂිකා ා මනස්, ාම නිළධ්ාන් 532 ා ගොඩිගමුන උතුර 0717500989 
තුෂාන් මි, ාම නිළධ්ාන් 532 ව ා ගොඩිගමුඒ දකුණ 0771225356 
කුාතුාංග ා මනස්, ාම නිළධ්ාන් 532 සී ඒත්ා ත්ා ගදර 0713278364 
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සී්ාඒක ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

මාංිලී ස්මරීමර ාම නිළධ්ාන්  425කනම්පැකා නැා ගනහිර 0782712757 
ආ්ය.ව.ඩි.ප්රි,න්් ාම නිළධ්ාන් 425කනම්පැකා බ හිර 0716237096 
ශ්රි,ාාාන්දනි ාම නිළධ්ාන්  ්ාඒකා ගොඩ 0774670911 
න,නා ි, මාක ාම නිළධ්ාන්  426 ව මුරු්ගම 0718133563 
ජි.ිළ.රාංජිත් ාම නිළධ්ාන් 427 වස්ාාාඒ 0770715060 
නිමක මා ශය සෝක ාම නිළධ්ාන් 427 බී පහාා කොස්ථගම  නැා ගනහිර 0712597724 
ාක්මිණි ස්ා ේා ස් කර ාම නිළධ්ාන් 427 බී පහා ා කොස්ථගම බ හිර 0775385808 
ආ්ය.ිළ.මස්ථ.රණසිාංහ ාම නිළධ්ාන්  428 ාහාා කොස්ථගම උතුර 0711423425 
ආ්ය.ජි.රණතුාංග ාම නිළධ්ාන් 428 ව මලුත් මම්බාම 0710801740 
ව.ව.ව.මස්ථ.මධිකාන් ාම නිළධ්ාන් 428 බී ාහාා කොස්ථගම දකුණ 0718428353 
ා රොහාන් ස්ලිගාදු ාම නිළධ්ාන් 428 සී මින්ස්ථ ඒත්් 0716681656 
ා.ව.ි, මාක ාම නිළධ්ාන් 429 ඇස්ථඒත්් උතුර 0713494896 
ර්බුදු නිශය සානි් ාම නිළධ්ාන් 429 ව හිගුරා 0777986172 
 ක.ව.මන්.ි, මාක ාම නිළධ්ාන් 429 බී මානකඩ 0718428358 
මක.මච්.සි.ඒනසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 429 සී ඇස්ථඒත්් දකුණ 0718505925 
ා ප්රමා ථු දනි ක්රිශය සාන් ම ාම නිළධ්ාන් 430 කඩුා ගොඩ උතුර 0774026901 
ආ්ය.ව.ා ක්.රත්මකා ගොඩ ාම නිළධ්ාන් 430 ව කඩුා ගොඩ දකුණ 0725923491 
නාානී ස්ක්රමසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 431 ර්ඒක් ිළ ක, 0716058705 
ර්දීපා ආන්,රත්න ාම නිළධ්ාන් 431වා ේරා ගොකා උතුර 0752259446 
දීපා  කකින් කුමාන් ාම නිළධ්ාන් 431 බී කින්ඒන්දා උතුර 0717278545 
නිඒන්් බමුණුසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 431 සී ර්ඒක්ිළ ක, දකුණ 0719951820 
මච්.ව.මන්.ගුණරත්න ාම නිළධ්ාන් 431 ඩී මා ගොඩගම 0775824002 
නිරාංිාා කුමාන් ාම නිළධ්ාන් 431 ඊ කින්ඒන්දා දකුණ 0710730680 
රාංජි ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 431 මෆථ ා ේරා ගොකා දකුණ 0718000501 
ා.මස්ථ.ස්ා ේරත්න ාම නිළධ්ාන් 432 මස්ස්ථස්ාා ේකා 0779371040 
ශය සානිකා ා ස්නස්රත්න ාම නිළධ්ාන් 432 ව කුඩගම 0719872286 
ස්ථඒ්යණා පරණස්්ාන ාම නිළධ්ාන් 432 බී සී්ාඒක 0777190415 
ා ක්.ව.මස්ථ.ප්රි,ාංකර ාම නිළධ්ාන් 432 සී උක්ඒත්් 0771343192 
ා.ා ක්.ජි.්ාගා ාම නිළධ්ාන් 432 ඩී ා කො හැර 0727372091 
මම්.ආ්ය.ා රොෂානි ස්ක්රමසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 432 ඊ ආරාධ්නා කන්ද 0714770431 
ක්රිස්ථ ක ි,රත්න ාම නිළධ්ාන් 432 මෆථ සී්ාගම 0772446054 
ා ක්.ව.මස්ථ ප්රි,ාංකර ාම නිළධ්ාන් 432 ජී මා ා පා දස් 0771343192 
පී.ඩී ඒත්ස්ාා ාම නිළධ්ාන් 432 ව ා ඒරළුිළ ක, 0772401005 
ඩි.සි.මම්.ගමා ව ාම නිළධ්ාන් 433 ා බොකා්ාඒ 0779336882 
නිලූෂි ස්කුන්්ාා ාම නිළධ්ාන් 435 කහ ිළ ක, 0725439352 
ස්රත් ස්මාීමර ාම නිළධ්ාන් 436 කලුමවගා 0757259741 
නිහාක ස්ා ේසින් ාම නිළධ්ාන් 435 ව ගිරාාඹුා 0716486898 
ඩබ්.ව.ඩි.ඒැලිකන්න ාම නිළධ්ාන් 436 ව සුදුඒැකා 0750406891 
ර්බුදු දිාාංක ාම නිළධ්ාන් 437 මාඒකගම 0715711121 
ඩි.ජි.ආ්ය.මිහිරාණි ාම නිළධ්ාන් 438 නින්ා පොා 0717561461 
ඩි.ආ්ය.ආ්ය.මුදලිා ව ාම නිළධ්ාන් 439 දිශා දණි, උතුර 0724976700 
ා ක්.ඩි.ඩි.ප්රි,නාත් ාම නිළධ්ාන් 439 ව දිශා දණි, දකුණ 0716486988 
ව.මක.මස්ථ.පත්මිණි ාම නිළධ්ාන් 440 ා නළුඒත්තුඩුඒ 0716492876 
ඩබ්.මම්.රසිකා හ්යෂණි ාම නිළධ්ාන් 440 ව බ්රැන්ඩි ගම්පා 0713942120 
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ජි.ිම. ක.ස්මරතුාංග ාම නිළධ්ාන් 441 මාඹුා 0716379840 
ා ක්.ා ක්.ාන්්රසින් ාම නිළධ්ාන් 441 ව කහා හ න 0716200342 
සි.මස්ථ.ා ස් නානා,ක ාම නිළධ්ාන් 442 ඒැලිකන්න 0776187425 
මක.ා ක්.ා ක්.රඛි්යා ාම නිළධ්ාන් 442 ව පඤථඤාගුා 0714356145 
ආ්ය.ිළ.ාස්න් ම ාතුරානි ාම නිළධ්ාන් 442 බී මාමාඒා 0776546748 

ජි.ජි.ිළයුමි ඒත්ස්ාා ාම නිළධ්ාන් 442 සී ාලුක් ිමස්  0718929487 
ිම.්නූිා ක්රිෂාන් ම ාම නිළධ්ාන් 442 ඩී ාහිරුගම 0724577530 
මමිා නිශය සාන්් ාම නිළධ්ාන් 442 ඊ ා කොස්ථඒත්් 0770745884 
ා ක්.මන්.ි,සිාංහ ාම නිළධ්ාන් 442 මෆථ දිගන 0711582382 
මස්ථ.මස්ථ.ිළ.කුමාර ාම නිළධ්ාන් 442 ජී පැකා පොා 0718428352 
මක.ව.මතුා කෝරා ාම නිළධ්ාන් 443 ාහා හාංඒැකා උතුර 0718118215 
ආ්ය.වස්හනි ස්ාංදීපනී ාම නිළධ්ාන් 443 ව පහත්ගම 0713229266 
ඩබ්.ස්භාෂනී ි,ා කොඩි ාම නිළධ්ාන් 444 ව මාඒ්ගම නැා ගනහිර 0713063552 
ජි.ව.සින්පාා ාම නිළධ්ාන් 444 බී තුාංනාන බ හිර 0777627074 

මයි.ආ්ය.මස්ථ.රාිපක්ෂ ාම නිළධ්ාන් 443 ඩී ි,ීමරා ගොඩ 0713494596 
ිළ.මස්ථ.ස්ජි් කුාරත්න ාම නිළධ්ාන් 443 බී හාංඒැකා නගර, 0778195408 
ාක්මිණී ා හමේ කආරච්චි ාම නිළධ්ාන් 443 සී ාහා හාංඒැකා දකුණ 0711536187 
උදි් ාෂාන් ි,න්් ාම නිළධ්ාන් 444 තුාංනාන නැා ගනහිර 0713027627 
මස්ථ.මස්ථ.ද,ාරත්න ාම නිළධ්ාන් 444 සී මාඒ්ගම බ හිර 0770621791 
ඩි.සි.ඩි.රූපසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 444 ඩී කූඩළුස්ා 0718419428 
ආ්ය.ව.ර්ෂථිළකා ාක්ෂාන් ම ාම නිළධ්ාන් 444 ඊ කුඩා කන්ද 0717404560 
ඩි.සි.මමරසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 445 ව ඒාේඒත්් 0722917107 
ජි.ස්.ව.ශය සියකාා ාම නිළධ්ාන් 445 පහා හාංඒැකා 0713884326 
 

 

කඩුා ඒළ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

මන්.සී.ඩබ්. ගුණා ස් කර  ාම නිළධ්ාන් 469 රණාා 0714476514 
බී.ව.ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 470 නඒගමුඒ 0718424162 
මකාක ආරාචි ාම නිළධ්ාන් 470 ව,නඒගමුඒ දකුණ 0716508894 

මම්.මන් හයාමලී ාම නිළධ්ාන් 471 ාහා ා බෝමින්, 0718180476 
සුබාියණි ස්මරා කෝන් ාම නිළධ්ාන් 471 ව ඒෑා ක් ඒත්් 0777753126 
බී.බී. මනුරුශධිකා  ාම නිළධ්ාන් 472 ව, පහාා බෝම්්ය, 0713490178 

ා ස් නාරත්න ාම නිළධ්ාන් 472. බී. පහා ා බෝමින්, 0712415315 
ා ක්.මස්ථ, බක්මීය  ඒැඒ ාම නිළධ්ාන් 473 ා කෝාාඒා 0718204813 

ආ්ය.වස්. රණීමර ාම නිළධ්ාන් 473 ව.කඩුා ඒා 0714439159 
ආ්ය.සී.උදුා ගොඩ ාම නිළධ්ාන් 474 ා හ ඒාගම 0772815734 
ආ්ය.සී.උදුා ගොඩ ාම නිළධ්ාන් 474 ව රවගහ ඒත්් 0772815734 
ීම.කක,ානි ස්ා ේතුාංග ාම නිළධ්ාන් 475 ඒැලිස්  0713491155 
ඩබ්.ජී.මක දීපානි ාම නිළධ්ාන් 475 ව මහා දනි, 0713491345 
මච්.ා ක්.රණසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 476 මාළා බ් නැා ගනහිර 0718204575 
මරුණ ශය සාන්් ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 476 ව මාාා ේ බ හිර 0723536312 
ා ක්.ා ේ.ශය සාන් ම ාම නිළධ්ාන් 476 බී මාාා ේ උතුර 0714441184 
සී.ා ක්.මා,ාදුන්න ාම නිළධ්ාන් 477 ්ාාංගම උතුර ව 0729574575 
පී.ීම.මම.පී.ාක්ෂථමන් ාම නිළධ්ාන් 477 ව, ්ාාංගම උතුර බී 0722955696 
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හදපාන්ා ගොඩ ාම නිළධ්ාන් 477 බී මුත්ා ්මේටුා ගොඩ 0724830470 
ා ේ.ඩී.සුන්ක ාම නිළධ්ාන් 477 සී ා පොතුමරාඒ 0785119573 
පී.චුලි් ාම නිළධ්ාන් 478 ්ාාා හ න උතුර 0723212364 
ජී.මස්ථ.කටුඒාඒා ාම නිළධ්ාන් 478 ව ්ාාා හ න දකුණ 0779481277 
ටී.ඩී.ස්ා ේසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 479 ි,ඒඩනගම 0772361811 
ටී.ඩී.ස්ා ේසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 479 ව පහාා ඒා 0772361811 
බී.දිස්ානා,ක ාම නිළධ්ාන් 479 බී ආසින් උ,න 0714484438 
ක්රිෂාන්් ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 479 සී ස්ක්රමසිාංහර්ර 0723643978 
දිලීප් සුා ්යන්්ර ාම නිළධ්ාන් 479 ඩී කුමාරා වඒත්් 0718012260 
ා ේ.ඩී.සී.ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 479 ඊ බ ා පෝ 0778512213 
ාන්්රානි  ාම නිළධ්ාන් 479 ෆථ මරුක්ිළ ක, 0774232425 
ආනන්ද ා ප්ර මසින් ාම නිළධ්ාන් 480 ඒැලිිළකාෑඒ 0715193579 
ාන්දික ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 480 ව දැඩිගම 0779040683 
ස්නී්ා මි, ාම නිළධ්ාන් 480 බී ඇිමකාා දනි, 0776752831 
ි, මස්ථස් ම,ා ාම නිළධ්ාන් 480 සී බා මේා ඒා 0726773270 
ප්රි,ඒාංශය ස ාම නිළධ්ාන් 487 හරුඒා 0717715144 
මාංජුාා රමණි ඩ,ස්ථ ාම නිළධ්ාන් 487ව ශය සාන්්ාා ාෝකගම 0713490158 
ස්මන්තී ඒසුන්දරා ාම නිළධ්ාන් 488 ා කොරා ්ො  0724883004 
ගුණදාස් ම,ා ාම නිළධ්ාන් 488 ව ඒැලිහිඳ 0775902204 
ි,සිාංහ මි, ාම නිළධ්ාන් 488 බී තුාංමඳා හ න 0724841648 
ා පා ්යරා මි, ාම නිළධ්ාන් 489 ා පෝා ්ය 0786951371 
ආනන්ද ම,ා ාම නිළධ්ාන් 489 ව ා බොරළුා ගොඩ 0728110264 
පත්මසින් ාම නිළධ්ාන් 490 මතුරුගින්, 0712932295 
ප්රි,රත්න මකලිකාරච්චි ාම නිළධ්ාන් 490 ව මතුරුගිර, දකුණ 0727119088 
උා ශියකා ාශය සානි ාම නිළධ්ාන් 490 බී ්කදි,ාඒා 0722186192 
ා පා ්යරා ම,ා ාම නිළධ්ාන් 491 කාපළුඒාඒා 0716933515 
ජීඒනී සුා ශියකා ාම නිළධ්ාන් 491 ඒකා පොා 0718965660 
ි,සිාංහ මි, ාම නිළධ්ාන් 491 බී ා කොටුා ේා ගොඩ 0777197546 
ා පා ්යරා ම,ා ාම නිළධ්ාන් 492 ශ්රී සුති මර්ර 0718012190 
ලි,නගුණඒ්යධ්න ාම නිළධ්ාන් 492 ව බත්්රමුකා 0772309022 

ා ස්ෝමරත්න ාම නිළධ්ාන් 492 බී බත්්රමුකා උතුර 0724264202 
කක,යාන මස්ථස් ාම නිළධ්ාන් 492 සී උඩුමුකා 0771374566 

ා ස්ොම්රත්න ාම නිළධ්ාන් 492 ඩී.රිමකඒත්් 0719854380 
ීමරඒ්යධ්න මි, ාම නිළධ්ාන් 494 ා හෝකන්දර උතුර 0712932295 

ගී්ානි උා ශියකා ාම නිළධ්ාන් 494 ව.ා හෝකන්දර නැා ගනහිර 0776110573 
,ාපා මි, ාම නිළධ්ාන් 494 බී.මරාංගා 0728839421 

කුා ්ය ම,ා ාම නිළධ්ාන් 494 සී ා හෝකන්දර දකුණ 0729198652 
ා ක්.රුදිගු ාම නිළධ්ාන් 495 ඒැකාාංගින්, 0724445324 

ගී්ානි උා ශියකා ාම නිළධ්ාන් 495 ව ඇඒන්ා හ න 0776110573 
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 මිමන්ගස්ථ,ා, ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

නම ාම නිළධ්ාන් ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

සුමනසින් ාම නිළධ්ාන් ා දම ා ගොඩ 071-2410274 

බණ්ඩාර ාම නිළධ්ාන් බ හිර පාමාංකඩ 071-3009490 

ි,සින් ාම නිළධ්ාන් කුරුදු ඒත්් 078-5298527 

වකනා,ක ාම නිළධ්ාන් ා කොකලුිළ ක, 071-6236328 
ි,සින් ාම නිළධ්ාන් ා බොරැකා දකුණ 078-5298527 

වකනා,ක ාම නිළධ්ාන් බම්බාිළ ක, 078-5298527 

ඒාස්නා ාම නිළධ්ාන් ඒැකාඒත්් දකුණ 071-8428675 

ර්ෂථප කුමාර ාම නිළධ්ාන් නැා ගනහිර පාමාංකඩ 071-8216823 
ිළ,ක ි,ස්ක්රම ාම නිළධ්ාන් හැේා ාොක්  වුන් 077-0706824 

රුඒන් ස්ා ේඒ්යධ්න ාම නිළධ්ාන් කිරුා 072-2898470 

රුඒන් ස්ා ේඒ්යධ්න ාම නිළධ්ාන් කිරුාපන 072-2898470 
ස්ාංි, ාම නිළධ්ාන් බ හිර කුප්ිළ,ාඒත්් 071-8487560 

ද,ාරාංිනී ස්ා ේසිාංහ ාම නිළධ්ාන් ඒනා් මුකා 071-4434358 

ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් ඒැකාඒත්් උතුර 072-4440313 
තුාරත්න ාම නිළධ්ාන්  මිමන්ගස්ථ,ා, 077-7848776 

ාා ්යෂා උදානි ාම නිළධ්ාන් ා ගෝ්මීය ර්ර 071-8265668 

ාා ්යෂා උදානි ාම නිළධ්ාන් උතුර ා බොරැකා 071-8265668 
ස්ාංි, ාම නිළධ්ාන් නැා ගනහිර කුප්ිළ,ාඒත්් 071-848756 

ා ක්.ා ේ.සී.රත්නා,ක ාම නිළධ්ාන් නාරාා හ න්ිළ  071-8428764 
 

 

රත්මාාන ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

ඩී.මස්ථ.මන් .ස්ා ේීමර ාම නිළධ්ාන් පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 0718217075 

යූ.ව.මන්.ප්රි,ද්යශය සනී ාම නිළධ්ාන් 547 මගුානාන උතුර 0773832526 

මම්.ආ්ය.ව.මම් ප්රි,න්ජිත් ාම නිළධ්ාන් 547 ව මගුාාන දකුණ 0711643219 

ව.ආ්ය.ා ක් ප්රනාන්දු ාම නිළධ්ාන් 548 කකා දමුකා 0723468416 

ව.සී.රුාක් ාම නිළධ්ාන් 548 ව ා ස්ොයිස්ාර්ර උතුර 0719661416 

ව.සී.රුාක් ාම නිළධ්ාන් 548 ව ා ස්ොයිස්ාර්ර දකුණ 0719661416 

මච්.මස්ථ ඩබ්.පීන්ස්ථ ාම නිළධ්ාන් 548 සී දහම්ර්ර 0759606069 

ඩබ්.මම්.රස්ාාංගලී ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 549 ා ්ගඒා දකුණ 0724418041 

ා ක්.ා ක්.ජී.මස්ථ.හාංසිකා ාම නිළධ්ාන් 549 ව ා බොරළුපන 0716281522 

ා ක්.යු.ඩබ්.ඩ,ස්ථ ාම නිළධ්ාන් 549 බී ා ්ාඒා උතුර 0712078007 

ා ේ.පී.මන්.ප්රස්න්න ාම නිළධ්ාන් 550 ාක්ෂප ම, දකුණ 0713500818 

බී.වස්.රත්නභාරතී  ාම නිළධ්ාන් 550 ව ාක්ෂප ම, උතුර 0713500912 

ා ේ.පී.මන්.ප්රස්න්න ාම නිළධ්ාන් 550 බී ාක්ෂාප ම මධ්යම 0713500818 

ආ්ය.මන්.ප්රනාන්දු ාම නිළධ්ාන් 551 කටුබැශද 0714405809 

ා ක්.ජී.මස්ථ.ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 551 ව ා මෝකා ප් 0712138655 

මස්ථ.ඩී.ජී.පී.ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 551 බී කුඩුඒාමුකා 0713501340 

මම්.මම්.මස්ථ.ප්රනාන්දු ාම නිළධ්ාන් 551 සී ා මොරටු මුකා උතුර 0716197725 

ව ප්රනාන්දු ාම නිළධ්ාන් 552 ාඩම  0778774804 

ඩබ්.ඩබ්.ව.ජී. ප්රනාන්දු ාම නිළධ්ාන් 552 ව උ,න දකුණ 0768792335 

මස්ථ.ාන්දන ප්රනාන්දු ාම නිළධ්ාන් 552 බී උ,න උතුර 0713501046 

ා ේ.ා ෆොන්ා ස් කා ාම නිළධ්ාන් 553 ා මොරටුඒැකා දතුණ 0759500519 
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ා කොළඹ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

ජී.ා්ා රාංිනී ාම නිළධ්ාන් ිළ ා කොටුඒ 0778339066 
බී.මක.මම් මාා නක ාම නිළධ්ාන් ා කොටුඒ 0713487951 
මම්.මච්.ආ්ය ්ාරක ාම නිළධ්ාන් ු ණුිළ ක, 0775746871 
පී.මස්ථ ීමරසිාංහ ාම නිළධ්ාන් ා කොච්චිකා ඩ් ද: 0710549949 
ජී.ා්ා රාංිනී ාම නිළධ්ාන් ා කොච්චිකා ඩ් උ: 0778339066 
මච්.මම්.ටී.ව වකනා,ක ාම නිළධ්ාන් ෑන්පාස්ථ දකුණ 0775746871 
ටී.මච් නිාන්් ද සිකඒා  ාම නිළධ්ාන් ා කා ස්කඒත්් 0724146789 
නු්ය මෆථ මන්ෆථෆින් ාම නිළධ්ාන් ා මෝදර 0786277238 
ඩබ්.මක මාපටුන ාම නිළධ්ාන් නිේබස්ා්ය 0777966006 
ටී.මච් නිාන්් ද සිකඒා ාම නිළධ්ාන් මලුත්කා ඩ් බ: 0724146789 
ඩබ්.මක මාපටුන ාම නිළධ්ාන් මලුත්කා ඩ් නැ: 0777966006 
මස්ථ.ා ක් නිහාක සුරාංජි ාම නිළධ්ාන් ාබ්බන්ඒා 0723349404 
නු්ය මෆථ මන්ෆථෆින් ාම නිළධ්ාන් සුදුඒැකා 0786277238 
මච්.ජී.ටී දිකහාරා ාම නිළධ්ාන් ඒෑකන්ද 0777706758 

මම්.ජී.මස්ථ කුමාර ාම නිළධ්ාන් මලුත්මාඒ් 0712212438 
ශය සාන් මනී ා ේ ා මෝහන් ාම නිළධ්ාන් බ්ලුමැන්ඩක 0713487754 

මච්.පී.සී කකා ශරා ාම නිළධ්ාන් මස්ාංගස්ථීමදි, 0716473698 
ඩබ්.ව.පී ා මන්ඩිස්ථ ාම නිළධ්ාන් ා ගෝකා ෆ ස්ථ 0785670916 
බී.මක.මම් මාා නක ාම නිළධ්ාන් ා කොම්පඤථඤීමදි, 0713487951 
මච්.ා ක් ා ප්ර මසින් ාම නිළධ්ාන් මරදාන 0725782305 
මච්.ා ක් ා ප්ර මසින් ාම නිළධ්ාන් මාිබගාකන්ද 0725782305 
ව මුහන්දිරම්ා ව ාම නිළධ්ාන් ෑන්පාස්ථ උතුර 0776592989 
මච්.ව.ව ා පා ්යරා                              ාම නිළධ්ාන් ජින්තුිළ ක, 0710550299 
ා ක්.ව.යු ඇන් නී                                              ාම නිළධ්ාන් ස්ම්මන්ත්රණර්ර 0772994688 
ා ක්.මක.සී.මන් ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් මාිබගාඒත්් නැ: 0718436013 
ා ක්.මක.සී.මන් ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් මාිබගාඒත්් බ: 0718436013 
මස්ථ උරු මරන් ාම නිළධ්ාන් ා කො ා හ න බ: 0725440110 
ශය සාන් මනී ා ේ ා මෝහන් ාම නිළධ්ාන් ා කො ා හ න නැ: 0713487754 
ඩබ්.මම්.මක ි,රත්න ාම නිළධ්ාන් පාංචිකාඒත්් 0710550343 
ව.ව.මක ාතුරාංග ාම නිළධ්ාන් මමේ ක්කුලි, 0770770813 
මස්ථ උරු මරන් ාම නිළධ්ාන් ලුණුා පොකුණ 0725440110 
මච් ප්රදීප් සී ා හ ඒා ව ාම නිළධ්ාන් මාදම්ිළ ක, 0778784877 
මච් ප්රදීප් සී ා හ ඒා ව ාම නිළධ්ාන් මහඒත්් 0778784877 
මම්.මච්.ආ්ය ්ාරක ාම නිළධ්ාන් නඒගම්ර්ර 0775746871 
මච්.ව.ඩී හ්යෂ ාම නිළධ්ාන් ා ත්්ාරාම, 0729428841 
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පාදුක්ක ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

මයි ඩි ස්ාරාංගිකා ාම නිළධ්ාන් 464 සී ා හොරකඳඒා 0712009628 
ා ක් ිළ ඩි  ක ා ක්ෂායා ාම නිළධ්ාන් 457 ඒග නැා ගනහිර 0715888931 
ිම ඵථ සි ඵථස්ථ ිළ,න්් ාම නිළධ්ාන් 454 ව මාංගම්ිළ ක, 0777065633 
ඵථමි කරුනාරත්න ාම නිළධ්ාන් 452 බී ගාා ගදර දතුණ 0718103666 
ඵථ ඩි මුනසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 461 ව මාංගමුඒ 0771337320 
ඩි ාන්්රපාා ාම නිළධ්ාන් 461, පාදුක්ක 0776288870 

ඵථ ඩි ඵථච් මතුා කෝරා ාම නිළධ්ාන් 460,ව,මරුක්ඒත්් දකුණ 0770369581 

ඵථච් ඵථස්ථ ඒැලිස්රා ව ාම නිළධ්ාන් 460, මරුක්ඒත්්,උතුර 0773669604 

ඵථචි ඡි ඩි ප්රි,න්ගනි ාම නිළධ්ාන් 457,ව ඒග බ හිර 0779825916 

ම්ය යු ස්මන් මලි ාම නිළධ්ාන් 458 ව,තුම්ා මෝදර 0779217844 

ඵථ ඩි ිම ා ප්රමසින් ාම නිළධ්ාන් 465, කුරුගා 0718676310 

ඵථමි ිළ ගමා ව ාම නිළධ්ාන් 464,ා හොරගා, බ හිර 0775771919 

ඵථන් ඵථන් රනසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 464 බී ා හොරගා,නැා ගනහිර 0775722664 

ඵථ ඩි ඵථන් ද්යමසින් ාම නිළධ්ාන් 467, මාගා 0778739654 

ඒයි ා ක් මා නොරාඡ් ාම නිළධ්ාන් 462 ලි,න්ඒා 0711069174 
ා ක් ඵථ ඵථස්ථ මාදස් ාම නිළධ්ාන් 461 ඩී ා බලිමත්්ස්ා 0719478503 
ඵථස්ථ ඵථක දිකහානි ාම නිළධ්ාන් 464 ව,දාම්ා ප් 0719593032 

යු ඩි ිළ,සින් ාම නිළධ්ාන් 466 මින්,ගකා 0728529910 
 ක ඩි ා ක් ස්ාංඡිඒනි  ාම නිළධ්ාන් 452,ගාා ගදර නැා ගනහිර 0775265334 

ම්ය ඵථ ඵථස්ථ ිළ රනඒක ාම නිළධ්ාන් 459 බී සි,ඹාාඒ 0771963098 
ඵථක ඵථස්ථ මයි නිස්ාන් ම ාම නිළධ්ාන් 458 බී ගුරුාාන 0766542929 
ා ක් ඵථස්ථ ඵථ ා ක් ා ස් නාදිර ාම නිළධ්ාන් 460 බී ගා න්ා ගොඩ 0773702049 
මස්ථ.ිළ.ි,ාත් ාම නිළධ්ාන් 455, ා ේරගා 0716226755 

ආ්ය.ව මධුරාංග ාම නිළධ්ාන් 452 ව,ගාා ගදර උතුර 0716471725 

මස්ථ.ඩි. නිශය සාන්් ාම නිළධ්ාන් 453, ිළටුම්ා ප් උතුර 0719095795 

ිළ.ා ක්.ගමා ව ාම නිළධ්ාන් 463,ව මාදුාාඒ දකුණ 0718048204 

යු.ඩි. ිළ,සින් ාම නිළධ්ාන් 455 ව,මාහින්ගා 0728529910 

ාන්්රපාා ාම නිළධ්ාන් 461 සී පහා පාදුක්ක 0716288870 
ා ක්.ඩි.ආ්ය රත්නසින් ාම නිළධ්ාන් 456 ව ිළන්නඒා දකුණ 0722981297 
ිම.ම.සි.මස්ථ. ප්රි,න්් ාම නිළධ්ාන් 453 ව ා ේඒැක පනාඒ 0777065633 
ා ක්. ක. රුඒන් කුමාන් ාම නිළධ්ාන් 459 ාහා ා බෝා ප් 0788195251 
සින්පාා ාම නිළධ්ාන් 462 ව,ා පෝරා ගදර 0712640919 

ඩබ්.ඩි ා,නක ාම නිළධ්ාන් 453 බී ිළටුම්ා ප් දකුණ 0777837147 
ේ.ඩ්.මස්ථ.ිළ කුමාර ාම නිළධ්ාන් 463, මාදුාාඒ උතුර 0776095611 

ජි.ජි. ආ්ය ා ගොස්න්න ාම නිළධ්ාන් 464 ඩී ා බරුකැ ක, 0717619393 
මම්.යු.ාක්මාලි ාම නිළධ්ාන් 458 සි දා බෝර 0710159909 
ා ක්.ඩි ආන්,ා ස් න ාම නිළධ්ාන් 459 ව පහාා බෝා ප් 0778245647 
ඒනිගතුාංග ාම නිළධ්ාන් 456 ිළන්නඒා උතුර 0715510058 
මස්ථ.මක.කළුා බෝස්ා ාම නිළධ්ාන් 454 ිම හකා ප් 0718013706 
මන්.ඩි.ජි.ස්ක්රමසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 457 ඒග දකුණ 0772003135 
ා ක්.ව.ඩි.මස්ථ ා කොස්ථාා ාම නිළධ්ාන් 458 උඩගම 0771471781 
ිළ.මන්.්රුණාරත්න ාම නිළධ්ාන් 454  උක්ගකා 0712435825 

ජි කුාරත්න ාම නිළධ්ාන් 461 ිම උඩුමුකා 0775414757 
ව මන් මධුෂිකා ාම නිළධ්ාන් 468 , ඒතුර 0718426943 
ා ක්.මස්ථ.ම ම ගුණඒ්යධ්න ාම නිළධ්ාන් 467 ව කහඒා 0772446048 
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ා දහිඒා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

ඒයි.ා ක්.මක ාශය සාන්් ාම නිළධ්ාන් 536 නැඳිමාා 0714442188 
ඩී.ි,ාාක සින්ඒ්යධ්න ාම නිළධ්ාන් 536 ව උදයාන 0777044540 
ව.මක.ඩබ්.ගුණරාංගිකා ාම නිළධ්ාන් 537 බස්ාඒා 0713499852 
මච්.මම්.ව.බණ්ඩාර ාම නිළධ්ාන් 537 ව දුටුගැමුණු 0722832740 
ව.ඩී.මස්ථ ස්මීය ර ාම නිළධ්ාන් 538 කළුා බෝස්ා 0779411678 
යූ.ව.ිාා ගොඩා ව ාම නිළධ්ාන් 538 බී හත්ා බෝධි, 0713500045 
බී.පී.යූ ප්රනාන්දු ාම නිළධ්ාන් 538 සී ස්රණාංකර 0723627844 
ඩබ්.ා ක්.මස්ථ. ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 540 ා දහිඒා නැ. 0713500016 
ඩබ්.මම්.මස්ථ.ා ෆොන්ා ස් කා ාම නිළධ්ාන් 540 ව.ා දහිඒා බ හිර 0718102852 
මච්.මන්.මස්ථ.ප්රනාන්දු ාම නිළධ්ාන් 539/42 කරගම්ිළ ක, 0713499868 
ටී.මක.ා ක් මදුශය සානි ාම නිළධ්ාන් 539/42 ව මකඒත්් 0713499968 
මම්.මස්ථ.මස්ථ.ා ක් ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 539/42 බී නැ/කවුඩාන 0713500028 
 

ි,ඒ්යධ්නර්ර ා කෝමේා මේ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 
නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 

මක.ව. පී. දිා න්ෂා ම නිළධ්ාන් 514 ඒැලිකඩ නැගනහිර 077-6397003 
මස්ථ.ලි,නා ව ම නිළධ්ාන් 514 ඒැලිකඩ බ හිර 071-4486536 
ඒයි.රාංඡනී ම නිළධ්ාන් 514 ිම රාඡගින්, 072-3506966 
ටී.මම්.හාංස්නී ම නිළධ්ාන් 514 සී හා බ්ා ස් කරර්ර 077-8305410 
මස්ථ.ා ඒාා ව ම නිළධ්ාන් 514 ඩී ඒැලිකඩ උතුර 078-6126798 
ආ්ය.ඒාාකුළුා පොා ම නිළධ්ාන් 519 නුා වා ගොඩ 072-2825547 
මම්.ාෂාක් ම නිළධ්ාන් 519 ව පාා ගොඩ 077-7977503 
මම්.මම්.උපශය සාන්් ම නිළධ්ාන් 519 බී නුා වා ගොඩ බ හිර 071-4486565 
ඩබ්.ස්මාසින් ම නිළධ්ාන් 519 සී පාා ගොඩ නැා ගනහිර 072-9488748 
මම්්මම්.ඩී.වකනා,ක ම නිළධ්ාන් 520 නාඒා බ හිර 071-4865954 
යූ.පී.ගුණඒ්යධ්න ම නිළධ්ාන් 520 ව ා කොස්ථඒත්් 072-2214813 

පී.මච්.ඡ,සිාංහ ම නිළධ්ාන් 520 බී නාඒා ඒැා ගනහිර 071-4486631 
ව.පී.සිකඒා ම නිළධ්ාන් 521 ඇතුකා කෝමේා මේ 071-4486561 
ව.ඡී.ාාන්දනී ම නිළධ්ාන් 521 ව ඇතුකා කෝමේා මේ බ හිර 071-4486561 
ව.පී.සිකඒා ම නිළධ්ාන් 522 ිළ ා කෝමේා මේ බ හිර 072-2163567 
මයි.කුමාන් ම නිළධ්ාන් 522 ව ිළ ා කෝමේා මේ නැා ගනහිර 071-2808328 
මස්ථ.ආ්ය.මා බ්සූන්, ම නිළධ්ාන් 522 බී ිළ ා කෝමේා මේ 071-2541207 
ආ්ය.ඩබ්.ා පා ්යරා ම නිළධ්ාන් 526 ගාංා ගොඩස්ා උතුර 071-2541207 
ා ක්.මස්ථ.සිකඒා  ම නිළධ්ාන් 526 ව ගාංා ගොඩස්ා දකුණ 075-2142487 
ඩබ්.ස්මාසින් ම නිළධ්ාන් 526 සී ගාංා ගොඩස්ා නැා ගනහිර 072-9488748 
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ා කොා ළොන්නාඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

නම ්නතුර ඒස්ම ිාංගම දු.ම. 
ා ක්. රන්ින් ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 501 මුකා කන්,ාඒ උතු  0715724450 
සුරාංග ිසු,ඒ්යධ්න (ඒැ/බ) ාම නිළධ්ාන් 501 ව මඹ්ා ක 0772524798 
පී. පී. ග,නි ා ්යනුකා ාම නිළධ්ාන් 502 උඩුමුකා උතුර 0718088628 
ා ක්. රන්ින් ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 502 ව උඩුමුකා දකුණ 0715724450 
සුරාංග ි,ඒ්යධ්න ාම නිළධ්ාන් 502 ිම මාලිගාා ගොඩැකා 7725247098 
මච්. ජී. ා ක් ස්මන් මකා ාම නිළධ්ාන් 502 සී රාිසිහගම 0715877458 
පී.මස්ථ. ස්්ානා ව ාම නිළධ්ාන් 503 හිඹූ ාන බ හිර 0712146038 
ජී මච්. ප්රස්න්න ාාක (ඒැ/බ) ාම නිළධ්ාන් 503 ව මුකා කන්,ාඒ දකුණ 0171808862 
ඩී.ා ි.මස්ථ. ා හමේ කආරච්චි (ඒැ/බ) ාම නිළධ්ාන් 503 බී හිඹූ ාන නැා ගනහිර 0777704819 
ටී.මච්. රසිකා ාතුරානි ාම නිළධ්ාන් 503 සී මකගම 0714600573 
ා ක්.ටී.ඩී. ස්දා ්යකා ාම නිළධ්ාන් 504  කැළණිමුකා 0718088628 
මම්.ඩී. ශය ස්යලී සින්ීමර (ඒැ/බ) ාම නිළධ්ාන් 504 ව බැාගම 0718088627 
ටී.මම්.ඩබ්.බී වකනා,ක (ඒැ/බ) ාම නිළධ්ාන් 505 ව මකර්ර 0714421339 
මම්.ඩී. ශය ස්යලී සින්ීමර ාම නිළධ්ාන් 505 ා කො කකාඒත්් 0718088627 
ව.ව.මන්. ප්රි,ාංගනී ාම නිළධ්ාන් 505 බී ා ගෝටුඒ නඒනගර, 0715870756 
ටී.මම්.ඩබ්.බී වකනා,ක ාම නිළධ්ාන් 505 සී ා කො කකාඒත්් බ හිර 0714421339 
ජී මච්. ප්රස්න්න ාාක ාම නිළධ්ාන් 505 ඩී ා දොඩම්ගහා හ න 0171808862 
මම්.ා ක්.ඊ. ාාරුනී මකස්ස්ථ ාම නිළධ්ාන් 506 මහබුත්ගමුඒ 0713488654 
ා ක්.ව. නි්යමාා කකපනී ාම නිළධ්ාන් 506 ව කුඩාබුත්ගමුඒ 0712377371 
ජී.ම්ය.මම්.ව.මන්.මා බ්රත්න ාම නිළධ්ාන් 506 බී බ ාන්දා හ න 0718972168 
ආ්ය.ඩී. ස්ා ේනා,ක (ඒැ/බ) ාම නිළධ්ාන් 506 සී මහබුත්ගමුඒ ිම 0714493788 
ඩී.ව.ේ ා ම්නු ාක්ෂථමන් ාම නිළධ්ාන් 506 ඩී මහබුත්ගමුඒ සි 0712376813 
මස්ාංක ි,ාාංකා (ඒැ/බ) ාම නිළධ්ාන් 507 ා ඒන්නඒත්් 0713488830 
මන්.ව.පී. ස්දමාලී ාම නිළධ්ාන් 508 කිත්්ම්පු ඒ 0711515922 
ව.ව. ා ස්ෝමරත්න ගුණඒ්යධ්න ාම නිළධ්ාන් 508 ව ා ඒා කඒත්් 0714843566 
ජී.ව.සී ාස්ාංක ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 509 ා කොටුස්ා 0712115263 
මස්ථ.ඩබ්.ම්ය. ස්ක්රමසිාංහ ාම නිළධ්ාන් 509 ව ා ස් දඒත්් 0710861753 
ආනන්ද ගුරුා ව ාම නිළධ්ාන් 509 බී ා ඒා හරා ගොඩ 0718424258 
මච්.ඩී.පී. කකහාන් ාම නිළධ්ාන් 509 සී හකමුකා 0716122371 
ආ්ය.ඩී. ස්ා ේනා,ක ාම නිළධ්ාන් 509 ඩී ඒදුකා ඒත්් 0714493788 
ා ේ.මම්.මච්.ා ක්. ි,ාත් ාම නිළධ්ාන් 510 මිා ්ො මුකා 0750904688 
ඒයි. ිළ,සින් ාම නිළධ්ාන් 510 ව හරුා ගොඩ ඒත්් 0718213250 
බ්රැන්ඩි ගම්ා පොා ාම නිළධ්ාන් 510 ිම කුරුණි,ා ඒත්් 0712377334 
ා ේ.ා ක් සින්ඒ්යධ්න ාම නිළධ්ාන් 511 ඒැකම්ිළ ක, 0714421749 
කුමාර ාම නිළධ්ාන් 511 ව දහම්ර්ර 0729436737 
ා රෝහි් ා ස්නස්රත්න ාම නිළධ්ාන් 512 ා කොා ාොන්නාඒ 0718966230 
ා රෝහි් ා ස්නස්රත්න ාම නිළධ්ාන් 521 ව ස්ාාමුකා 0718966230 
දිකහානි ප මරණ ාම නිළධ්ාන් 512 ිම සිාංහර්ර 0712119164 
මඩි.ව.මස්ථ .ම ස්රසින් ාම නිළධ්ාන් 512 සි ගිබාර්ර 0716005000 
ඩිම.මචි.මයි. ිළ ඒන්නිනා,ක ාම නිළධ්ාන් 512 ඩි ස්ා ේර්ර 0773472418 
ඩි.ිළ.මක දම,න් ම ාම නිළධ්ාන් 513 ා ගෝටුඒ 0771920895 
ා ක්.මයි.ා හමේ කා ව ඒ.බ ාම නිළධ්ාන් 513 ව ා මා ගොඩ ා කොා ාොන්නාඒ 07768548472 
මක.ඩ්.මම් ා පා ්යරා ාම නිළධ්ාන් 513 ිම මාදින්නාා ගොඩ 0712377251 
මස්ාංක ි,ා්ාංක ාම නිළධ්ාන් 513 සි කිගහ ඒත්් 0713488830 
මක.ිළ කිා දකිළ ක, ාම නිළධ්ාන් 513 ඩි ා බොපැත්් 071493793 
ඩි.ිළ.මක දම,න් ම ඒැ.බ ාම නිළධ්ාන් 513 ඊ ඇකා හ න 0771920895 
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      ිමුමෙ 04 
 

ත්රිවිධ ෙමුදාව, දේපොලිසිය ස්ෙ ස්ථදේවච්ඡා මුදවා ගැළධදේම් කණ්ඩායම් ස්ම්බන්ධකර 
ග ෙැකි ළධළධාරින්දේේ දුරකාන නංක 

 

දේකොළඹ දේකොට්ශාශය 

 ළධදේයෝජය දේපොලිස්ථපතිච ලලිත් පතිචනායක - 0718591985 

 

ා කොළඹ මධ්යම 

ා ේෂථස ා පොලිස්ථ මධිකාන් ස්ාලි,ද සිකඒා   0718591551 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් ාරසිාංහ 0718591562 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් මදින්මාන්න 0718591554 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් ස්ක්රමසිාංහ 0718591559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

බස්ථනාහිර දකුණ දිශාව 

 ළධදේයෝජය දේපොලිස්ථපතිච  වස්න්  වික්රෙසිංෙ          0718592601ආ0112829384 

 

නුදේේදේගොඩ දේකොට්ශාශය 

 දේපොලිස්ථ නධිකා/  ප්රස්ාශ රණසිංෙ           0718591641ආ0112852555 

 

 

 

 

ා කොළඹ උතුර 

ා ේෂථස ා පොලිස්ථ මධිකාන් ා,නක ගුණ මාක   0718591565 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් රස්කද ා ස්ොයිස්ා 0718591574 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් රත්ඒත්් 0718591566 

ා කොළඹ දකුණ 

ා ේෂථස ා පොලිස්ථ මධිකාන් පාලි් පනාමකා දනි,   0718591577 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් ද,ාරත්න 0718591578 

ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් ා රොෂාන් ඩ,ස්ථ 0718591585 
ස්හකාර ා පොලිස්ථ මධිකාන් රන්ා දණි, 0718591581 
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නුදේේදේගොඩ දේකොට්ශාශයග නයත් දේපොලිස්ථ ස්ථාාන 

 

 

 

 

ගමකිස්ථස් දේකොට්ශාශය 

 දේේෂථශ දේපොලිස්ථ නධිකා/  ාන්දන නතුදේකෝරළ       0718591661ආ0112738088 

 

ගමකිස්ථස් දේකොට්ශාශයග නයත් දේපොලිස්ථ ස්ථාාන 

 

 

 

ශ්රී ලංකා ගුවන් ෙමුදාව 

රත්මාාන 

කඳවුරු මණා දන 
නිළධ්ාන් 

01641 ගුඒන් ා කොමා දෝරු ආ්ය.ිළ.ලි,නා ව 0772229092 
0112635772 

ා රජිා ම්න්තු මණා දන 
නිළධ්ාන් 

02138 ස්ාංව කමාන්ඩ්ය  ඩි.ිළ.ස්මාඒ්යධ්න 0772229177 

 

 

දේපොලිස්ථ ස්ථාානය ස්ථාානාධිපතිචදේේ නෙ ජංගෙ දු.නංකය දේස්ේවා දු. නංකය 
මින්හාන ස්මන් ි,ාත් 0718591644 0112852566 
මහරගම  ක.මස්ථ.මීය ඩින් 0718591645 0112850700 

ා බොරාැස්ථගමුඒ ප්රි,ාංක සිකඒා 0718591646 0112509461 

ඒැකාම්ිළ ක, ඩි.ජි.මස්ථ.ස්ාංජීඒ 0718591648 0112695719 

්ාාංගම ම්යජුන මාහිම්කන්ද 0718591649 0112789249 
පාදුක්ක ව.ව.මයි.නිාන්් 0718591659 0112859110 

හාංඒැකා බන්දුා ි,සිාංහ 0718591660 0362252222 

නඒගමුඒ මාංජුාද සිකඒා 0718591652 0112415222 
ා හෝමාගම සි.මයි.ලි,නගම 0718591655 0112855222 

මතුරුගින්, ිළ.ිළ.ිළ.මාඒත්් 0718591657 0112561202 

ා කොමේ ාඒ කරුණාරත්න 0718591656 0112782760 
ා ගෝටුඒ 
 

ආ්ය.ඩි.චින්්ක මනුරාධ් 0718592154 0112411146 

දේපොලිස්ථ ස්ථාානය ස්ථාානාධිපතිචදේේ නෙ ජංගෙ දු.නංකය දේස්ේවා දු. නංකය 
ා මොරටුඒ ඩබ්.ඩි.මක.මන්.රුද්රිගූ 0718591671 0112645215 

ා දහිඒා ා හමේ කආරච්චි 0718591668 0112713322 
ා කොු ඒා ගුණා ස් කර 0718591665 0112853929 

ිළිබ,න්දා ස්ාරානාත් ස්මරා කෝන් 0718591665 0112614258 

කහතුඩුඒ උද, කුමාර 0718591672 0112705233 
ා මොරටුමුකා මක.ආ්ය.ා ස්නස්රත්න 0718591673 0112653143 



78 
 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකා නාවික ෙමුදාව 

 
රාංගා 

මණා දන නිළධ්ාන් කැප් න් 
ම.මම්.මස්ථ.ා ස්නස්රත්න 

 
0112213600 

මකුා ්යා ගොඩ  මණා දන නිළධ්ාන් කැප් න් යු.ා ක්.ඩි. ක.උඩුගම 0777578302 
0112214600 

ා කොළඹ මණා දන නිළධ්ාන් කැප් න් ා බෝඒත්් 0773721165 
0112210000 

කැළණි, 
උස්ථඒැ ා කයි,ාඒ 

මණා දන නිළධ්ාන් කමාන්ඩ්ය 
ා ක්.මන්.ඩි.ඒකා පොා 

0773445299 
0112216800 

 

 

ශ්රී ලංකා යුධ ෙමුදාව 

ශ්රී.ාාං.යු.හ.පනාා ගොඩ ආඥාප ම ා ම්ි්ය ිනරාක මස්ථ.රණසිාංහ 0766907016 

කැප් න් ස්ා ේා කෝන් 0776094498 

142 BDV ා කොු ඒා බ්රිා වඩි,්ය මම්.ා ක්.මස්ථ.සිකඒා 0766907179 
0112856722 

6 GW මමේ ක්කුලි, ා ාෆථ කනන් ක්යනක ා ේ.මන්.ඩි.මස්ථ.ි,මහ 0766907441 
0113188315 

11 VIR මරදාන ා ාෆථ කනන් ක්යනක මච්.ිළ.ඩි.මස්ථ.ගුණඒ්යධ්න 0766907496 
0112322435 

9 (V)SLLI  
කැළණිමුකා 

ා ම්ි්ය ව.ඩි.ගුණරත්න 0766907404 
0113090709 

4 SLNG රත්මාාන ා ම්ි්ය මන්.මම්.සි.ිළ.නාරසිාංහ 0766907622 
0253778021 

10 SLNG පානළුඒ ා ම්ි්ය ඩබ්ලිේ.ස්.සි.කළන්සූන්, 0766907628 
0213215355 

 

 

 

 

 

 

 

 

ා කොළඹ 

කඳවුරු මණා දන 
නිළධ්ාන් 

01655 ගුඒන් ා කොමා දෝරු ජි.ජි. ක.ා ක්.ගුණඒ්යධ්න 0772229115 
 

ා රජිා ම්න්තු මණා දන 
නිළධ්ාන් 

01886 ස්ාංව කමාන්ඩ්ය  මම්. ක.ිළ.ගාප්පත් ම 0772229178 
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ඇමුණුම 05 

 ා කොළඹ දිස්ථත්රික්කා ේ ාමීය , ආපදා කමිටු ස්ම්බන්ධ්කරග් හැකි ා ්ොරතුරු 
 

නම ්නතුර ලිිළන, ිාංගම දු.ම 
ා ක්. මක. නිමකසින් 
ා පා ්යරා 

ස්භාප ම ා ගෝටුඒ 513 .නි ඒස්ා ම් ආ.කළමනාකරණ 

කමිටුඒ, මාංක 426/24, මකඒත්්,නඒා ගෝටුඒ. 
0722450870 

ඩබ්.මම් බාංඩාර 
වකනා,ක 

ස්භාප ම 505/සී ා කො කකාඒත්් බ හිර, ආ.කළමනාකරණ 
කමිටුඒ 

0714421339 

ව.්ය. නිමක ස්භාප ම 501/ව මඹ්ා ක ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ  0772572169 

ාා කසිාංහ   ස්භාප ම 506 සි මහබුත්ගමුඒ ිම ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0714441302 

ශය සයාමලි ස්මරසිාංහ ස්භාප ම 511 ව දහම්ර්ර ආ.ක.කමිටුඒ 0723245505 

ඒරුණි මකස්ස්ථ ස්භාප ම 504 කැළණිමුකා ා.ම.ක.කමිටුඒ 0716893830 

ස්රත් මගඒත්් ස්භාප ම 506 සි මහබුත්ගමුඒ 0777839858 

රුස්ණි රන්දිමා ස්භාප ම 522 ව ිළ ා කෝමේා මේ  0722582021 

ඩී. ඩී.ඒානගුරු ස්භාප ම 50/4 ඒැගින්ඒත්්,ගාංා ගොඩස්ා, නුා වා ගොඩ 0714446512 

ා ක්.යූ.මන්.ඡ,ා ස් කර ා කම් 89/ඡී,ගකා පොත්් පාර,නාඒා,රාඡගින්, 0728991289 

ි,මිනි ා හ මා්ා ස්භාප ම 45/6 ඒැකාඒත්් 0769040833 

ව මමරපාා ස්භාප ම 473 ව කඩුා ඒා .නි ඒස්ා ම් ආ.කළමනාකරණ 

කමිටුඒ,  
0774274692 

ආ්ය.ර්ෂථපකුමාර උප 
ස්භාප ම 

473 ව කඩුා ඒා .නි ඒස්ා ම් ආ.කළමනාකරණ 

කමිටුඒ, 
0778710050 

ආ්ය.මච්.වහ්යෂ කුමාර ස්භාප ම 488 බී තුාං මඳා හ න ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ, 0766619455 

නීක ා පා ්යරා ස්භාප ම පහා ා බෝමින්, 0777141735 

ගුණපාා බමුණුසිාංහ ස්භාප ම 78/ව,බ ඒා පාදුක්ක 0710175055 

ිම.ව.ස්මන්් කුමාර ස්භාප ම 13/ිම,දි,ගම 0776275041 

මම්.ඩී.රැචිකා ාම්ිළකා ස්භාප ම 452, ගාා ගදර,නැා ගනහිර ආ.කළ. කමිටුඒ 0785612302 

පත්මිණී ා හමේ කආරච්චි ස්භාප ම 457 ව,ඒග බ හිර ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0717349593 

ා ක්.ජී.ා ස්ෝමදාස් ස්භාප ම 460 බී ගා න්ා ගොඩ ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ  0112831544 

ඩී.ව.දස්නා,ක  ස්භාප ම 462 ලි,න්ඒා ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 077950277 

ාන්්රා ා පා ්යරා ස්භාප ම  524 ප්රග මර්ර .නි ඒස්ා ම් ආ.කළමනාකරණ 

කමිටුඒමකඒත්්,නඒා ගෝටුඒ. 
0779577494 

ප්රදිිළකා මයුන් ස්භාප ම 524 ව ප්රග මර්ර ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0716336504 

පනාා ගොඩ ස්භාප ම 724 මාදිා ඒාආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ  0778979316 

ා ක්.ා පා ්යරා ස්භාප ම 523 ව මින්හාන දකුණආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0713376123 

ජී.ව.ජී.ස්ථඒ්යණා ි,ාත් ස්භාප ම ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0702791666 

ටී.ා ේ රහීම් ස්භාප ම ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0774283486 

ස්මන් ගුණා ස් කර ස්භාප ම ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ  0719015053 

ා ක්.ජී.මයි ප මරාි ස්භාප ම ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0728195621 

සුරාංග මා බ්ා ස් කර ස්භාප ම 432 මෆථ සී්ාගම ඒස්ා ම් ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0785365366 
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මස්ථ ප්රි,න්් ස්භාප ම 436 ව සුදුඒැකාආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0717325187 

මරුණ ශය සාන්් ස්භාප ම 443 ඩී ි,ීමරා ගොඩ ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ  0714433986 

නුඒන් ස්මිර   ස්භාප ම 431 බී කින්ඒන්දා උතුර ආ.කළමනාකරණ කමිටුඒ 0773487186 

ඩබ්.පී.ජී.නිාන් ම ස්භාප ම 166/කහා පොා,මඩපා්. 0723232467 
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ිමුමෙ 06 

ආපදා කළෙනාකරණයග ස්ම්බන්O නදේනකුත් දේස්ේවා ස්පයන ආය නයන් 
ස්ම්බන්O කරග  ෙැකි නාොවලිය 

ා කොළඹ දිස්ථත්රික් ා කකම් කා්ය,ාායී, කා්ය, මණ්ඩා, 

 

 

 

 

 

 

 

 

නම ්නතුර ස්ථාාඒර දුරකාන ිාංගම දු.ම. 
සුනික කන්නන්ගර 
 

දිස්ථත්රික් ා කකම් 0112-347529 0779184910 

ා ක්.සි.නිා රෝෂන් 
 

මත්ා ්යක දිස්ථත්රික් ා කකම් 0112-369136 0713395080 

මම්.මම්.ා ක්.දිකරුක්ෂි 
ඒකා පොා 
 

ස්හකාර දිස්ථත්රික් ා කකම් 0112-369869 0773847902 

ඩබ්ලිේ.ශ්රි,ාා්ා 
ා පා ්යරා 
 

පන්පාාන නිළධ්ාරී 0112-639138 0718485690 

ාලි්ා මම්.ගමා ව 
 

දිස්ථත්රික් ාාංජිා න්රු 0112-369146 0774885432 

ව.ආ්ය.රත්නා,ක 
 

මධ්යක්ෂ ස්ැළසුම් 0112-369147 0718293709 

ා.ජි.මස්ථ.මැණිා ක් ගණකාධිකාන් 0112-369143 
0718130965 

 

ඒයි.ා ක්.නන්දසින් 
දිස්ථත්රික් ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 
 

077-8819389 0778819389 

ාන්දික මහ්ා 
 

ා ප්ශගලික ලිිළකරු 071-7900241 0717900241 
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ා කොළඹ දිස්ථත්රික්කා ේ ප්රාා ශීය, ා කකම්ඒරුන් 

 

 

නම  නතුර දේකොට්ශාශය 
ස්ථාාවර 

දුරකාන 
ජංගෙ දු.න. 

ජි.මස්ථ.ා ක්.කන්නන්ගර 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

දේෙෝොගෙ 0112-855967 077-6029956 

ආ්ය.මම්.ා ක්. ගාංගා 
ස්ාංජීඒනී 

ස්.ප්රා.දේමකම් දේෙෝොගෙ 0112-855968 071-8365981 

නාානී සුබ්රමණි,ම් 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

දේදහිවල 0112-725679 071-4326172 

මරුණ්දතී 
ප්රා.දේමකම් 
 

කඩුදේවල 0112-760421  

සිසිර කුමාර 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

දේකොදේලොන්නාව 0112-531214 071-8460344 

ිම.ව.ඩි.චින්්ක 
ස්.ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

පාදු්වක 0112-588198 0714470397 

බුශධි ්රාංගා 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

ෙෙරගෙ 0112-844497 071-8048288 

ා ක් මස්ථ දිකහානී 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

සී ාවක 036-2255278 071-8235547 

මච්.ව.මච්.කරුණාරත්න 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

දේෙොරටුව 0112-645539 0713010581 

ඩී.පී ස්ක්රමසිාංහ 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

දේකොළඹ 0112-434902 071-7229024 

ා හ මසින් ිළ, මාක 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

රත්ෙලාන 0112-736424 0715446320 

ප්රි,න්්ා දිස්ානා,ක 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

තිචඹිරිගස්ථයාය 0112-369576 071-8179860 

ඒයි.ා ක්.මස්ථ. ජීඒමාාා 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
 

කැස්ථබමව 0112-613451 071-4409103 

මමක මදින්සූන්, 
ප්රාදේශීය 

දේමකම් 
ජආදේකෝට්දේට් 0112-863056 0714468524 
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ා කොළඹ දිස්ථත්රික්කා ේ ා දපා්ය්ා ම්න්තු හා ආ,්න ප්රධ්ානීන් 

 

ආය නය නෙ  නතුර දුරකාන නංකය 

භූ විදයා ො ප ම 

කැණිම් කාර්යංශය 

 

සි.එම්.සි.ආර්.සිරිවර්ධන ළධදේයෝජය නධය්වෂ 0718063205 

පලාත් නධයාපන 

කාර්යාලය 
ෙහින්ද දේකොඩිතුව්වකු ස්ෙකාර නධය්වෂ 0714795277 

 

ඩේ.ආර්.ජි.වික්රෙසිංෙ 
වයාපෘතිච ළධළධාරි 0714500298 

දේගොවිජන දේස්ේවා 

දේදපාර් දේම්න්තුව 

 

යසින් ා ගුණවර්ධන ස්ෙකාර දේකොෙස්ාරිස්ථ 0776927738 

දේස්ෞඛ්ය නො යංශය 

 
සුගන්ධිකා දේපදේර්රා ප්රජා දේස්ෞඛ්ය විදේශේෂ  0711339811 

ඉඩම් දේගොඩකි/ දේම් 

ො ස්ංවර්ධන 

කි/ දේම් ස්ංස්ථාාව 

 

 

 

 

එස්ථ.ආර්.දේෙන්ද්රාවි ාරණ 

 
දේේෂථශ ඉංජිදේන්රු 0718711174 

එස්ථ.එන්.ගෙදේේ දේේෂථශ ඉංජිදේන්රු 0714566869 

එස්ථ.ඩේ.ඉලංගරත්න දේේෂථශ ඉංජිදේන්රු 0718681170 

 

 

ොර්ග ස්ංවර්ධන 

නධිකාරිය 

 

 

 

V.G.ලියනදේේ  විධායක ඉංජි.දේකොළඔ 0112-888845-කාර්යාල 

077-3592290- ජංගෙ 

0112-884388- ෆැ්වස්ථ 

ස්ම්පත් ස්ෙරදේකෝන් ප්රධාන ඉංජිදේන්රු 

 
0714445958 

D.A.S.ජයදේස්ේකර ප්රධාන.ඉංජිදේන්රු 0112-590866-කාර්යාල 

071-4177462- ජංගෙ 

R.G.A.ෙදේෙේෂාළධ විධායක ඉංජිදේන්රු 0112-888845-කාර්යාල 

071-4457192- ජංගෙ 

D.U. වික්රෙදේේ  ඉංජිදේන්රු 0112-888845-කාර්යාල 

071-4402459- ජංගෙ 

0112-884388- ෆැ්වස්ථ 

දේවරළ ස්ංර්වෂණ 

ස්ෙ දේවරළ ස්ම්පත් 

කළෙනාකරණ 

දේදපාර් දේෙන්තුව 

 

ප්රාාත් ාන්ද්රකීර්තිච නධය්වෂ ජනරාම 0717788569 

ටුළධන්දේදෝරු 

දේදපාර් දේම්න්තුව ඒ.ිය.රණසිංෙ දේේෂථශ ටුනුම්දේදෝරු 0718506155 

ෙධයෙ පරිස්ර 

නධිකාරිය 

 

ඩේලිේ.ඒ.දේප්රේෙරත්න ස්ෙකාර නධය්වස් 
0718218778 

0112872347 

න්ළධ ළධවීම් දේස්ේවා 

දේදපාර් දේම්න්තුව 

ආර්.ජි.විදේේසූරිය ස්ථාානාාර ළධළධාරි 

 
0714294252 
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නින.ගදේන්වත්  ස්ථාානාාර ළධළධාරි 
0715346813 

ස්මුපකාර ස්ංවර්ධන 

දේදපාර් දේම්න්තුව 

 

 

D.L.ස්ෙරවික්රෙ ස්මුපකාර ස්ංවර්ධන 

ළධළධාරි 

0113-183865-කාර්යාල 

 

0717931533-ජංගෙ 

M.D.නන්දන ජයදාස් ස්මුපකාර ස්ංවර්ධන 

ළධළධාරි 

 

0113-183865-කාර්යාල 

071-6450229-ජංගෙ 

 

වාරිොර්ග 

දේදපාර් දේම්න්තුව 

K. 

සිවපාලසුන්දරම්ිඉංජි  

වා .නධය්වෂ 0112-581162කාර්යාල 

0112-505890- ෆැ්වස්ථ 

G.K.පශෙකීර්තිචිඉංජි  වා. නධය්වෂ 0112-581162 කාර්යාල 

0112-505890- ෆැ්වස්ථ 
0714880854 

S.දේස්මවකාන් න්ිඉංජි  වා.ඉංජිදේන්රු 

 

 

0112-581162 කාර්යාල 

0112-505890- ෆැ්වස්ථ 

 

ජාතිචක ළධවාස් 

ස්ංවර්ධන නධිකාරිය 

 

 

W.T.R.P.විෙලරත්න නගර 

කළෙණාකරුිපතුර  

 

0112-445546-කාර්යාල 

072-4927995- ජංගෙ 

R.M.සුාසිංෙ දිස්ථත්රි්ව 

කළෙනාකරුිදේකොළඔ  

 

0112-178224 කාර්යාල 

071-4143880- ජංගෙ 

කාලගුණ විදයා 

දේදපාර් දේම්න්තුව 

S.R.ජයදේස්ේකර නධය්වෂ ිආනාවැකි ො 

තිචරණ පපකාරක  0112-691443-කාර්යාල 

0716281134 

බස්ථනාහිර පාලාත්  

ොර්ගස්ථා ෙග්රී 

ප්රවාෙන දේස්ේවය 

G.වන්නීආරච්ච් ස්ාෙනයධිකාරි. 
0112-871354-කාර්යාල 

072-6443246-ජංගෙ 

0112-864544.ෆැ්වස්ථ 

K.A.R..රංජිත් ධාවන කළෙණාකරු 
0112-871352.කාර්යාල 

077-9216399-ජංගෙ 

0112-887873ෆැ්වස්ථ 
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මා්යග ාාංජිා න්රුඒන් 

නම ්නතුර ලිිළන, දුරකාන 
මාංක, 

ස්ම්පත් ස්මරා කෝන් ප්රධ්ාන ාාංජිා න්රු මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්, 0714445958 
ඩි.මම්.රණීමර ාාංජිා න්රු මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්, 0714498447 
ආ්ය.ජි.ව.මා හ ෂණි ස්ධ්ා,ක ාාංජිා න්රු මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්, 0714457192 
ව.මන්.මන්.මස්ථ.ි,තුාංග ස්ධ්ා,ක ාාංජිා න්රු මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්, 

මස්ස්ථස්ාා ේකා 
0718171528 

මකකාන් ම ප්රාා ශීය, ාාංජිා න්රු මා.ස්.මධිකාන්, 
කළුමවගා 

0718379738 

 

ාාංකා ස්දුලිබා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාරීන් 

නම ්නතුර ලිිළන, දුරකාන මාංක, 
මින්් රණතුාංග ස්හකාර මධ්යක්ෂ ාාංකා ස්දුලිබා මණ්ඩා, 0714122832 
රත්නා,ක ප්රාා ශීය, ස්දුලි 

ාාංජිා න්රු 
ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා න්රු කා්ය,ාා, 
මස්ස්ථස්ාා ේකා 

0716363912 

ව.ජි.යු.නිශය සාන්් ප්රාා ශීය, ස්දුලි 
ාාංජිා න්රු 

ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා න්රු කා්ය,ාා, 
පාදුක්ක 

0716876657 

ප්රි,න්් ස්දුලි මධිකාන් ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා න්රු කා්ය,ාා, 
කැස්ථබෑඒ 

0114418418 
0112702221 

ආ්ය.ස්.ස්ි,ප්රි, ප්රාා ශීය, ස්දුලි 
ාාංජිා න්රු 

ප්රාා ශීය, ස්දුලි ාාංජිා න්රු කා්ය,ාා, 
ා හෝමාගම 

0773149971 
0112855719 

 

ිා මක ිා ස්ම්පාදන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාරීන් 

නම ්නතුර ලිිළන, දුරකාන මාංක, 
ව.ස්.ිළ.ධ්ම්මික කළමනාකරු ිාස්ම්පාදන මණ්ඩා, 

 
0773785860 

මස්ථ.ධ්්යමප්රි, ස්ථාානභාර 
නිළධ්ාන් 

ිාස්ම්පාදන මණ්ඩා, 
ා හෝමාගම 

0772240568/0112857412 

ආ්ය.ඒයි.මස්ථ.මනතුාංග ස්ථාානභාර 
නිළධ්ාන් 

ිාස්ම්පාදන මණ්ඩා, 
පාදුක්ක 

0714419190 

ආනන්ද ස්ථාානභාර 
නිළධ්ාන් 

ිාස්ම්පාදන මණ්ඩා, 
මස්ස්ථස්ාා ේකා 

0773081780 

ජි.ව.ර්ෂථපා්ා ප්රාා ශීය,  
ාාංජිා න්රු 

ිාස්ම්පාදන මණ්ඩා, 
කැස්ථබෑඒ 

0773906136 
0112604189/2618287 
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ිමුමෙ 07 

ප්රාෙ ආොර දේේල පැය 06 ්ව ිතුල  ලබාදීෙ ස්දො ෙදුනාගත් ආය නවල  

ස්ම්බන්ධීකරණ නාොවලිය 

 

 

 

දේකොදේළොන්නාව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 
නෙ  නතුර ලිියනය ජංගෙ දු.න පුශගලික දු.න 
 නුජා දිමරු්වෂි  කළෙනාකරු  නස්ාරා දේ්වගර්ස්ථ,නංක 

223, කැළණිමුමල, 
නංදේගොඩ. 

0777766582 
 

0777766582 
 

යු. ළධලන්ග 

දේප්රෙසිරි 
ස්ාාපතිච ස්මූපකාරය, 

දේකොදේලොන්නාව. 
0757197191 0714441302 

ල්වස්ථෙන් කළෙනාකරු කැදේප් 4 යු, දේනො 146, 
දේකොදේලොන්නාව 

0711090088 0112532613 

දේම්ජර් 

ගුණරත්න 
නණදේදන 

ළධළධා/  
යුධ ෙමුදා කදවුර. 

කැළණිමුමල, නංදේගොඩ. 
0766907404 0112417251 

 

පාදු්වක ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 
නෙ  නතුර ලිියනය ජංගෙ දු.න දේස්ේවා ස්ථාානය දු.න 
කළෙනාකරු  ග්රීන් දේරස්ථට්ටුරන්ට්,නංක 28, 

ෙංවැමලපාර, පාදු්වක 
071-8406224 0112858230 

කළෙනාකරු 
 දේ්ව.ඒ.එස්ථ.ඒ.දේපදේර්රා 
 

දේකොස්ථගෙදේෙේන, පේගමල, පාදු්වක 
071-8406224 0112830401 

කළෙනාකරු ල්වෂථමීය  දේෙෝගලය, දේෙොරන පාර, 
පාදු්වක  

071-8406224 0112859339 

දේකොළඹ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 

නෙ  නතුර ලිියනය ජංගෙ දු.න 
දේස්ේවා 

ස්ථාානය දු.න 
පාන් කළෙනාකරු  ද දේරෝයම දේේකරි නංක 

202 ගාලුපාර දේකොළඹ 
078-9702112 0112588476 

ියපා ආොර හිටුකරු ොරිදේයෝ දේේකරිය නලුත් 

ොව  
078-9702112  

ියපා ආොර හිටුකරු ගුඩ්ොට් දේේකරිය 

දේෙෝදර 
078-9702112  

ියපා ආොර කළෙනාකරු ළධේ රත්න ස්ථදේගෝර්ස්ථ 

ෙට්ග්වකුලිය 
078-9702112  

ියපා ආොර කළෙනාකරු පාරිදේාෝන්ක ස්මුබකාර 

ස්ටුතිචය ස්ම්ෙන්ත්රණපුර 
078-9702112  
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කඩුදේවළ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 
නෙ  නතුර ලිියනය ජංගෙ දු.න 

කාන්ානා දීපාළධ කළෙනාකරු දේනො,274 
තුංනඳදේෙේන 

0723227506 

ළධශාන්  කළෙනාකරු ස්මූපාකාරය, 
බත් රමුමල 

0777552956 

 

දේෙෝොගෙ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 
නෙ  නතුර ලිියනය ජංගෙ දු.න 
හි.ස්ෙන් ා කළෙනාකරු ස්ෙන් ා දේෙෝගලය 0713929041 

 

කැස්ථබමව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 
නෙ  නතුර ලිියනය ජංගෙ දු.න පුශගලික දු.න 

එම.පී.ප්රස්න්න කළෙනාකරු  326ආ1,පශදේයෝතිචය,
වමවල,ියලියන්දල 

0771999758 0115767851 

සුටුත් ප්රනාන්දු කළෙනාකරු 149,දේකොළඹ 
පාර,ියලියන්දල 

0719258357 0112619119 

 

 

සී ාවක ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාශය 
නෙ  නතුර ලිියනය ජංගෙ දු.න පුශගලික දු.න 

ිය.දේ්ව.ෙෙදේගදර කළෙනාකරු  ෙෙදේගදර දේෙෝගලය, 
දේකොස්ථගෙ 

0713342914 0362255103 

බන්දුල දේෙෝගලය කළෙනාකරු  පෙල ෙංවැමල 0714441833  
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ිමුමෙ 08 

ප්රාා ශීය, ා ස්්ය මාංශය සඒා ස්ම්බන්ධීකරණ නාමාඒලි, 

 

 

 

 

ා රෝහක 

නම ්නතුර ස්ථාාන, ිාංගම දු.ම 
ා ස් ඒා 

ස්ථාාන, දු.ම 
 දඒදය මනුර ි, මාක 
 

ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

මස්ස්ථස්ාා ේකා මූලික 
ා රෝහා 

0716809745 0362222261 

 දඒදය ා ෂහාන් ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

රිා ේ ා රෝහා ා කොස්ථගම 
0772920906 0362222260 

 දඒදය ගාමිණී ද සිකඒා  
 

ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

ප්රාා ශීය, ා රෝහා 
පාදුක්ක 

0777008362 0112859095 

 ා ඩොක් ්ය දිමුතු 
                                                        

මධ්යක්ෂ 
 

උන ා රෝහා,IDH  0714934433 
 

0112411284 

ා ඩොක් ්ය ස්ාගරී 
කින්ඒන්ා දනි, 

මධ්යක්ෂ මුකා කන්,ාඒ ා රෝහා 
0775950154 

0112578229 
0112549390 

දඒදය  මස්ථස් ා පා ්යරා ප්රධ්ාන  දඒදය 
නිළධ්ාරී 

මූලික ා රෝහා ා හෝමාගම 
0777593304 0112855200 

දඒදය ඩි.ව.යු.මනුර 
ා පා ්යරා 

ප්රධ්ාන  දඒදය 
නිළධ්ාරී 

දිස්ා ා රෝහා ඒෑ්ර 
0777106699 0112704277 

ිා මක ා රෝහා මධ්යක්ෂ 
 

ා කොළහ 
0775950149 0112698443 

හස්ාං මකා මහත්මි, ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

කාස්ක ා රෝහා   
0774319166 0112696231 

නිරූපමා මහත්මි, ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

දා ස්ොයිස්ා ා රෝහා 
0773422320 0112692224 

 මධ්යක්ෂ 
 

කළුා බෝස්ා ා රෝහා 
 

0112764160 
0112735737 

 ා ඩොක් ්ය රූඩී                                                                ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

දිස්ා ා රෝහා ිළලි,න්දා 
0772280032 0112735748 

 ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

ා ප්ර මදාස් මනුස්ථමරණ 
ා රෝහා  

 0112435448 

 ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

සුායිමන් ා රෝහා 
 0115459459 

 ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

නඒා ාෝක ා රෝහා 
 0115577111 

 ප්රධ්ාන දඒදය 
නිළධ්ාරී 

මාිබගාඒත්් මා්ෘ 
ා රෝහා 

 0112696231 
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ා ස්්ය දඒදය නිළධ්ාරී කා්ය,ාා 

නම ්නතුර ස්ථාාන, ිාංගම දු.ම 
ා ස් ඒා 

ස්ථාාන, දු.ම 
 දඒදය මයි.ිළන්නූඒ 
 

ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

ා ස්්ය දඒදය 
නිළධ්ාරී 
කා්ය,ාා, 
ා හෝමාගම 

0718070560 0112855244 

දඒදය ම.ඩි.ිළ.ිළ.ාන්්රදාස් 
 

ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

ා ස්්ය දඒදය 
නිළධ්ාරී 
කා්ය,ාා, 
ඒෑ්ර 

0718314520 0112705577 

දඒදය භද්රිකා ගුණඒ්යධ්න 
 

ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

ා ස්්ය දඒදය 
නිළධ්ාරී 
කා්ය,ාා, 
ිළිබ,න්දා 

0714401324 0115524456 

ා ඩොක් ්ය ි,ාත් ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

MOH කඩුා ඒා 
0779639982 0112571463 

ා ඩොක් ්ය ාාන්දනී ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

MOH 
බත්්රමුකා 

0718026054 0783542368 

ඩ්.ආ්ය.ධ්ම්මික ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

MOH-
කිරුළපන 

0718138283 0112582037 

 ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

MOH-
ා බොරුකා 

0718663380 0112582030 

 ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

MOH-
ඒැකාඒත්් 

0714217424 0112582036 

දඒදය දිකහාරා 
 

ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

ා ස්්ය දඒදය 
නිළධ්ාරී 
කා්ය,ාා, 
ා කොා ළොන්නාඒ 

0718005505 0112411128 

දඒදය ස්ා ේ මා,ාදුන්න 
 

ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

ා ස්්ය දඒදය 
නිළධ්ාරී 
කා්ය,ාා, 
ා කොළඹ 

0789702112 0112691922 

දඒදය  
 

ප්රධ්ාන ා ස්්ය 
දඒදය නිළධ්ාරී 

ා ස්්ය දඒදය 
නිළධ්ාරී 
කා්ය,ාා,  
පාදුක්ක 

0718406224 0112859097 
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ඇමුණුම 09 

 
රාිය ා නොඒන ස්ාංස්ධ්ානඒා දිස්ථත්රික් හා ප්රාා ශිය, මමේ ම් ඒාදී ප්ර මාාර දැක්ීමම ස්ම්බන්ධීකරණ 
නාමාඒලි, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නම ්නතුර ස්ාංස්ධ්ාන, ිාංගම දු.ම 
ා ස් ඒා ස්ථාාන, 

දු.ම 

ක්ාැරන්ස්ථ  කළමනාකරු 
ෆාම්ස්ථ ාාංකා ආ,්න, 
 

0773306088 0112659102 

නිාන්් කළමනාකරු 
හැිළ ා ස්න් ්ය 
 

0775950149 0112524222 

ප්රී ම ස්රාේ  කළමනාකරු 
හියුා ම්ඩිකා 
 

0768792151 0783542368 

ාදුනික 
හින්්ැන්න 

කළමනාකරු 
ාාංකා ිා මක ස්්යා ඒෝධ් 
ස්ාංගම, 
 

 

071685032 
0112655255 

සුජිඒා ා මනස්, කළමනාකරු 
ශය සාන් ම ස්ජිස්කරණ ආ,්න, 
 

 

0773839147 

 

0112727941 

කුමාන් 
ා කෝාාඒා 

ශය සාා ස්ධ්ා,ක 
නිළධ්ාරී 

රතු කුරුස් ස්ාංස්ධ්ාන, 
 
 

0773228983 0112178880 
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ිමුමෙ 10 

  

දිස්ථත්රි්ව ආපදා කළෙනාකරණ ඒකකයන් ප්රාදේශීය ඒකකයන් ස්ම්බන්ධ කරග  

ෙැකි ක්රෙදේේදය  

දිස්ථත්රික් ආපදා කළමනාකරණ වකක, 
නම ්නතුර ලිිළන, දුරකාන මාංක, 

මම්.මම්.ිළ.මම්.මාරසිාංහ දිස්ථත්රික් ස්හකාර 
මධ්යක්ෂ 
 

මාංක 31, පූනාගා පාර, 
බාංඩාරා ඒළ 0773957870 

ජි.මස්ථ.ගමා ව ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර  

මමුණ,ා,, ා හමේ කා පොළ 
0789702112 

දිස්ානා,ක ආ්ය.වස්ථ.මක 
 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර 
ා කොා ළොන්නාඒ 

නාමකඒැඒ, මිහින්්ා ක 
0714441302 

කරුණා මාක මචි.ව. 
 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර කඩුා ඒළ 

ගාබැශද, ා මොණරාගා 
0783542368 

ඥානරත්න ඩබ්.ව. 
 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර ා කොළඹ 

ා ාෝකාා හමේ ක,,කුරුණෑගා 
0729298392 

ස්ා ේරත්න 
මම්.ඩී.ආ්ය.ා ක් 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර කැස්ථබෑඒ 

උ,න පාර,බාංඩාරගම 
0716911377 

ගුණරත්න ීම.බී. 
 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර පාදුක්ක 

ස්මනළ මාඒ්,පාදුක්ක 
0718406224 

ස්ා ේසින් ිළ.මච්.ජි.ා ේ.මන් 
 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර 
ා කොා ළොන්නාඒ 

කිවුකා දණි,,මකුරැස්ථස් 
0717171930 

ස්හබන්දු මස්ථ.බී.මස්ථ 
 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර  මිමන්ගස්ථ,ා, 

මහකන්ද,ා ප්රාා දණි, 
0775950149 

රත්නා,ක 
ආ්ය.මම්.මස්ථ.ා ක් 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර ා දහිඒා 

ා කෝන්ඒෑගම,කරා ේ,මහඒ 
0718277044 

රාිකරුණා 
ආ්ය.මක.ව.ව.මන් 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර සී්ාඒක 

ඊන්,මඩිත්්,හැාමඩ,කෑගකා 
0788354893 

ි,ා ස් න ඩී.ා ක්.ඩී.ඩී 
 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර ා කෝමේා මේ 

ා බෝපැත්්,ා ාකලුිළ ක, 0716894128 

ි,ීමර පී.ව.පී.ඩී. 
 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර ා හෝමාගම 

හැඩිගකා,ගුරුළුබැශද 0777949584 

කරුණාරත්න 
මම්.ජී.මස්ථ.පී. 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර මහරගම 

122/2,දිගන,රිඒැකා 0711744598 

මදුස්ාංක ඩී.මම්.සී. 
 

ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර  

මාංක 150,ා පොකඒත්් පාර, 
මම්පාර 

0718444598 

මච්.ඩබ්.නිා රෝෂණී ආපදා ස්ම්බන්ධීකරණ 
ස්හකාර  

ා දොඩන්ා ගොඩ, කළු්ර 0779306829 

ා රෂාන් කුමාර කා්ය,ාා කා්ය, 
ස්හ,ක 

ා ේරහැර, පාර, ඇාබඩගම, 
පන්නා 

0773050099 

මම්.ආ්ය.මහානාම න්,දුරු ගාා ගදර, පාදුක්ක 0713105240 
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10.1 ආපදා ස්ෙන දේස්ේවා ළධළධා/ න් ස්ම්බන්ධ කරග  ෙැකි ක්රෙදේේදය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

නම ්නතුර ප්රා.ා ක.ා කොමේසාශය ස, දුරකාන මාංක, 
ාාක මහ්ා ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාරී ා හෝමාගම 071-4815873 

ඊ.මම්.ජී.ටී.ජී.ජී.බණඩාර ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් කැස්ථබෑඒ 071-9516613 
ා ේ.මක. සි. ි,සුන්, ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් මහරගම 071-2781478 

ජී මච් සිසිර ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් සී්ාඒක 071-8187763 

ව.මයි.ප්රි,ද්යශය සණී ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් කඩුා ඒළ 071-2104700 

මමාලි ි,ඒ්යධ්න ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන්  මිමන්ගස්ථ,ා, 071-4483755 

යූ.ා ේ.ා ක්.දම,න් ම ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් පාදුක්ක 071-0633526 

මම්.ටී.නිලූෂා ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් ා දහිඒා      071-9661678 
ාන්දන ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් ා කොා ාොන්නාඒ 071-2781478 
දුලීකා මි, ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් ි/ා කෝමේා මේ 071-4392974 

සුා ්යනි ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් රත්මාාන      071-0330536 
,මුනා ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් ා මොරටුඒ      071-4407540 
ාමිාා ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාන් ා කොළඹ       076-8548442 
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ිමුමෙ 11 
 
දිස්ථත්රි්ව ො ප්රාදේශියය ොධය ස්ම්බන්ධකර ග ෙැකි ක්රෙදේේදය 
 

 නතුර ොධය ආය නය ජංගෙ දු.න 

ලංකාදීප වාර් ාකරු ලංකාදීප 0713767553 

දිවිනන වාර් ාකරු දිවිනන 0779201739 

ස්ථවර්ණවාහිළධ වාර් ාකරු ස්ථවර්ණවාහිණි 0775493033 

නින ටී එන් වාර් ාකරු නින ටී එන් 0714279220 

සිරස් පා.වි. වාර් ාකරු සිරස් පා.වි. 0112851371 

රූපවාහිළධ වාර් ාකරු රූපවාහිළධ 0112501050 

දේදරණ පා.වි. වාර් ාකරු දේදරණ පා.වි. 0115333354 
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 ිමුමෙ 12 
 

 

ක ොළඹ දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස සබන්ධීකර  ස ක  කත ්ත්ත්   කර්්ක  

                                             කේලක  - ප.ව  

 

දිස්ථත්රි්ව

කය 

 

ආපදාව 

 

දිනය 

ප්රා .දේම 

දේකොට්ශා

ශය 

පීඩාවග පත්  

වුවන්දේේ විස්ථ ර 
ෙරණ 

ස්ංඛ්යා

ව 

තුවාල 

ලැබු 

ස්ංඛ්ය

ාාව 

නතුරු

දෙන් 

වුවන් 

ළධවාස්ොළධ 
ආර්වෂි  

ෙධයස්ථාානය 

දේවනත් කරුම 

පවුම පුශග

ලිනන් 

පුර්

ව 

ො

ළධ 

නර්

ධ 

ො

ළධ 

ප්රො

ණය 
පවුම 

පුශග

ලිනන් 

              

 

එකතුව            

 
 

 

 
එබන.එබන.පී.එබන. ාක සිංහ               අයි.කක් ආ.ක කධී සරි                                සුනිල්  ධීකධීග  

සහ ක  අධ්යක් ආෂ,                 දිස්ත්රික් ආ දා ක සහක කසා ක නිළධ්කරි     දිස්ත්රික් ආ කල් බනිදිසකා  

දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස ක                 දිස්ත්රික් ආ කල් බන  කර් කල       ක ොළඹ. 
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ක ොළඹ දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස සබන්ධීකර  ස ක  කත ්ත්ත්   කර්්ක  

                                             කේලක  - ප.ව 19.00 ි2017.06.10  

 

දිස්ථත් 

රි්වක

ය 

 

ආපදා

ව 

 

දිනය 

ප්රා .දේම 

දේකොට්ශාශය 

පීඩාවග පත්  

වුවන්දේේ 

විස්ථ ර 

ෙර

ණ 

ස්ං

ඛ්යා

ව 

තුවාල 

ලැබු 

ස්ංඛ්යා

ව 

නතුරු

දෙන් 

වුවන් 

ළධවාස්ොළධ 
ආර්වෂි  

ෙධයස්ථාානය 

දේවනත් කරුම 

පවුම පුශග

ලිනන් 

පුර්ව 

ොළධ 

නර්ධ 

ොළධ 

ප්රො

ණය 
පවුම 

පුශ

ගල

ිනන් 

දේකොළඹ ගං වතුර 2017.05.26 

කඩුදේවල 2947 11311 - - - 05 01 - - - ළධවාස් 10්ව පූර්ණ වශදේයන්ද, 

ළධවාස් 83්ව  නර්ධ වශදේයන්ද 

ොළධයග පත්ව ි . 

 

2017.05.25 වන දින දේෙොරටුව 

ප්රා.දේම. දේකොට්ශාශදේ  

දේගොදේන්දේඩෝ  ත්ත්වය්ව 

දේෙේතුදේවන් පවුම 18ක 

ස්ාොජිකිනන් 63න් දේදදේනකු 

පීඩාවග පත්ව ිතිච න ර,  ළධවාස් 

18්ව  නර්ධ ොළධයග පත්ව ි .  

පාදු්වක 872 3521 - - - 03 51 - - - 

සී ාවක 1005 3933 - 03 - 02 10 - - - 

දේෙෝොගෙ 348 1169 - - - - 02 - - - 

දේකොළඹ 34 97 - - - - - - - - 

දේකොදේලොන්නාව 1205 4804 - - - - - - - - 

දේකෝට්දේට්  29 127 - - - - - - - - 

 

දේගොදේන

දේඩෝ 

 ත්ත්ව

ය්ව  

2017.05.25 දේෙොරටුව 18 63 - - - - 18 - - - 

සුළිසුළං 2017.05.29 රත්ෙලාන 
01 07 - - 

 

- 
- 01 - - - 

එකතුව 6459 25032 - 03 - 10 83 - - - 

 
 
එබන.එබන.පී.එබන. ාක සිංහ               අයි.කක් ආ.ක කධී සරි                                සුනිල්  ධීකධීග  

සහ ක  අධ්යක් ආෂ,                 දිස්ත්රික් ආ දා ක සහක කසා ක නිළධ්කරි     දිස්ත්රික් ආ කල් බනආදිසකා  

දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස ක                 දිස්ත්රික් ආ කල් බන  කර් කල       ක ොළඹ. 

ක ොළඹ.                                                           ක ොළඹ. 
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ක ොළඹ දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස සබන්ධීකර  ස ක  කත ්ත්ත්   කර්්ක  

                                             කේලක  - ප.ව 18.00 ි2017.06.04  

 

 

දිස්ථත්රි්ව

කය 

 

ආපදාව 

 

දිනය 

ප්රා .දේම 

දේකොට්ශාශය 

පීඩාවග පත්  

වුවන්දේේ 

විස්ථ ර 
ෙරණ 

ස්ංඛ්යා

ව 

තුවාල 

ලැබු 

ස්ංඛ්ය

ාාව 

නතුරු

දෙන් 

වුවන් 

ළධවාස්ොළධ 
ආර්වෂි  

ෙධයස්ථාානය 

දේවනත් කරුම 

පවුම පුශග

ලිනන් 

පුර්ව 

ොළධ 

නර්ධ 

ොළධ 

ප්රො

ණය 
පවුම 

පුශග

ලින

න් 

දේකොළඹ 

ගං වතුර 2017.05.26 

කඩුදේවල 3108 11646 - - - 05 01 07 25 92 දේෙෙ ගංවතුර ආපදා දේ ොරතුරු 

දේකොළඹ දිස්ථත්රි්ව දේමකම් 

කාර්යාලදේ  ස්ෙනදේස්ේවා 

ළධළධා/ දේගන් ලබාගත් 

දේ ොරතුරු දේේ. 

 

ළධවාස් 10්ව පූර්ණ වශදේයන්ද, 

ළධවාස් 87්ව  නර්ධ වශදේයන්ද 

ොළධයග පත්ව ි . 

 

2017.05.25 වන දින 

දේෙොරටුව ප්රා.දේම. 

දේකොට්ශාශදේ  දේගොදේන්දේඩෝ 

 ත්ත්වය්ව දේෙේතුදේවන් පවුම 

18ක ස්ාොජිකිනන් 63න් 

දේදදේනකු පීඩාවග පත්ව ිතිච 

න ර,  ළධවාස් 18්ව  නර්ධ 

ොළධයග පත්ව ි .  

පාදු්වක 771 3087 - - - 03 51 02 47 209 

සී ාවක 1152 4428 - 03 - 02 10 - - - 

දේෙෝොගෙ 564 2085 - - - - 06 - - - 

දේකොළඹ 34 97 - - - - - - - - 

දේකොදේලොන්නාව 1462 5854 - - - - - 01 12 52 

දේකෝට්දේට්  41 127 - - - - - - - - 

තිචඹිරිගස්ථයාය 100 372 - - - - - - - - 

දේගොදේනදේඩෝ 

 ත්ත්වය්ව  
2017.05.25 දේෙොරටුව 18 63 - - - - 18 - - - 

සුළිසුළං 2017.05.29 රත්ෙලාන 01 07 - - - - 01 - - - 

එකතුව 7251 27766 - 03 - 10 87 10 84 353 

 

 

 

එබන.එබන.පී.එබන. ාක සිංහ               අයි.කක් ආ.ක කධී සරි                                සුනිල්  ධීකධීග  

සහ ක  අධ්යක් ආෂ,                 දිස්ත්රික් ආ දා ක සහක කසා ක නිළධ්කරි     දිස්ත්රික් ආ කල් බනආදිසකා  

දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස ක                 දිස්ත්රික් ආ කල් බන  කර් කල       ක ොළඹ. 

ක ොළඹ.                                                           ක ොළඹ. 
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ක ොළඹ දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස සබන්ධීකර  ස ක  කත ්ත්ත්   කර්්ක  

කේලක  - ප.ව 16.30 ි2017.05.31  

 

දිස්ථත්රි්ව

කය 

 

ආපදාව 

 

දිනය 

ප්රා .දේම 

දේකොට්ශාශය 

පීඩාවග පත්  

වුවන්දේේ 

විස්ථ ර 
ෙරණ 

ස්ංඛ්යා

ව 

තුවාල 

ලැබු 

ස්ංඛ්ය

ාාව 

නතුරු

දෙන් 

වුවන් 

ළධවාස්ොළධ 
ආර්වෂි  

ෙධයස්ථාානය 

දේවනත් කරුම 

පවුම පුශග

ලිනන් 

පුර්ව 

ොළධ 

නර්ධ 

ොළධ 

ප්රො

ණය 
පවුම 

පුශග

ලින

න් 

දේකොළඹ 

ගං වතුර 2017.05.26 

කඩුදේවල 2947 11311 - - - 05 01 12 182 703 කඩුදේවල-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 23, පාදු්වක-

ාෙදේස්ේවා වස්ම් 25, සී ාවක-ාෙදේස්ේවා 

වස්ම් 37, ිනව ැන් පවුම 01ක, 

පුශගලිනන් 9්ව,  ාතීන්දේේ ළධවාස්වල 

ි   දේෙෝොගෙ-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 16, 

දේකොළඹ-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 02, දේකෝට්දේට්- 

ාෙ ළධළධාරි වස්ම් 01,  දේකොදේලොන්නාව-

ාෙදේස්ේවා වස්ම් 15, 2017.05.25 වන 

දින    ිතිචවූ නධික වර්ෂාව ස්ෙ දැඩි සුළං  

දේෙේතුදේවන් පවුම 6451ක, ස්ාොජිකිනන් 

24998 දේදදේනකු පීඩාවග පත්ව ි තිච න ර,  

ළධවාස් 07්ව පූර්ණ වශදේයන්ද, ළධවාස් 

32්ව  නර්ධ වශදේයන්ද ොළධයග පත්ව 

ි . 

2017.05.25 වන දින දේෙොරටුව ප්රා.දේම. 

දේකොට්ශාශදේ  දේගොදේන්දේඩෝ  ත්ත්වය්ව 

දේෙේතුදේවන් පවුම 18ක ස්ාොජිකිනන් 

63න් දේදදේනකු පීඩාවග පත්ව ිතිච න ර,  

ළධවාස් 18්ව  නර්ධ ොළධයග පත්ව ි .  

පාදු්වක 864 3487 - - - 03 47 02 47 209 

සී ාවක 1005 3933 - 03 - 02 10 - - - 

දේෙෝොගෙ 348 1169 - - - - 02 - - - 

දේකොළඹ 34 97 - - - - - - - - 

දේකොදේලොන්නාව 1205 4804 - - - - - 01 35 120 

දේකෝට්දේට්  29 127 - - - - - - - - 

දේගොදේනඩ

දේාෝ 

 ත්ත්වය

්ව  

2017.05.25 දේෙොරටුව 18 63 - - - - 18 - - - 

සුළිසුළං 2017.05.29 රත්ෙලාන 01 07 - - - - 01 - - - 

එකතුව 6451 24998 - 03 - 10 79 15 264 1032 

 

 

 

 

එබන.එබන.පී.එබන. ාක සිංහ               අයි.කක් ආ.ක කධී සරි                                සුනිල්  ධීකධීග  

සහ ක  අධ්යක් ආෂ,                 දිස්ත්රික් ආ දා ක සහක කසා ක නිළධ්කරි     දිස්ත්රික් ආ කල් බනආදිසකා  

දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස ක                 දිස්ත්රික් ආ කල් බන  කර් කල       ක ොළඹ. 

ක ොළඹ.                                                           
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ක ොළඹ දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස සබන්ධීකර  ස ක  කත ්ත්ත්   කර්්ක  

කේලක  - ප.ව 14.00 ි2017.05.30  

 

 

දිස්ථත්රි්වක

ය 

 

ආපදාව 

 

දිනය 

ප්රා .දේම 

දේකොට්ශාශය 

පීඩාවග පත්  

වුවන්දේේ විස්ථ ර 
ෙරණ 

ස්ංඛ්යාව 

තුවාල 

ලැබු 

ස්ංඛ්යාව 

නතුරුදෙ

න් වුවන් 

ළධවාස්ොළධ ආර්වෂි  ෙධයස්ථාානය 

දේවනත් කරුම 
පවුම 

පුශගලින

න් 

පුර්ව 

ොළධ 

නර්ධ 

ොළධ 

ප්රො

ණය 
පවුම 

පුශගල

ිනන් 

දේකොළඹ ගං වතුර 2017.05.26 

කඩුදේවල 1548 6270 - - - 05 01 16 217 878 කඩුදේවල-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 23, පාදු්වක-

ාෙදේස්ේවා වස්ම් 25, සී ාවක-ාෙදේස්ේවා 

වස්ම් 37, දේෙෝොගෙ-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 

16, දේකොළඹ-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 02, 

දේකෝට්දේට්- ාෙ ළධළධාරි වස්ම් 01,  

දේකොදේලොන්නාව-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 15, 

2017.05.25 වන දින    ිතිචවූ නධික 

වර්ෂාව ස්ෙ දැඩි සුළං  දේෙේතුදේවන් පවුම 

4439ක, ස්ාොජිකිනන් 17597 දේදදේනකු 

පීඩාවග පත්ව ිතිච න ර,  ළධවාස් 07්ව 

පූර්ණ වශදේයන්ද, ළධවාස් 32්ව  නර්ධ 

වශදේයන්ද ොළධයග පත්ව ි . 

2017.05.25 වන දින දේෙොරටුව ප්රා.දේම. 

දේකොට්ශාශදේ  දේගොදේන්දේඩෝ  ත්ත්වය්ව 

දේෙේතුදේවන් පවුම 18ක ස්ාොජිකිනන් 

63න් දේදදේනකු පීඩාවග පත්ව ිතිච න ර,  

ළධවාස් 18්ව  නර්ධ ොළධයග පත්ව ි . 

පාදු්වක 859 3467 - - - - - 02 47 209 

සී ාවක 621 2334 - 03 - 02 10 03 77 291 

දේෙෝොගෙ 128 472 - - - - 02 03 101 388 

දේකොළඹ 30 53 - - - - - 01 30 53 

දේකොදේලොන්නාව 1205 4804 - - - - - 15 1205 4804 

දේකෝට්දේට් 29 127 - - - - - 01 29 127 

දේකොළඹ 

නධික  

වර්ෂාව, 

දැඩි සුලං 

ො 

දේගොදේනඩ

දේාෝ 

 ත්ත්වය

්ව ිතිචවීෙ 

2017.05.25 දේෙොරටුව 18 63 - - - - 18 - - - 

  

          

දේකොළඹ සුළිසුළං 2017.05.29 රත්ෙලාන 01 07 - - - - 01 - - - 

 

එකතුව 

4439 17597 - 03 - 07 32 41 1706 6750 

 

 

 

 

එබන.එබන.පී.එබන.ාක සිංහ               අයි.කක් ආ.ක කධී සරි                   සුනිල්  ධීකධීග  

සහ ක  අධ්යක් ආෂ                  දිස්ත්රික් ආ දා ක සහක කසා ක නිළධ්කරි     දිස්ත්රික් ආ කල් බන ආදිසකා  

දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස ක                 දිස්ත්රික් ආ කල් බන  කර් කල       ක ොළඹ 

ක ොළඹ.                ක ොළඹ. 
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  ක ොළඹ දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස සබන්ධීකර  ස ක  කත ්ත්ත්   කර්්ක  

                                        කේලක  - ා.  18.00 ි2017.05.27  

 

දිස්ථත්රි්ව

කය 

 

ආපදාව 

 

දිනය 

ප්රා .දේම 

දේකොට්ශාශය 

පීඩාවග පත්  

වුවන්දේේ විස්ථ ර 
ෙරණ 

ස්ංඛ්යාව 

තුවාල 

ලැබු 

ස්ංඛ්යාව 

නතුරුදෙ

න් වුවන් 

ළධවාස්ොළධ ආර්වෂි  ෙධයස්ථාානය 

දේවනත් කරුම 
පවුම 

පුශගලින

න් 

පුර්ව 

ොළධ 

නර්ධ 

ොළධ 

ප්රො

ණය 
පවුම 

පුශගල

ිනන් 

දේකොළඹ ගං වතුර 

2017.05.2

7 

කඩුදේවල 
294

7 
11311 - - - 05 01 14 316 1123 

කඩුදේවල-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 26, 

පාදු්වක-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 25, 

සී ාවක-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 37, 

දේෙෝොගෙ-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 16, 

දේකොළඹ-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 02,  

දේකොදේලොන්නාව-ාෙදේස්ේවා වස්ම් 

10, වල 2017.05.25 වන දින    

ිතිචවූ නධික වර්ෂාව ස්ෙ දැඩි සුළං  

දේෙේතුදේවන් පවුම 5832ක, 

ස්ාොජිකිනන් 22537 දේදදේනකු 

පීඩාවග පත්ව ිතිච න ර,  ළධවාස් 

07්ව පූර්ණ වශදේයන්ද, ළධවාස් 

25්ව  නර්ධ වශදේයන්ද ොළධයග 

පත්ව ි . 

2017.05.25 වන දින දේෙොරටුව 

ප්රා.දේම. දේකොට්ශාශදේ  

දේගොදේන්දේඩෝ  ත්ත්වය්ව 

දේෙේතුදේවන් පවුම 18ක 

ස්ාොජිකිනන් 63න් දේදදේනකු 

පීඩාවග පත්ව ිතිච න ර,  ළධවාස් 

18්ව  නර්ධ ොළධයග පත්ව ි . 

පාදු්වක 753 3208 - - - - - 05 - - 

සී ාවක 
100

5 
3933 - 02 - 02 02 03 - - 

දේෙෝොගෙ 544 1988 - - - - 04 08 544 1988 

දේකොළඹ 34 97 - - - - - 02 34 97 

දේකොදේලොන්නා

ව 

531 1937 - - - - - - 531 1937 

          

දේකොළඹ 

නධික  

වර්ෂාව, 

දැඩි සුලං 

ො 

දේගොදේනඩ

දේාෝ ත්ත්

වය්ව 

ිතිචවීෙ 

2017.05.2

5 

දේෙොරටුව 18 63 - - - - 18 - - - 

           

           

 

එකතුව 

583

2 
22537 - 02 - 07 25 32 1425 5145 
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ක ොළඹ දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස සබන්ධීකර  ස ක  කත ්ත්ත්   කර්්ක  

                                             කේලක  - ා.  20.00 

 

දිස්ථත්රි්ව

කය 

 

ආපදාව 

 

දිනය  

ප්රා .දේම 

දේකොට්ශාශය 

පීඩාවග පත්  

වුවන්දේේ විස්ථ ර 

ෙරණ 

ස්ංඛ්යාව 

තුවාල 

ලැබු 

ස්ංඛ්යාව 

නතුරුදෙ

න් වුවන් 

ළධවාස්ොළධ ආර්වෂි  ෙධයස්ථාානය දේවනත් කරුම  

පවුම පුශගලින

න් 

පුර්ව 

ොළධ 

නර්ධ 

ොළධ 

ප්රොණ

ය 

පවුම පුශගල

ිනන් 

දේකොළඹ 

නධික  වර්ෂාව, 

දැඩි සුලං ො 

දේගොදේනදේඩෝ 

ත්ත්වය්ව 

ිතිචවීෙ 

2017.05.

26 

දේෙොරටුව 18 63 - - - - 18 - - - දේෙොරටුව ප්රාදේශීය දේමකම් 

දේකොට්ශාශදේ  549. දේ ලවල 

දකුණ,559 ඒ, ඉඳිබැශද නැදේගනහිර  

යන ාෙ ළධළධා/   වස්ම්වල 

2017.05.25 වන දින    ිතිචවූ නධික 

වර්ෂාව ස්ෙ දැඩි සුළං  ො 

දේගොදේනදේඩෝ  ත්ත්වය දේෙේතුදේවන් 

පවුම 18 ක ස්ාොජිකිනන් 63 

දේදදේනකු පීඩාවග පත්ව ිතිච න ර,  

ළධවාස් 18්ව  නර්ධ ොළධයග පත්ව 

ි . 

 

ගංවතුර  ත්ත්වදේ  විස්ථ රය දේම් 

ස්ෙඟ නමුණා ි  

            

           

           

           

දේකොළඹ 
නධික වර්ෂාව 

ස්ෙ ජල ගැලීම් 

2017.05.

26 

දේකොදේලොන්නා

ව 
104 584 - - - - - 04 104 584 

පාදු්වක 598 2643 - - - ප්රා.දේම. විසින් ස්ඳෙන්කර එවා දේනොෙැ  

කඩුදේවළ 690 2834 - - - 05 01 04 43 188 

සී ාවක 852 3200 - - - - - 03 - - 

දේෙෝොගෙ 410 1525 - - - - 03 - - - 

එකතුව 2654 10786 - - - 05 04 11 147 772 

 

 

එබන.එබන.පී.එබන.ාක සිංහ               අයි.කක් ආ.ක කධී සරි                                සුනිල්  ධීකධීග  

සහ ක  අධ්යක් ආෂ                  දිස්ත්රික් ආ දා ක සහක කසා ක නිළධ්කරි     දිස්ත්රික් ආ කල් බන ආදිසකා  

දිස්ත්රික් ආ දා ක  ළාකක  ස ක                 දිස්ත්රික් ආ කල් බන  කර් කල       ක ොළඹ 

ක ොළඹ                 ක ොළඹ   
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ිමුමෙ 13 

ආපදාා ඒන් පසු කැිබකස්ා බැහැර කිරීා ම් ක්රමා ේද,  ස්ම්බන්ධ් ආ,්න 

ස්ම්බන්ධ් කරග් හැකි ක්රමා ේද, 

ා කොළඹ දිස්ථත්රික්කා ේ පාාත් පාාන ආ,්න 
නම ආ,්න, රාිකාන් දු.ම. ිාංගම දු.ම. ෆැක්ස්ථ මාංක, 

ස්.ා ක්.ව.මනුර 
මහ නගර ස්භාඒ 
ා කොළඹ 

0112694640 0777484330 0112694640 

ධ්ම්මික මුතුගා 
මහ නගර ස්භාඒ 
ා දහිඒා ගකකිස්ථස් 

0112738701 0714544930 0112737510 

ස්ජි්ා මා,ාදුන්න 
මහ නගර ස්භාඒ 
කඩුා ඒළ 

0112548491 0710600050 0112548492 

මශය සාන් ම,ා 
මහ නගර ස්භාඒ 
ා කෝමේා මේ 

0112862555 0712222008 0112862282 

 
මහ නගර ස්භාඒ 
ා මොරටුඒ 

0112645251 071-7466521 0112642197 

ව.මම්.ිළ,දාස් 
නගර ස්භාඒ 
ා කොා ළොන්නඒ 

0112572277 0716311395 0112532303 

්රාංගා මි, නගර ස්භාඒ කැස්ථබෑඒ 0112618100 0776397112 0112618102 

ා ක්.ඩි.ා ක්.ගුණ මාක 
නගර ස්භාඒ 
ා බොරාැස්ථගමුඒ 

0112517489 0716911377 0112509224 

 
නගර ස්භාඒ 
මස්ස්ථස්ාා ේකා 

0362222275 0714412181 0362222285 

ස්නී්ා ඈපා නගර ස්භාඒ මහරගම 0112850473 0774034447 0112850473 

ධ්්යමණී ස්ා ේරත්න ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 
ා හෝමාගම 

0112857170 0714405009 0112857169 

ාන්දන පශමසින් 
ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 
සී්ාඒක 

0362255052 0718362781 0362255021 

ාාන්දනී වකනා,ක 
ප්රාා ශීය, ස්භාඒ 
ා කො කකාඒත්් 
මුකා කන්,ාඒ 

0112410288 0773616815 0112410770 

 

 



103 
 

ිමුමෙ 14 

දේවනත් න යවශය දුරකාන නාොවලිය 

 

ප්රඒාහන පහසුකම් 

ස්ස්ථ්ර, 
බස්ථ 

ස්ාංයාඒ 
රිා ේ/ර්ශගලික දුරකාන මාංක 

ගමනා ගමන මණ්ඩා, 
 ා කොළඹ 

250 රිා ේ ඩි.ව.මතුා ා පා ්යරා 
0775353030 

ගමනා ගමන මණ්ඩා, 
ා හෝමාගම 

78 රිා ේ ිළ.ව.ීමරසිාංහ ඩිා පෝ 
කළමනාකරු 077656330 

ගමනා ගමන මණ්ඩා, 
මස්ස්ථස්ාා ේකා 

63 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාකරු 
0362222281 

ගමනා ගමන මණ්ඩා, 
 කැස්ථබෑඒ 

73 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාකරු 
0771056630 

ගමනා ගමන මණ්ඩා, 
මීය ා ්ො මුකා 

85 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාකරු 
0112512301 

ගමනා ගමන මණ්ඩා, 
උඩහමුකා 

94 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාකරු 
0112833567 

ගමනා ගමන මණ්ඩා, 
 ා මොරටුඒ 

115 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාකරු 
0112637611 

ගමනා ගමන මණ්ඩා, 
රත්මාාන 

50 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාකරු 
0112715257 

 

 

ප්රධ්ාන ්ැපැක කා්ය,ාා 
ිළහි ක ස්ථාාන, දුරකාන මාංක 

ා හෝමාගම 0112855201 
මීය ා ගොඩ 0112859105 

ගකකිස්ථස් 0112715276 

රත්මාාන 0112634250 

ා මොරටුඒ 0112645250 
පාදුක්ක 0112859096 

ඒැකාඒත්් 0112573333 

හැේා ාොක්  වුන් 0112575710 
ිළිබ,න්දා 0112614204 

ා බොරාැස්ථගමුඒ 0112509235 

කැස්ථබෑඒ 0112614208 
ා කොා ළොන්නාඒ 0112572383 

ා ගෝටුඒ නඒ නගර, 0112578231 

මුකා කන්,ාඒ 0112578269 
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ඉන්ධන ියරවුම්ෙම 
ිළහි ක ස්ථාාන, දුරකාන මාංක 

160 හයිා ාඒක පාර ා හෝමාගම 0112855672 

225 ගාලුපාර ා මොරටුඒ 0112644574 

මීය ා ප් පාදුක්ක 0112859736 
44 ා හොරණ පාර පාදුක්ක 0112183040 

ගකකිස්ථස් ා පොලිසි, මස්ා 0112699438 

කඳඒා ගකකිස්ථස් 0112625769 
ා බොරැකා 0723660770 

නාරාා හ න්ිළ  0772411869 

ඒැකාඒත්් 0112587573 

මිාාගින්, 0112584088 

191 බණ්ඩාරගම පාර කැස්ථබෑඒ 0112702022 

ිළිබ,න්දා 0112613105 

ා කොා ළොන්නාඒ 0112569625 
මීය ා ්ො මුකා 0112578217 

 

 

 

 

 

 

ස්මූපකාර ා ඒළඳස්ැක 

ිළහි ක ස්ථාාන, දුරකාන ගබඩා ස්ාං,ාඒ 
සිකාර ස්ැක 
ස්ාං,ාඒ 

ා හෝමාගම 0112748641 03 03 

මීය ා ගොඩ 0115765152 01 01 

ා පොකගස්ථඕස්  0114210169 01 01 
ගකකිස්ථස්  01 01 

ා මොරටුඒ 0112645211 01 17 

ඇතුකා කෝමේා මේ 0112612584 02 01 
ිළ ා කෝමේා මේ දකුණ 0115621875 01 01 

මින්හාන දකුණ 0112561468 02 01 

කැස්ථබෑඒ 0112614206 01 01 
මඩපා් 0112707561  01 

දැක්ර 0112618744  01 

ා කොා ළොන්නාඒ 0112572255 01 01 
ා කො කකාඒත්් 0114413339  01 

මීය ා ්ො මුකා 0112534708 01 01 

ඒැකාම්ිළ ක, 0114405465  01 
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ෙදිසි ප්රතිචාාර දැ්වවීෙ ස්ඳො නවශය වන පපකරණ 
ිදේබෝට්ටුආ ට්රැ්වගර්ආ දේට්ලර්ආගලිආවතුර බවුස්ර්, බැදේකෝ, දේේ.සී.,ව,විදුලි කියත් ,වතුර දේපොම්ප   

 

පපකරණ වර්ගය නිනතිචකරුදේේ නෙ ො ලිියනය 

නිනතිචකරුක 
ස්ම්බන්ධකර ග  

ෙැකි දුරකාන 

නංකය 

කැස්ථබෑඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

ට්රැක් ්ය  ස්රත් දිස්ානා,ක ශ්රී ස්මා මාඒ් කිා දකිළ ක,  ඒැක මිකා 038-2293205 
 

ට්රැක් ්ය  ස්රත් දිස්ානා,ක ශ්රී ස්මා මාඒ් කිා දකිළ ක,  ඒැක මිකා 038-2293205 
 

ට්රැක් ්ය පශමසින් ගුා ණත්මි  ා දකා ගොඩ  ා ්බුඒන 077-3204380 

ා ේ.සී.බී  ස්රත් දිස්ානා,ක ශ්රී ස්මා මාඒ් කිා දකිළ ක,  ඒැක මිකා 038-2293205 
 

ා ේ.සී.බී  මහින්ද පිබහක්කාර ම,ා  ා නො 134 බණ්ඩාරනා,ක පාර 
 ිඹුරලි, මඩපා් 

077-7316240 

ා ේ.සී.බී  මහින්ද පිබහක්කාර ම,ා  ා නො 134 බණ්ඩාරනා,ක පාර 
 ිඹුරලි, මඩපා් 

077-7316240 

ා ේ.සී.බී ස්භාප ම /ා කකම් නගර ස්භාඒ කැස්ථබෑඒ  ිළිබ,න්දා 0112-618100 
0112-618102 

ස්දුලි කි,ත්  පශමසින් ගුා ණත්මි  ා දකා ගොඩ  ා ්බුඒන 
 

077-3204380 

ඒතුර ා පොම්ප  සුමුදු ාන්ඩ්රස්ථ්රීස්ථ  138 ා හොරණ පාර  ිළිබ,න්දා  
 

077-7517489 

ා මෝ ්ය ා  ඩ්ය  ස්භාප ම /ා කකම් නගර ස්භාඒ කැස්ථබෑඒ  ිළිබ,න්දා 0112-618100 
0112-618102 

මා්යග ්ාන,  ස්භාප ම /ා කකම් නගර ස්භාඒ කැස්ථබෑඒ  ිළිබ,න්දා 0112-618100 
0112-618102 

ගලි බවුස්ර,  ස්භාප ම /ා කකම් නගර ස්භාඒ කැස්ථබෑඒ  ිළිබ,න්දා 0112-618100 
0112-618102 

 කප්ය රා,  ස්භාප ම /ා කකම් නගර ස්භාඒ කැස්ථබෑඒ  ිළිබ,න්දා 0112-618100 
0112-618102 

ට්රැක් ්ය ා රේාර,  ස්භාප ම /ා කකම් නගර ස්භාඒ කැස්ථබෑඒ  ිළිබ,න්දා 0112-618100 
0112-618102 

ා කොා ාොන්නාඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

ා ඩෝස්්ය  (01) කළමනාකරු (කුමුදු කන්ට්රක්ෂස්න්) 0112-414426 
0112-414136 

ා ඩෝස්්ය  (03) කළමනාකරු (මස්ථ .මන්.ා ක් කන්ට්රක්ෂස්න් ) 0112-578736 
0112-418597 

ා ඩෝස්්ය  (02) කළමනාකරු (තුසි්  යික ෆැක් න් ) 0112-578243 
077-7417630 

බැා කෝ ,න්ත්ර  (08) ප්රාා ශීය, ස්භාඒ ා කො කකාඒත්්  0112-410288 
077-3456617 

බැා කෝ ,න්ත්ර  (06) කළමනාකරු (තුසි්  යික ෆැක් න් ) 0112-578243 
077-7417630 

මස්ථකැා ේ ්ය  (05) කළමනාකරු (මස්ථ .මන්.ා ක් කන්ට්රක්ෂස්න් ) 0112-578736 
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0112-418597 

ා ාෝඩ්ය  (05) 
 

කළමනාකරු (තුසි්  යික ෆැක් න් ) 0112-578243 
077-7417630 

ා ේ.සී.බී කරුණාරත්න  ඒැකාම්ිළ ක,  ා කොා ාොන්නාඒ 0112-419917 

ා දහිඒා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

බැා කෝ ,න්ත්ර   
 

නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ   
ා දහිඒා මහ නගර ස්භාඒ 

0112-736190 
0112-717673 

බැා කෝ ,න්ත්ර   
 

නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ   
ා දහිඒා මහ නගර ස්භාඒ 

0112-717673 

ිා බවුස්්ය  
 

නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ   
ා දහිඒා මහ නගර ස්භාඒ  රත්මාාන  මත් මඩි, 

0112-717673 

ිා බවුස්්ය  
 

නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ   
ා දහිඒා මහ නගර ස්භාඒ  රත්මාාන  මත් මඩි, 

0112-717673 

ගිනි නිඒන උපකරණ 
 

නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ   
ා දහිඒා මහ නගර ස්භාඒ  රත්මාාන  මත් මඩි, 

0112-734225 

ගිනි නිඒන උපකරණ 
 

නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ   
ා දහිඒා මහ නගර ස්භාඒ  රත්මාාන  මත් මඩි, 

0112-734225 

පාදුක්ක ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

බැා කෝ ,න්ත්ර   ආ්ය.පී.ජී සුදත් කුමාර  177/ සී  ගා න්ා ගොඩ ා පා දස්  මරුඒත්්  
පාදුක්ක 

077-7041086 

බැා කෝ ,න්ත්ර   මන් ඒස්න්් ා පා ්යරා  475/2 ස්ක්රම මාඒ්  පාදුක්ක 071-6042314 

බැා කෝ ,න්ත්ර   බී.ව ගුණපාා  335 ිළන්නඒා   උතුර ඒග 071-4402635 

බැා කෝ ,න්ත්ර   මම්.ස්ා ේදාස්   

ා හෝමාගම ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

බැා කෝ ,න්ත්ර   ස්භාප ම  ා හෝමාගම ප්රාා ශීය, ස්භාඒ   ා හෝමාගම 0112-455230 

බැා කෝ ,න්ත්ර   ගී්ාාංිලී ි,සිාංහ  මීය ා ගොඩ දකුණ ා හෝමාගම  - 

බැා කෝ ,න්ත්ර   ාසුරු ාාංකා ර්ශාගික ස්මාගම  ඇරේඒා  ා හෝමාගම - 

බැා කෝ ,න්ත්ර   මම්  ආ්ය ා හ න් ස්මාගම  316  හබරකඩ  ා හෝමාගම - 

ිා බවුස්්ය  ස්භාප ම  ා හෝමාගම ප්රාා ශීය, ස්භාඒ   ා හෝමාගම 0112-455230 

ා ිනා ්ය ්ය  ස්භාප ම  ා හෝමාගම ප්රාා ශීය, ස්භාඒ   ා හෝමාගම 0112-455230 

ශ්රී ි,ඒ්යධ්නර්ර ා කෝමේා මේ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

බැා කෝ ,න්ත්ර   නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ ශ්රී ි,ඒ්යධ්නර්ර ා කෝමේා මේ  0112-874702 

ා ාෝඩ්ය  නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ ශ්රී ි,ඒ්යධ්නර්ර ා කෝමේා මේ  0112-874702 

ස්ථා නෝස්ක ,න්ත්ර  නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ ශ්රී ි,ඒ්යධ්නර්ර ා කෝමේා මේ  0112-874702 

ා ිනා ්ය ්ය  නාගන්ක ා කොමස්ාන්ස්ථ ශ්රී ි,ඒ්යධ්නර්ර ා කෝමේා මේ  0112-874702 

ඒතුර බවුස්්ය  ිා මක ිා ස්ම්පාදන හා ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා,  ශ්රී ි,ඒ්යධ්නර්ර 
ා කෝමේා මේ  

 

ගිනි නීීමා ම් ,න්ත්ර 
(04) 

ගිනි නීීමා ම් වකක, නාඒා පාර නුා වා ගොඩ 0112-54444 

ිා  ැාංකි  ශ්රී ි,ඒ්යධ්නර්ර ා කෝමේා මේ   ප්රාා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,  0112-2863057 

සී්ාඒක ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

ගිාන් රා  ස්භාප ම  සී්ාඒක නගර ස්භාඒ  077-3418730 
036-2222275 
036-2222285 

ඒතුර බවුස්්ය  ස්භාප ම  සී්ාඒක නගර ස්භාඒ 077-3418730 
036-2222275 
036-2222285 

ගලි රා ස්භාප ම  සී්ාඒක නගර ස්භාඒ 077-3418730 
036-2222275 
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036-2222285 

ගලි රා සී්ාඒක ප්රාා ශීය, ස්භාඒ  036-2255052 

ා ේ.සී.බී  ස්භාප ම  සී්ාඒක නගර ස්භාඒ 077-3418730 
036-2222275 
036-2222285 

ඒතුර ා පොම්ප (02) ස්භාප ම  සී්ාඒක නගර ස්භාඒ 077-3418730 
036-2222275 
036-2222285 

හරු ( 02) ස්භාප ම  සී්ාඒක නගර ස්භාඒ 077-3418730 
036-2222275 
036-2222285 

ඒතුර  ැාංකි (ලී ්ය 
500 02) 

ස්භාප ම  සී්ාඒක නගර ස්භාඒ 077-3418730 
036-2222275 
036-2222285 

ා බෝමේටු සී්ාඒක ප්රාා ශීය, ස්භාඒ  036-2255052 

ිැකමේ  (10) සී්ාඒක ප්රාා ශීය, ස්භාඒ  036-2255052 

දැඒ කපන ,න්ත්ර 
(02) 

ස්භාප ම  සී්ාඒක නගර ස්භාඒ 077-3418730 
036-2222275 
036-2222285 

දැඒ කපන ,න්ත්ර  සී්ාඒක ප්රාා ශීය, ස්භාඒ  036-2255052 

ා මගා ා ෆොන්  සී්ාඒක ප්රාා ශීය, ස්භාඒ  036-2255052 

ා ිනා ්ය ්ය  සී්ාඒක ප්රාා ශීය, ස්භාඒ  036-2255052 

ගිකඒන ඒතුර  
ා පොම්ප 02 

සී්ාඒක ප්රාා ශීය, ස්භාඒ  036-2255052 

මගුක 01 ප්රාා ශීය, ා කකම් සී්ාඒක 036-2254275 

ඒතුර  ැාංකි (ලී ්ය 
1000) 03 

ප්රාා ශීය, ා කකම් සී්ාඒක 036-2254275 

 මිමන්ගස්ථ,ා, ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

ා ේ.සී.බී මච්.මම්.පී.බී ා හ රත්  තුඩාඒ ස්ා හෝදර ස්මාගම  නාරාා හ න්ිළ   077-3951737 
0112-368494 
0112-368451 
0114-356262 

ට්රැක් ්ය ා ාොකු ා රෝද  
හ්ර 

මච්.මම්.පී.බී ා හ රත්  තුඩාඒ ස්ා හෝදර ස්මාගම  නාරාා හ න්ිළ   077-3951737 
0112-368494 
0112-368451 
0114-356262 

ස්ථකෑා ේ ්ය  ා  ොන් 
20 

මච්.මම්.පී.බී ා හ රත්  තුඩාඒ ස්ා හෝදර ස්මාගම  නාරාා හ න්ිළ   077-3951737 
0112-368494 
0112-368451 
0114-356262 

ා ේ.සී.බී නිාන්් 071-3063620 

 කප්ය කියුබ් (1 ½) නිාන්් 071-3063620 

 කප්ය කියුබ් (3 ½) නිාන්් 071-3063620 

ා කොළඹ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

බැා කෝ ා කොළඹ මහ නගර ස්භාඒ  071-0913685 

බැා කෝ ා නො 65  ා  ොා ,ෝ  ාාංකා  ාගුරු කා ඩ් හන්දි,  077-1215765 

ා ාෝඩ්ය  ා කොළඹ මහ නගර ස්භාඒ  071-0913685 

ා ාෝඩ්ය ා නො 65  ා  ොා ,ෝ  ාාංකා  ාගුරු කා ඩ් හන්දි,  077-1215765 

ා ේ.සී.බී ා කොළඹ මහ නගර ස්භාඒ  071-0913685 

ා ේ.සී.බී ා නො 65  ා  ොා ,ෝ  ාාංකා  ාගුරු කා ඩ් හන්දි,  077-1215765 
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ස්දුලි කි,ත්  ා කොළඹ මහ නගර ස්භාඒ  071-0913685 

කඩුා ඒා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

ඩ්රම් ට්රක් ා  ොන් 03 ාෂාන් ි,සිාංහ 349 ා කෝාාා ඒා කඩුා ඒා 077-3948305 

ඒතුර 
ා පොම්ප යිනඩ්ය ්රික 

නිශය සා මන් ප්රයිස්ස්ථ 326/ඩී නඒ නුඒර පාර ා කෝාාා ඒා කඩුා ඒා. 011-2548241 
071-8224410 

ා ේ.සී.බී ඩබ්.දිා න්ශය සථ ා පා ්යරා 171/2 ා හෝකන්දර උතුර මරාංගා. 072-8296235 
077-1313137 

ා ේ.සී.බී ව.ව මහින්ද ා පා ්යරා 210/2 කහන්ා ්ො  පාර මාළා ේ. 011-2744937 
072-4925297 

ඒතුර 
ා පොම්ප යිනඩ්ය ්රික
 කි,ත් 

ි,න්් කන්ට්රක්ෂන් 447/මච්/4 ා කොමේ ාඒ පාර මරාංගා. 072-4848740 
072-4860444 

මහරගම ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

ට්රැක් ්ය  
 

පාලි් ස්පරමාදු  පී.මස්ථ.මකමුතු මන්ට්රප්රයිස්ස්ථ   
07 ව  හයිා ාඒක පාර මහරගම 
(ගුරු ස්දයාා, මස්ා )   

077-6358281 

ගලි   0112-850265 

ඒතුර බවුස්්ය  
 

පාලි් ස්පරමාදු   
පී.මස්ථ.මකමුතු මන්ට්රප්රයිස්ස්ථ   
07 ව  හයිා ාඒක පාර මහරගම   

077-6358281 

බැා කෝ 
 

පාලි් ස්පරමාදු   
පී.මස්ථ.මකමුතු මන්ට්රප්රයිස්ස්ථ   
07 ව  හයිා ාඒක පාර මහරගම   

077-6358281 

ස්දුලි කි,ත්  
 

පාලි් ස්පරමාදු   
පී.මස්ථ.මකමුතු මන්ට්රප්රයිස්ස්ථ   
07 ව  හයිා ාඒක පාර මහරගම   

077-6358281 

ඒතුර ා පොම්ප  
 

පාලි් ස්පරමාදු   
පී.මස්ථ.මකමුතු මන්ට්රප්රයිස්ස්ථ   
07 ව  හයිා ාඒක පාර මහරගම   

077-6358281 

රත්මාාන ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

බැා කෝ ා ාෝඩ්ය  ිා මක ිා ස්ම්පාදන හා ිාා ප්රඒාහනමණ්ඩා,  0112-713108 
 

බැා කෝ ා ාෝඩ්ය (02) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

ඒතුර බවුස්්ය  ිා මක ිා ස්ම්පාදන හා ිාා ප්රඒාහනමණ්ඩා,  0112-713108 

ඒතුර බවුස්්ය (02) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

 කප්ය  ිා මක ිා ස්ම්පාදන හා ිාා ප්රඒාහනමණ්ඩා,  0112-713108 

 කප්ය (02) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-738701 
0112-738702 
0112-738275 

ා ේ.සී.බී  දුම්න්, ා ශපා්ය්ා ම්න්තුඒ රත්මාාන  0112-633711 
0112-633712 

ට්රැක් ්ය  (02) දුම්න්, ා ශපා්ය්ා ම්න්තුඒ රත්මාාන  0112-633711 
0112-633712 

ට්රැක් ්ය  (38) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 
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ගිාන් රා  දුම්න්, ා ශපා්ය්ා ම්න්තුඒ රත්මාාන  0112-633711 
0112-633712 

ගිාන් රා  (02) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

බස්ථ රා  දුම්න්, ා ශපා්ය්ා ම්න්තුඒ රත්මාාන  0112-633711 
0112-633712 

බස්ථ රා ශ්රී ාාංකා ගුඒන් හමුදාඒ රත්මාාන  
 

0113-121443 

බස්ථ රා (45) ශ්රී ාාංගම ඩීා පෝඒ රත්මාාන  0112-717436 
0112-715257 

ට්රක් රා ශ්රී ාාංකා ගුඒන් හමුදාඒ රත්මාාන  0113-121443 

ට්රක් රා (02) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

කැබ් රා (01) ශ්රී ාාංකා ගුඒන් හමුදාඒ රත්මාාන  0113-121443 

මිනි ස්ථකැා ේ ්ය  (04) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

ගලි බවුස්්ය (04) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

ා ි කන් රා (02) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

ඩ්රම් ට්රක් (10) ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

ස්ථකැා ේ ්ය  ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

කම්පැක් ්ය  ා දහිඒා  ගකකිස්ථස් මහ නගර ස්භාඒ  0112-7338701 
0112-738702 
0112-738275 

ා මොරටුඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කොමේසාශය ස, 

බවුස්්ය  01 ා මොරටුඒ මහ නගර ස්භාඒ  0112-6464527 

බවුස්්ය 02 සුදත් ක්රිෂාන්් ා පා ්යරා  
154 /ව  බණ්ඩාරනා,ක මාඒ් කටුබැශද  ා මොරටුඒ  

077-7553940 
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ආපදා නවස්ථාාවකදී දේෙලිදේකොප්ගර් දේගොඩබැස්ථස්විය ෙැකි ස්ථාාන 

ප්රාා ශිය, ා කකම් 
ා කොමේසාශය ස, 

ස්ථාාන, 

ා කොළඹ තුරඟ ්රඟ ිළ ක, 
ා කොළඹ ගුඒන් හමුදා ක්රිඩාාංගන, 

ා කොළඹ ඊ ව ගුණසිාංහ ස්දයාා, 

ා කොළඹ මාලිගාඒත්් ක්රිඩාාංගන, 
ා කොළඹ හයිඩ්පා්යක් ක්රිඩාාංගන, 

ා කොළඹ ා ත්්ාරාම ක්රිඩාාංගන, 

ා කොළඹ ස්්යඒණමුත්තු ක්රිඩාාංගන, 
ා කොළඹ මමේ ක්කුලි, ස්ාන්් මන්,ා ස්දයාා, 

 මිමන්ගස්ථ,ා, ා පොලිස්ථ ක්රිඩාාංගන, 
 මිමන්ගස්ථ,ා, හැස්ා ාොක් ක්රිඩාාංගන, 
 මිමන්ගස්ථ,ා, කැම්බකිළ ක, 

ා මොරටුඒ ා ඒකස්ථකුමර ස්දයාා, 
ා කොා ාොන්නාඒ ා ්ක ගබඩා ස්ාංකී්යණ, 
ා කොා ාොන්නාඒ  කා බමේ මස්ථ මහින්ද ස්දයාා, 
ා කොා ාොන්නාඒ මදින්ීමර ස්රත්ාන්්ර ස්දයාා, 

ා කොා ාොන්නාඒ ගකඒාන ර්රාණ ස්හාර, 

ා කොා ාොන්නාඒ මකගම ප්රිාශය සාාාඒ 
ා කොා ාොන්නාඒ කාටුඒාඒත්් ර්රාණ ස්හාර, 

ා කොා ාොන්නාඒ ා ස්ෝමාා ශීම බාලිකා ස්දයාා, 

ා හෝමාගම ිනාධිප ම ස්දයාා, 
ා හෝමාගම පනාා ගොඩ යුධ් හමුදා කඳවුර 

ා හෝමාගම මහින්ද රාිපක්ෂ ස්දයාා, 

මහරගම ිනාධිප ම ස්දයාා, 
මහරගම ධ්්යමපාා ස්දයාා, 

මහරගම පන්නිිළ ක, ධ්්යමපාා ස්දයාා, 

පාදුක්ක පාදුක්ක මහා ස්දයාා, 
රත්මාාන ම්යෆත්ාන් ස්දයාා, 
කැස්ථබෑඒ ා ස්ෝමීමර ාන්්රසින් ක්රීඩාාංගන, ිළිබ,න්දා 
කඩුා ඒළ ා නස්ක ප්රනාන්දු ා රෝහා 
සී්ාඒක මා,ාදුන්න මහා ස්දයාා, 
සී්ාඒක හාංඒැකා රාිසිාංහ මහා ස්දයාා, 

සී්ාඒක ස්ාන්් ා ිෝන් ා බොස්ථා කෝ ස්දයාා, 
සී්ාඒක ඇස්ථඒත්් පණ්ඩුකාභ, ස්දයාා, 
සී්ාඒක ා කොස්ථගම මහ ස්දයාා, 
සී්ාඒක ස්ාාාඒ යුධ් හමුදා කඳවුර 
සී්ාඒක මකරස්  මහා ස්දයාා, 
සී්ාඒක ර්ඒක්ිළ ක, මහා ස්දයාා, 

සී්ාඒක සී්ාඒක මහා ස්දයාා, 

සී්ාඒක කහා හ න ා බොරළුා ගොඩ ස්දයාා, 

ා දහිඒා මස්ථ ද මස්ථ  ි,සිාංහ 
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 ාවකාලික රැඳවුම් ෙධයස්ථාාන දේලස් ාාවි ා කලෙැකි ආර්වෂි  ස්ථාාන 

මනු 
මාංක 

ප්රා.ා ක. ආරක්ෂි් මධ්යස්ථාාන 
ර්ශගා 
ගණන 

ස්ම්බන්ධ්ස්, 
යුතු ර්ශගා,ා 

දුරකාන 
මාංක 

01 

ා කොා ාොන්නාඒ ගකඒාන ස්හාර, 225 ාම නිළධ්ාරී 071-8088628 
ා කොා ාොන්නාඒ ස්රණාංකර ස්හාර, 200 ාම නිළධ්ාරී 071-2377371 
ා කොා ාොන්නාඒ ර්බුදුගම ස්හාර, 300 ාම නිළධ්ාරී 071-5877458 
ා කොා ාොන්නාඒ ා ගෝටුඒ කන්ා ශ ස්හාර, 350 ාම නිළධ්ාරී 071 -3488357 
ා කොා ාොන්නාඒ ස්දයාඒ්යධ්න ස්දයාා, 700 ාම නිළධ්ාරී 071-8966230 
ා කොා ාොන්නාඒ ා හ නඒත්් ස්හාර,  400 ාම නිළධ්ාරී 071-4421749 
ා කොා ාොන්නාඒ ා ගෝටුඒ ස්දයාා, 325 ාම නිළධ්ාරී 077-1920895 
ා කොා ාොන්නාඒ පරා මෝද, ස්හාර, 150 ාම නිළධ්ාරී 071-2180996 
ා කොා ාොන්නාඒ සිාංහර්ර ප්රිාශය සාාාඒ 250 ාම නිළධ්ාරී 071-2119164 
ා කොා ාොන්නාඒ ආනන්දාරාම, 275 ාම නිළධ්ාරී 071-9727374 
ා කොා ාොන්නාඒ ා කොා ාොන්නාඒ රිමහා ස්හාර, 350 ාම නිළධ්ාරී 077-3472418 
ා කොා ාොන්නාඒ ා ස් දඒත්් සිශධ්ා්ය් ස්දයාා, 350 ාම නිළධ්ාරී 071- 6122371 
ා කොා ාොන්නාඒ රබ්යඒත්් පාංස්ා 400 ාම නිළධ්ාරී 072-9436737 
ා කොා ාොන්නාඒ ා කොටුස්ා ගාමිණි ස්දයාා, 375 ාම නිළධ්ාරී 071-2115263 
ා කොා ාොන්නාඒ ා හන්න් ඕකකමේ ස්දයාා, 500 ාම නිළධ්ාරී 071-9727374 
ා කොා ාොන්නාඒ ා ස් දඒත්් නඒා ාෝක ස්හාර, 400 ාම නිළධ්ාරී 077-2524798 

02 
සී්ාඒක ි,ීමරා ගොඩ ස්මාධි ා පර පාස්ා      350 ාම නිළධ්ාරී 071-1536187 
සී්ාඒක පහා හාංඒැකා මා,ාදුන්න පාස්ා   250 ාම නිළධ්ාරී 077-0745884 
සී්ාඒක හාංඒැකා ස්ාන්් මන්,ා පකලි,   600 ාම නිළධ්ාරී 077-0745884 

03 

ා හෝමාගම ආ කගා සුග් ිමම්බාරාම, 350 ස්හාරාධිප ම 071-8103908 
ා හෝමාගම ඇඹුකගම රිමහා ස්හාර, 200 ස්හාරාධිප ම 071-8173319 
ා හෝමාගම මඹගහඒත්් ාන්්රාරාම, 100 ස්හාරාධිප ම 071-8071798 

ා හෝමාගම ශ්රී ර්ණයාා ාෝක ස්හාර, 100 ස්හාරාධිප ම 071-8222332 
ා හෝමාගම ික්ර මහ ස්දයාා, 250 ස්දුහකප ම 0113-173772 

ා හෝමාගම ශය සාාඒනාරාම, 120 ස්හාරාධිප ම 0112-753975 

ා හෝමාගම පාාගම ශ්රී ඒ්යධ්නාරාම, 75 ස්හාරාධිප ම 077-3771512 

ා හෝමාගම ා ඒනිඒැකා කොළ ශ්රී සුද්යශය සනාරාම, 80 ස්හාරාධිප ම 0112-704065 
ා හෝමාගම මුකා කගම සුග්නන්දාරාම, 350 ස්හාරාධිප ම 077-7614653 

04 
ා කොළඹ ස්ම්මන්ත්රණර්ර ර්ිාශය සාාාඒ 250 ාම නිළධ්ාරී 077-2994688 

ා කොළඹ මමේ ක්කුලි, ා ස්න්ා ිෝන් ස්දයාා, 350 ාම නිළධ්ාරී 072-9298445 
ා කොළඹ ශය සාන්් ඇන්ඩෘ ස්දයාා, 300 ාම නිළධ්ාරී 072-9298445 

05 

කඩුා ඒළ නඒගමුඒ ස්ණස් ස්මි ම, 300 ාම නිළධ්ාරී 071-3804028 

කඩුා ඒළ ිළලිප්  මාකඒ්යධ්න ස්දයාා, 175 ාම නිළධ්ාරී 071-8424162 

කඩුා ඒළ ඒෑා ක්ඒත්් 225 ාම නිළධ්ාරී 071-8180476 

කඩුා ඒළ ගුණා ස් කරාරාම පන්ස්ා 350 ාම නිළධ්ාරී 071-1989616 

කඩුා ඒළ සීාාාාංකාර ස්දයාා, 300 ාම නිළධ්ාරී 072-7415315 
කඩුා ඒළ ස්ාංිළමේ ක ස්හාර, 275 ාම නිළධ්ාරී 077-2815734 

කඩුා ඒළ තුාංමදා හ න ප්රිාශය සාාාඒ 325 ාම නිළධ්ාරී 071-8410624 

කඩුා ඒළ ා කොරා ්ො  ා ඒන්ා ශසිඒත්්  400 ාම නිළධ්ාරී 072-4883004 

කඩුා ඒළ ා කෝාාඒා  325 ාම නිළධ්ාරී 077-2815734 
කඩුා ඒළ මහා දණි, 275 ාම නිළධ්ාරී 071-8410624 
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කඩුා ඒළ බා මේා ඒළ 250 ාම නිළධ්ාරී 071-1989616 

කඩුා ඒළ ා පරන්ගහඒත්් ප්රිාශය සාාාඒ 225 ාම නිළධ්ාරී 071-3804028 

කඩුා ඒළ මක්බා්ය ගාඩ්න් 200 ාම නිළධ්ාරී 071-8103908 
කඩුා ඒළ ා.ා බෝ.කණිෂථස ස්දයාා, 175 ාම නිළධ්ාරී 071-8424162 

කඩුා ඒළ කුමාරතුාංග ස්දයාා, 325 ාම නිළධ්ාරී 077-2815734 

 

 

06 

ි/ා කෝමේා මේ ඒැලිකාං උතුර ප්රිාශය සාාාඒ 150   

ි/ා කෝමේා මේ සිදත්්ාරාම, 220   
ි/ා කෝමේා මේ සින්ස්ඳ ස්දයාා, 250   

07 

පාදුක්ක ගාා ගදර මධ්ය මහ ස්දුහා 500 ාම නිළධ්ාරී 077-6288870 

පාදුක්ක 
ගාා ගදර මුස්ථලිම් මධ්ය මහා 
ස්දුහා 

350 
ස්දුහකප ම 0718172618 

පාදුක්ක ිළටුම්ා ප් දකුණ මධ්ය මහා ස්දුහා 330 ස්දුහකප ම 0712579747 
පාදුක්ක ශ්රී සුද්යශය සණාරාම, 325   

පාදුක්ක ිළනඒා රාිා පොා ස්දයාා, 350   

පාදුක්ක ස්ජි්ාරාම, 600   

පාදුක්ක ශ්රි සුමන ස්මන් ිළන්ඒන 425   
පාදුක්ක ර්ෂථපාරාම, 500   

පාදුක්ක උඩගම මහස්දයාා, 225 ස්දුහකප ම 0769200398 

පාදුක්ක ා බෝා ප් රාිසිාංහ ස්දුහා 725 ස්දුහකප ම 0786822866 
පාදුක්ක ශ්රී සුද්යමාරාම  ස්දයාා, 600   

පාදුක්ක ශ්රී ස්ාංගිකරාම, 625   

පාදුක්ක ශ්රී ඤානස්මා මධ්යමහ ස්දුහා 700 ස්දුහකප ම 0779425181 
පාදුක්ක ශ්රිමහ ස්හාර, 600   

පාදුක්ක මන්ගමුඒ මධ්යමහ ස්දුහා 500 ස්දුහකප ම 0715393296 

පාදුක්ක ස්ි,ඒ්යදනාරාම, 750   
පාදුක්ක ශ්රී ස්ා,ාාංකාරස්හාර, 450   

පාදුක්ක ශ්රී සුද්යමාරාම, 450   

පාදුක්ක ලි,න්ඒා මධ්ය මහා ස්දුහා 400 ස්දුහකප ම 071-8068344 

 

 

 

 

 

 

 


