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පටුය 

 

01. ෙැදින්වීෙ 

02. ආපදා ප්රතිචාාර දැක්විදේම් ප්රධාය ියයවරයන් 

2.1. ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැය ගැනීෙ. 

2.2. පුර්ව දැනුම් දීෙ දිස්ත්රික් දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ / ාමීය ය ආපදා  කළෙයාකරණ කමිටු දක්වා. 

2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේතොරතුරු රැස් කි/ ෙ. 

2.4. දේතොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ ස්ාායදේයන් දේතොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

2.5. දිස්ත්රික් ආපදා කළෙණාකරය පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ.  

2.6. දිස්ත්රික් කමිටුව රුස්කිරිෙ. (සිදු වී ඇතිච වයසයදේ  ස්වාාවය නනුව) 

2.7. විපතග පත්වූවන්දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු සඳො දේසවීම් ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ. 

2.8. ආපදාදේේ ආසන්යතෙ දේතොරතුරු නනුව විපතග පත්වූ ජයතාව සදො ප් රාෙ ආොර දේේල ො ජලය සැපයීෙ. 

2.9.සුරක්ෂිත ෙධයස්ාාය ස්ාාතියත කි/ ෙ. 

2.10. සුරක්ෂිත ෙධයස්ාාය කළෙණාකරණයග නවශය ළධළධා/ න්දේ  කාර්යාාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ. 

2.11. සුරක්ෂිත ෙධයස්ාාය සඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ. 

2.12. සුරක්ෂිත ෙධයස්ාාය සැකීමෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ. 

2.13. ජයතාව ඉවත් වූ ළධවාස වල ආරක්ෂාව තෙවුරු කි/ ෙ. 

2.14. ආපදා සිදුවු ස්ාායය යැරඹිෙය පැමිදේණය නයවශය පුශගලිනන් පාලයය කිරිෙ. 

2.15. ආපදාදේේ වර්තොය තත්වය ියළිබද සියළු දේතොරතුරු රැස් කර ආපදා කළෙණාකරණ ෙධයස්ාායය දේවත 

ලබා දීෙ. (ආකෘතිචයක් සැකසිෙ) 

2.16. ආපදා තත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැක්විෙ. (පැය 12)  

2.16.1 නවශයතාවය නනුව  ආොර ලබා දීෙග 
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2.16.2 නදාල ප්රදේශශ වලග ලගා විය ෙැකි ෙමොවත් 

2.16.3  ආපදාවග ලක් වූ ළධවාස ියරිසිදු කි/ ෙ/ ියළිසකර 

2.16.4 සනීපාරක්ෂක කගයුතු තෙවුරු කි/ ෙ. 

2.16.5 ියරිසිදු ජලය සම්පාදයය කි/ ෙ. 

2. 16.6 දුරකාය ො විදුලි බිද වැටීම් යාා තත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ. 

2.16.7 දේසෞඛ්ය නවශයතා සම්පාදයය. 

2.16.8 තාවකාලික ළධවාස නවශයතා තෙවුරු කි/ ෙ. 

2.16.9 නවශය ප්රදේශශ වල ආරක්ෂාව තෙවුරු කි/ ෙ. 

2.16.10 ආපදාවග ලක් වූ කදවුරු වලග ජලය ලබා දීෙ 

2.16.11  වැසිකිලි පෙසුකම් ලබා දීෙ 

2.16.12. රාජය දේයොවය / ජාතයන්තර රාජය දේයොවය ආයතය සම්බන්ීකකරණ 
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ඇමුණුම් පටුය 

 

ඇමුණුම 01 ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන,  මමා්යාාංශය ස, ස්හ ස්හන ා ස් ඒා  කක ඒා ිා මක මමේ ා ො ා ්ුරු.. 

 

ඇමුණුම 02 ප්රාා ේශී, ා ේකො කාර්,ාා,න් හි ස්ොබන්ධ් කර ග් හැකි නිාධ්ාරීන් 

 

ඇමුණුම 03 කළු්ර දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්න්ා ව ස්ස්ථ්ර 

 

ඇමුණුම 04 ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පුලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ො කණ්ඩා,ො ස්ොබන්ධ් කරග් හැකි නිාධ්ාරීන් 

 4.1 දිස්ථත්රික් ගකා ේ ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ නිාධ්ාරීන් 
 4.2 යුධ් හමුදා නිාධ්ාරීන් 
 4.3 කළු්ර දිස්ථත්රික් ගකා ේ ා පුලිස්ථ ස්ථාාන පිළිබඳ ා ්ුරු. 
 
ඇමුණුම 05 ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ාමාජික,න්ා ව ා ්ුරු. ප්රිා ා පුලිස්ථ කමිටු ා ්ුරු. 
 
ඇමුණුම 06 ආපදා කළමනාකරණ,  ස්ොබන්ද මා නකුත් ා ස් ඒා ස්ප,න ආ,්න,න් ස්ොබන්ධ් කරග් හැකි නාමාඒලි,   
 

6.1      කළු්ර දිස්ථත්රික් ග ා ේකො කාර්,ාාය , කාර්, මණ්ඩා, 
6.2      කළු්ර දිස්ත්රික් ගකා ේ ප්රාා ේශී, ා ේකොඒ.න් 
6.3      කළු්ර දිස්ථත්රික් ග පාර්ලිා ොන්ු ග. මැ ම ඇම මඒ.න් 
6.4      බස්ථනාහිර පළාත් ස්භාා ේ ග. ඇම මඒ.න්  
6.5      කළු්ර දිස්ථත්රික් ගකා ේ  ා දපාර්්ා ොන්ු හා ආ,්න ප්රධ්ානීන් 
6.6      ඉාංජිා න්.ඒ.න් (මාර්ග) 
6.7      ාාංකා ස්දුලිබා මණ්ඩාා ේ නිාධ්ාරීන් 
6.8      ිා මක ිා ස්ොපාදන මණ්ඩාා ේ නිාධ්ාරීන් 

     6.9      බස්ථනාහිර පළාත් ස්භාා ේ ග. මන්ත්රීඒ.න් 
6.10    කළු්ර දිස්ථත්රික් ගකා ේ ස්ාංඒර්ධ්න නිාධ්ාරීන් පිළිබඳ ා ්ුරු. 

     6.11    ස්මෘේධි නිාධ්ාරී ා ්ුරු. 
 
ඇමුණුම 07 ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ග ඇුා් ාබාදීම ස්ඳහා හදුනා ගත් ආ,්නඒා ස්ොබන්ධීකරණ නාමාඒලි, 
 
ඇමුණුම 08 ප්රාා ේශී, ස්හ ා ස්්ය මාංශය ස ඒා ස්ොබන්ධීකරණ නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 09 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන ඒා දිස්ථත්රික් ග හා ප්රාා ේශී, මමේ ො ඒාදී ප්ර මාාර දැක් ගීමා ොද ස්ොබන්ධීකරණ නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 10 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක,න් ප්රාා ේශී,  කක,න් ස්ොබන්ධ් කරග් හැකි ක්රමා ේද, 

10.1දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ නිාධ්ාරීන් හා ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාරීන් 

10.2ප්රාා ේශී, ා ේකො ා කුමේශාශය ස,න්හි ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාරීන් 
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ඇමුණුම 11 කළු්ර දිස්ථත්රික් ග මාධ්යා ේදීන්ා ව නාම ා ේන, 

ඇමුණුම 12 ්ත්ඒ ඒාර්ාා ආකෘ ම, 

ඇමුණුම 13 ආපදාා ඒන් පසු කැලි කස්ා බැහැර කිරීා ො ක්රමා ේද,  ස්ොබන්ධ් ආ,්න ස්ොබන්ධ් කර ග් හැකි ක්රමා ේද, 

ඇමුණුම 14 ා ඒනත් ම්යඒශය සය දුරකාන නාමාඒලි, 

 14.1 m%jdyk myiqlො 

 14.2 ස්මුපකාර ා ඒාද ස්ැේ 

 14.3 ;eme,a කාර්hd, 

 14.4 bkaok msrjqොy,a 

 14.5 ගබඩා පහසුකො 

 14.6 fාාන් ස්හ ටිපර් 

 14.7 c< බවුස්ර් 

 14.8 Y=oaO lsrSfu iy lemSා ො WmlrK 

 14.9 කළු්ර දිස්ථත්රික් ගක, ුා ා හලිා කුටර ර්  ,ානා ා ගුඩ බැස්ථස්ස්, හැකි ස්ථාාන 

 14.10 ්ාඒකාලික රැදවුො මධ්යස්ථාාන ා ාස් භාස්්ා කාහැකි ස්ථාාන 
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1.0. ෙැදින්වීෙ 

ජාතිචක ෙදිසි දේෙදේෙයුම් සැළැස්දේම් ක්රියාකාරි සැළැසේ දේලස දේෙෙ සැළසුම් (ප්රාදේශශිය සෙ ජාතිචක) දේලස සැකසිෙ 

සිදුකරය ලද නතර දේෙිනන් ප්රාදේශශිය සැළැස්ෙග මුලිකත්වය දේදමින්  ය ළධර්ොණය කරය ලදි. දේෙදිදි ආපදාවක් සිදුවය 

නවස්ාාදේේ පගන්  ය ෙයා කාර්යක්ෂෙතාවයකින් යුතුව කළෙයාකරණය කර ගැළධෙග දේෙෙ සැළැස්ෙ තුලින් නවස්ාාව 

සැලදේසනු ඇත. 

තවද ආපදා කළෙයාකරණදේ  සියළුෙ නවස්ාාවන් ආවරණය වය පරිදි සෙ ඊග සන්ධි වය සියළු පාර්ශවයන්දේ  කාර්ය 

ාාරය ආවරණය වය පරිදි දේෙෙ සැළැස්ෙ සකසා ඇත. දේෙෙ සැළැස්ෙ තුල ගැලිම් සගෙන් ෙඟින්  ෙ කාර්යයන්දේ  

දේපළගැස්ෙද සම්ෙත ක්රියා පපාපාපා ෙරො සවිස්තරාත්ෙක සගෙයක්ද නන්තර් ගත දේේ. දේෙෙ ප්රාදේශශිය සැළැස්ෙ තුල 

ආපදා තත්ත්වයකදී ක්රියාත්ෙක වය සියළුෙ පාර්ශවකරුවන්දේ  දුරකාය නමක සෙ විකමප සන්ළධදේේදය රෙ ඇතුලත් 

වය නතර  ෙ පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කර ගත ෙැකි කාළපරිච්දේේද සඳෙන් දේේ. දේෙෙගින් ඕයැෙ නවස්ාාවක 

ආගන්තුක ළධළධාරියකුග පවා දේෙෙ සැළැස්ෙ තුලින් තෙ කාර්යාාරය ඉතා කාර්යක්ෂෙව සෙ ඵලදාින දේලස ඉටු කිරිදේම් 

නවස්ාාව පදාවනු ඇත.  

දේෙෙ ප්රාදේශශිය සැළැස්ෙ තුලින් ත්රිවිධ ෙමුදාව සෙ දේපොසිසිය සම්බන්ධිකරණය, පළමු ආොර දේපළ ලබාදිෙ ඇතුළු ප්රධාය 

ආපදා කළෙයාකරණ කගයුතු දේවනුදේවන් ෙෙගු දායකත්වයක් දක්වින. දේෙෙ සැළැස්ෙ යම් ළධශ්චිත කාළපරිච්දේේදයකග 

නනුව යාවත්කාලිය කිරිෙ නළධවාර්ය වය නතර  ෙගින් දේෙෙ සජිවි දත්ත ගබඩාවක් දේලස පවත්වා ගත ෙැක. 

සියළුෙ දිස්ත්රික් ආපදා කළෙයාකරණ කකක ෙරො දේෙදි ඇමුණුම් යාවත්කාලිය වුනු දත්ත සෙස සම්පුර්ණ විය යුතුදේේ. 

දේෙෙගින් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙයාකරණ ක්රියාවලියක් ඇතිචදේකොග ප්රජාවන්දේ  සුරක්ෂිත බව ඇතිච කිරිෙ තුළින් 

ආපදාවන්ග මුහුණ දිය ෙැකි ප්රශස්ා ශ්රී ලමකාවක් බිදිවනු ඇත. 
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02.  ආපදා ප්රතිචාාර දැක්විදේම් ප්රධාය ියයවරයන් 

ක්රියාදාෙය 2.1. ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැය ගැනීෙ 

         

       

 

    

 

                           

 

 

 

                    
  

                                        

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු ලබය 

ළධළධා/ න් 

දුරකාය 

නමකය 
ඊදේම්ම 

විකමප 
සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 
ප්රාා ේශී, ා ේකො ඇමුණුො 06 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුො 03 
ාමීය , ආපදා කළමනාකරණ 
කමිටු 

ඇමුණුො 05 

ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී ඇමුණුො 01 
ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන් ඇමුණුො 04 

ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ ා පුලිසි, ඇමුණුො 04 

117 ඇමුො 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

ඇමුණුො 10 

මාධ්ය ඇමුණුො 11 

ප්රා ේශය සා ේ සිදුඒන ආපදා පිළිබද ා ්ුරු. ිමො මමේ ා ො සි  දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ  කක, ා ඒ් ාගා ස්, යුුා ේ. ා ම, ආපදා ඒා ත්රීඒ්ාඒ,න්  
මදාාඒ ඉ්ා ා කටි කාා,ක් ග ුා ආපදා කළමනාකරණ  නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් ස්, 
යුුා ේ. ා ො ා ඒනුා ඒන් මනා ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග ඇ මකා යුු ම්ර මම 
පේධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම  ආපදා කළමනාකරණ දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකකා ව 
ඒගකීම ඒනු ඇ්. 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 
ලබය ළධළධා/ න් 

දුරකාය 
නමකය 

ඊදේම්ම 
විකමප සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 
ආපදා කළමනාකරණ 

මධ්යස්ථාාන, 
ඇමුණුො 01 

දි.ා ේ/ ම මා ර්ක 

දි.ා ේ. 
ඇමුණුො 06 

මදාා ආ,්න ඇමුණුො 06 

සි,ළුම ආපදාඒන් පිළිබද දිස්ථත්රික් ග ඉහළ නිළධ්ාන්න් ස්හ මදාා නිළධ්ාන්න් 

පිළිා ඒලින් දැනුඒත් කළ යුුා ේ. ා ො ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ො ස්ැළැස්ථමක් ග 

 මිම, යුු ම්ර සි,ළුම ආපදාඒන් පිළිබදඒ දිස්ථත්රික් ග ා ේකො ඇුළු ඒගකිඒ 

යුු නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් කින්ම මනිඒාර්, ඒනු ඇ්. 

X= ආපදාව සිදු වීෙ 

(දේේලාව) 

ආපදාඒ මනුඒ ා ඒනස්ථ ා ේ. 

(මඒම කාා,ක් ග ුා ආපදාඒ 

පිළිබඳ ා ්ුරු. ාබාදි, 

යුුා ේ.) 

වගකිෙ 
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වගුව 2.1. ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැය ගැනීෙ / තෙවුරු කර ගැළධෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරය 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 
කාලීමොව 

ප්රා ේශය සා ේ සිදුඒන ආපදා 
පිළිබද ා ්ුරු. ිමො 
මමේ ා ො සි  දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ  කක, 
ා ඒ් ාගා ස්, යුුා ේ. ා ම, 
ආපදා ඒා ත්රීඒ්ාඒ,න්  
මදාාඒ ඉ්ා ා කටි කාා,ක් ග 
ුා ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්න් දැනුඒත් ස්, 
යුුා ේ. ා ො ා ඒනුා ඒන් මනා 
ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
ඇ මකා යුු ම්ර මම 
පේධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම. 
 

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන් 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පුලිසි, 

 117 ඇමුො 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

 මාධ්ය 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොේ 
(ා ප්ේගලික 
ඊා ොේ භාස්්,/ 
රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන 
නැ්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
සිදුස් 
ස්නාඩි 5ක් ග 
ඇුා් 

සි,ළුම ආපදාඒන් පිළිබද 
දිස්ථත්රික් ග ඉහළ නිළධ්ාන්න් ස්හ 
මදාා නිළධ්ාන්න් පිළිා ඒලින් 
දැනුඒත් කළ යුුා ේ.  

 දි.ා ේ/ ම මා ර්ක 
දි.ා ේ. 

 මදාා ආ,්න 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරීන් 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පුලිසි, 

 117 ඇමුො 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

 මාධ්ය 

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

ආපදාඒ 
සිදුස් 
ස්නාඩි 
10ක් ග ා හෝ 
15ක් ග ුා 
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ක්රියාදාෙය 2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ත්රික් දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ / ාමීය ය ආපදා 

කළෙයාකරණ කමිටු දක්වා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ආපදාවන්ග නදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල 

යෙ 
දු. 

නමකය 
දේවයත් 

විකමප 
සන්ළධදේේදය 
රෙදේේදය 

ආ.ක.ම. ඇමුණුො 01 

මදාා ආ,්න 

ඇමුණුො 06 
දිස්ථත්රික් ග ා ේකො/  
ම ම. දිස්ථත්රික් ග 
ා ේකො 

යුේධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුො 04 
නාස්ක හමුදාඒ 

ගුඒන් හමුදාඒ 

ා පුලිසි, 
  ආපදා ා ්ුරු. ප්රා ේශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග ා ේකො ඇුළු        
පර්ශය සඒක.ඒන් ා ඒ් දැනුො දිම ආපදා කළමනාකරණ        දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්සින් කළ යුුා ේ. ා මහිදි හු  ස්සින් නො කරන 
ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්න් හරහාද ා ම, 
ාබාදිම කළ යුුා ේ. ා මහිදි ස්ධිමත් දැනුො දිා ො ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,ක් ග භාස්්ා කළ යුුා ේ. 

දිස්ත්රික් සෙකාර 
නධයක්ෂ 

දු. 
නමකය 

දේවයත් 
විකමප 

සන්ළධදේේදය 
රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර නධයක්ෂක විසින් බලය දේදය 

ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන 

නිළධ්ාන් 

         

 

       

           ඇමුණුො 01 

ස්හකාර 

ස්ොබන්ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 

නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. 

මගින් 

්ාඒකාලිකඒ) 

පත්කරනු ාබන 

නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ. 

මගින් 

්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුො 06 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක, ුා       

නිළධ්ාන්න් ස්ඳහා ඇමුො ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ        

යුුා ේ. ා මහිදි ස්ොම් ක්රි,ා පටිපාටි, (3c) මනුඒ       

ක්රි,ා කළ යුු ම්ර ා මහිදි නිඒැරදි ා ්ුරු.         

දිස්ථත්රික් ග නිළධ්ාන්න් ස්හ මහින්ාඒ ා ඒ් ාබා දි,       

යුුා ේ. ා මහිදි දිස්ථත්රික් ගක, ුා පඒ මන ර්ර්ඒ දැනුො       

දිා ො ක්රම ා ේද, ක්රි,ාත්මක කළ යුුා ේ. 

01 

දිස්ත්රික් ආපදා කළෙයාකරණ කකකය 

 

X+ 5 මිළධත්තු 

වගකීම 

 

කාලය(ආපදාව නනුව 

දේවයසද්ේේ නවෙ කාලයක් 

තුල ආපදාව ියළිබඳ 

දේතොරතුරු ලබාදිය යුතුදේේ.) 

 

 

ආපදා කළමනාකරණ  මධ්යස්ථාානා ේ  ප්රධ්ාන 

කාර්,ාා, 

District SOP 
 ා ්ුරු. ාබා ගැනිම. 

 ා ්ුරු. ස් හන් කර ගැනිම (ා ාස් 
මාංක,න් ස්හ ස් හන් ා ,දිම) 

 ා ්ුරු. ස්ථථිර කර ගැනිම. 

 ා ්ුරු. ාබාදිම  ස්ථථිර කින්ම  නැඒ් 
ාබාදිම. 

 ගත් ක්රි,ාමාර්ග ස් හන් කර ගැනීම. 

   ර්ර්ඒ දැනුො දිා ො ක්රමා ේද,න් 
      (දුරකාන ෆැක් ගස්ථ ර්ර්ඒ මනු. 
      ඇඟස්ා ො   ස්මාි ා ේබ් මඩස්) ආපදා 
      කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මිනන් 
      ්ාක් ගකණික ආ,්න 
      ස්ොබන්ධිකරණ, කරමින් ර්ර්ඒ 
      මනු. ඇඟස්ො දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
      කළමනාකරණ  කක ා ඒ් 
      ්ාක් ගකණික දත්් පැ, 24 ර්රා ාබා 
      දි, යුු,.   ස්දහා ර්ර්ඒ දැනුො දීා ො 
      ක්රම ා ේද,. 

 

 

9 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් සෙකාර 

නධයක්ෂ 
දු. නමකය දේවයත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර නධයක්ෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 

ස්හකාර 

ස්ොබන්ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 

නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. 

මගින් ්ාඒකාලිකඒ) 

පත්කරනු ාබන 

නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ. 

මගින් ්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුො 06 

ින්ාඒ දැනුඒත් ක්රම ා ේද,  නැරිමම  ,ාම ඒැළැක් ගස්ම ස්හ ප්රා ේශය සා ේ 

ආරක් ගකාඒ ස්ොබන්ධ්ඒ  ස්ොබන්ධීකරණ ක යුු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග  

       ස්හකාර මධ්යක් ගකකඒර,ා  පඒරනු ඇ්. 

01 
01 

ා ගුදු.ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ / ප්රිාඒන් ඉඒත් කිරීම  

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

ඒැාැක් ගීමම  ආරක් ගකක පි,ඒර ගැනීම) 

 

දේගොදුරු විය ෙැකි ජයතාව දැනුවත් කිරිෙ සිදු කළ යුතුදේේ. දේෙදිදි ඉවත් විෙ සඳො නවශය තරම් කාලයක් සදිතව දේෙෙ 

දේතොරතුරු ජයතාවග ලබාදිය යුතුදේේ. තවද ක සඳො පුර්ව දැනුම් දිදේම් පශධතිචය ඉතා සක්රියව තබාගත යුතුදේේ.  
 

 ආපදා තත්ත්වය යැරඹිෙග යාෙ වැළැක්විෙ සඳො ආරක්ෂක නමශ සෙග කගයුතු සමවිධායය කළ යුතුදේේ. 

 

 ප්රදේශශදේ  ආරක්ෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැඩ කගයුතු සමවිධායය කළ යුතු දේේ. 

ා ගුදු. ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ / ප්රිාඒන් ඉඒත් කිරීම  

තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය පා පදස්ථ ාබාදී (නැරීමම  ,ාම 

ඒැාැක් ගීමම  ආරක් ගකක පි,ඒර ගැනීම) 
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වගුව 2.2.පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ත්රික් දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ / ාමීය ය ආපදා කළෙයාකරණ 

කමිටු දක්වා 

  

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරය 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 
කාලීමොව 

ා ්ුරු. ාබා 
ගැනිම 
(ා ො ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
කණ්ඩා,මක් ග 
ආපදාඒ සිදුවු 
ස්ථාාන, ා ඒ් 
ා ,ුමු ා කු  
නිරන්්රා ,න්ම 
,ාඒත්කාලින 
කින්ම කළ යුුා ේ. 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 
 

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

සිදුීම පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇුා් 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 
මිනන් 
්ාක් ගකණික 
ආ,්න 
ස්ොබන්ධිකරණ, 
කරමින් ර්ර්ඒ 
මනු. ඇඟස්ො 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
 කක ා ඒ් 
්ාක් ගකණික දත්් 
පැ, 24 ර්රා ාබා 
දිම. 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 
 

දුරකාන  ෆැක් ගස්ථ  
ර්ර්ඒ මනු. 
ඇඟස්ා ො   ස්මාි 
ා ේබ් මඩස් 
 

 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
 කක, ුා 
නිළධ්ාන්න් ස්ඳහා 
ඇමුො ස්ැළැස්ථම 
ක්රි,ාත්මක කළ 
යුුා ේ. 

 ස්හකාර 
ස්ොබන්ධීකාරක 

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

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ
. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 
 

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

 

ආපදා ා ්ුරු. 
ප්රා ේශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග 
ා ේකො ඇුළු 

 ස්හකාර 
ස්ොබන්ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 

 

ඇමුණුො 01 ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 
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පර්ශය සඒක.ඒන් 
ා ඒ් දැනුො දිම  
 

නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.
ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 
 

දුරකාන 
ඊා ොේ  
 

ින්ාඒ දැනුඒත් 
ක්රම ා ේද, 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුො 01 
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දිස්ත්රික් සෙකාර 
නධයක්ෂ 

දු. 
නමකය 

දේවයත් 
විකමප 

සන්ළධදේේදය 
ක් රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර නධයක්ෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 
ඇමුණුො 01 
 
 

දි.ස්.ස්ොබන්ධීකාරක 

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

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

  ආපදාඒන් පිළිබදඒ ා ්ුරු. රැස්ථකින්ම මනිඒාර්, 
        ඒන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබාගැනිා ො ස්ොර්ර්ණ 
        ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ොබන්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
        නිළධ්ාන්න්  පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබා 
        ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්න් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
        ඇ ම කා යුුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ාර්ාක වු ස්  
        ස්කේප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුුා ේ. 

හදිසි ා මා හයුො මැදින්, දැනුඒත් කිරීම ස්හ 
,ාඒත්කාලීන කිරීම 

 

යෙ 
දු. 

නමකය 
දේවයත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 
DO - 1 

ඇමුණුො 10 

DS - 1 
DS - 2 

DS - 3 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
  ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුො මැදින්, 

        පැ, 24 ර්රා දින 07 ුා ක්රි,ාත්මක ඒන ම්ර මම මැදින්, ම්ර 
        පැ, 24 ර්රා දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක ස්ොබන්ධ් ස්, 
        යුු ම්ර   ස්ඳහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග භාස්්ා කළ  
        යුුා ේ. ්ඒද මම ස්න්නිා ේදන ක්රම ා ේද,  ස්ස්ධ් ක්රම භාස්්ා 
        කින්මද මහි නි,ම ලිපින,න්  මාංක,න ස්ඳහන් කළ යුුා ේ. 

දේතොරතුරු සෙ 

ඡායාරූප, සජීවී දර්ශය 

ලබා දේදය රෙදේේදය 

 

ෆැක් ගස්ථ  

දුරකාන  

ඊා ොේ (ා ප්ේගලික 
ඊා ොේ භාස්්,/ 
රාිකාන් ,ාඒත්කාලීන 
නැ්) 

 

Skype/ IMO  

CDMA  

Satellite  
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ුරු.  ස්ජිස් 

       දර්ශය සණ  ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒාර්්ාඒන් 
       ාබාදිම ස්ඳහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක් ග 
       භාස්්ා කළ යුුා ේ. ා මහිදි  ෆැක් ගස්ථ  
       දුරකාන ඊා ොේ Skipe,IMO,Whats  Apps 
       ස්හ ාන්ද්රිකා ්ාක් ගකණික ක්රමා ේද,න්  
       භාස්්ා කින්ම මනිඒාර්, ා ේ. 

 

ඒගකීම 

ක්රි,ාදාම, 2.3 මදාපදාඒ පිළිබද මුලික ා ද්ාරු. රැස්ථකිරීම 

කාා, (මඒම ස්නාඩි 

30 මදාපදා ්ත්ත්ඒ, 

ස්හ ප්රා ේශය ස, ම් 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

දිස්ත්රික්  ආපදා 
කළෙයාකරණ කකකය 
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රැස්ථකළ යුු ා ්ුරු. (්ත්ත්ඒ ඒාර්්ා ආකෘ ම,) -  ඇමුණුම 12 
 පීඩාඒ  පත්ඒ ඇ ම ස්ාංයාඒ 
 ා බ්රා ගැනීම  ඇ ම ස්ාංයාඒ 
 ජීස්් හානි 
 ුඒාා ක.ඒන් ස්ාංයාඒ හා මරණ ස්ාංයාඒ 
 ආපදාා ේ ස්ථඒභාඒ, 
 ා ේපළ හානි - නිඒාස් 

මා නකුත්ා ගුඩනැගිලි 
 ආපදා සිදුීම ඇ ම ස්ථාාන,  ගමන්කළ හැකි මාර්ග  

ා හෝ ස්කේප මාර්ග  GPS මාංක,න් 
 ප්රා ේශය සා ේ ිනගහන, 
 ආරක් ගෂි් ස්ථාාන ඒා  ා ගන ,න ප්රමාණ, 

 (ස්ථත්රී  ර්.ක ළමයින්) 
 හානි,  පත් ප්රා ේිය,/මාර්ග/ා පුදු ස්ථාාන/ආගමික ස්ථාාන/ඒයාපාන්ක ස්ථාාන/ා රෝහේ) 
 ඡා,ා.ප/ීමඩිා ,ෝ 

ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි මම ්ත්ත්ඒ, පිළිබඳ ස්ාංෂිටර් ්ත්ත්ඒ ඒාර්්ාඒක් ග දිනක  02 ඒරක් ග පදැස්න 10.00 
ස්ඒස් 3.00  ා පර ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුො මැදින්,  ාබාදි, යුුා ේ. 
ා ො ස්ඳහා ස්න්නිා ේදන ක්රම කිහිප,ක  පපන්ම ක්රමා ේද,න් හරහා හදිසි ා මා හයුො මැදින්,  ාබාදි, 
යුුා ේ. ා මම ්ත්ත්ඒ ඒාර්්ාඒ  සිේධි,  මදාාඒ පපන්ම ා ්ුරු. (12 ඇමුණුම  මනුඒ) ආකෘ ම,  
ඇුාත් ස්, යුුා ේ. ස්ා ශය ස කා ,න්ම ා මම ්ත්ත්ඒ ඒාර්්ාඒ ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර මධ්යක් ගක ස්හ ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න් ,න ා දා දනා ඇුළුඒ දිස්ථත්රික් ග ා ේකො මත්ස්න් කළ 
යුුා ේ. 
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වගුව 2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේතොරතුරු රැස් කි/ ෙ 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරය 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 
කාලීමොව 

ා ්ුරු. 
රැස්ථකින්ම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ස්.ස්ොබන්ධීකාර
ක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ
. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

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

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොේ 
(ා ප්ේගලික 
ඊා ොේ භාස්්,/ 
රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන 
නැ්) 
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇුා් 

ආපදා 
්ත්ත්ඒ,කදී 
ා ්ුරු., ස්ජිස් 
දර්ශය සණ, ඡා,ාරූප 
ස්හ ්ත්ත්ඒ 
ඒාර්්ාඒන්  
ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 
 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 

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

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇුා් 

හදිසි ා මා හයුො 
මැදින්, දැනුඒත් 
කිරීම ස්හ 
,ාඒත්කාලීන 
කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 

 DO - 1 

 DS - 1 

 DS - 2 

 DS - 3 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 (,ාඒත්කාලින 
කින්ම ) 

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

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

ඇමුණුො 01 
ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 
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්ත්ත්ඒ ඒාර්්ා 
ා ,ුමු කින්ම. 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 
 

ෆැක් ගස්ථ 
ඊා ොේ 
Data base soft 
wear 
ස්කේප 
මඒස්ථාාඒන්  
ආපදා 
්ත්ත්ඒ,කදි මම 
්ත්ත්ඒ, පිළිබඳ 
ස්ාංෂිටර් ්ත්ත්ඒ 
ඒාර්්ාඒක් ග දිනක  
02 ඒරක් ග පදැස්න 
10.00 ස්ඒස් 
3.00  ා පර ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ 
හදිසි ා මා හයුො 
මැදින්,  ාබාදි, 
යුුා ේ. ා මම 
්ත්ත්ඒ ඒාර්්ාඒ  
සිේධි,  මදාාඒ 
පපන්ම ා ්ුරු. 
ඇුාත් ස්, 
යුුා ේ. 
ස්ා ශය ස කා ,න්ම 
ා මම ්ත්ත්ඒ 
ඒාර්්ාඒ 
ආපදා කළමනාක
රණ 
මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර මධ්යක් ගක 
ස්හ ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්න් ,න 
ා දා දනා ඇුළුඒ 
දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 
මත්ස්න් කළ 
යුුා ේ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුො 01 ඇමුණුො 01 
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ක්රියාදාෙය 2.4. දේතොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ ස්ාායදේයන් දේතොරතුරු 

ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් සෙකාර නධයක්ෂ 
දු. 

නමකය 

දේව
ය
ත් 

විකමප 
සන්ළධදේේදය 
රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර නධයක්ෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 

දි.ස්.ස්ොබන්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(ආ.ක.ම. මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 
  ආපදාඒන් පිළිබදඒ ා ්ුරු. රැස්ථකින්ම මනිඒාර්, 

        ඒන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබාගැනිා ො ස්ොර්ර්ණ 
        ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගකක ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ොබන්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
        නිළධ්ාන්න්  පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබා 
        ගැනිම ස්ඳහා නි,මි් ස්න් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
        ඇ ම කා යුුා ේ. පළමු ක්රම, මස්ාර්ාක වු ස්  
        ස්කේප ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මිම, යුුා ේ. 

සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් 
මඟින් ස ොරතුරු ලබා ගැනිම. 

දිස්ත්රික් සෙකාර 
නධයක්ෂ 

දු. 
නමක
ය 

දේවයත් 
විකමප 

සන්ළධදේේදය 
රෙදේේදය 

යුේධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුො 04 

ගුඒන් හමුදාඒ 

නාස්ක හමුදාඒ 

ා පුලීසි, 
සිස්ේ ආරක් ගකක 
බාකා, 

ප්රාසීය ය සමකම් සව  දැම්ම්මම 
 

දිස්ත්රික් සෙකාර 
නධයක්ෂ 

දු. 
නමකය 

දේවයත් 
විකමප 

සන්ළධදේේදය 
රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුො 03 

ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාරී ඇමුණුො 06 

ස්මෘේධි ස්ාංඒර්ධ්න 
නිළධ්ාරී 

ඇමුණුො 06 

ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුො 01 

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධාරීන් 
යැවීම 

 

දිස්ත්රික් සෙකාර 
නධයක්ෂ 

දු. 
නමකය 

දේවයත් 
විකමප 

සන්ළධදේේදය 
රෙදේේදය 

ස්.ස්ොබන්ධීකාරක 

ඇමුණුො 01 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

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

01 

වගකීෙ 
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වගුව 2.4. දේතොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ ස්ාායදේයන් 

දේතොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

 

 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරය 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 
කාලීමොව 

ා ස්ීමො හා මුදඒා 
ගැනීො 
කණ්ඩා,ො 
,ැීමම 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 යුේධ් හමුදාඒ 

 ගුඒන් හමුදාඒ 

 නාස්ක හමුදාඒ 

 ා පුලීසි, 

 සිස්ේ ආරක් ගකක 
බාකා, 
 

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

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

ප්රාා ේශී, 
ා ේකො ා ඒ් 
දැනුොදීම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්න් 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාරී 

 ස්මෘේධි ස්ාංඒර්ධ්න 
නිළධ්ාරී 
 

 

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

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

ආපදා 
කළමනාකරණ 
 කකා ේ 
නිළධ්ාරීන් 
,ැීමම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබන්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 දි.ස්.ස්ොබන්ධීකාරක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ. 
මගින් ්ාඒකාලිකඒ) 

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

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

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

01 

ඇමුණුො 01 03,04 06 

ඇමුණුො 01 
ඇමුණුො 04 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 
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ආපදා ස්බැදි මූලික ා ්ුරු. ාද ස්   

(ා ්ුරු. ්හවු. කර ගැනීා මන් පසු) 

 

 

ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ත්රික් ආපදා කළෙණාකරය පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ.  

 
දිස්ථත්රික් ගක, ුළ සිදුඒන කිසි,ො ා හෝ ආපදා ්ත්ඒ,ක දී ඊ  මදාළ පාර්ශය සඒක.ඒන් දැනුඒත් කිරීා ො ර්ර්ණ 

ඒගකීම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගක හ  පැඒා රන ම්ර පාර්ශය සඒක.ඒන් දැනුඒත් 

කිරීම පහ් දක් ගඒා ඇ ම ආකාර,  සිදු කළ යුු,. කිසි,ො ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග දිස්ථත්රික් ගක, ුළ සිදුීම ඇ ම 

බඒ  ා ්ුරු. ාද ා හුත්   පිළිබඳ ා ස්ු,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ ්හවු. කළ යුු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ  

්ාක් ගකණික ආ,්නක් ග ස්සින් ාබා දුන්ා න් නො මම ්ාක් ගකණික මාංශය සා ,න් නැඒ් ම, ්හවු. කර ග් 

යුු,) සිදුවූ ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගීමම  ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග හා දිස්ථත්රික් ග ා ේකොා ව පපා දස්ථ 

පන්දි ක්රි,ාකිරීම  ක යුු කළ යුු,. 

සගෙය - සි,ළුම ා ්ුරු. දදනික සිදුීමො ා පුා ත් ස් හන් කළ යුු ම්ර ාද ලිපි ා ගුනු කර ්බා ග් 
යුු,. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

                                

                                

                                                                                                                                       

දිේත්රික් කළමනාකරණ කමිටුව ෙහ ප්රාසීය ය සමකම් 
සව  දැම්ම්මම 

දිස්ත්රික් ආපදා 
කළෙයාකරණ කමිටු 
ළධළධාරින් 

දු. 
නමකය 

දේවයත් 
විකමප 

සන්ළධදේේදය 
රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුො 03 
ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාරී 

ඇමුණුො 06 ස්මෘේධි ස්ාංඒර්ධ්න 
නිළධ්ාරී 

ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුො 01 

ප්රාා ේශී, මාධ්ය ආ,්න දැනුඒත් කිරීම  

මාධ්ය ආ,්න 
දු. 

නමකය 
දේවයත් 

විකමප 
සන්ළධදේේදය 
රෙදේේදය 

ඇමුණුො 11 

ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගස්, යුු හදුනාගත් මා නකුත් 
ආ,්න 

 
දු. 
නමක
ය 

දේවය
ත් 

විකමප 
සන්ළධදේේදය 
රෙදේේදය 

ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ඇමුණුො 06 
ිාස්ොපාදන 
මණ්ඩා, 
ගිනි නිීමා ො හමුදා 

රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන හා ස්ථා ේච්ඡා කණ්ඩා,ො ා ඒ් 
මදාළ පණිස්ඩ   දැනුො දීම  

රාිය ා නුඒන 
ස්ාංස්ධ්ාන 

දු. 
නමක

ය 

දේවයත් 
විකමප 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 

ඇමුණුො 09 

කාලය (නවෙ වියාඩි 

30 ආපදා තත්ත්වය 

සෙ ප්රදේශශය ෙත 

දේවයස් විය ෙැක.)  

 

වගකීෙ 
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වගුව 2.5. දිස්ත්රික් ආපදා කළෙණාකරය පාර්ශවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරය 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 
කාලීමොව 

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

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකර
ණ 
ස්ොබන්ධිකාර
ක 

 

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

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

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

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකර
ණ 
ස්ොබන්ධිකාර
ක 

 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොේ  

 දැනුඒත් 
කරනු ාැබූ 
ආ,්නා ේ 
නම 
පණිස්ඩ, 
ාබා ගත් 
නිළධ්ාන්,ා
ා ව නම හා 
පණිස්ඩ, 
ාබා දුන් 
ා ේාාඒ 
නිඒැරදිඒ 
දදනික 
සිදුීමො 
ා පුා ත් 
ස් හන් කළ 
යුු,.  

 පණිස්ඩ, 
ාබා දුන් 
මාධ්ය  
 පදා :- 
දුරක්න,ගු
ඒන් ස්දුලි 
ස්ාංඥා 
මගින්,ෆැක් ග
ස්ථ මගින් 
ආදි, ද 
දදනික 
සිදුීමො 
ා පුා ත් 
ස් හන් කළ  
යුු, 

 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 
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 කිසි,ො වූ 
මාධ්ය,ක් ග 
මගින් 
ආ,්න, 
ස්ොබන්ධ් 
කර ගැනීම  
හා මදාළ 
පණිස්ඩ, 
ාබා දීම  
ා නුහැකි 
වූඒානො   
පිළිබඳඒ ද 
ස් හනක් ග 
දදනික 
සිදුීමො 
ා පුා ත් 
ස් හන් 
්ැිම, 
යුු,. 

පාර්ශය සඒක.ඒන් ාබා දුන් 
පණිස්ඩ, නිඒැරදිඒ ාබාදුන් 
බඒ  ස්නාා කර ගැනීම හා 
ඊ  මදාළ ලිපි ා ේන හා 
දදනික ස් හන් ්බා ගැනීම. 
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 
 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකර
ණ 
ස්ොබන්ධිකාර
ක 

 

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

 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 
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ක්රියාදෙය 2.6. දිස්ත්රික් කමිටුව රුස්කිරිෙ. (සිදු වී ඇතිච වයසයදේ  ස්වාාවය නනුව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් සෙකාර 

නධයක්ෂ 

දු. 

නමක

ය 

දේව

ය

ත් 

විකමප 

සන්ළධදේේද

ය 

රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර නධයක්ෂක විසින් බලය දේදය 

ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 
දි.ස්.ස්ොබන්ධීකාර
ක 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරීන්(දි.ා ේ. 
මගින් 
්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුො 06 

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

 
ඇමුණුො 10 
 

දිේත්රික් කමිටු නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග  හැ ක රමසදදයන් 

යෙ ආයතයය තයතුර 
ජමගෙ 

දු.න. 

ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 

දු.ම. 

ා ප්ේගලික 
දු.ම. 
 

නිඒාා ස්  
දු.ම. 

Skype / 
IMO/Whatsapp 
/Twitter/Viber 

ඇමුණුො 06 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්ු) ආපදා ස්ථඒභාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, 

හැක. 

 

 

 

 

දිස්ථත්රික් ග කමිටු නිළධ්ාන්න් .ස්ථකින්ම ස්ඳහා දිස්ථත්රික් ග 

ා ේකො ුමාා ව පපා දස්ථ ම් ස්ොබන්ධිකරණ, 

සිදුකින්ම. 

වගකීෙ 
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ක්රියාදාෙය 2.7. විපතග පත්වූවන්දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු සඳො දේසවීම් ො මුදවා ගැනීදේම් 

කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

(ආකෘ ම පත්ර,ක් ග මඒශය සය ා ේ) පි ත්කර හන්න ාද කණ්ඩා,ො 

මගින් සිේධි, වූ ස්ථාාන, නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම,  ණ්ඩාාංක 

ගැනීම, ආපදාා ේ ස්ථඒාභාඒ,, ප්රමාණ, (ස්ශය සාාත්ඒ, ) හා 

මඒධ්ානම පිළිබද මඒා බෝධ්,ක් ග ාබා ගැනීම මනුර  පත් 

ස්ාංයාඒ හවුන් මුදඒාග් හැකි ආකාර, හා මනුර පත් ා ේපළ 

පිළිබඳ මඒා බෝධ්, 

සිදුීමම පිළිබඳ මූලික ා ්ුරු. ාබා ගැනීම 

පි ත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ො ප්රධ්ානී  

ා ස්ීමා ො හා මුදඒා ගැනීා ො කණ්ඩා,ො සූදානො 

කර ්බාගන්නා 

 ා ාස්  

මදාළ ආ,්න ා ඒ් දැනුො දීම 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන,  

(ස්.ම. දිස්ථත්රික් ග) 

පළමු මි.10 (ආපදා ස්ථඒභාඒ, මනුඒ 

කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක.) 

 

  පිළිබඳඒ 

ප්රාා ේශී, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම 

මනුර පත් පින්ස්ථ ා බ්රා ගැනීම ස්ඳහා 
ස්හ, ඉේලීම හා මඒශය සය ා ්ුරු. ාබාදීම  

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

 

ා ස්ීමො හා මුදඒා ගැනීා ො කණ්ඩා,ො පි ත් කර 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.) 

 

 

කාලය  
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වගුව 2.7. විපතග පත් වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු සඳො දේසවීම් ො මුඳවා ගැනීදේම් 

කණ්ඩායම් ියගත් කි/ ෙ 

 

කාර්,න් ඒගකීම ස්හ 
ස්ොබන්ධිකරණ, 

කාර්, පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

සිේධි, වූ ස්ථාාන, 
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ොබන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 ා ො ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ොේ 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF  

(ඇමුණුො මාංක 

01/03/04) 

 

මිනිත්ු 05 

සිදුීමම පිළිබඳ මූලික 
ා ්ුරු. ාබාගැනීම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ොබන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 ා ො ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

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

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ොබන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 ා ො ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්ු 05 

ප්රා ා ේශී, බාධ්ාන්,ා 
දැනුඒත් කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 

 ා ො ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්ු 10 

කණ්ඩාාංක  ආපදාා ේ 
ස්ශය සාාත්ඒ,  මඒදානම  
මනුර  පත් ස්ාංයාඒ 
මුදඒාග් හැකි ආකාර, 
පිළිබඳ ස්ැළසුො කින්ම. 

 ා ස්ස්ො මුදඒා 
ගැනිා ො ස්හ හදිසි 
ප්ර මාාර දැක් ගස්ා ො 
කණ්ඩා,ො 

 ා ො ස්ඳහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ා ස්ීමා ො හා මුඳඒා ගැනීා ො 
කණ්ඩා,ො සූදානො කරන 
ා ාස් දැක් ගීමම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී 

මිනිත්ු 10 

මනුර  පත් පින්ස්ථ ා බ්රා 
ගැනීම ස්ඳහා ස්හ, ඉේලීම  
මඒශය සයස්   EOC මගින් 

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

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී ා හෝ 
OCDS 

මිනිත්ු 15 

ා ස්ීමො හා මුඳඒා ගැනීා ො 
කණ්ඩා,ො පි ත්කර  
හැරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්භකාර 
මධ්යක් ගක හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ොබන්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරීන් 

 SAR/4RS  
OCDS 
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ක්රියාදාෙය 2.8. ආපදාදේේ ආසන්යතෙ දේතොරතුරු නනුව විපතග පත්වූ ජයතාව සදො ප්රාෙ 

ආොර දේේල ො ජලය සැපයීෙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශශිය දේමකම්  

සන්ළධදේේද

ය 

රෙදේේදය 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් ඇමුණුො 

01 ප්රා ේිය, ආපදා 
ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුො 
03 

දිස්ත්රික් සෙකාර 

නධයක්ෂ 

(සම්බන්ධිකරණය) 

ඇමුණුො 
01 

කාලය = (X+1.50මිළධත්තු) 

 

 

 

 

 

ආහාර කමිටුඒ කැඳීමම /ස්ක්රි,  කරීම 

 

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී 

 

ාබා දීම  නි,මි් ා ේාාඒ  තීරණ, කර මමා ේාාඒ  

පැ, 03ක  ඒත් කලින් ආහාරස්කස්නස්ථාාන,  

දැනුො දීම. 

 

වගකීෙ 

 

බීම  ඒුර ාබා ගන්නා ක්රමා ේද, 
්හවු. කරගැනීම 

 

ආහාර ාබා ගැනීම / මනුම් කර ගැනිම 

 

ිා, ාබා ගැනීම / මනුම් කර ගැනීම 

 

ආහාර රැා ගන ,නු ාබන ආකාර, 

 

ාබා දීම මඒශය සය ආහාර හාබීම ඒුර ප්රමාණ, තීරණ, 

කරගැනීම. 

 

ිා, රැා ගන ,නු ාබන 

මඒශය සය ආහාර ඒර්ග තීරණ, කිරීම-  

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර මධ්යක් ගක 

 

,ාා ්ත්ත්ඒ,  පත්ීමම 

 

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 

 

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 
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වගුව2.8. ආපදාදේේ ආසන්යතෙ දේතොරතුරු නනුව විපතග පත්වූ ජයතාව සඳො ප්රාෙ 

ආොර දේේල ො ජලය 
 

කාර්යන් වගකීෙ සම්බන්ධිකරණය කාර්ය පැවදේරය 

ළධළධා/ න් 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 

කාලීමො

ව 

ාබාදීම  
මඒශය සය ආහාර 
හා ඒුර 
ප්රමාණ,  
තීරණ, කිරීම 
 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ේශී, 
ා ේකො 

  

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘේධි නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,න් 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ොේ 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුො 

මාංක 

01,03 04 06) 

 

ආපදාඒ 
සිදුස් 
පළමු 

පැ, 06 
ඇුා් 

ආහාර ඒර්ග 
තීරණ,  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ේශී, 
ා ේකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,න් 

ආහාර කමිටු 
කැඳීමම/ස්ක්රී, 
කිරීම 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ේශී, 
ා ේකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ප්රධ්ාන කාර්, 
ස්ාංස්ධ්ාන 
නිළධ්ාරීන් 

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

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ේශී, 
ා ේකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 හදුනාගත් / 
ලි,ාපදිාංචි කළ 
ආහාර ස්කස්න 
ආ,්න   

ආහාර රැා ගන 
,ාම හා 
ා බඳනු ාබන 
ආකාර,  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ේශී, 
ා ේකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජිකයින්  

ිා, 
ාබාා දනු 
ාබන 
ආකාර, 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ේශී, 
ා ේකො 

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්භකාර 
මධ්යක් ගක 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරීන් 
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ක්රියාදාෙය 2.9. සුරක්ෂිත ෙධයස්ාායය ස්ාාියත කිරිෙ.   

ආකෘතිච පර්තයක් නවශය දේේ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශශිය දේමකම්  

සන්ළධදේේද

ය 

රෙදේේදය 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 
01 
 

ප්රා ේිය, ආපදා 
ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුො 
03 
 

දිස්ත්රික් සෙකාර 

නධයක්ෂ 

(සම්බන්ධිකරණය) 

ඇමුණුො 
01 
 

වගකීෙ 

 

කාලය =   (X +15-30මිනිත්තු) 

ආපදා ෙව්භාවය අම්ව කාලය 

සවනෙ ්විය හැක. 

 

 

 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ාඒ,න් හදුනා ගැනීම  

(ළමයින්  ගැහැණු  පින්මි  ආබාධි් ඒ,ස්ථග් ස්හ ළද.ඒන්) 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන පිහිටුීමම  මඒශය සය ආරක් ගෂි් ස්ථාාන හදුනා 

ගැනීම 

 

පහසුකො ා ස්ු,ා බැලීම  
(ිා,. ේදුලි,  ඒැසිකිලි  ආරක් ගකාඒ) 

 

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

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන කරා  ා ,ුමු කිරීම 

 

ම්යඒශය සය ්රඒය ාබා ගැනීම 
(ා බා හත් ාබා ගැනිා ො ා රෝහේ කාඩ් ප්) 
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වගුව 2.9.සුරක්ෂිත ෙධයස්ාාය ියදිටුවීෙ 

 
 

කාර්,න් ඒගකීම කාර්, පැඒා රන නිළධ්ාරී ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

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

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරීන්  

 ාම කමිටු 
නා,කයින් ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ොේ 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුො මාංක 

01 03 06 13) 

 

ආපදා 
ස්ථඒභාඒ, 
මනුඒ කාා, 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක. 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන ඒා 
මඒශය සය්ාඒන් හදුනා 
ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො/ 
ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී  

 ාම කමිටු 
නා,කයින් ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

 

පහසුකො ා ස්ු,ා 
බැලීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො/ 
ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 CEB, NWSDB 

 ප්රාා ේශී, ස්භාඒ නගර 
ස්භාඒ ාමි, කමිටු 
නිළධ්ාරීන්  

 ා පුලිසි,         

 PHI 
 

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන ා ඒ් 
ා ,ුමු කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ා පුලිසි,  

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,න්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී   
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ක්රියාදාෙය 2.10. සුරක්ෂිත ෙධයස්ාාය කළෙණාකරණයග නවශය ළධළධා/ න්දේ  

කාර්යාාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශශිය දේමකම්  

සන්ළධදේේද

ය 

රෙදේේදය 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 
01 

ප්රා ේිය, ආපදා 
ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 
01 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුො 
03 

දිස්ත් රික් සෙකාර 

නධයක්ෂ 

(සම්බන්ධිකරණය) 

ඇමුණුො 
01 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-30මිනිත්ු) 

ආපදා ස්ථඒභාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක. 

 

 

 

 සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්ඳහා මඒස්ර, ාබාගැනිම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ර්ේගායින් ලි,ාපදිාංචි,  

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන , ා ස්්ඛ් ,   ස්නීපාරක් ගකාඒ  ,ටි්ා හසුකො ඇ මකිරීම 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒස්ර ාබාගැනීම 

 

ප්රා ේශී,/ාමීය , මමේ ා ො සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන හදුනාගැනිම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා ආහාර  මා නකුත් ්රඒය ාබාදිම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ො  ග්කිරීම 

කඳවු. කළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාපි් කිරීම 
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01. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන, කළමනාකරණ, පිළිබඳ ඒගකිම දරණ නිළධ්ාන්න්   

 ප්රාා ේශී, ා ේකො  

 ස්හකාර මධ්යක් ගක (ආපදා කාමනාකරණ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකො ප්රඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුු පිළිබඳ නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහිටි  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න් 

 ස්මෘේධි නිළධ්ාන්න් 

 ප්රාා ේශී, ා ස්දෘය නිළධ්ාන්න් (මහින ා ස්්කය, පරීක් ගකක) 

 ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 

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

 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න් 

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්න් 

 ආරක් ගකක මාංශය ස, ා පුලිසි, 

 INGOS /NGOS 
 

02. ආපදා ප්රාා ේශී, ා ේකො ා කුමේශාස් කිහිප,කදී මකඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් ග මමේ මින් 
ා මම කොටුඒ ස්මන්ස්් යුු ම්ර මහිදී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මගින් 
සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ොබන්ධ් තීන්දු තීරණ ගනු ාැා බ්.  

03. දිස්ථත්රික් ගක, ුළ ඇ ම හදුනා ගත් සි,ළුම සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාැයිස්ථු ග් කර දිස්ථත්රික් ග 
ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ නිා ,ෝින, කරන දිස්ථත්රික් ග මධ්යාපන හා මා නකුත් ආ,්න 
භාර නිාධ්ාරීන්ා ව මනුමැ ම, ර්ර්ඒා ,න් ාබා ා ගන  මිම, යුු, - ඒගකීම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක ඒර,ා 

04. පාස්ේ  සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා ාස් පාස්ච්චි කිද රීා ො දී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ 
කමිටුා ේ මනුමැ ම, මනුඒ පාස්ා ා කුපමන කාා,ක් ග භාස්්ා කරනඒාද ,න්නත් තීරණ, 
කරග් යුු,. 

05. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒලින් බැහැරඒ ්ම නිඒස්ථ ුළ  මස්ේ ඒැසි නිඒාස් ුළ  නෑදෑ නිා ඒස්ථ 
ුළ සිටින ම, ද සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා සිටින ම,  ා මන් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයි, 
යුු,. 

06. මදාා ාම නිළධ්ාන්  ස්මෘේධි  හා ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න් මගින් ර්ේගායින් කඳවු. ඒා  
ලි,ාපදිාංචි කිරීම කළ යුු,. (ආකෘ ම පත්ර,ක් ග නිපදස්, යුු,) 

07. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක් ගකාඒ ස්හ ා ස්්ය පිළබඳඒ ප්රාා ේශී, ා ේකො ා ස්්ය 
නිළධ්ාන්න් ස්සින් ස්ැාසුො ස්කස්ථ කර මදාා පහසුකො ස්ැපයි, යුු,.  

08. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගකාඒ ස්ොබන්ධ්ඒ ර්ර්ණ ඒගකීම මදාා ා පුලිස්ථ ස්ථාානා ේ 
ස්ථාානාධිප ම හ  භාරඒ ඇ ම ම්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ේ ආරක් ගකක නිළධ්ාන්න් ා ,ුදා 
ගනිමින් කඳවු. ස්ඳහා මණ්ඩඒ ආරක් ගකාඒ ස්ැපයි, යුු,.  

09. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒ්ැන් වූ ින්ාඒ ස්ඳහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් ග මුළ් 
ාබාදි, යුු ම්ර මහි ර්ර්ණ ඒගකීම ප්රාා ේශී, ා ේකො ඒ. ස්ුා ේ. මහිදි ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්  ාම නිළධ්ාන්  ස්මෘේධි ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්  පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්න් හ  ඒගකීො 
පඒරා හවුන් මගින් ා මම ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුු, 
 

වගුව 2.10. සුරක්ෂිත ෙධයස්ාාය කළෙයාකරණ කාර්යන් පැවදේරය ළධලධා/ න් ො වගකීම් 
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කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරය  

ළධලධා/ න් 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 

කාලීමෙීම

ොව 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ාබාගැනීම 
ස්ඳහා 
මඒස්ර, 
ාබාගැනීම 
 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ස්හකාර 

මධ්යක් ගකක 

(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්. ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්  

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා, 

 ස්දුලි බා මණ්ඩා, 

 ා පුලිසි, 

මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 
ඊා ොේ 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුො 
මාංක 

01,02 03 04 
06 11) 

 
ආ

ප
දා
 ර්

ර්
ඒ
ා 
,
න්

 
හ
දුන

ාග
්
 යු

ු
,

 

ප්රා ේශී,/ා
මීය , 
මමේ ා ො 
සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
හදුනා 
ගැනීම 
 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්. ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකො ප්රඒර්ධ්න 

නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුු පිළිබඳ 

නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහිටි  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න් 

 

ආ
ප
දා
 ර්

ර්
ඒ
ා 
,
න්

 හ
දුන

ාග
්
 

යු
ු
,
  
ආ

ප
දා
 ම

ඒ
ස්
ථා
ාා 

ේ
 සු

දා
න

ො
 

ක
ළ
 යු

ු
,

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
මඒශය සය්ා 
හදුනාගැනී
ම 
 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්න් 

 

 

 ාම නිාධ්ාරී 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න්  

 ස්මෘේධි නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 
 

ප
ා
මු
 ප

ැ,
 0
1
 ු

ළ
 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ර්ේගායින් 
ලි,ාපදිාංචි,  
 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්න් 

 

 

 

 ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකො ප්රඒර්ධ්න 

නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුු පිළිබඳ 

නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහිටි  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 

ක
දවු

.
 ා 

ඒ
්
 ප

ැමි
ා 
ණ

න
 ආ

ක
ාර

,
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සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන
  ා ස්්ය  
ස්නීපාරක් ග
කාඒ  
,ටි්ා 
පහසුකො 
ඇ මකිරීම 

 ප්රාා ේශී, ා ස්්ය 

නිළධ්ාන්න් 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 

 

 මහින ා ස්්ය, පරීක් ගකක 
 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්  

 ළමා හිමිකො ප්රඒර්ධ්න 

නිළධ්ාන්න් 

 ඒනි්ා ක යුු පිළිබඳ 

නිළධ්ාන්න්  

 ඒැඩිහිටි  නිළධ්ාන්න් 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 

 

ප
ා
මු
 ප

ැ,
 0
2
  

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ස්ඳහා 
ආහාර  
මා නකුත් 
්රඒය  
පපකරණ 
ාබාදීම   
 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ස්හකාර 

මධ්යක් ගකක(දිස්ථත්රික් ග

.ම.ක.ස්. ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්න්  

 ාම නිළධ්ාන්න්  

 මදාා ප්රාා ේශී, නිළධ්ාන්න්  

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්න් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්න් 

 

ප
ා
මු
 ප

ැ,
 0
3
  

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ආරක් ගකාඒ 
්හවු. 
කිරීම 
 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ප්රා ේශය ස, භාර 

ස්හකාර ා පුලිස්ථ 

මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 සිස්ේ ආරක් ගකක නිාධ්ාරීන්  

මි
නි

ත්
ු
 3
0
 සි

 
 

ස්හන 
ා ස් ඒකයින් 
ා ගන්ඒා 
ගැනිම 
 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්. ) 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 

 ස්හකාර මධ්යක් ගකක 
(දිස්ථත්රික් ග.ම.ක.ස්.  
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ක්රියාදාෙය 2.11. සුරක්ෂිත ෙධයස්ාාය සඳො නවශය පපකරණ ලබා දීෙ 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා පිළිබඳ ස්න්නිා ේදන ක යුු ස්දහා මඒශය සය පපකරණ ස්මග 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානා ේ ා මා හයුො කමිටුඒ  ස්න්නේධ් කළ යුු,.   ස්ඳහා ස්න්නිා ඒදන 

පපකරණ ාබාදි, යුු,. 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුො කමිටුඒ  (Camp Operation Committee ) ා ාස් පහ් නො 

ස්ඳහන් නිළධ්ාන්න්ා ව ප්රධ්ානත්ඒා ,න් ක යුු කළ යුු ම්ර සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා 

ස්ොබන්ධ්ඒ ස්න්නිා ේදන ක්රමා ේද,න් ස්ථාාපන, කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

පපකරණ ස්ැපය ම (ස්හකාර මධ්යක් ගකක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කාමනාකරණ) ඉහ් සුරක් ගෂි් 

මධ්යස්ථාාන කාමනාකරණ කමිටුඒ මගින් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ඳහා මඒශය සය පහ් ස්ඳහන් 

පපකරණ සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුො කමිටුඒ  (Camp Operation Committee ) ා ඒ් 

ාබාදි, යුු,.  

 

 ිා  ැාංකි 

 මුළු්ැන්ා ග  මඒශය සය පපකරණ (භාින etc….) 

 ස්දුලි, ස්ඳහා මඒශය සය පපකරණ (ා ිනා ර් ර්  etc…..) 

 පැදු.  ා කුමේ , etc…… 

 ස්නීපාරක් ගකක පපකරණ (First Aid, etc……) 

 ස්දුලි පන්දො 

 ්ාඒකාලික ඒැසිකිළි (Moving Toilets) 

 Mega Phones 

 CDMA Phones 

 ප්රාමාධ්ාර කමේ ා 

 ්ාා පුලි,න් ෂිමේ 

 ඇඳුො 

ාම නිළධ්ාන් සන්ළධදේේද

ය 

රෙදේේදය 
ස්ාංඒර්ධ්න 
නිළධ්ාන්න් 
 

 
ඇමුණුො 
06 
 
 

ස්මෘේධි නිළධ්ාන්න් 
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2.12. සුරක්ෂිත ෙධයස්ාාය සැකීමෙග නවශය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරය  

ළධලධා/ න් 

සන්ළධදේේදය 

රෙදේේදය 
කාල ීමොව 

ඒර්ගීකරණ, හා 
ප්රමාණ,න් 
නිර්ණ, කිරීම 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන් 

 ස්මෘේධි නිළධ්ාන් 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො                           

 ාම නිළධ්ාන්  

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්  
මදාා 

දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොේ 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

මිනිත්ු 60 

කොක.ඒන්ා ව 
ා ේ්න  ආහාර හා 
ස්ාංයාඒ ස්හා 
ඇස්ථ්ා ොන්ු 
ස්කස්ථ කිරීම 

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ේශී, ා ේකො 
කාර්,ාා,)                     

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ේශී, ා ේකො 
කාර්,ාා,) 

 ගණකාධිකාන්  

 (දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 
කාර්,ාා,) 

පැ, 01 

ආඒරණ මනුමැ ම,  දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ාම නිළධ්ාන් 

 

මදාා ආ,්න 
ස්ොබන්ධීකරණ, 
කිරීම 

 ස්හකාර මධ්යක් ගක 
(ආ.ක.ම) 

 ස්හකාර 
ස්න්නිා ේදන 
ස්ොබන්ධීකාරක 

 ප්රාා ේශී, ස්භාඒ 

 NWSDB 

 බන්ධ්නාගාර  මහ නගර 
ස්භා  ා  ලිා කුො 
ආ,්න, 

පැ, 01 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
කළමනාකරණ, 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්මෘේධි නිළධ්ාන් 

පැ, 01 

 

  

ඇමුණුො 

මාංක 

01,02,03,0

6,11 
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2.13. ජයතාව ඉවත් වූ ළධවාස වල ආරක්ෂාව තෙවුරු කි/ ෙ 

 

කාර්,න් ඒගකීම කාර්, පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ආරක් ගකාඒ ස්ැපයි, යුු 
නිඒාස් හා  ඒා පිහි ා 
ඇ ම ප්රා ේශය ස, හදුනා 
ගැනීම ා ො , ා ත් -  
රිා ේ ා ේපළ  
මධ්යස්ථාාන 
ඒැදගත් ස්ථාාන  
ආගමික ස්ථාාන ආදි, 
ස්මිබන්ධ්ා ,න් ද 
මඒධ්ානා ,න් ද ක යුු 
කළ යුු,. 

 ා පුලිසි,  ප්රාා ේශී, ා ේකො 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්මෘේධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයින් 

 
 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොේ 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 
 

 

ඉඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

ා පුලීසි, හා ත්රිස්ධ් 
හමුදාඒ ා ඒ් මඒශය සය 
ා ්ුරු. ාබා දීම  

 ආපදා 
කළමණාකර
ණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක 

 නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම  

 ා ියකථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

 මඒශය සය ා ේ නො 
ත්රිස්ධ් හමුදා ස්හ, 
ා පුලිස්ථ මධිකාරී 
ස්සින් මදාළ 
පිළිා ඒ්  ාබා ග් 
යුු,.  

ඉඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

ආරක් ගකාඒ ස්ැපය ම   ා පුලිසි,  ාම නිළධ්ාන් ස්සින් 
ා පුලීසි,  මඒශය සය 
ා ්ුරු. හා ස්හ, 
ාබා දි, යුු,. 

ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

පසු ස්පරම හා ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ් 
ස්නාා කිරීම 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ා ේකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ප්රාා ේශී, ා ේකො 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්මෘේධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයින් 

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     

 

(ඇමුණුො 

මාංක 01, 02, 

03, 04, 

06,11) 
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2.14. ආපදා සිදුවු ස්ාායය යැරඹිෙය පැමිදේණය නයවශය පුශගලිනන් පාලයය කිරිෙ. 
 

කාර්,න් ඒගකීම කාර්, පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ප්රා ේශය ස මාර්ග හදුනා 
ගැනීම  

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේශී, 
ා ේකො 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 ා පුලීසි, 
 

 නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම  

 ා ියකථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 මඒශය සය ා ේ නො 
ත්රිස්ධ් හමුදා ස්හ, 
ා පුලිස්ථ මධිකාරී 
ස්සින් මදාළ 
පිළිා ඒ්  ාබා 
ග් යුු,. මදාා දුරකාන 

මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 
ඊා ොේ 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම ස්නාඩි 
30ක් ග ඇුළ් 

ප්රා ේශය ස මාර්ග ආඒරණ, 
ඒන ා ාස් ආරක් ගකක 
බාධ්ක ස්ථාාපි් කිරීම 

 නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම  

 ා ියකථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 මඒශය සය ා ේ නො 
ත්රිස්ධ් හමුදා 
ස්හ, ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සින් 
මදාළ පිළිා ඒ්  
ාබා ග් යුු,. 

 ා පුලිසි,  

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

 නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම  

 ා ියකථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 ා පුලිසි,  

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

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ස්හකාර 
මධ් ,ක් ගක 

  

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 මාධ්ය ප්රකාශය සක - 
ආ.ක.ම. 
 

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     

 

ඇමුණුො 

මාංක 

01,04,06 
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2.15. ආපදාදේේ වර්තොය තත්වය ියළිබද සියළු දේතොරතුරු රැස් කර ආපදා කළෙණාකරණ 

ෙධයස්ාායය දේවත ලබා දීෙ. (ආකෘතිචයක් සැකසිෙ) 

 

කාර්,න් ඒගකීම කාර්, පැඒා රන 
නිළධ්ාරීන් 

ස්න්නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ා ්ුරු. ාබා ගැනීම   දිස්ථත්රික් ග 
ා ේකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගක 

 

 ප්රාා ේශී, 
ා ේකො ාම 
නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්මෘේධි 
නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒර්ධ්න 
නිළධ්ාන්   

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 
ඊා ොේ 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇුළ් 

ස්රා ස්ධිමත් ා පුදු 
ආකෘ ම,ක් ග ස්කස්ථ කිරීම 

 ආපදා 
කළමණාකර
ණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 ආපදා 
කළමණාකර
ණ 
මධ්යස්ථාාන, 
මගින් ා පුදු 
ාක්ර 
ා ේන,ක් ග 
ඉදින්පත් කළ 
යුු,. 

 

 

     

 

  

ඇමුණුො 

මාංක 

01/06/10 
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16.1 අවශ්යතාාවය අුව  ආහාර ලබා දීමට කටයුතු කිරීම. 
 

 

 

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා තත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැක්විෙ (පැය 12)  

 

 

 ියසූ ආොර 

 වියළි ආොර 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

GN,DS DDMCU, 

NDRSC    
  

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                   
GN,DS, DDMU, 

NDRSC                                                 
 

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

GN,DS,DO,DMC, 

NDRSC,Tri Forces,NGO’s        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආහාර අවශ්යතාාවය්  තා්සේර ු  කිරීම 

ආහාර රැපයුම් ර්ථාන තීරණය කිරීම 

පරිතායාග 

 රමූපකා ර 

රජේේ මුදල් වියදමි්  

 

ආහාර පිළිේයල කිරීේම් හා ේබදා හැරීේම් ක්රමේදදය තීරණය කිරීම 

ආහාර ේබදා හැරීම 

 

ේටෝක්  පතා්ස ලබා දීම 

NGO / INGO 

 

 

 

කාලසිමාව තිරණය 

කිරිම 
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සම්බන්ධිකරණය                                                                                                                                                                   

GN,DS,DDMCU 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                               

RDA,GA,DMC,DS, 

Tri ForcesLGA   

 

  

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                               

DDMCU,DS,DMC 

         

 පිළිරකර කළ යුතු ආයතාන තීරණය කිරීම 

 

මාර්ග පිළිරකර කිරීම හා රම්බ් ධීකරණය 

 

RDA   

 

පපලාත් පාලන 

ආයතාන 

ළාත් පාලන ආයතාන 

16.2 අදාල ප්රේේශ් වලට ලගා විය හැකි මංමාවත් රැකසීම. 

 

සිවිල් ආර්සෂක 

ේදපාර්තාේම්් තුව 

සිවිල් ආර්සෂක 

ේදපාර්තාේම්් තුව 

 

ආපදාවට ල්ස වූ ප්රේේශ් වල පිළිරකර කිරීමට  ඇති මං 

මාවත් හදුනා ගැනීම. 

 

මංමාවත් පිළිරකර කර ගැනීමට ක්රමේදදය්ස හදුනා 

ගැනීම 

 

මධ්යම රජය 

 

ප්රාේේය ය ේල්කම් 

කාර්යාලය (ග්රාම 

ේර වක) 
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  16.3  ආපදාවට ල්ස වූ නිවාර පිරිසිදු කිරීම/ පිළිරකර කිරීම 

 
    

 

 වගකීෙ                                                                                                                                                                       

      GN,DS,GA,DDMCU  

 

  

  

 

  

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DDMCU,DS, 

DMC 
 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DDMC,DS.DMC 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

DDMC,DS.DMC  

 

ේසදච්ජා 

ෙංවිධාන 

නිවාර පිළිරකර  

කිරීේම් රම්බ් ධීකරණය 

 

නිවාර පිළිරකර කිරීමට  

අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනීම 
 

ආපදාවට ල්ස වී ඇති නිවාර වර්ගීකරණය  

 

සුලු  

අර්ධ් 

හමුදාව  

DMC  

රම්පූර්ණ 

 

සිවිමආරක්ෂක 

සදපාර් සම්න්තුව 

ප්රාසීය ය ෙභාව 

NDRC  

පිරිසිදු කිරීේම් කණ්ඩායම් හදුනා ගැනීම 

නිවාර පිළිරකර කිරීමට 

 අවශ්ය ්රවය රැපීම 
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16.4 සනීපාරක්ෂක කගයුතු තෙවුරු කි/ ෙ. 

                                     

 නපද්රවය ඉවත් කි/ ෙ. 

 වැසිකිලි පෙසුකම්. 

 ළධවාස ියරිසිදු කි/ ෙ 

 

වගකීෙ     

 CEA,DMC,DS,police 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

MOH,LOGA,DMC,DS 

 

 

 

 

  

සිදුකළ යුතු රනීපාර්සෂක කටයුතු හදුනා ගැනීම  

රනීපාර්සෂක කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම රහ අධී්සෂණය 

අදාළ ආයතාන හදුනා ගැනීම  

MOH 

ප්රාසීය ය 
ෙභා 

සරෝහල 
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16.5 ියරිසිදු ජලය සම්පාදයය කි/ ෙ. 
 

 

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

GN,DS,LOGA, 

NWSDB  

                                                                                                                                                                  

  

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

GN,DS,LOGA, 

NWSDB 

                                                                                                                                                                     

  

  

 

                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියරිසිදු කි/ ෙග ඇතිච ජල 

මූලාශ්ර ෙදුයා ගැනීෙ 
ජල නවශයතාවය ෙදුයා ගැනීෙ 

සිවිම ආරක්ෂක 

දේදපාර්තදේම්න්තුව 

සිටරනසිස්ේ ආරක් ගකක 

ා දපාර්්ා ොන්ුඒ 

ජලය දේබදා ෙැරිෙ රෙදේේදය ෙදුයා ගැනීෙ 

ජල සම්පාදය ෙණ්ඩලය 

ොපාදන මණ්ඩා, 

ස්දේේච්ඡා සමවිධායය 

ා ේච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

ගාෙ ළධළධාරි 

ළධ්ාරී 

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කි/ ෙ 
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 16.6 දුරකාය ො විදුලි බිද වැටීම් යාා තත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ. 

 

 

 

ඒගකීම                                                                                                                                                                 

GN,DS, DDMCU, 

NDRSC, Police 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියළිසකර කි/ දේම් කගයුතු දියත් කි/ ෙ ො සම්බන්ීකකරණය  

 

විදුලිය ො දුරකාය  බිඳ වැටීම් ෙදුයා ගැනීෙ 

ා  ලිා කුො 

ආ,්න, 

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

RD/PRD/LGA 

ියළීසකර කි/ ෙ සදො නදාල ආයතය ො රෙදේේදය ීරරණය 

කි/ ෙ 

ස්දුලි බා 

මණ්ඩා,  

ප්රාා ේශී, ස්භා 
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 ෙදේයෝ සොජීය නවශයතා  

 සායළධක කගයුතු 

 දේබෝවය දේරෝග වයාප්තිචය පාලයය. 

 

 

ඒගකීම                                                                                                                                                                

MOH, PHI,HOSPITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නදාළ පුශගල කණ්ඩායම් සෙ දේබෝවය දේරෝග වයාප්ත වය 

ප්රදේශශය ෙදුයා ගැනීෙ 

දේරෝග වයාප්තිචය පාලයය කි/ ෙ සදො 

නදාළ කණ්ඩායම් ෙදුයා  ගැනීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH,PHI,HOSPITAL 

 

දේසඛ්ය කණ්ඩායම්වලග නවශය පෙසුකම් සැපයීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩසගෙන් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ, නීකක්ෂණය ො 

සම්බන්ීකකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.7 ේරෞඛ්ය අවශ්යතාා රම්පාදනය. 

         

වගකීෙ 

RDHS, MOH,HOSPITAL 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH,HOSPITAL 
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වගකීෙ                                                                                                                                                                     

GN,NDRSE, DS 

 

      

 වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DS,GN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

              

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DMC, NDRSC 

 

                                                                                                                                              

                          

 

තාවකාලික ළධවාස නවශය  පවුම සමඛ්යාව ෙදුයා ගැනීෙ 

තාවකාලික ළධවාස ඉදි කි/ ෙ සදො තාක්ෂණික, මුලය, 

දුවයෙය නවශයතා  ෙදුයා ගැනීෙ ො සපයා ගැනීෙ. 

   MDDD 

වගකීම 

GA,DS,DMC 

ඉදි කිරීො ක යුු ආරොභ කිරීම  මධීක් ගකණ, 

 ේසදච්ඡා ෙංවිධාන 

16.8 තාාවකාලික නිවාර අවශ්යතාා තාහුරු  කිරීම. 

 

ත්රිවිධ හමුදාව 

තාවකාලික ළධවාස සා්ාියත කි/ ෙග සුදුසු ස්ාාය  

Red cross 

ප්ර මාාීනන්  ාබා දීම. 

NGO 
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       වගකීෙ                                                                                                                                                                     

       GA,DS, DMC,GN  
 

 

 

 

 

        වගකීෙ                                                                                                                                                                     

         GA,DS, DMC  

 

 

 

       

 

  

          

         

  

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

ආරක් ගකක මාංශය සඒා  දැනුො දීම. 

ආරක් ගකාඒ මඒශය සය ප්රා ේශය ස හදුනා ගැනීම. 

වගකීෙ 

ආරක් ගකක මාංශය ස 

 

 

 

මදාළ ප්රා ේශය සඒා  ආරක් ගකාඒ ා ,දීමම. 

16.9 අවශ්ය ප්රේේශ් වල ආර්සෂාව තාහුරු  කිරීම. 
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වගකීෙ                                                                                                                                                                     

NDRC, DMC, water board,  

AG office  

 

 

 
 

  

වගකීෙ                                                                                                                                                                      

NDRC, DMC, water board,  

AG office 

 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    NDRC 

කදවු. ප්රමාණ, මනුඒ ිා  ැාංකි තීරණ, කිරීම 

ිා ස්ොපාදන  කක, 

ිා, ාබා දීා ො ස්ොබන්ධීකරණ, 

මහින ා ස්්ය නිළධ්ාරී 

16.10 ආපදාවට ල්ස වූ කදුරු  වලට ජලය ලබා දීම 
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වගකීෙ                                                                                                                                                                     
PHI, GA 

 
 
 
 

                                                           

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     
DMC,NDRSC 

GS,NGO/INGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මඒශය සය ප්රමාණ,  ිාංගම ඒැසිකිලි ාබා දීම 

කඳවු. මඒ  ඇ ම ඒැසිකිලි පිළිස්කර කිරීම 

16.11  වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම 
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ක්රියාදාෙය 2.17. රාජය දේයොවය / ජාතයන්තර රාජය දේයොවය ආයතය සම්බන්ීකකරණ 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                                                                                     
 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

                                                                           

 

                                                                          

                                                                                                                                                                     
 

                                                              

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 වගකීෙ                                                                                                                                                                     
DMC,NDRSC, 

DDMCU, GA 

 

 

 

 

 

 

සෙදේයෝගය ලබා ගත ෙැකි  රාජය දේයොවය / ජාතයන්තර රාජය දේයොවය ආයතය ෙදුයා 

ගැනීෙ 

ගුඒන් ා ්ුටුපා ෙහය 

රාජය දේයොවය / ජාතයන්තර රාජය දේයොවය ආයතය  වලග නවශය සෙදේයෝගය ියළිබද දැනුවත් කි/ ෙ  

(INGO, NGO) 

රාජය දේයොවය / ජාතයන්තර රාජය දේයොවය ආයතයවලින් නවශය සෙදේයෝගය ෙදුයා ගැනීෙ 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 

 ෙ ආයතය විසින් ලබා දීෙග ෙැකි දේසේවාවම 
 ියළිබද නවදේබෝධය ලබා ගැනීෙ 

භාණ්ඩ 

ා ස් ඒා 

ප්රඒාහන පහසුකො 

ිා්යන්්ර ආධ්ාර ාබා ගැනීා ො 

ක්රමා ේද ස්ොබන්ධීකරණ, කිරීම 

     සම්බන්ීකකරණ කමිටු පත් කි/ ෙ 

        මඒශය සය ස්ථාාන ස්දහා ා ,ුමු කිරීම 

ආහාර 

ා ස්්ය 

වගකීෙ 
GA,DS,DMC 
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වගුව -2.16  ආපදා තත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැක්විෙ (පැය 12)  

 

 

කාර්යයන් වගකිෙ / සම්බන්ධිකරණය කාර්යය පැවදේරය ළධළධාරි 

සන්ළධදේේද

ය 

රෙදේේදය 

කාලීම

ොව 

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

i. පිසූ ආහාර 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන් 

 (ස්හන ා ස් ඒා) 
 

 ාම ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 ස්මෘේධි නිළධ්ාන් 

 ආර්ථික ස්ාංඒර්ධ්න නිළධ්ාන් 

 ාමි කමිටු නා,කයින් 

 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 දානපතීන් /පන්්යාග ශීලින් 

 සී/ස් ස්ස්ධ් ා ස් ඒා ස්මුපකාර 
ස්මි ම  

 ආගමික නා,කයින් 

මදාා 
දුරකාන 
මාංක 

නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 
ඊා ොේ 
Skype/ 
IMO 

CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුො 
මාංක 

01/02/03/0
4/06/09/10/

11) 
 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

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

 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 පළාත් මාර්ග 
මමා්යාංශය ස, 

 මාර්ග ස්ාංඒර්ධ්න 
මධිකාන්,   

 පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

 මාර්ග ස්ාංඒර්ධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මාර්ග 
ා දපාර්ුා ොන්ුඒ. 

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පුලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කුො 

 ඒු මධිකාන් 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.3  දුරකාන හා ස්දුලි ිමද 
ඒැටීො ,ාා ්ත්ත්ඒ,  
පත්කිරීම  ක යුු කිරීම. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කුො  

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කුො  

 මාර්ග ස්ාංඒර්ධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මාර්ග 
ා දපාර්ුා ොන්ුඒ. 

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පුලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇුා
් 
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16.4 පින්සිදු ිා, ස්ොපාදන, 
කිරීම / ිා මූාාශය සථ ර පින්සිදු 
කිරීම 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ිා මක ිාස්ොපාදන හා 
ිාා ප්රඒාහණ 
මණ්ඩා,  

 ිා ස්ොපත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

 දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය 
මධ්යක් ගකක 

 ප්රාා ේිය, ා ස්්ය 
බාධ්ාන් 

 ිා මක ිාස්ොපාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,. 

 ිා ස්ොපත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ාම නිාධ්ාන් 
 
 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.5 ස්නීපාරක් ගකක ක යුු 
්හවු. කිරීම. 
i. මප්රඒය ඉඒත් කිරීම. 

ii. ඒැසිකිලි පහසුකො. 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ා ේකො  පළාත් 
ා ස්්ය ා ස් ඒා 
මමා්යාංශය ස, (සි,ළු 
ස්ොබන්ධිකරණ 
ක යුු) 

 ප්රාා ේිය, ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මධ්යක් ගක 

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

ඉඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.6 ා ස්්ය මඒශය සය්ා 
ස්ොපාදන,. 

i. මා නෝ ස්මාජී, 

මඒශය සය්ා  

ii. ස්ා,නික ක යුු 

iii. ා බෝඒන ා රෝග 

ඒයාටර ම, පාාන,. 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ප්රාා ේශී, ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මධ්යක් ගක 

 ා ේකො පළාත් ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මමා්යාංශය ස, 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 මදාා ා රෝහේ 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 පවුේ ා ස්්ය ා ස් ස්කා 

 ඒු ා රෝහා 

 ශ්රි ාාංකා රු කු.ස් ස්මාි, 

 කාන්්ා ක යුු මමා්යාංශය සය 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇුා
් 

16.7 ්ාඒකාලික නිඒාස් 
මඒශය සය්ා ්හවු. කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ේිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ිා මක 
ා ගුඩනැගිලි 
පර්ා ේකණ නිළධ්ාන් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 
 

 

 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 ඒු මධිකාන් 

 ා ේශය සපාාන නා,කත්ඒ, 

 ාම නිාධ්ාන් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 පළාත් පාාන ආ,්න, 

 ඒැස්ලි මානඒ ස්ාංඒර්ධ්න 
භාර, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ආගමික ස්ථාාන 

 පාස්ැේ බාධ්ාරීන් 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
12ක් ග 
ඇුා
් 
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16.8 මඒශය සය ප්රා ේශය ස ඒා 
ආරක් ගකාඒ ්හවු. කිරීම. 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම 
(ඒගකිම) 

 ා පුලිසි, 

 සිස්ේ ආරක් ගකක බාකා,. 

 ස්ා ශය ස ක කාර්, බාකා, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 
 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.9 ආපදාඒ  ාක් ගවු කඳවු. 
ඒා  ිා, ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 නිා ,ෝිය ස්ාමානය 
මධිකාන් ිා මක 
ිාස්ොපාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

 ිා මක ිාස්ොපාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,. 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා ස්ොපත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන් 
 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.10 ඒැසිකිලි පහසුකො 
ාබාදීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ේිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

 RDH (Regional 
Department of 
Health)  

 ිා මක ිාස්ොපාදන හා 
ිාා ප්රඒාහණ 
මණ්ඩා,. 

 පළාත් පාාන ආ,්න, 
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය 
පරීක් ගකක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්ථා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 INGOS / NGOS 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.11 ආපදාඒ  ාක් ගවු 
නිඒාස් ා ගුඩනැගිලි ස්හ 
පාස්ේ පින්සිදු කිරීම 
/පිළිස්කර කිරීම 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ (ඒගකිම) 

 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා මක ා ගුඩනැගිලි 
පර්ා ේකණ ස්ාංස්ධ්ාන,. 

 පළාත් පාාන ආ,්න,. 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ගකක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ස්ා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 සිස්ේ ආරක් ගකක 
ා දපාර්ුා ොන්ුඒ 
 

ඉඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇුා
් 
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17 රාිය ා නුඒන  
ිා්යන්්ර ආ,්න 
ස්ොබන්ධීකරණ,. 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, (සි,ළු 
ස්ොබන්ධිකරණ 
ක යුු) 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගකක (ආපදා) 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ග ා ේකො 

 ප්රාා ේිය, ා ේකො 
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ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ාායය, නොතයාමශය සෙ සෙය දේසේවා කකකවල ජාතිචක 
ෙට්ගදේම් දේතොරතුරු සෙ නළධකුත් තාක්ෂණික ආයතය සම්බන්ධ කර ගත ෙැකි යාොවලිය. 

 

   

ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ාායය 

යෙ තයතුර 
දුරකාය 

ජමගෙ කාර්යාලය 

ජී.මේ.මස්ථ.ා ස් නාධීර මහ්ා මධ්යක් ගක ිනරාේ 0773957896 0112136100 

ආර්.පී. ස්මරක් ගා කුඩි මහ්ා ම මා ර්ක මධ්යක් ගක ිනරාේ 0773957909 0112136101 

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න 
ා මා නස්, 

මධ්යක් ගක (මඒම කිරීො  
පර්ා ේකණ ස්හ ස්ාංඒර්ධ්න) 

0772320525 0112136141 

ශ්රිමාේ ස්මන්සින් මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක 
(පර්ා ේකණ ස්හ ස්ාංඒර්ධ්න) 

0773957907 0112136166 

ා ේ.මො.මස්ථ.ි,ීමර මහ්ා මධ්යක් ගක (ා පරසූදානො) 0773957898 0112136180 

නුඒන් මදඒන්ආරච්චි මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ා පර 
සූදානො ස්හ ස්ැාසුො) 

0773957906 0112136182 

ාුර ලි,නාරච්චි මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ා පර 
සූදානො ස්හ ස්ැාසුො) 

0773957901 0112136181 

ආපදා කළෙයාකරණ නොතයමශය 

යෙ කාර්යාල දුරකාය නමක ෆැක්ස් නමක 
ග. මමා්යුමා 
 
ස්ොබන්ධීකරණ ා ේකො 

0112-665404 / 
0112-665298 
0112-665082 

0112-665306 
 

0112665296 

ග. නිා ,ෝිය  මමා්යුමා 
 
ස්ොබන්ධීකරණ ා ේකො 

0112-665605 
0112-665284 
0112-665084 

 

ා ේකො 0112-665389  

මා ,ෝමා ා මා නස්, 0112-665389 0112665098 

ම මා ර්ක ා ේකො (පන්පාාන) 0112-665054  

ම මා ර්ක ා ේකො (ස්ාංඒර්ධ්න) 0112-665013  
ප්රධ්ාන ගණකාධිකාන්  0112-665079  

ා ේශය සථඪ ස්හකාර ා ේකො 0777-808623  

ස්හකාර ා ේකො 0112-665352  

පන්පාාන නිළධ්ාන් 0112-665185  

පන්පාාන මාංශය ස, 0112-665170  

               ඇමුණුම 01             
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සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා මධ්යක් ගක (දැනුඒත් කිරීො) 0772320533 0112136201 

ස්ාරාංගා ස්්ානා ව 
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ර්ු ණු 
හා දැනුඒත් කිරීො) 

0772091597 0112136203 

ශය සාන් ප මරණ මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක (ර්ු ණු 
හා දැනුඒත් කිරීො) 

0773957902 0112136202 

ා කුමා දෝ.     පී ලි,නා ව 
මධ්යක් ගක (හදිසි 
ා මහා ,ද ො) 

0773957903 0112136220 

ා ේ.මො. .ආර්. ි,රත්න මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක  හදිසි 
ා මා හයුො (රා.ඉ) 

0773957908 0112136241 

ා ක් ග. .ඩී.පී.ා ක් ග. ා කුඩිටරපිලි 
මහ්ා 

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක  ර්ර්ඒ 
දැනුොදීො (රා.ඉ) 

0772320530 0112136242 

හිරාන්  මාකරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක හදිසි 
ා මා හයුො 

0772320531 
0112136224 

 

ටී.ඩබ්.ා ක් ග.මයි.ර්කථපකුමාර මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක හදිසි 
ා මා හයුො 

0772130754 0112136231 

ුෂි් ා ඒදයරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගක  
ස්න්නිා ේදන 0772129174 

0112136236 
 

 .ආර්.මො.පී.රත්නා,ක මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක  මානඒ 
ස්ොපත් (රා.ඉ) 

0772320527 0112136260 

ා ක් ග. .නිශය සාන්් මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගක  මුදේ 
(රා.ඉ) 

0773957899 
0112136270 

 

ිානක හඳුන්ප මරණ මහ්ා ස්හකාර මධ්යක් ගක (මාධ්ය)  0773957897 0112136243 

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

  

 

a දිස්ත්රික් ආපදා කළෙයාකරණ සම්බන්ීකකරණ කකක (DDMCU) 
 

 දිස්ත්රික්කය යෙ කාර්යාලය දුරකාය නමක 

1 මොපාර 
 

ta'tia'tï' සි,ාේ මහ්ා 0632222218 0773957883 

2 මනුරාධ්ර්ර, 
 

ා ක් ග. .ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.බන්ඩාර 
මහ්ා 

0252234817 0773957881 

3 බදුේා 
 

ඉ.මො.මේ.පද,කුමාර මහ්ා 0552224751 0773957880 

4 මඩකාර්ඒ 
 

මස්ථ.ඉන්පරාින් මහ්ා 0652227701 0773957885 

5 ා කුළඹ 
 

මො.මො.පී.මො.මාරසිාංහ 0112434028 0773957870 

6 ගාේා 
 

ලු ම්න් කර්නේ 
පී.ඩී.ා ක් ග.ිම.මස්ථ. රත්නා,ක 

0912227315 0773957873 
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7 ගොපහ 
 

 .මො. .මන්.ාන්්රසින් 
මහ්ා 

0332234671 0773957871 

8 හොබන්ා ්ු  
 

යු.මේ.ආර්.මස්ථ.ගුනසිාංහ 
මහ්ා 

0472256463 0773957875 

9 ,ාපන, 
 

මස්ථ. රස්  මහ්ා 0212221676 773957894 

10 කළු්ර ලු ම්න් කර්නේ 
මයි.පි.ි,සිාංහ  

0342222912 0773957872 

11 මහනුඒර 
 

මයි. .රනීමර මහ්ා 0812202697 0773957878 

12 කෑගේා 
 

ා ක් ග.ජි.මො.ිගත් මහ්ා 0352222603 0773957876 

13 කිලිා නුච්චි, 
 

ටි.මන්.සූර්,රාේ මහ්ා 0212285330 0772320528 

14 කු.ණෑගා 
 

මො.ආර්. .ස්රාේ දිස්ාන,ක 
මහ්ා 

0372221709 0773957884 

15 මන්නාරම මො. .සි.මො.න්,ාස්ථ මහ්ා 0232250133 0772320529 

16 මා්ා ේ 
 

ාමින්ද මමරීමර මහ්ා 0662230926 0773957890 

17 මා්ර 
 

ලු ම්න් කර්නේ 
යු. .පි.හා බ්සින්ඒර්ධ්න 

0412234134 0773957874 

18 ා මුණරාගා 
 

 .මච්.රීමන්්ර මහ්ා 0552276867 0773957889 

19 මුා මේ 
 

මච්.ජි.ඩි.ප්රි,න්් මහ්ා 0212290054 0773957886 

20 නුඒරමළි, 
 

මච්.මො.මො.බන්ඩාර මහ්ා 0522222113 0773957879 

21 ා පුා ළුන්න.ඒ පි.ා ක් ග.යු.මස්ථ.ා ක් ග.නාන,ක් ග
කාර  මහ්ා 

0272226676 0773957882 

22 ර්ත්්ාම 
 

පි. .ා ි.ා රුඩ්න්ා ගෝ  මහ්ා 0322265756 0773957888 

23 රත්නර්ර, 
 

මස්ථ.මච්.මො.මාංජුා මහ්ා 0452222991 0773957877 

24 ත්රිකුණාමා,  ා ක් ග.සුගුනදාස්ථ මහ්ා 0262224711 0772395788
4 

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

ජාතිචක සෙයදේසේවා ෙධයස්ාායය  -  0112-665702 

නම දිස්ත්රික්කය යෙ දුරකාය නමක 

1 ා කුළඹ නන්දසින් 778819389 

2 කළු්ර ක්රිකාන් මහ්ා 071-3404987/ 0776368763 

3 මා්ා ේ  ජීඒනි මි, 718259813 
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4 නුඒරමළි, ස් ම,ා ේළු මහ්ා 714464785 

5 මහනුඒර  ාාන්දනි මි, 714395435 

6 ගොපහ කුසුොසින් මහ්ා 710330522 

7 ර්ත්්ාම ාමින්ද මහ්ා 773489042 

8 රත්නර්ර කාමාර මහ්ා 714408835 

9 කෑගේා සුදන්් මහ්ා 0716319695  0779127597 

10 මනුරාධ්ර්ර, ලි,නගමා ව මහ්ා 718025181 

11 බදුේා මාහා කෝන් මහ්ා 710330307 

12 මොපාර  ප්රදීටර මහ්ා 783422026 

13 මුා මේ ා කෝකුාරාිා මහ්ා 772487804 

14 කු.ණෑගා මා ස්ෝක මහ්ා 722933113 

15 ත්රිකුණාමා, මජුරන් මහ්ා 772657122 

16 මා්ර  ස්දානා ව මහ්ා 718245180   715186309 

17 කිලිා නුච්චි, ා ස්ේඒ මරාිස්,ො මහ්ා 775486479 779349999 

18 ගාේා ඉසු. මහ්ා 710330179 

19 හොබන්ා ්ු  නීේ මහ්ා 778287874 

20 මඩකාර්ඒ සිඒනාදන් මහ්ා 776402324 

21 ා මුණරාගා සුා ේශය සථ මහ්ා 712166000 

22 ,ාපන, ඒ,ාමේ මි, 773222853 

23 ා පුා ළුන්න.ඒ ාමින්ද මහ්ා 0711306896 0728399508 
0783450475 

24 ඒවුනි,ා ධ්නරාේ මහ්ා 776365793 

25 මන්නාරම මන්සිෆා මි, 715152902 
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වාරිොර්ග දේදපාර්තදේම්න්තුව 

යෙ තයතුර 
දුරකාය 

ජමගෙ කාර්යාලය ෆැක්ස් 

M. 

Thuraisingham 

Eng 

නධයක්ෂ ජයරාම 077-3732854 011-2584984 011-2505890 

T.P මේස්ස්ථ 
මහ්ා 

නතිචදේර්ක නධයක්ෂ ජයරාම  
(System Management) 

071-8344337 011-2586839 011-2055413 

S.L. 
ා මුා හුමඩ් 
මලි,ාස්ථ මහ්ා 

නතිචදේර්ක නධයක්ෂ ජයරාම 
(Regional Development & 
Construction) 

071-8247486 011-2586311 011-2586311 

 P. 
ා හමේටිආරච්චි 
මහත්මි, 

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

M.M. මහ.ෆථ 
මමහ්ා 

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

G.P. 
ගුණඒර්ධ්න 
මහ්ා 

නධයක්ෂ (Engineering, Scientific 
& Technological Services) 

071-3058912 011-2586781 011-2586781 

ජාතිචක දේගොඩයැගිලි පර්දේ ෂණ සමවිධායය 

යෙ තයතුර 
දුරකාය 

ජමගෙ කාර්යාලය ෆැක්ස් 

ආාාර්, ආසින් 
ක.ණඒර්ධ්න 

නධයක්ෂ 

ජයරාම 
- 011-2 505 149 011-2 502 611 

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

කිකන් සුග්පාා මහ්ා 
නධයක්ෂ - 011-2 588 946 011-2 502 611 

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

නම ්නුර 

දුරකාන - 011 2664746  /2686686  

(ෆැක් ගස්ථ 011 268311) 

ිාංගම කාර්,ාා, ෆැක් ගස්ථ 

Mr. S Premalal Director 

(Meteorological Data Processing and Archival) 
 

Director General 

+947144029

08  

+94 112 694 

104 

+94 112 698 

311 

Mr. A.K. 

Karunanayake 

Director 

(Forecasting and Decision 

Support) 

+947730505

35  

+94 112 686 

499 

 

011 268311 
Mr. D.A. 

Jayasinghearachchi 

Director 

(Meteorological 

Observation Networks) 

 
+94 112 691 

443 

Ms. A.R. 

Warnasooriya 
Deputy Director 

+947743683

90  

+94 112 694 

582 
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ඇමුණුම 02 

ප්රේේීයය ේල්කම් කාර්යාලය්  රම්බ් ධ් කර ගතා හැකි නිලධ්ාරී්  

 

 කළුතාර ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 
අංකය 

සෙේවා ේථානය 
දු.අ. 

බුීධිකා රුවනි ෙමරතුංග මිය ප්රාසීය ය සමකම් 0773742788 0342220371 

යු.සක්.එම දිමහානි  මිය ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0712553401 0342222268 

කුමාන් ජයලත්  මිය කෘෂිකර්ම නිළධාරී 0713945002 0342222268 

සමොනිකා නන්දනි ලියනසේ 
මිය 

ෙමෘීධි මූලේථාන 
කළමනාකරු 

0718067196 0342222456 

තුෂාර විරසිංහ මයා ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0713404487 0342222268 

 මරා ෙංකමපනි අමවිේ මිය වැඩිහිටි නිළධාරී 0714928422 0342222268 

දිම්ෂි ජයසිංහ මිය වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0718477913 0342222268 

චමිලා නිශාන්ති සපසර්රා මිය ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිළධාරී 0718131572  

සුමාලි සෙොයිො මිය ෙමාජ සෙේවා නිළධාරී 0767501683 034222268 

නිසරෝෂා ඩයේ මිය  ාක්ෂණ නිළධාන් 0718425780 0342222456 

 

ේේු වල ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 
අංකය 

සෙේවා ේථානය 
දු.අ. 

 

සක්.ජි.ඩි චතුර මමරාජ් ප්රාසීය ය සමකම් 0718388715 0342279878 

සක්.ජි.එේ ෙජිවනි  ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම්  0342279878 

ටි චන්දිමා මදුවන්ති ෙංවර්ධන නිළධාරී 0772167418 0342279878 

ටි අම්ෂා ෙමන්මලි කෘෂිකර්ම නිළධාරී 0713946569 0342279878 

ඩි.ඒ ජයසිංහ ෙමෘීධි මූලේථාන 

කළමනාකරු 

0789658186 0342279878 

 න්ඳු ජිවන්  විරසෙේකර ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0717898119 0342279878 

නිලූ චාන්දනි  (වැබ) වැඩිහිටි නිළධාරී 0719764605 0342279878 

ේවර්ණල ාදසිමවා  වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0717123961 0342279878 

ෙඳසර්කා ලියනසේ  ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිළධාරී 

 

0714463416 0342279878 

නිලූ චාන්දනි  (වැබ) වැඩිහිටි නිළධාරී 0719764605 0342279878 

 

පි.ටි.ආර් සපසර්රා   ාක්ෂණ නිලධාරී 0714443560 0342279878 
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පානදුර ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 

අංකය 

සෙේවා ේථානය 

දු.අ. 

අයි. බි. ගුණවර්ධන මිය ප්රාසීය ය සමකම් 0714485606 0382232328 

වයි.ජි.ආර්.පි. සපසර්රා ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0777123302 03822323228 

සක්. ෙමිත්රා ෙංවර්ධන නිළධාරී 0712752568 0382232238 

එේ.ඩි.පි. ශ්රිමාලි 
එන්  සලෝරන්ේ පංච සහේවා 
පී.අයි. පීන්ෙ ්

කෘෂිකර්ම නිළධාරී 0716526409 

0718276328 

0779953706 

0382232238 

ප්රියංගා චාන්දනි සබොසත් ම මිය ෙමෘීධි මූලේථාන 
කළමනාකරු 

0714253662 0382236339 

සක්.ඒ.එම් ෙමන්ති වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0759485979 0382232238 

 

ඒ.ආර්.එම් සින්වර්ධන මයා 
එම.එන්.ඒ. ඒකනායක 

ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිළධාරී 0771012789 

0713277930 
0382232238 

සක්.වයි. සපසර්රා ෙමාජ සෙේවා නිළධාරී 0718002650 0382232238 

සජ්.ආර්.එෙ ්පතිරණ 
ඊ.ඒ.එච් ලක්මාම 

 ාක්ෂණ නිලධාරී 0776055117 
0718065157 

0382232238 

 

මදුරාවල ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 
අංකය 

සෙේවා ේථානය 
දු.අ. 

දිේනා ජයසිංහ ප්රාසීය ය සමකම් 0718215684 0342251930 

ආර්.ඩි.පංචසවඩික්කාර ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0714436958 03422251068 

 ම්ජා අරදසපොල ආපදා ෙහන සෙේවා නිළදාන් 0714454378 03422251068 

එච්.ඒ.එේ.එන් චන්ද්රසෙේකර කෘෂිකර්ම නිළධාරී 0773781971 03422251068 

හිමාලි රැටියල ෙමෘදි මූලේථාන කළමනාකරු 0714461419 03422251068 

රසිකා  කන්ඇමල වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0718112022 03422251068 

ලක්ෂිකා නදිශානි ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිළධාරී 0717769219 03422251068 

එේ වයි ගමසේ ෙමාජ සෙේවා නිළධාරී 071894205 03422251068 

ඩබ්.එේ  කත්සින්  ාක්ෂණ නිලධාරී 0775770040 03422251068 

 

 

 

මිල්ලනිය ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 
අංකය 

සෙේවා ේථානය 
දු.අ. 

ෙමන්තිකා පි ලියනසේ මිය ප්රාසීය ය සමකම් 0718719016 0342252461 
සක්.ටි.සක් සුසලෝචනි සමනවිය ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0718834360 0342252844 

එච්.වි. උසේන්ද්රා මිය 

ඩි.එම ලසි  එරන්ද මයා 
කෘෂිකර්ම නිළධාරී 0715650515 

0716614376 

0342252723 

 

විමාලි රැටියල මිය ෙමෘදි මූලේථාන කළමනාකරු 0714461430 0342252800 

ජි.ඒ.අයි.ආර් සපසර්රා මයා ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0719774491 0342252511 
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එම.ආර් රුවන්පතිරණ මයා වැඩිහිටි නිළධාරී 0775375837 0342252511 

එන් එම්. තුෂාන්  රංගනි මිය වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0711915227 0342252723 

රූපිකා දමයන්ති කුසර් මිය ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිළධාරී 0779976499 0342252723 

ඒ.එම් අමරතුංග මිය ෙමාජ සෙේවා නිළධාරී 0768438966 0342252511 
එම.එම්.වි.එේ. සපසර්රා මිය  ාක්ෂණ නිළධාන් 0718243366 0342252723 

බණ්ඩාරගම ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 
අංකය 

සෙේවා ේථානය 
දු.අ. 

සුජානි මසහේෂා සිමවා මිය ප්රාසීය ය සමකම් 0714422030 0382290145 

සක්.ඩි.එෙ.් ෙජිවනා  මිය ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0714401228 0382293120 

ඒ  ලාම ප්රියන්  මයා ෙහකාර ෙැලසුම් අධයක්ෂ 0718120130 0382290260 

පි.ආර්.සක්.ඩි.සක්. බණ්ඩාර ෙහකාර ෙැලසුම් අධයක්ෂ 0713706282 0383385148 

ඒ.එම.ඩි. කුමාන් මිය ගණකාධිකාන් 0711531175 0389022038 

පී.යු.සක්.  සෙොයිො මිය පන්පාලන නිළධාන් 0718087007 0383390033 

බන්දුල අසබ්සිංහ 

පන්පාලන ග්රාම නිළධාන් 
0713424243 

0383370170 

 

ඕ ලහිරු ෙදරුවන් 
කරුණාරත්න 

ෙංවර්ධන නිළධාන් ආපදා 
ෙහන සෙේවා 0713704568 

 
0382293120 

 

 

 

පාලි් දුවර ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 
අංකය 

සෙේවා ේථානය 
දු.අ. 

එේ ත්රිමාන්න මයා ප්රාසීය ය සමකම් 0714471116 0342245783 

එම.සක් මධුෂ ෙංකමප මයා ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0778778322 0343747756 

පි.ඒ ය රානි ප්රියරත්න මිය ෙමෘදි මූලේථාන කළමනාකරු 0775456190 0342245783 

මිම්වන්  ඩි නිශාන්  මයා ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0783496985 0342245783 

ඩි.එේ.සක් ජයවර්ධන මයා වැඩිහිටි නිළධාරී 0777247885 0342245783 
එේ.එම්.එච්.එෙ ්විමලරත්න මිය වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0718560458 0342245783 
ක්රිෂාන්  සිමවා මයා ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිළධාරී 0776294109 0342245783 

 
වලල්ලාවිට ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 
අංකය 

සෙේවා 
ේථානසේ දු.අ. 

රංජන් පි සපසර්රා මයා ප්රාසීය ය සමකම් 0718406516 0342284038 

සක් ටි එේ ධිරරත්න මයා ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0714940944 0345621847 

එම්.ඩි මධුෂාන් මයා ගණකාධිකාන් 0714822692 0342284512 

එේ.එන් එදින්සිංහ මයා ෙැලසුම් අධයක්ෂ 0716276816 0343308626 

එච්.ඒ දිලිේ කුමාර මයා ෙමෘදි මූලේථාන කළමනාකරු 0716022403 0342284512 
පි.ඒ.ජි පියරත්න මයා වැඩිහිටි නිළධාරී 0718071472 0342284512 
සක්.ඒ.ඩි.එම්  ම්ජා මිය ළමා හිමිකම් නිළධාන් 0712087737 0342284512 
දුමින්ද ගුණතිලක මයා  ාක්ෂණ නිලධාරී 0718101326 0343308626 
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ේහොරණ ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 
අංකය 

සෙේවා ේථානය 
දු.අ. 

එච්.ඒ. කමම පෂ්ප කුමාර ප්රාසීය ය සමකම් 0714445175 0342262761 
0342261238 

ඩි.එම.එම්.බි ජයරත්න මිය ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0773669630 0342261551 

පී.ඩි. රණවක මිය ෙංවර්ධන නිළධාරී 0711319865 0342266253 

බී.වි ඉදුනිම මයා ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0712420936 0342261239 

එම්.එම.එේ ගුණතිලක මිය කෘෂිකර්ම නිළධාරී 0770644959 0342261239 

අයි.එම්.ටි.එන් ප්රියංකාකා මිය ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන 

නිළධාරී 

0755674389 0342261239 

යු.ඩි.සජ් සුමිත්ර මයා ෙමාජ සෙේවා නිළධාරී 0715114490 0342261239 

ඒ.එේ. අලුත්සේ මය  ාක්ෂණ නිලධාරී 0714490076 0342261239 

මතුගම ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 

අංකය 

සෙේවා ේථානය 
දු.අ. 

ශයාමලි  ක කාන්යවෙම් ප්රාසීය ය සමකම් 0712582166 0342247508 

දිනාන් නිවාෂා ආන්යරත්න ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0768695147 0342247058 

එම්.ඒ.ඩි.පි.ආර්. ගුණතිලක ෙංවර්ධන නිළධාරී 0711949464 0343748860 

ම්වන්ති ගුණවර්ධන   කෘෂිකර්ම නිළධාරී 0773679517 0342247238 

අතුසකෝරලසේ චන්ද්රසිලි ෙමෘදි මූලේථාන 

කළමනාකරු 

0775921890 0342247238 

ඩි.එම.ඩි ස වරේසපරුම ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0779679228 0342247238 

එන්බි අේෙරා මසනෝජි වැඩිහිටි නිළධාරී 0714458088 0342247238 

චමිලා සුදර්ශනි වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0716897821 0343748860 

රංග අසබ්රත්න  ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන 

නිළධාරී 

0717121677 0343748860 
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ඩි.ඒ.ඒ.ඩි.එන් චමින්ද  ෙමාජ සෙේවා නිළධාරී 0718462262 0342247238 

සුමිත් රාජපක්ෂ  ාක්ෂණ නිළධාන් 0718245244 0343747860 

 

ඉංගිරිය ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

 

නම  නතුර ජංගම දුරකථන 

අංකය 

සෙේවා ේථානය 
දු.අ. 

අයංරංගනි විරසිංහ ප්රාසීය ය සමකම් 0776830269 0342269977 

පී.ආර්  ප්රොී  සපසර්රා ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0771567408 0342268278 

පි.පි. විරක්සකොඩි ෙංවර්ධන නිළධාරී 0713471166 0342269002 

ජි සුභාෂ් සීශප්රිය කෘෂිකර්ම නිළධාරී 0718101337 0342269002 

සුසීශ් ඇලපා  ෙමෘදි මූලේථාන 

කළමනාකරු 

0714484762 0342268034 

එන්.ඩි විරමආරච්ච ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0773532667 0342269978 

ඒ.එම් මධුවන්ති වැඩිහිටි නිළධාරී 0718118638 0342269978 

සි.එන් වි ානසේ වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0718022975 0342269978 

පී.සක් රමයාකාන්ති ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන 

නිළධාරී 

0714487787 0342269978 

එච්.එන් ජිවනි ෙමාජ සෙේවා නිළධාරී 0711219272 0342267978 

ජි.එේ.එේ ප්රනාන්දු  ාක්ෂණ නිලධාරී 0714050269 0342269978 
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ේදොඩ් ේගොඩ ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
නම  නතුර ජංගම දුරකථන 

අංකය 

සෙේවා ේථානය දු.අ. 

ආර්.එම්. දර්ශනා රණසිංහ මිය ප්රාසීය ය සමකම් 0718074582 0342280527 

සක්.ටි.එේ ධිරරත්න මයා ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0714940947 0342285580 

සුනි ා පින්ෙ ්මිය ෙැලසුම් අධයක්ෂ 0718277269 0343749188 

සජ්.සක්.සි. ෙදමාලි මිය ෙංවර්ධන නිළධාරී 0716036161 0342281612 

කුෂාන් අකලංක සපසර්රා මයා ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0714270127 0342281612 

 මරා ප්රියංගනි මිය වැඩිහිටි නිළධාරී 0775556951 0342281612 

ප්රසිමා සුදර්ශනි මිය වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0714464431 0342281612 

ශාන්  උඩවත්  මයා ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන 

නිළධාරී 

0718584547 0342281612 

එරන්ද චන්දන මයා ෙමාජ සෙේවා නිළධාරී 0718470335 0342281612 

එම්.පි.ඒ අරුණ මයා  ාක්ෂණ නිලධාරී 0714488578 0342281612 

 බුලත්සිංහල ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
නම  නතුර ජංගම දුරකථන 

අංකය 

සෙේවා ේථානය දු.අ. 

එේ. සක්. සහේනාධිර ප්රාසීය ය සමකම් 0718132590 0342283185 

ඩබ්.එම්.එන් හුලුගමල මිය ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0718295751 0342282270 

එේ.පි.එම් ජයසිංහ මයා ෙංවර්ධන නිළධාරී 0718131605 0342283185 

ට්.ඒ.ජි. චන්ද්රසින් මයා 
 

ආපදා ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0718027521 0342283185 

පි. ප්රියානි මිය ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන 

නිළධාරී 

0714614825 0342283185 

ඩබ්.පි. දිොනායක මිය  ාක්ෂණ නිලධාරී 0718023165 0342283185 

ටී උඩුමුමල මයා  රුණසෙේවා නිලධාන් 0712728743 0342283125 

ඩි.එේ. දිපිකා මිය ෙමාජ සෙේවා නිළදාන්නි 072828186 0342283185 
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එම්.ඒ.එන්.එම්.ආර් අමරසින් 
මයා 

නිපන ා ෙංවර්ධන නිළධාන් 

 

0714436925 0372283185 

අගලවත්තා ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
නම  නතුර ජංගම දුරකථන 

අංකය 

සෙේවා ේථානය දු.අ. 

ගී ානි කන්නන්ගර මිය ප්රාසීය ය සමකම් 0773237837 

0342282518 

0342243659 

මධුෙරණි රාජපක්ෂ මිය ෙහකාර  ප්රාසීය ය සමකම් 0718150128 

0342247305 

0342247397 

සක්.වී. දිලිනි නිලංකා මිය ෙංවර්ධන නිළධාරී 0717723129 

0342243309 

0342243593 

ඩි.ජි. අමිත් චන්දන මයා කෘෂිකර්ම නිළධාරී 0718023051 

 

0342244306 

ඩබ්. කැළුම් නිශාන්  මයා ෙමෘදි මූලේථාන 

කළමනාකරු 

0718000616 

0342243903 

0342247418 

මයුන් ප්රදිපමාල මිය ෙහන සෙේවා නිළධාරී 0773216381 0342243659 

නිශාන්  ජයසිංහ මයා වැඩිහිටි නිළධාරී 0718023310 0342243659 

ක් න්ෂානි සවසරෝනිකා මිය වනි ා කටයුතු නිළධාරී 0775481689 0342243659 

යු.සක්. අජිත් කුමාර මයා ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන 

නිළධාරී 

0717687188 

 

0342243659 

ඩබ්.ඩි.එේ ධම්මිකා මිය ෙමාජ සෙේවා නිළධාරී 0714451047 0342243659 

ජිවනි ගුණතිලක මිය 

චන් ක ජයනාත් මයා 
රුවන් ජයවර්ධණ ජයසෙේකර 
මයා 

 ාක්ෂණ නිලධාරී 0714458066 

0713738088 

0718338806 

0342243593 
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ඇමුණුම 03 
කඵ ර දිේත්රික් ග්රාම නිලධාන්න්සේ විේ ර 

 
කඑතාර ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

 
ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

705 මහරැක්ම 

ෙන්ගරත්නසේ 

සදොන් රත්නසින් 

ෙන්දනායක මයා 

265/බී,නාන්දූව,  

සමොසරොන්තුඩුව 
071-8406663 

 

 

700 මැේටිය 
සක්.ජි. එච් 

කටුගම්පල මිය 

265 බි නාන්දුව 

සමොසරොන්තුඩුව 

038220426 

0719606247 

 

701 මහසගෝනදූව 

ෙන්ගරත්නසේ 

සදොන් රත්නසින් 

ෙන්දනායක මයා 

265/බී,නාන්දූව,  

සමොසරොන්තුඩුව 
071-8406663 

 

729/ඩී ගමලේෙ 

ඉදුරුආරච්චසේ 

නමරා ශයාම  

කරුණාර න මිය  

286/ඒ,හීනටියන්ගල 

පාර,නාසගොඩ,කළු ර 
071-0488653 

 

පන්පාලන ග්රාම 

නිලධාරී 

සදීදූවසේ සුනිම 

ප්රනාන්දු මයා  
පරණ පාර,කළු ර දකුණ 077-9034493 

 

729/I 

සවනිවැමකැටිය 

මීදුමාසේ 

නන්දන 

කනකරත්න මයා 

සෙේරුපිට සකොසහොලාන 

කළු ර දකුණ 

071-8135052 

034-2289137 

 

723/ ක,සගොඩපරග

හසහේන 

 කරම ආරච්චසේ 

ෙරත් පත්මබන්දු 

මයා 

“ෙදමිණි“ පාෙල 

පාර, කතුලාව,කළු ර  

034-4902404 

071-

17889551 

 

717/ඩී,සීශාේත්ර 

බටහිර 

දැමකදුර 

ආරච්චසේ 

ජයසුන්දර සිමවා 

මයා 

ගමලේෙ,නාසගොඩ,කළු ර 071-2138531 

 

714/ඒ,මහවේකඩු

ව උතුර 

ජාමුණි ේවර්ණා ද 

සිමවා මිය 
සනො:06,තිේෙ මහා විදයාල 

නාගේහන්දිය 
071-3432698 

 

715/ඒ,කපසහේන 
චම්පා සනළුම් 

රූපසිංහ මිය 
පනාපිටිය පාර,සපොතුපිටිය, 

වාීදුව 
071-8373960 
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705/ඒ,මාවල 

දකුණ 

රුපසිංහසේ 

චමින්ද ෙනත් මයා 
පනාපිටිය පාර,සපොතුපිටිය, 

වාීදුව 

034-5675933 

077-6504411 

 

712 පරදුව 
මලවිසේ විමල 

සුසර්න්ද්ර මයා 
දියගම, ගමපා  

034- 3342596 

077-9303822 

 

711 පනාපිටිය 

දකුණ 

මලවිසේ විමල 

සුසර්න්ද්ර මයා 
දියගම, ගමපා  

034- 3342596 

077-9303822 

 

703/බී, මැලෑගම 

දකුණ 

ජනතුසහේවසේ 

පෂ්ප කුලරත්න 

මයා 

44/6, සදරගම පාර,වාීදුව 077-1949565 

 

705/බී මාවල 
ෙමරේපලි සුනිම 

ශාන්  මයා 

128, කවටයාසගොඩ 

පාර,මහසගෝනදුව, 

සමොසරොන්තුඩුව 

071-8995671 

038-2284486 

 

727/බී,කුඩා 

හීනටියංගල 

කනත් සේ නමරා 

ය සරෝමනී 
44, පන්විල,කළු ර දකුණ 

034-2222997 

077-5924395 

 

725/ඒ, කළු ර 

දකුණ 

අටලුගමසේ 

සරොහාන් ජයලාම 
සනො.71,ක මදුවවත් ,සදොඩ

න්සගොඩ 
072-6190884 

 

710/ ක, 

කුඩාවේකඩුව 

සෙේදිගමලසේ 

සදෝන ප්රිතිකා 

ගුණතිලක  

44/5, 

දවටගහවත් ,සබෝම්බුවල 

පාර, නාසගොඩ 

071-5565038 

 

723/බී, 

ඉලුක්වත්  

රතුවි ානසේ 

සදොන් සර්ණුක 

ොරානාත් 

සකොසහොලාන, හන්දිය 072-8105841 

 

716/උේගමබඩ 

කළු ර 

ලීදු ප්රියන් ා 

දමයන්ති ද සිමවා 
178, සදදියවල,වේකඩුව 

075-6415408 

075-8734961 

 

729/ඒ,අළුසබෝග

හලන්ද 

දැමකදුර 

ආරච්චසේ ජගත් 

සප්රේමසුන්දර සිමවා  

90/ ක,ගමලේෙ 

හන්දිය,මතුගම 

පාර,සදොඩන්සගොඩ 

077-4726955 

 

723/බී,සදලාපර 

ජානසේ සදොන් 

ලලිත් ප්රියන්  

මයා 

අංක 75,අරලිය 

උයන,ජයමාව , 

ඇටවිල,කළු ර දකුණ 

071-3239584 

 

723/බී,සදලාපර කරවිට 

විදානලාසේ 
මිමලගේ හන්දිය,පනාපිටිය, 071-4053441 
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ගයාන් ප්රියනාත් 

කරවිට මයා 

වේකඩුව 077-8730506 

703 මැලෑගම 

උතුර 

සුසෙදසහේවාසේ 

ගැන්යට් තිලකාවතී 

මිය 

298/ඒ, ගාලුපාර,සපොතුපිටිය 

දකුණ,වාීදුව 
072-8473490 

 

727/ ක,කුරුඳුවත්

  
නාකන්දල මිය 

2/35,සුසින් මාව , 

නාසගොඩ,කළු ර 
071-3435254 

 

711/ඒ,රන්හුන්ග

ල 

පතිරණ ගමසේ 

පීමල ා මිය 

5/252,මමවත්  

පාර,උේගමබඩ,කළු ර 

උතුර 

038-3384901 

 

729/එෆ්, 

උේවත්  

සෙමසේ සුරංජන් 

ඉන්දික ප්රනාන්දු 

මයා 

අන්යගම, සදමදුව , වාීදුව 071-3431035 

 

729 බී, නාසගොඩ 

බටහිර 

සෙමසේ සුරංජන් 

ඉන්දික ප්රනාන්දු 

මයා 

අන්යගම, සදමදුව , වාීදුව 071-3431035 

 

708/බී, 

සපොතුපිටිය 

නැසගනහිර 

ගමසේ චාන්දනී 

රාජපක්ෂ මිය 

17/11,විෙම 

උයන,හිරණ,පානදුර 

038-2243786 

071-1093230 

 

706, 

සමොසරොන්තුඩුව 

උතුර 

ඇතුගමදුර 

ආරච්චසේ රුවිනා 

මපානි සපසර්රා 

"ෙරත්",අබගහස ොට පාර, 

සගෝනදුව, සමොසරොන්තුඩුව 

038-2285296 

071- 8192933 

 

711/උේසගොඩැම

ල 

මුහන්දිරම්සේ 

චන්ද්රල ා 

සපසර්රා මිය 

ගැමුණූ මාව , පනාපිටිය, 

වේකඩුව 

034-2227398 

077-1093238 

 

707ඒ, 

සපොසහෝීදරමුමල 

බටහිර 

ලාම රුද්රිගු මයා 
222/ක,ආයුර්සදදය 

අෙල,සමොසරොන්තුඩුව 
071-4464383 

 

730-සවට්ටුමකඩ 

දකුණ 

 මවාන් මණ්ඩඩිසේ 

ජනක මාධව 

පීමසින් මයා 

51/2,බඩුගබඩා පාර,කළු ර 

දකුණ 
077-4378925 
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717/ඒ සීශාේත්ර  

බටසපොල 

ආචාන්සේ 

අසශෝකා 

පෂ්පල ා මිය 

අංක.478, කන්මත් ,කළු ර 

දකුණ 
075-6206100 

 

709-කලපගම 
රේොරාචාන්සේ 

ගුණවතී මිය 

75,ෙඳමාලි සදමල 

පාර,පනාපිටිය,වේකඩුව 
072-8395598 

 

723/ඩී,විසමසගො

ඩ දකුණ 

ටි කන්යාදුර රවිඳු 

ලක්මාම 

කරුණාරත්න 

262/4,හබරලගහලන්ද,මැ

ලෑගම,වාීදුව 
071-8405820 

 

717/බී,ස ොටුපල 

බැමිණිහැන්දසේ 

මපාම ප්රියන්  

පීරීේ මයා 

සබොටනික්ව ත්,විසමසගොඩ,

කළු ර උතුර 
077-6024177 

 

727/ඊ 

අකක්රසගොඩ 

සමොසහොමඩ් 

අබ්දුමලා ෂාපි 

සමොසහොමඩ් 

අබ්දුමලා මයා 

සනො.83/ඒ,මුේලිම් පමලිය 

පාර,කළු ර දකුණ 
077-7324400 

 

708/ඩී 

මැදසපොතුපිටිය 

කන්දසේ මාලා 

මංගලිකා සපසර්රා 

මිය. 

සනො. 40,වලාන පාර, 

වලාන, පානදුර 
077-1496626 

 

718/ ක 

විසමසගොඩ උතුර 

අමරතුංග 

ආරච්චසේ සුසම්ධ 

චන්ද්රකුමාර 
85, සදදියවල, වේකඩුව 071-1381591 

 

708/ඒ සපොතුපිටිය 

උතුර 

ගමසේ අම්ලා 

කාන්ති ෙමරසිංහ 

මිය 

නාසගොඩ, සදොඩන්සගොඩ 071-8135046 

 

708/ඒ සපොතුපිටිය 

දකුණ 

බැීසීගම 

 ැන්නයාසේ 

සගදර පෂ්පා 

රංජනි 

130 උඩවලව පාර, 

සමොමලිසගොඩ, වාීදුව 
034-2295043 

 

723/ඒ 

අමවිේවත්  

මනතුංගසේ සදොන් 

මාලිකා නිමමිණී 

අසබ්රත්න 

සරෝහිණි ේසටෝර්ෙ ් 072-8105841 
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717 කළු ර උතුර ෙංජිව ලියනසේ  
සුජා ා නාන්දුව 

සමොසරොන්තුඩුව 
071-4464388 

 

711  ක, 

උේසගොඩැමල 

මුහන්දිරම්සේ 

චන්ද්රල ා 

සපසර්රා මිය 

ගැමුණු මාව , පනාපිටිය, 

වේකඩුව 
077-1093238 

 

711 බී, පනාපිටිය 

උතුර 

සබනරගම 

විදානලාසේ 

අසනෝජා 

මමකාන්ති 

ජයසිංහ මිය 

මිමලගේ 

හන්දිය,පනාපිටිය,වේකඩුව 
077-6730506 

 

716 උේගමබඩ 

බටහිර 

ශය කලා 

සෙදවන්දි මගසේ 

මිය 

මාන්නදුවවත් , පනාපිටිය, 

වේකඩුව 
071-3430773 

 

723 ඊ, පලාස ොට 

මඩල ගමසේ 

එරන්දි ආසින්නි 

මුණසිංහ මිය 

ආසින් ස ොමකට්වත් , දුව 

පන්ෙල පාර,කළු ර දකුණ 
077-7985808 

 

709 ඒ සදමදුව 
හර්ෂණි ලක්මාලි 

රූපසිංහ  
පනාපිටිය පාර,සපොතුපිටිය, 

වාීදුව 
071-8278513 

 

709 ඩී, අන්යගම 

සුන්ය ආරච්චසේ 

අෙංක අමිල 

කුමාර මයා 

574/බී/1/1, සකෝසබෝදුව, 

වේකඩුව 
071-8348188 

 

706 නාන්දුව 

සුන්ය ආරච්චසේ 

අෙංක අමිල 

කුමාර  

574/බී/1/1, සකෝසබෝදුව, 

වේකඩුව 
071-8348188 

 

710 කුඩාවේකඩුව 

කළු ර උතුර 

කහවලසේ ොමංකා 

ඉසර්ෂා නාරායන 

මිය. 

382/ ක, ගුණරත්න වත් , 

එ නමඩල,කළු ර උතුර 

071-

14980650 

 

723  කතුලාව 
ගම්මන ලියනසේ 

ලහිරු ෙංකමප  

127, සවනිවැමකැටියවත් , 

නාසගොඩ, සදොඩන්සගොඩ 
071-3433392 

 

727 එෆ්, 

වත් මුමල 

ගම්මන ලියනසේ 

ලහිරු ෙංකමප  

127, සවනිවැමකැටියවත් , 

නාසගොඩ, සදොඩන්සගොඩ 
071-3433392 

 

718 එ නමඩල සහේවාසීවසේ 250/1, සරෝේවත් , 071-3430447  
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ශානිකා ලක්මාලි 

ජයතිලක මිය 
විසමසගොඩ, කළු ර උතුර 

709/ ක, කලපගම 

බටහිර 

කාන්යවෙම් විරම 

ආරච්චසේ 

නිශාකා 

සෙනවිරත්න මිය 

574/බී/1/1, සකෝසබෝදුව, 

වේකඩුව 
071-8498800 

 

727 මහවත්  

 ාන්තුලසේ 

චන්ද්රකුමාර 

ප්රනාන්දු මයා 

259/8,  රුණ සෙේවා මාව , 

මහලන්ද, සමොසරොන්තුඩුව 
071-8560241 

 

732/ඒ ඈ ගම 
සපොමවත්  දුරසේ 

ඉෂාර පත්මසින්  
උඩුමුමලපාර, සබෝම්බුවල 

 

 

723එෆ් 

සත්ක්කවත්  

පතිරසේ පමම 

ප්රසබෝධන මයා 

වැලිතුඩුව වත් , ගමසගොඩ 

පාර, කළු ර දකුණ 
071-8579302 

 

700 මැේටිය 

කටුගම්පලසේ 

ජිවනි හිමාලිකා 

කටුගම්පල මිය 

205/බී, නාන්දුව, 

සමොසරොන්තුඩුව 
071-9666247 

 

710/ඒ, කලපගම 

පටහිර 

අමසහේද්ර 

ආචාන්සේ මං මලා 

මමකාන්ති 

විසජ්රත්න මිය. 

විසජ්රත්නවත් , උේගමබඩ 071-3431224 

 

710/බී, ම්ගසගොඩ ෙන්දනායක මිය 197, සමොසරොන්තුඩුව 071-7642916  

706/3, 

සමොසරොන්තුඩුව 

දකුණ 

හර්ෂා චාමන් 

උඩුමුමලසේ  
කලපගම, සමොසරොන්තුඩුව 071-6001701 

 

707 

සපොසහොීදරමුමල 

උඩුගල ගමසේ 

ඉන්දිකා 

රුක්ලාන්ති 

ගමසේ මිය 

424,සපොතුපිටිය දකුණ, 

වාීදුව 
072-8669344 

 

718/ඩී, මමවත්  

ඉලංගසේ ප්රියා 

කලයාණි සපසර්රා 

මිය 

සකොේමැසී පාර, කලපගම, 

සමොසරොන්තුඩුව 
077-1546237 
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716/බී විසජ්රත්න 

වත්  

ඉලංගසේ ප්රියා 

කලයාණි සපසර්රා 

මිය 

සකොේමැසී පාර, කලපගම, 

සමොසරොන්තුඩුව 
077-1546237 

 

730 ඒ කලමුමල 

නාකන්දලසේ 

සදොන් ඉසුරු එරංග 

මයා 

1078 විජි  මාව , 

නාසගොඩ, කළු ර 
071-3945153 

 

730/බී, 

කටුකුරුන්ද 

නාකන්දලසේ 

සදොන් ඉසුරු එරංග 

මයා 

1078 විජි  මාව , 

නාසගොඩ, කළු ර 
071-3945153 

 

731 කලමුමල 

කලමුමල වඩුසේ 

රවී ප්රියශාන්  

මයා  

ප්රගති මාව , නාසගොඩ, 

කළු ර දකුණ 
077-6342906 

 

732 ඈ ගම 

කලමුමල වඩුසේ 

රවී ප්රියශාන්  

මයා  

ප්රගති මාව , නාසගොඩ, 

කළු ර දකුණ 
077-6342906 

 

729/ජී, රජවත් , 

අළුත්සකොටෙ 

ඩිලුප සේ ෙජානි 

ෙදලංකා මිය 

40, වැලිතුඩාවත් , 

ගමසගොඩ පාර, කළු ර 

දකුණ 

077-1653834 

 

729/එච් රජවත්  

පරණ සකොටෙ 

ඩිලුප සේ ෙජානි 

ෙදලංකා මිය 

40, වැලිතුඩාවත් , 

ගමසගොඩ පාර, කළු ර 

දකුණ 

077-1653834 

 

710/බී, 

කුඩාවේකඩුව 

බටහිර 

බේතියන් 

සහේවාසේ තිලිණි 

විය ෂ්ඨා ජයසෙේකර 

මිය. 

මැද සපොතුපිටිය, වාීදුව 071-3432346 

 

 729/ ක පලර්ටන් 

ෙචත් චතුරංග 

වීරසිංහ මයා 

 

මුණමමවත් , දුව පන්ෙල 

පාර, කළු ර දකුණ 
071-3430552 

 

731 කලමුමල 

උතුර 

පින්ේප මණිඩඩිසේ 

යුසර්කා මිහිරාණි 

තිසෙේරා මිය  

 

13/4, දුම්න්යපල පාර, 

කටුකුරුන්ද 
071-3430372 

 



74 
 

729 නාසගොඩ 

දකුණ 

ජසෙන්තු 

සහේවාසේ සුසම්ධ 

මයා  

පෂ්පාරාම පාර, සපොතුපිටිය, 

වාීදුව 
071-3432525 

 

713 දියගම 

සෙම්බකුට්ටිසේ 

වින්දයානි  

උසේක්ෂිකා සමය. 

142/1, සදොඩන්මුමල, 

ගමපා  
077-3513037 

 

718 ඒ, ජාවත්  
ඉෂානි කාංචනා 

කන්නන්ගර මිය 

409/2, සහොරණ පාර , 

විසමසගොඩ, කළු ර උතුර 
071-3430447 

 

703/ ඒ  

හබරලගහලන්ද 

එවිටලසේ ගයා 

හර්ෂණී සමය. 
අංක 25, මැේටිය, වාීදුව 071-3432424 

 

718/බී 

සබොට්නික්වත්  
ප්රියංකාකා සමය 

හටුවන්වත් , පනාපිටිය, 

වේකඩුව 
071-3432621 

 

713/ඒ 

සදොඩන්මුමල 

වර්ණකුලසුන්ය 

වඩුසම්ේටිසේ 

ඩිමමකා එරන්දි 

සපසර්රා සමය 

ගඟබඩ පාර,දියගම, ගමපා  071-9058750 

 

729/ඊ ක මදුව 

වත්  

ඔපා  

කංකානම්සේ 

ඉන්දික ප්රොී 

ගුණසෙේකර 

101, නඳුන්උයන, කළු ර 

දකුණ 
071-4439108 

 

717/බී ස ොටුපල පින්ේ මිය. 
ෙමඟි සබොට්නික්වත් , 

විසමසගොඩ, කළු ර උතුර 
077-6024179 

 

708/ ක සපොතුපිටිය 

බටහිර 

රත්නලුසේ හිමාෂා 

අංජලි ප්රනාන්දු 

සමය 

64/1, ශ්රි පෂ්පාරාම පාර, 

සපොතුපිටිය, වාීදුව 
071-3480734 

 

727/ඩී මහා 

හීනටියංගල 

වාෙනා මධුවන්ති 

විට්ටාච්ච මිය. 

42/බී, විරමසිංහ සපසදෙ, 

කළු ර දකුණ 

 

077-2771207 

 

717/ ක විදයාොර 

තිේෙ 

අේපහාමිලාසේ 

අරුණි ප්රභාෂ්වරී 

සින්වර්ධන සමය 

54, අලුත්පාර, පලාස ොට, 

කළු ර දකුණ 
077-4379138 
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714 මහවේකඩුව 

දකුණ 

ජයසිංහ 

ආරච්චලාසේ 

අචලා සෙේපාලි 

ජයසිංහ 

 

අලුත්පාර, පලාස ොට, 

කළු ර දකුණ 
071-2090049 

 

පානදුර ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
670 සහොසර්තුව 

එම්.සක්.පී.ප්රනාන්

දු  

21/2 පලවන පටුමග, 

සහොසර්තුඩුව, සකසෙමවත්  
071-4445403 

 

670 ඒ 

සහොසර්තුඩුව 

දකුණ 

පී.ඩී.එම්.එම.ටී.

සරොඩ්රිසගෝ මයා 
4/11,1වන හරේ පාර,වලාන 

පානදුර 
071-8289485 

 

670 බී සහොසර්තුව  

උතුර ප්රියංකා ලියනසේ 

මිය 

28/4,එඩ්වඩ් සබනඩික් 

මාව ,සහොසර්තුඩුව 
071-2855073 

 

670  ක 

සහොසර්තුඩුව මැද 
එේ.ටී.පි.ඉලංගසේ 

මයා 

173,ආන්යවංශ 

මාව ,සමොමලිසගොඩ,වාීදුව 
071-8313414 

 

671 සගොරකාන එම්. සජ්.ෙමගාදු 

මයා 
116,ගඟ ඉහළ පාර, 

සහොසර්තුඩුව 
072-8476362 

 

671ඒ සගොරකාන 

දකුණ 
එේ.එේ.පී.සූන්යආ

රච්ච මයා  

126/15, සමක්වීද 

ගාර්ඩ්න්ෙ,් පිංකෑමල පාර 
071-8323721 

 

672 

සකසෙමවත්  
යූ.ඩී.එච්.ෙඳරුවන් 

මයා 

අංක 24/5, උඩුගහපත්තුව, 

පටුමග,  මපිටිය දකුණ, 

වාීදුව 

077-6938916 

 

672 ඒ පරත්  ඩබ්.එම්.පී.ප්රනාන්දු 

මිය 

1,අත් ම් නිවාෙ,මද කේෙ 

පාර,සහොසර්තුඩුව 
071-3421454 

 

672 බී දිේගල එම්.ඒ.ඩී.පී.රණවීර 

මයා 

35 ශ්රි ජින 

මාව ,සකසෙමවත්  
077-6600344 

 

672  ක මින්යවත්  සක්.ඒ.ජයන්  

මපාම මයා 

38 ශ්රි සුමංගල 

පාර,ෙන්ක්කමුමල 
071-8143052 
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672 ඩී පරත්  

බටහිර 
ටී.ජි.බී.ජයමාලි 

මිය 

අංක 10ග6, සප්රේමානන්ද 

පාර, සවන්සීසි වත්  
077-2288341 

 

673 ෙන්ක්කමුමල ඩබ්.එන්.ඒ.ප්රනාන්

දු සමය 

අංක 414/ ක, සමෝදරවිල 

පාර, පානදුර 
071-7986446 

 

673 ඒ සහේනමුමල ඒ.ඒ.ශයාමලිකා 

මිය 

09,ධීවරනිවාෙ,නිර්මල 

මාව ,පානදුර 
071-7986446 

 

673 බි පමලිමුමල 
ඒ.සක්.ප්රියන්  ද 

අමවිේ මයා 

139/8, නාමම මාව , 

පරත් , සකසෙමවත්  
071-3005579 

 

674 සගොරකසපොල ඊ.එච්.බැලගමසේ 

මිය 

12 ඒ, මංගල මාව , 

මිම්වන්පිටිය, පානදුර 
077-0497212 

 

674 ඒ 

වත් මසපොල 

එච්.ආර්.සින්ම 

මයා 

16/1,1 වන හරෙ ්පාර, 

වලාන, පානදුර 
072-4919133 

 

674බි සදරවත්  ඩබ්.ඩබ්.අයි.මා

සනම ප්රනාන්දු 

සමය 

27, කුමාරතුංග මුනිදාෙ 

මාව , සගොරකසපොල 
077-8239494 

 

675 ස ොටවත්  
එම්.එන්.සජේමිනා 

සමය 
අංක 230/බී, අම්බලන්දුව, 

පානදුර 
071-7986764 

 

675ඒ අම්බලන්දුව එේ.පී.එන්.සක්.ප

තිරණ මිය 
109 බී,රණ ආසින්, හිරණ, 

පානදුර 
071-8474005 

 

676 හිරණ ඩබ්.ඒ.වී.එේ.සප

සර්රා මිය 

468/ඒ,පිඹුරඅගහවත් , 

 කන්සබ්න්ය, පානදුර 
077-6250505 

 

676ඒ හිරණ 

බටහිර 

ආර්.එම්.ඩී.රත්නා

යක මයා 
55/2,වීරමන් පාර, 

ඇටඹසගොඩ 
077-9767890 

 

677 ගම සඩ් ටී.ඩී.ඩී.සුදර්ශනී 

මිය 
92 ඒ, සබෝගහ පාර, 

සබක්සක්ගම 
071-1437897 

 

677ඒ ගමතුසඩ් 

උතුර 
බී.වී.විමලරත්න 

මයා  

431/බී, ගමසපොත්  පාර, 

 කන්සබ්න්ය, පානදුර 
071-818986 
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679 වලාන බී.සක්. ක.පී.ඩබ්.ගු

ණවර්ධන මයා 

174/ඊ, සබෝගහ ඉදින්පිට 

පාර, සකොෙග්ේ හන්දිය, 
071-4818576 

 

679 ඒ වලාන 

උතුර 
එන්.එේ.සහට්ටිආ

රච්ච සමය 

අංක 04, සුජා  මාව , 

සකසෙමවත් , පානදුර 
071-7385507 

 

679 බි වලාන 

දකුණ 
ටී.යු.ඩී.රුසබ්රු 

මිය 
4/11, 1 වන හරේ පාර, 

වලාන 
038-5061088 

 

680 සබක්සකගම එච්.එම්.ඒ.බි.සහේර

ත් මයා 
202, තිේෙ මාව , වලාන, 

පානදුර 
077-6445960 

 

681  න්තින්මුමල ඩබ්.ඩබ්.ඩබ්.ප්රනා

න්දු මයා 
වටරවුම්පාර, නමලුරුව, 

පානදුර 
038-2238386 

 

681 ඒ 

 න්තින්මුමල නැ 

ඒ.ඩබ්.ඒ. 

මධුවන්ති සමය 

118, ඒ,  න්තින්මුමල පාර, 

කුරුේපමුමල, පානදුර 
071-3770460 

 

682 උඩහමුමල එම්.ඩි.ඩි. ජයන්  

මයා 
23,පරාරම මාව , 

ඇටඹසගොඩ පානදුර 
038-2238366 

 

682 ඒ 

කුරුේපමුමල 

ඩි.ඩබ්. ක.රුවන් 

මයා 
50, බසට්ලන්ද, හිරණ, 

පානදුර 
071-4393472 

 

682 බි 

ඇටඹසගොඩ 
ඒ.ඒ.ඩී.රවීන්ද්ර 

මයා 

අංක 1 ඒ, එම්.එම.සපසර්රා 

මාව , සබක්සක්ගම, 

පානදුර 

071-8010611 

 

682 සි පංචසදනිය 
ඩි.එේ.වෙන්ති මිය 106,කුරුේපමුමල, පානදුර 

038-2245254   

077-6278254 

 

683 වලපල එේ.එච්.යූ.මධුෂානි 

මිය 

428/4, ගමසපොත්  පාර, 

 කන්සබ්න්ය, පානදුර 
077-2224218 

 

683 ඒ 

වලපලපට්ටිය 

ජී.එච්.එච්. 

ප්රනාන්දු මයා 
33,අමලිේ මාව , සදරගම, 

වාීදුව 
071-5680366 

 

684 මාලමුමල 

(නැ) 

ඒ.ඒ.පී.ශ්රියා 

කාන්ති මිය 

186/1,සේට්ටුව හන්දිය, 

මාලමුමල, පානදුර 
071-9925041 

 

684 ඒ මාලමුමල 

(බ) 
යූ.එේ. ක. රුද්රිසගෝ 

මයා 

221/30, ඉසුරු මාව , 

අළුසබෝමුමල, පානදුර 
071-4315601 

 



78 
 

684 බි  කන්සබ්න්ය ජි.බී.එන්. පෂ්පසින් 

මයා 

128බී, සපොකුණපාර, 

මාලමුමල, පානදුර 
077-6956732 

 

685 පට්ටිය උතුර ඒ.සහේමචන්ද්ර 

සපසර්රා මයා 
54, දිබ්බැීද පාර, ද 

 මපිටිය වාීදුව 
077-6067744 

 

685 ඒ කඩවීදිය 

උතුර 
ජි.එේ.ඒ.ටී.බුීධික 

ගුණරත්න මයා 

11/A, සමොරටුවත් , 

ගමතුසඩ්, පානදුර 
072-2994959 

 

685 බි කඩවීදිය ආර්.එම්. ජයතිලක 

මයා 

38/1, ෙමකා සපසදෙ, 

සකසෙමවත් , පානදුර 
071-8148949 

 

685 සි කඩවීචය 

බටහිර 
සජ්.ෙමන්ති මිය 

අංක 26, සනවිම සපසර්රා 

මාව , නමලුරුව, පානදුර 
071-2444572 

 

685 ඩි ොගර 

සපසදෙ 

සක්.දිලිේ 

රන්මමම 

සපසර්රා මයා 

73/9,සීවාල පාර, 

සහොසර්තුඩුව 
071-8331797 

 

686 පට්ටිය දකුණ අයි.එේ.එච්.ටී.සිම

වා මිය 
464, ගාලුපාර, නමලූරුව, 

පානදුර 
071-4445353 

 

687 උයන්කැසම සක්.එෙ.්සජ්.සප

සර්රා මයා 
24/10, ොගරමාව , පානදුර 071-4495501 

 

687, වෑකඩ 

බටහිර 
ප්රියංකා ලියනසේ 

අංක 85 ද සෙොයිො පාර 

පානදුර 
0712855073 

 

686 බි පට්ටිය පී.ඩබ්.එම. 

විසජ්රත්න මයා 

10/20, ම්සේ මාව , 

පරත් , සකසෙමවත්  
077-6618986 

 

687 ඒ වෑකඩ 

නැසගනහිර ඒ.එේ.ඩී.ද සිමවා 

මිය 

409/ඒ, සදවන පටුමග, 

කවිරාජ් මාව , සමොරවින්න 
077-3866026 

 

687  ක වෑකඩ 

උතුර 

ටී.සජ්.එෙ.්එේ.රු

සබ්රු මයා 
309,  න්තින්මුමල, පානදුර 071-4823210 

 

689 කලුදෑවල එම්.අයි. 

විසජ්නායක 

ප්රනාන්දු මයා 
26, දිබ්බැීද, පානදුර 071-8678076 
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689 ඒ 

සමොරවින්න 
යූ.සක්.කැලුමි 

ප්රියංක මයා 

262/6, පරණ ආවාෙ පාර, 

බටහිර මාලමුමල, පානදුර 
071-8087241 

 

689 බි කලුදෑවල 

(නැ) 
ජී.ඒ.සජ්. 

විරමසිංහ සමය 

අංක 364, ෙරණතිේෙ 

මාව , සපොසහොීදරමුමල 
071-3019731 

 

692 නමලුරුව 
ඒ.මුණසිංහ මිය 

කුඩා සපොකුණ පාර, 

 න්තින්මුමල, පානදුර 
071-6606010 

 

692 ඒ නමලුරුව 

(උ) 

පී.මාලනී රුද්රිගු 

මිය 
යට්සටෝවිට, මතුගම 071-5860156 

 

693 දිබ්බැීද පී.පී.ඒ.සපසර්රා 

මයා 
283/1,සෙත් ශ්රි, දිබ්බැීද, 

පානදුර 
071-3682203 

 

693 ඒ දිබ්බැීද 

(උ) 

ඩබ්.එන්.සක්. 

පීන්ේ මයා 
24, සුමුදු, දිබ්බැීද, පානදුර 038-2233945 

 

696 පිංවත්  වයි.එේ.සක්.එන් ද 

සිමවා මිය 
අංක 17/6, පින්වත් , 

පානදුර 
077-2616392 

 

696 ඒ නාරම්පිටිය එම.අයි.ටී.ද 

සිමවා සමය 

153,බී, ශ්රි ෙරණපාල මාව , 

පිංවත් , පානදුර 
071-3421418 

 

696 බි පිංවත්  

(බ) 

ජයන්  විරනාත් ද 

සිමවා මයා 
කුසුම්සින්, පින්සවන පාර, 

පිංවත්  
071-8087228 

 

697  මපිටිය (උ) 
ඩබ්.එන්.සක් පින්ෙ ් 24, සුමුදු, දිබ්බැීද , පානදුර 0773668585 

 

697 ඒ  මපිටිය 

(ද) 
එේඑම වෙන්  

සිමවා මයා 

172 ශ්රි සිලානන්ද පාර  

පිංවත්  
0771696881 

 

697 බි 

පමලියමංකඩ 
ටි මාලනි රුද්රි ගු යට්සටෝවිට මතුගම 0775860156 

 

698 වාීදුව (නැ) එේ.එච්. යු 

මධුෂානි 

424/4, ගමසපොත්  පාර, 

 කන්සදන්ය පානදුර 
0772224218 

 

698 ඒ මහවාීදුව එේ.එච්. යු 

මධුෂානි 

424/4, ගමසපොත්  පාර, 

 කන්සදන්ය පානදුර 
0772224218 
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699 වාීදුව (බ) එම්.ඩී.සින්සෙේන 

ගුණතිලක මයා 
6/432, දළදාවත්  පාර, 

දකුණු  මපිටිය 

038-2284453  

077-9164870 

 

699 ඒ වාීදුව (ද) එච්.එෆ්. ක.පී. 

සෆොන්සෙේකා මිය  
53, තිේෙ පාර, වාීදුව 071-8323828 

 

702 කුඩාවාීදුව  ක.ඕ.ඩබ්. සපසර්රා 

මයා 

419, මහාවිහාරය, 

සමොමලිසගොඩ, වාීදුව 
071-8327412 

 

702 ඒ 

පට්ටියඑලිය 
පී.සජ්. ක. රුද්රිසගෝ 

මිය 
243, ද  මපිටිය, වාීදුව 038-2285924 

 

704 

සමොමලිසගොඩ 
එන්.ඩී.එේ.එෙ.්අ

මවිේ සමය 

පින්සවන පාර, 

සමොමලිසගොඩ, වාීදුව 
071-5114201 

 

704 ඒ 

සමොමලිසගොඩ (උ) 
චම්පිකා 

කරුණාතුංග මිය 
අංක 27, ගුණතිලක වත් , 

වාීදුව 
077-0422188 

 

704 බී 

සමොමලිසගොඩ (ද) 

සජ්.පී.එෙ.් 

ජයතුංග මිය 

184ඒ, මහාවිහාරපාර, 

සමොමලිසගොඩ, වාීදුව 
038-2295729 

 

647 

Bසකසෙමගමුව 

හමස ොට 

පි.එේ.එම. 

ජයතිලක 
නාගමුව, හමස ොට 0714154222   

642 A ගමපා  

බටහිර 

බී.ඩී.ඩී.එෙ.් 

ධර්මපාල 
යටවර හන්දිය, කළු ර 071 3429386   

645 A 

අරුක්සගොඩ 
එම්. සෙෝමරත්න පැමසපොල, පරගෙස් ොට 077 9127168   

639 A සදමසගොඩ 
යු.එම.ඩි. ෙංජිව 

(වැ.බ) 

වන්නිසහේනවත් , 

කැන්නතුඩාව, හමස ොඩ 
071 3912433   

649 බටසගොඩ ජී.ආර්. සුභාෂීනී 
36, හන්  උයන, බටසගොඩ, 

ගමපා  
071 8101145   

646 A මාවත්ගම 
එේ.ආර්. 

ගුණරත්න 

421/C, පරගේස ොට බටහිර, 

පරගේස ොට 
077 6010216   

649 A සදොඹසගොඩ 
එච්.එන්. ක. 

රත්නායක 

344/A/01, සදොඹසගොඩ, 

සහොරණ 
071 8343511   
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638 C උඩුවර 

දකුණ 

බී.ජී.ආර්. 

දමයන්ති 
 ගහිටිය, යටවර හන්දිය 071 8192795   

640 A යටවර 

දකුණ 
ජී.එන්. සුධම්මිකා 

23, ගුඩ්සහෝේ වත් , 

බටසගොඩ, ගමපා  
071 0960553   

643 A පන්සින්පර 
එේ.ආර්. 

ගුණරත්න 

බටහිර පරගේස ොට, 

පරගේස ොට. 
0776010216   

654 වැලිකල 
වයි.ඒ.සි. 

ප්රියදර්ශනි 
සබොීසදමසගොඩ , මිමලනි 072 4693048    

647 හමස ොට අයි.ඩී. පතිරත්න 
56/C/1, තුත්තින්පිටිය, 

හමස ොට 
077 7242202   

643 B ඉඹුලසහේන 
එම.එම.ආර්.එේ. 

අමවිේ 
පැමසපොල, ගමපා  077 8868009   

644 පරගෙස් ොට වී.ආර්. ජයසීව 193/ A, මිමලනිය 071 9957724   

655 ගුංගමුව පී.ඩී.එෙ.් සපසර්රා 
372, සකෝන්ගහසහේන, 

රයිගම බටහිර, බණ්ඩාරගම 
071 6733334   

640 යටවර උතුර 
සක්.ඒ.එෙ.් 

සපසර්රා 

සබොරළුකැටිය වත් , 

බටසගොඩ, ගමපා  
071 1805884   

640 Bසබ්ගමුව ඩී.එම.ඩී. ආනන්ද 
193 /A, රයිගම පාර, 

සදොඹසගොඩ, සහොරණ 
077 2641852   

647 A සලනවර ඩී.ආර්. සවමගම 
8 A, සවමසින්, ලබුගම, 

හමස ොට 
071 8738170   

645 

Bසදමසදොරවත්  
සහේමචන්ද්ර ගමසේ 

බටහිර බණ්ඩාරගම, 

බණ්ඩාරගම 
0712502988   

646 ලඟාන ටී. ක. දර්ශනී 
191, කුඩාසගෝනදූව, 

සමොසරොන්තුඩුව 
077 9295776   

638 B උඩුවර 

උතුර 

සක්.ආර්.පී.සක්. 

සිමවා 

151, කුරුඳුවත් , පා කඩ, 

ගමපා  
071 1349202   

652 

කැන්නන්තුඩාව 

යූ.එම්.ආර්.ඩබ්. 

සුසර්න්ද්ර 
සපතිගමුකන්ද, හමස ොට 071 9359325   
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644 A දැමකඩ 
සක්.පී.එන්.එන්. 

පතිරණ 
වැලිකල, සපොකුණුවි ට 071 5112255 niran2nima@gmail.com 

645 මිමලනිය 
එම්.ඒ.අයි.එේ. 

ක්රිෂාන්ති 
46, වෑවල, සහොරණ 077 5763055   

652 A 

සබොරලැේෙ 

ජී.ඒ.පී.ඒ.ඩී.එම්. 

පීන්ේ 

ඇලසමෝදර, ගමපා , 

කළු ර උතුර 
071 9062329   

653 B සපතිගමුව 

උතුර 

සක්.වී.ඒ. 

රුක්ෂාන් 

220/C, සපතිගමුව, 

හමස ොට 
071 7001987   

649 C 

අධිකාන්සගොඩ 

සක්.ඒ.ජී. 

ලක්මිණි 

120/C, වැලිමැද, වැලිකල, 

සපොකුණුවිට 
078 3922598 lakmini@gmail.com  

651 යාලගල 
ඩී.සජ්.එේ.සකො 

ලාවල 

"සිසිලෙ", වැලිකල, 

සපොකුණුවිට 
071 5183853   

653 ලබුගම පී.එච්.ඩී.පී. ඉෂාරා 
"සවද මැදුර", ඥානර න 

මාව , බැමලන්තුඩව 
071 4236966   

655 A 

බැමලන්තුඩාව 
සක්.ඩී. දිනූෂිකා 

151, ගමපැමිම සපතිගමුව, 

හසම  ොට 
077 9758172   

638 A උඩුවර 

නැසගනහිර 
යු.එන්.ජි ෙංජිවා කැන්නන්ුඩාඒ  හේා ්ු  

0786271886  

 

 

  

649 B 

මුමකඩකන්ද 

 පී.එේ.එම. 

ජයතිලක 

 347    ා බුරලුා ගුඩඒත්් 

නාගමුඒ හේා ්ු  
0714154242   

651 B 

මිමලගේසපොල 

ඩී. ටී. ක. 

විසජ්මාන්න 

166 B, මාවත්ගම, 

හමස ොට 
071 8020871 

thiliniwijemanna@gmail

.com 

643 පැමසපොල 
එම් සෙෝමරත්න  

(වැබ) 
පැමසපොල , පරගේස ොට 0779127168   

641පනාසගොඩ 
පී.ඩී.ඩබ්. 

චතුරාංගනී 
කූරසගොඩ, ගමපා  071 5151247   

654 A 

තිබ්සබොටුසගොඩ 
ටී.එම්. ක. සපසර්රා 353, දාමින්ගමුව, මිමලනිය 071 4982116 

menakacperera@gmail.

com 

mailto:niran2nima@gmail.com
mailto:lakmini@gmail.com
mailto:thiliniwijemanna@gmail.com
mailto:thiliniwijemanna@gmail.com
mailto:menakacperera@gmail.com
mailto:menakacperera@gmail.com
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639 පා කඩ එච්.යූ. සපසර්රා 180, ඉඳිලන්ද, ගමපා  072 8584826   

638 උඩුවර බටහිර 
සජ්.ආර්.පී. 

සපසර්රා 

285, සදමසගොඩ හන්දිය, 

උඩුවර, අඟුරුවාස ොට 
077 5776187   

642 ගමපා  

නැසගනහිර 
එච්.ඒ.එන්. මාලතී 

162/A, මුමකඩකන්ද, 

ගමපා  
071 2304775   

639 B මහදුරුපිටිය 
සක්.ඒ.එෙ ්

සපසර්රා 

සබොලුකැටියවත් , 

බටසගොඩ, ගමපා  
0711805884   

644 C රීසදසගොඩ 
එන්.ඩී.එම. 

සිමවා 

14, හබරලගහකන්ද, 

මැදගම, වාීදුව 
072 4274550   

651 A 

සවනිවැමපිටිය 

පී.එම.ඒ.ඒ. 

ඉසරෝෂනී 

98 A, කැබිලිතිසගොඩ, 

ලබුගම, හමස ොට 

 

072 5996812 

 

  

653 A සපතිගමුව 

දකුණ 

සක්.ඒ. ක. 

ලක්මිණි 

126 B, ගුණානන්ද මාව , 

ගුංගමුව, බණ්ඩාරගම 

 

071 3019026 

 

 

 

 

  

 

 

බණ්ඩාරගම ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

656, රයිගම-

දකුණ 
Y.C.R.කාන්යවෙම් 

156A, සකො ලාවල, 

බණ්ඩාරගම. 
038-2292255 

  

656/ඒ රයිගම 

උතුර 

අසේෂා සක් 

කුලසෙේකර  

සනො:210 සි , 1 වන පටුමග, 

විදාගම, බණ්ඩාරගම 
0777816396 

 656 /බි රයිගම 

නැසගනහිර 

ටි.එේ. 

සහට්ටිආරච්ච 

305/03 , සහොරණ පාර, 

රයිගම , බණ්ඩාරගම  
0718821772 

 
656C, රයිගම-

බටහිර 
ඩයේ කුලසෙේකර 

250, ඕවිටියාගල පාර, 

සහොරණ. 
077-8001155 
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657 පනාසේ 
එම්.ඩි.සජ්. 

චතුරංග මයා 

අංක 06, රාජාගම, 

බණ්ඩාරගම 
0718950086 

 657/ඒ 

සකොළමැදින්ය 

උතුර 

එම්.බි. ඉසුරු 

ලංකා මිය 

අංක 06 රාජාගම 

බණ්ඩාරගම 
0718950086 

 657 

 කම්මන්තුඩාව 

ආර්.එම්.බි.ආර් 

තිබ්බටුවාව මයා 

සනො:256/4, කුරුළු උයන, 

මේවිල, බණ්ඩාරගම 
0382289242 

 
695, මහසබමලන 

ජි.ඒ.ඩි.ඩි.සි. 

ජයසුන්දර 

සනො:226, හමස ොට පාර, 

රයිගම, බණ්ඩාරගම 
071-3421719 

  

663/A, 

බණ්ඩාරගම-

නැසගනහිර 

W.R.B.ෙමරනාය

ක 

සින්නිදුර, වීදාගම, 

බණ්ඩාරගම. 
038-2293032 

  

695/A, මහවත්  M.G.S.චන්දන 
310/බී, අරුක්සගොඩ, 

අළුසබෝමුමල. 
072-9986685 

  

691/A, 

අළුසබෝමුමල-

බටහිර 

J.A.K.ජයසිංහ 
176, සහොරණ පාර,  වීදාගම, 

බණ්ඩාරගම. 
075-7348743 

  

669/C, සෙේනපර K.T.D.සෙෝමරත්න 370,මැදගම, බණ්ඩාරගම. 072-4270095   

667/බී,වමගම, 

උතුර 
බුීධිකා ඒ ගමසේ  

පාෙල අෙල රැටියල, 

සගෝවින්න 
0718260577 

  

688,පිංවල-බටහිර පී.එච්. ද සිමවා  
418 . සකොේගහවත්  

පමුණුගම , අළුසබෝමුමල 
0718323846 

  

666/A, 

කඹුරුසගොඩ-

බටහිර 

I.U.C.රණසිංහ 
267,බීසදසගොඩ, 

බණ්ඩාරගම. 
071-7516824 

  

659/A, අටුළුගම-

බටහිර 
H.S.ධර්මරත්න 

323,සකොේගහසහේන, 

වමගම, ගඟ පාර, 

බණ්ඩාරගම. 

071-4441966 

  

669,  කසඳමපිටිය-

බටහිර 
A.T.R.සපසර්රා 

222/බී,  කසඳමපිටිය, 

වැමමිමල. 
077-5930180 
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665, රඹුක්කන-

උතුර 
J.A.අජන් ා 97/1,මහවිල, පානදුර. 072-3893604 

  

659 ඊ 

සබෝගහවත්  

ඩි.ටි.එෙ ්සපසර්රා 

(වැ(බ) 

158, හමස ොට පාර රයිගම 

බණ්ඩාරගම 
0719854778 

 661/A, 

සකො ලාවල 
B.T.S.සපසර්රා 

158,හමස ොට පාර, රයිගම, 

බණ්ඩාරගම. 
071-7964791 

  

660, බමුණුමුමල 

(සිංහල) 
P.G.සුමිත් 

වැව පාර, ගම්මන්පිල, 

බණ්ඩාරගම. 
077-7190814 

  

678C, 

කුඩාඅරුේසගොඩ 
M.S.S.වීරවර්ධන 

44,ජනප්රිය මාව , 

ඇවන්යවත් , අළුසබෝමුමල. 
071-6840197 

  

663, බණ්ඩාරගම 
ඩබ්.ආර්.පි. 

ෙමරනායක  

සින් අම්ර විදයාගම , 

බණ්ඩාරගම. 
0771734667 

  

666/A, 

කඹුරුසගොඩ-

බටහිර 

ඉන්දු උසීනිකා සි 

රණසිංහ 

267,බීසදසගොඩ, 

බණ්ඩාරගම 
0718002631 

  

660/A, එපිටමුමල U.P.කුමුදුනී 
ශ්රී සෙෝමානන්ද මාව , 

වෑවිට, බණ්ඩාරගම. 
077-6606504 

  

694, පමුණුගම 
කුසුම්සින් 

ජයලත්මිය (වැ:බ) 

529 බි 3, ජනාධිපති මාව  , 

කුඩා අරුක්සගොඩ , 

අළුසබෝමුමල 

0717658582 

  

664/A, වීදාගම-

බටහිර 
K.B.තුෂාන් 

325/A, සකොේගහසහේන, 

සර්රුකාන. 
071-4741787 

  

694/B, දිගනතුඩුව P.D.K.ජයලත් 
539/B/03,ජනාධිපති මාව , 

රඹුක්කන, බණ්ඩාරගම. 
071-7658582 

  

662, වෑවිට W.D.P.R.සපසර්රා 
226/A,ගසමකසඩ් හංදිය, 

රයිගම, බණ්ඩාරගම 
077-3272888 

  

663/B, 

බණ්ඩාරගම-

බටහිර 

M.A.S.කලයානි 
සනො.08, පබුදු පාර, 

බණ්ඩාරගම. 
077-6232960 
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659/C, 

බමුණුමුමල 

(මුේලිම්) 

M.M.M.අර්ෆත් 

722,ගලඋඩවත් , 

ගමසගමණ්ඩිය, අටුළුගම, 

බණ්ඩාරගම. 

071-8232312 

  

659,අටුළුගම-

නැසගනහිර 
M.A.M.අෂ්කර් 

124,මීගහමුමල, අටුළුගම, 

බණ්ඩාරගම. 
071-8323847 

  

691, 

අළුසබෝමුමල-

නැසගනහිර 

W.I.D.ප්රනාන්දු 
සුොනභූමිය පාර, පිංවල, 

පානදුර. 
071-8313423 

  

659/බී, සකොරාවල M.A.S.හ කමා 
340/1, බමුණුමුමල, 

අටුළුගම. 
071-3422408 

  

657/A, 

සකොළමැදින්ය-

උතුර 

M.B.ඉසුරු ලංකා 
අංක 06,රාජාගම, 

බණ්ඩාරගම. 
072-5298522 

  

667, ගම්මන්පිල 
ඩබ්.එේ.එෙ ්

සපර්රා  
257/B, පැතුම් මේවිල , 

බණ්ඩාරගම. 
0713520440 

  

665 A, රඹුක්කන-

දකුණ 
H.I.T.සපසර්රා 

140A2, බණ්ඩාරනායක 

මාව , රඹුක්කන, 

බණ්ඩාරගම. 

071-5541209 

  

667/A, සර්රුකාන W.I.K.සපසර්රා 

කැේබෑව පාර,  කසඳමපිටිය, 

වැමමිමල හංදිය, 

බණ්ඩාරගම. 

077-2389501 

  

668, අලුත්ගම ඩබ්.ඩි.ජි. ෙංජිවනි 
 73, රුක්ගහස ොටුපල පාර, 

අලුත්ගම, බණ්ඩාරගම 
0717716112 

  

678/B, නිදඩාව D.R.B.රණසිංහ 
440/02, අරුක්සගොඩ, 

අළුසබෝමුමල, පානදුර. 
071-8618855 

  

690/B, මින්ේවත්  M.D.N.ෙජානි 
275/3,  කන්සබ්න්ය පාර, 

වඳුරාමුමල, පානදුර. 
071-6916517 

  

668/A, මැදගම E.T.සෙදවන්දි 
257/B,පැතුම්, මේවිල, 

බණ්ඩාරගම. 
071-3520440 
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688/C, 

වඳුරාමුමල-

නැසගනහිර 

P.H.ද සිමවා 
417,සකොේගහවත් , 

පමුණුගම, අළුසබෝමුමල. 
071-8323846 

  

658, 

 කම්මන්තුඩාව 

R.M.D.R.තිබ්සබො

ටුවාව 

සනො.256/A/4, කුරුළු 

උයන, මේවිල, බණ්ඩාරගම. 
071-8323854 

  

691/B, 

බටසදොඹතුඩුව 
K.R.සහට්ටිආරච්ච 

48B,සගොඩැමලවත් , 

මහවිල, පානදුර. 
071-3814284 

  

665/B, 

සබොමසගොඩ 
L.R.සහේවාවි ාරණ 

71/C,කඹුරුසගොඩ, 

බණ්ඩාරගම. 
077-5342797 

  

662/A,යටියන P.G.N.S.සපසර්රා 

140/A 2,බණ්ඩාරනායක 

මාව , රඹුක්කන, 

බණ්ඩාරගම. 

071-5541209 

  

667C, 

ෙමරනායකපර 
M.K.S.සපසර්රා පහල නාරගල, සගොවින්න. 077-9135955 

  

657, පනාසේ M.D.J.චතුරංග 
අංක 06, රාජාගම, 

බණ්ඩාරගම. 
071-3514427 

  

661, ගැලනිගම 
එම්.ඒ. චන්දිමා  

සපසර්රා 

190, ඩි, සදමගේවත්  

පන්ෙල පාර වීදාගම , 

බණ්ඩාරගම 
0725146650 

  

656/A, රයිගම-

උතුර 
A.K.කුලසෙේකර 

සනො.210 C,1 වන පටුමග, 

වීදාගම, බණ්ඩාරගම. 
077-7816396 

  

688/A, පිංවල-

බටහිර 

පි.එච් ද සිමවා 

(වැ:බ) 

417, සකොේගහවත්  

පමුණුගම, අළුසබෝමුමල 
0718223846 

  

656/B, රයිගම-

නැසගනහිර 
T.S.සහට්ටිආරච්ච 

207/B,ගැමුණු මාව , 

බැමලන්තුඩාව, 

බණ්ඩාරගම. 

071-3421610 

  

694/A, ඉඹුමලිහ 
G.A.D.V.C. 

ජයසුන්දර 

ගසමකසඩ් හංදිය, හමස ොට 

පාර, රයිගම, බණ්ඩාරගම. 
071-3421719 
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668/B, 

ඇසලෝතියාව 
G.H.C.සපසර්රා 

58/D, මැීදවත් , 

කඹුරුසගොඩ, බණ්ඩාරගම. 
071-3421817 

  

669A, 

 කසඳමපිටිය-

නැසගනහිර 

ආර්පිඑන්එම් 

රාජපක්ෂ 

17/22 ශ්රි ොලාංකාර මාව  , 

වැමමිමල බණ්ඩාරගම 
0771941997 

  

688B, 

වඳුරාමුමල-බටහිර 
K.D.R.ෙඳමාලි පහල පාර, පිංවල, පානදුර. 071-3421694 

  

678, 

මහඅරුක්සගොඩ 
D.H.ආසින් සුසිත් 

88,සකොලමැදින්ය, 

බණ්ඩාරගම. 
077-6429192 

  

659 D, 

ගමසගමණ්ඩිය 
G.P.චතුරංගනී 

පියුමි, ගම්මුමල පාර, 

 කම්මන්තුඩාව, බණ්ඩාරගම. 
071-7716242 

  

667 D, වමගම-

දකුණ 
R.A.W.ජීවන්  

සනො 11/2, බමුණුමුමල, 

බණ්ඩරගම. 
071-2605317 

  

690, මහවිල W.C.M.සපසර්රා 
539/B/03, ජනාධිපති 

මාව , බණ්ඩාරගම. 
077-2486894 

  

678/A, 

කුඩාඅරුක්සගො 

එම්.ඩි.සජ්. 

චතුරංග 

අංක 6, රාජාගම, 

බණ්ඩාරගම 
071-3514427 

  

664, වීදාගම-

නැසගනහිර 
W.S.මධුෂිකා 

141/A/1, සකෝපියාවත් , 

සදමදූව, වාීදුව. 

 

071-2985751 

  

මදුරාවල  ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

 
 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
 
 

633 බී වමපිට 
ගයාන් නලින්ද 

උඩුගල 

සනො. 366, ගංසගොඩ පාර 

බැමලපිටිය, සහොරණ 
0772935077 

 

650 ඊ එළවැමල 
ගී ා අම්ත් රා 

දෙනායක 
කනන්විල,අගුරුවාස ොට. 

034-2251414   

072-3823232 
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816 බී 

වරකාසගොඩ උතුර 

උඩුමුමලසේ 

දම්මිකා සපසර්රා 

පහළකරන්නාසගොඩ,වරකා

සගොඩ,නෑබඩ. 

034-2242335  

072-1935623 

 

650 සි 

සපරමුණගම 

ජයසෙේකර සුබසිංහ 

ආරච්චසේ ෙමන්ති 

ෙඳමාලි 

 මගහවිල,සහොරණ 
034-2265393   

077-2195882 

 

විසීශග  වී ඇ  

ගුසණත්ති 

නිසරෝෂන් ඉන්දික 

සිමවා 

පන්ෙල 

හංදිය,අඟුරුවාස ොට  
077-5236881 

 

648 බී 

හමලන්කන්ද 

වාීදුවසේ ගයනි 

ශයාමා වෙන්ති 
සරමුණ,සහොරණ 

034-2260058  

071-8256534 

 

811 බි ඉහල 

කරන්නාසගොඩ 

ෙමරෙංහසේ උපම 

විසජ්රත්න 
ස ොරණැමල,වරකාසගොඩ,

නෑබඩ. 

071-8277208  

034-2242068 

 

633 ඒ කනන්විල 
ගී ා අම්ත් රා 

දෙනායක 
කනන්විල,අගුරුවාස ොට. 

034-2251414   

072-3823232 

 

 

632 බි කඳන 

දකුණ 

නිමමිණි ප්රියන්ති 

විසජ්මාන්න 
සනො.64,වෑවල,සහොරණ 072-6223074 

 

616 සි 

වරකාසගොඩ 

දකුණ 

උඩුකලසේ සදොන් 

ගයාන් නලින්ද 
"රමණි",නාහමල,නෑබඩ 

077-1654352  

034-2242163 

 

650 සරමුණ  
සෙොනාලි සුරංගනි 

ඊශ්වරසේ 

අංක.346,අඟුරුවාස ොට 

පාර,බැමලපිටිය, සහොරණ 

075-6288405  

034-4924113 

 

650 බී 

බැමලපිටිය 

බුීධි නර්මදා 

විසජ්මාන්න 

254/ ක,කපමුමල උඩුව 

දකුණ,සහොරණ 
072-6436156 

 

815 නාහමල 

ප්රියාංගනි 

ෙකුන් ලා 

වීරක්සකොඩි 

නාහමල,නෑබඩ. 077-6499123 
 

648 ඒ කුඩැමල 
රත්මලසේ පාලිකා 

ජිවන්ති ප්රියදර්ශනි 

සින්සුමන 

මාව ,යාල,අගුරුවාස ොට 
071-8457842 

 

632 කඳන උතුර 
ෙංමපා ය වන්ති 

මහවත්  

සුරනි,සවන්සීසි 

ඉඩම,ඉළිඹ,සහොරණ 

 034-2264863  

077-2262144 
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637 අගුරුවාස ොට 
ෙමරෙංහසේ උපම 

විසජ්රත්න 
ස ොරණැමල,වරකාසගොඩ,

නෑබඩ. 

071-8277208  

034-2242068 

 

816 ඒ 

වරකාසගොඩ 

බටහිර 

ස බුවනසේ නමෂා 

සෙදවන්දි නිෂාජ් 

ගුණතිලක 

සින්සුමන මාව ,යාල, 

අගුරුවාස ොට 

034-2251228  

071-9734953 

 

811 ඒ පහළ 

කරන්නාසගොඩ 

වීරසිංහ මමලිකා 

මුදලිසේ තුලානි 

නයන ාරා 
15 බී, වමපිට,සහොරණ 071-4744142 

 

816 වරකාසගොඩ 

නැසගනහිර 

රත්මමසේ ෙංජීව 

ෙනත් කුමාර 

4 කණුව අෙල,මහායාල, 

අගුරුවාස ොට 

 

034-5689153  

071-7545500 

 

635 ඒ මදුරාවල 

බටහිර 

ඕපනායකසේ 

මසහේෂ් චතුරංග 

මංගලසින්පර, බැමලපිටිය 

 

034-3446465   

077-8306406 

 

635 මදුරාවල 

නැසගනහිර 

 

ඕපනායකසේ 

මසහේෂ් චතුරංග 
මංගලසින්පර, බැමලපිටිය 

034-3446465   

077-8306406 

 

815 සි ඉහළසගොඩ 

උඩුගම ලියනසේ 

සදොන් ෙමීර 

මධුෂාන්  

ගාලබැඳිසහේන,වරකාසගොඩ,

නෑබඩ 

034-2242252  

077-3221432 

 

634 මහායාල 

නැසගනහිර 

හාමපන්සදනියසේ 

කාංචනා තිලකසින් 

334/ඩී,අරඹකන්ද 

බැමලපිටිය,සහොරණ 
077-3835467 

 

815 ඒ කටුසහේන 
වන්නිආරච්චලාසේ 

සි ාරා ජයවර්ධන 
ගාලබැඳිසහේන,වරකාසගොඩ,

නෑබඩ 

034-5687667  

077-1714634 

 

634 ඒ මහායාල 

බටහිර 

හර්ෂණි ලෙන්තිකා 

මිමලෑවසේ 
හමලන,සදොඹසගොඩ,සහොර

ණ 
071-9775436 

 

636 කුඩායාල 
වාීදුවසේ අචනි 

මමකා 
වැලිකැටැමල,සහොරණ 

034-3744788  

071-1328924 
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615 බී 

කහළසගොඩ 

සකෝ කලා ෙඳමාලි 

කළුගම්පිටියසේ 

සබලිගල 

පාර,නාහමල.නෑබඩ 

 

034-5610849  

077-4480712 

 

648 

සකසෙමසහේනාව 

කානිමලසේ 

විමමකා විසනෝදනී 

විමල නිවෙ,වැලිකැටැමල 

,සහොරණ 

071-2888100  

034-2265158  

 

811 

කරන්නාසගොඩ 

වි ානසේ සදෝන 

ඉෂානි සුවන්දි 

"රමණි",නාහමල, නෑබඩ 

 

077-1654352  

034-2242163 

 

650 එෆ මාසහේන 

දකුණ 

ඩබ්ලිවි ශයාමා 

වෙන්ති 

 

සනො. 200, වැලිකැටැමල, 

සරමුණ , සහොරණ 

0718256534 

0776915753 

 

650 

ඩි.වැලිකැටැමල 

විසමසගොඩ 

ලියනසේ අසේෂා 

දිම්ක්ෂි 

සනො.304,වැලිප , 

බැමලපිටිය,සහොරණ 

 

071-9558815  

034-2266090 

 

632 ඒ ඉළිඹ 
කසුන් හෙරංග 

කුමාරසිංහ 

236 ඒ,කූඩැමල, 

අඟුරුවාස ොට 

 

034-3447159  

071-5501779 

 

650 ඒ 

බැමලපිටිය 

නැසගනහිර 

පතිරණසේ ප්රින්ේ 

ෙමිර 
සකොේවත්  පාර,   ඉළිඹ 

සහොරණ 

034-2264978  

077-1687984 

 

 

පාලි් දුවර  ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
834 ඒ,සබමලන  

නැසගනහිර 

එේ.වී.ඩී.ආර්. 

ෙමරසිංහ 

සින්මැදුර, හැඩිගමල, 

ගුරුළුබැීද. 

0712450677  

 834 බී,කපගම,. පි චන්දිමා මිය ග්රාම නිළධාන් කාර්යාලය, 

කපගම 

0719986611  

834  ක,විහාරගම එච්.ඒ.ඒ ෙමන්ති 

මිය 

ග්රාම නිළධාන් කාර්යාලය, 

විහාරගම 

0714789020  
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 834 ඩී, යකුපිටිය,  ඒ.ඩී.සක්. 

රමයල ා 

සපොලිසිය අෙල. බදුරලිය 0729320860  

 835,ලත්පදුර, එන්.ඩී. සහේමල ා අමිල, දිේසගොඩ, බදුරලිය. 0774799167  

 835 ඒ,ඉළුක්ප ,  එම.එම. 

විසජ්සිංහ 

4 සවනි සකොටෙ, 

කුරුඳුගේමානාන, බදුරලිය 

0771709421  

 835 බී, ලත්පදුර   පී.එච්.  ක. කුමාන් විහාරගම පාර,සබමලන 0713442630  

835  ක, 

මාරගහසදනිය,  

යූ.ටී. නමශානී ලක්මිණි,වත් සේවත් ,  

සබමලන 

0713441580  

836,පැළැද            ඩි.එන් සි 

අමරසෙේකර  

ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය 

පැලෑද 

0766877260  

 836 ඒ,  

සමොරපිටිය,     

ඩබ්.ඒ.ඩී. 

සින්සෙෝම 

හැඩිගමල, ගුරුළුබැීද 0712082471  

 836 

බී,සකළින්කන්ද,  

පී.වී. තිළිණි ෙැනසුම,, සකළින්කන්ද, 

අගලවත්  

0713441475  

836  ක, 

කපදසගදර 

ඊ.ඒ.ආර්. කුමාන් ගුලනවත් ,යකුපිටිය, 

සබමලන 

0713441678  

,836 

ඩී,අත්වැමස ොට 

බී.එම.ජයරත්න මිණිකන්දල, සමොරපිටිය 0718502942  

836 ඊ,පැළැද  

බටහිර,  

පී.ඒ.ඩී.ඩී. 

ලක්මාම 

සීවාල පාර,ලත්පදුර, 

බදුරලිය 

0713441896  

 836 එෆ්,ගලහිටිය සක්.වී.පී. පියුමිකා න්ලාවිල  පාර, කඹුරාවල, 

බදුරලිය 

071344194  

836 ජී,සමොරපිටිය  

දකුණ, 

ජී.එේ. දිමරුක් ෂි සනො.117,අත්කම් 

නිවෙ,මාර්ටින් වත් , 

අගලවත්  

0719828728  

836 

එච්,සමොරපිටිය 

උතුර,  

ආර්.ඩී. අම්ර කදඩුසවම,බටසහේන්යාය 

පාර, මානාන, කලවාන 

0713442105  

836 අයි, 

සකළින්කන්ද  

සක්.ඒ.ඩී.ඕ. 

ලක්ෂිකා 

සහොරකැටිය මාව , 

අත්වැමස ොට, සමොරපිටිය 

0711225353  
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836 සජ්, බාම්පාර,  අචනි මිය ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

බාම්පාර 

0715678763  

836 එම, 

සකොේගුලන, 

සමෝමකාව 

ෙචනි මිය ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

සකොේගුලන 

0783923554  

836 සක්, 

වලකඩ,සමොමකා

ව 

පී.ඒ.පී. ක ලක්මාම පහාඹුසගොඩ 

සපසදෙ,ලත්පදුර, බදුරලිය 

0713441543  

836 එම්, 

අසේසගොඩ ,  

ආර් ඩි අම්ර ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

අසේ සගොඩ 

0712656993  

836 එන්, දිගන්න, පී.එච්.පී. ප්රෙන්න රත්නපර පාර බදුරලිය 0724229797  

,837,මිදලන ,  බී.එම්. ආරච්ච සරෝහල පාර, බදුරලිය 0719960188  

837 ඒ,මිදලන 

බටහිර 

ඩබ්.එච්.සජ්. 

කුමාර 

5/4, හැඩිගමල, ගුරුළුබැීද 0713442501  

838, හැඩිගමල, සක්.ඩි චාන්දනි ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

හැඩිගමල 

0712558326   

838 ඒ,බටසහේන,  ඩී.ඒ.ටී.ශයාමන්ති 232, මාරගහසදණිය 0713441688  

839, බදුරලිය එච්.සක්.එේ. 

විසජ්රත්න 

 කලසදොල, සමොරපිටිය 0775152625  

839 ඒ,මගුර   පී.ඒ.ඩී.ටී. චතුරානි මාේඕවිට ලත්පදුර, බදුරලිය 0713441955  

839 බී,කඹුරාවල,  එේ.එම්.එෙ.්  

ගුණවර්ධන 

සදමුමාව . හැඩිගමල, 

ගුරුළුබැීද 

0711504048  

839  ක, දිේසගොඩ සක්.ඒ. චාන්දනී සදමගහවත්  පාර, 

කඹුරාවල.බදුරලිය 

0713442270  

,839 ඩී,මගුර  

නැසගනහිර,  

පී.එන්.ගුනරත්න ඉහල ඇලබඩ පාර, 

දිේසගොඩ, බදුරලිය 

0713442218  

,840,කළුගල,  ඩබ්.එේ සක් 

ගුණතිලක 

ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

කළුගල 

0718441522  

840 ඒ,පැණිගල,  සක්.ඒ. ඉසනෝකා සේරගෙ ්හන්දිය, මහ 

කළුපහන, මතුගම 

0713441854  



94 
 

840බී, 

අීදරසගොඩ ,  

එම්.එන්.දමයන්ති දිේසගොඩ, බදුරලිය 0713442138  

841එ, ආ සම  එේ.පී. ජයවීර සබොරළුසගොඩ, මතුගම 0713441839  

841 ඒ, ඉගුරුදළුව, 

සදවැමකැටිය 

එම්.එේ. ප්රශානි දික්සහේන,හැඩිගමල 

ජනපදය, බදුරලිය 

0718502959  

841 බී, 

බටසගොඩවිල ,  

ඩී. ක. විරමාරච්ච බටසගොඩවිල, හැඩිගමල 

ජනපදය, බදුරලිය 

0714975648  

841  ක, 

සබොමළුන්න,  

පි  ඹවිට ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

සබොමළුන්න 

0713441865  

842, 

සබොරළුසගොඩ,  

පි  ඹවිට ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

සබොරළුසගොඩ 

0713441865  

842 ඒ, තිනියාවල එච්.ඒ.ඩි අමාලි 

නදිශානි 

ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

තිනියාවල 

0713441689  

842 බී, 

කළුකන්දාව 

පී.එච්.පී. ප්රෙන්න 

 

 

රත්නපර පාර බදුරලිය 0724229797  

වලල්ලාවිට  ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

781 කුඩා මතුගම 
පි.වි. පෂ්පකුමාර ස්මන්  ා ගෝනමුේා  

පන්නිා 

 0718420024   

850 E පැලවත්  

බටහිර/දකුණ 

පිටිගල 

කංකානන්සේ 

සදොන් ගුණසින් 

850 ඊ,පැලවත්  බටහිර 

දකුණ 

0718122637   

850 D පැලවත්  

බටහිර/උතුර 

ඩි මාලා සෙේපාලි මින්ස්ථඒත්්  පැාඒත්්  

මුගම හරහා 

0711672515  

783 ගම්මන 

නැසගනහිර 

ගීගනසේ රංජිත් 

ලංකාතිලක 

783,ගම්මන නැසගනහිර 

,යකාරල 

 077-3141309   
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777 ඉත් පාන 

දකුණ 

සහට්ටි 

මීසදවි ානසේ 

ධර්මවර්ධන 

777, ඉත් පාන දකුණ  071-3445378   

782 පසරයිගම 

උතුර 

සහට්ටි 

මීසදවි ානසේ 

ධර්මවර්ධන 

777, ඉත් පාන දකුණ  071-3445378   

778 ඉත් පාන 

උතුර 

සහේවසේ සදොන් 

සහේමප්රියන්  

ඉත් පාන උතුර,ඉත් පාන  077-2114955   

777 C 

මාළසේ සහේන 

සහේවසේ සදොන් 

සහේමප්රියන්  

ඉත් පාන උතුර,ඉත් පාන  077-2114955   

779 හමවල 

පන්නිල 

වි ානසේ 

පෂ්පකුමාර 

780,ලූමබීදුව,  ඉත් පාන  071-8420024   

780 ලූමබීදුව 
හුලවාන්සේ 

ප්රියන්  

780,ලූමබීදුව,  ඉත් පාන 721496325   

784 කරපාගල 
ගම්මන ලියනසේ 

බන්දු 

784,කරපාගල,  යකාරල 071-6388444    

784 A සගොරකදූව ගම්මන ලියනසේ 

බන්දු 

784,කරපාගල,  යකාරල 071-6388444    

843 A ඉහා 

සහසවේෙ උතුර 

එච්. 

ස න්නසකෝන් 

79/1 බී  ා ඒදඒත්්  

මීය ගහ්ැන්න 

0715461510   

843 B යට්ටපා  

සහේන්පිට 

ජාසගොඩආරච්ච

සේ ම්වන් 

ගුණවර්ධන 

  843D කංසකොටවත්  770451922   

850 A මින්ේවත්  
සීසනත්ති මාලා 

සෙේපාලි 

850ඒ,මින්ේවත් , පැලවත්   071-1672515   

844 A සබෝ ලාව 

වළාකුළු 

ආරච්චසේ නිමම 

සප්රේමසින් 

844ඒ, සබෝ ලාව , 

මීගහ ැන්න 

071-4733239   
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850 C සගොරකදූව 

පමසලක් 

කංකානම්සේ 

කුසුම්සින් 

850 සි සගොරකදූව 

,පැලවත්  

 071-812232   

777A ඉත් පාන 

බටහිර 

පටබැඳිසේ 

චන්ද්රසින් 

777ඒ , ඉත් පාන බටහිර 071-8661043   

848 B ලිහිණියාව 

බටහිර 

හාමපන්සදනිය 

සහේවාසේ සදෝන 

නයනා ෙමන්ම  

ප්රියකාන්ති 

අතුසකෝරල 

848 බී ,ලිහිණියාව 

මහකළුපහන 

 077-9997141   

778 A මින්ේවත්  

කාලවිල 

වි ානසේ ෙඳුන් 

ලක්මාම 

වි ානසේ  

789,ගුලවිට 

උතුර,වලමලාවිට 

071-3057054  

777 B ඉත් පාන 

නැසගනහිර 

රවි කුමාර් පිටිගල ඉත් පාන නැසගනහිර, 

ඉත් පාන 

 077-9471130   

849 C 

මමවච්චසගොඩ 

ගඟබඩ 

නිමමිණී මපිකා 

ඈපා 

849 ක,මමවච්චසගොඩ,මීගහ

 ැන්න 

071-2254396   

849 මීගහ ැන්න නිමමිණී මපිකා 

ඈපා 

849 ක, මමවච්චසගොඩ, 

මීගහ ැන්න 

071-2254396   

849 B සවදවත්  

කුලේප  න්ත්රිසේ 

අසශෝකා රංජනී 

ශ්රියාල ා 

849බී,  සවදවත් , 

මීගහ ැන්න 

 072-4292970   

788 A 

මාකලන්දාව 

දකුණ 

සකොේසිංහල 

වි ානසේ ෙංජීව 

තිලකරත්න 

788  

මාකළන්දාව,වලමලාවිට 

 071-5301065    

791 B පන්නිල 

නැසගන. 

කන්නන්ගර 

සකෝරලසේ නී ා 

791බී, පන්නිල නැසගනහිර 071-8262233   

791 A පන්නිල 

දකුණ 

සීවමුණි 

අධිකාරම්සේ 

චම්පිකා ප්රොරණී 

791 පන්නිල,සගෝනමුමල 0718450477  
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848 C 

හලවමකැසම/ම

මවතුකන්ද 

පන්නිල 

වි ානසේ රවි 

ප්රභාත් 

849  ක, හලවමකැසම, 

ලිහිණියාව.  

 077-0215804   

783 A ගම්මන 

බටහිර 

ගීගනසේ රංජිත් 

ලංකාතිලක 

783,ගම්මන, නැසගනහිර 

,යකාරල 

 077-3141309  

850 B පැලවත්  

නැසගන. 

උඩුගම 

සකෝරලසේ 

නසයෝමි 

ය රන්තිකා 

850බි, පැලවත්  

නැසගනහිර 

 071-8245252 nayomiudugama@gm

ail.com 

786 උඩුගම 
ප්රනීත් නිලංග 

කන්නන්ගර 

උඩුගම, යකාරල  071-8602060 praneethkannangara

@yahoo.com 

788 මාකලන්දාව 

සකොේසිංහල 

වි ානසේ ෙංජීව 

තිලකරත්න 

788   

මාකළන්දාව,වලමලාවිට 

 071-5301065    

787 C ස ොටහ 

මුණසිංහ 

ආරච්චසේ නයනා 

කාන්ති 

787Cස ටහ,වලමලාවිට 071-9986833    

788 B 

මඟුරුමේවිල 

රතුගමසේ 

ලක්ෂිකා 

උදයාංගනී 

788බි,මඟුරුමේවිල,වලමලා

විට 

 072-3358656   

789 A ගුලවිට 

දකුණ 

ගමසේ නාලිකා 

ෙංජීවනී ගමසේ 

789 ඒ,ගුලවිට දකුණ  071-8488970   

849 A මීසදගම 

කාන්යවෙම් 

මා මවානා ගමසේ 

අනූෂා ප්රියංගනී 

849ඒ මීසදගම, 

මීගහ ැන්න 

071-1219411   

791 පන්නිල 

සීවමුණි 

අධිකාරම්සේ 

චම්පිකා ප්රොරණී 

791 පන්නිල,සගෝනමුමල 0718450477   

843 C මණ්ඩාගල 

විසජ්මුණිසේ 

 රණ පණ්ඩුක 

සෙනරත් 

843  ක 

මංඩගල,පහළසහසවේෙ 

0718332656 Tharanapanduka@gm

ail.com 

mailto:nayomiudugama@gmail.com
mailto:nayomiudugama@gmail.com
mailto:praneethkannangara@yahoo.com
mailto:praneethkannangara@yahoo.com
mailto:Tharanapanduka@gmail.com
mailto:Tharanapanduka@gmail.com
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843 I 

රසණ්පරසගොඩ 

විසජ්මුණිසේ 

 රණ පණ්ඩුක 

සෙනරත් 

843  ක 

මංඩගල,පහළසහසවේෙ 

0718332656 Tharanapanduka@gm

ail.com 

844 E 

කටුකැසම/වැමමී

සගොඩ 

මාගල 

සකොට්හච්චසේ 

නමශාධනන්ජනී 

844 ඊ 

කටුකැසම/වැමමීසගොඩ 

071-3443471   

848 A ලිහිණියාව 

නැසග. 

වීරසෙේකරසේ 

සදොන් ෙවිජය 

මන්තින්ද 

848 ඒ ලිහිණියාව  0718582349   

848 සමොරගල වීරසෙේකරසේ 

සදොන් ෙවිජය 

මන්තින්ද 

848 ඒ ලිහිණියාව  0718582349   

789 ගුලවිට උතුර ප්රනීත් නිලංග 

කන්නන්ගර 

උඩුගම,යකාරල  071-8602060 praneethkannangara

@yahoo.com 

790 ඌරසගොඩ 

නැසගන. 

වළාකුළු 

ආරච්චසේ චමිලා 

මධුෂානි 

හීදඬුවාව, ඌරසගොඩ, 

වැලිපැන්න 

 071-4334647   

790 A උතුම්ගම 

හින්යමුම 

වි ානසේ සුමිත්රා 

මධුවන්ති  

  790A උතුම්ගම,මතුගම 071-1796566   

790 B ඌරසගොඩ 

බටහිර 

සමෝදරසේ චාමිණී 

ොරංගා 

790 බී,ඌරසගොඩ 

බට,වැලිපැන්න 

0712802483   

843 D 

කංසකොටවත්  

සහේන්පිට 

ජාසගොඩආරච්ච

සේ ම්වන් 

ගුණවර්ධන 

  843D කංසකොටවත්  770451922 Amilagunawardana43

@gmail.com 

843 E තුංසදොල 

කණ්ඩලම 

කංකානම්සේ 

ෙසීශා ලක්මාලි 

හමලින්සදොල,ඉහල 

සහසවේෙ,පිටිගල 

071-7611447   

843 F වීරකන්ද 

සහේසනසගදර 

සහේවසේ සලනාලි 

මපිකා 

වීරකන්ද,ඉහළ 

සහසවේෙ,පිටිගල 

071-8965427   

mailto:Tharanapanduka@gmail.com
mailto:Tharanapanduka@gmail.com
mailto:praneethkannangara@yahoo.com
mailto:praneethkannangara@yahoo.com
mailto:Amilagunawardana43@gmail.com
mailto:Amilagunawardana43@gmail.com
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843 H 

ගුලනවත්  

සහේසනසගදර 

සහේවසේ සලනාලි 

මපිකා 

වීරකන්ද,ඉහළ 

සහසවේෙ,පිටිගල 

071-8965427   

843 G පහළ 

සහසවේෙ දකුණ 

උඩුගම 

සකෝරලසේ 

නසයෝමි 

ය රන්තිකා 

850බි,පැලවත්  

නැසගනහිර 

 071-8245252  

849 D 

සබෝසගොඩකන්ද/ 

මපැදිවල 

දිමුතු ප්රොී 

සහොරවලවි ාන 

අංක 201,සබෝසගොඩකන්ද, 

මීගහ ැන්න 

071-6691494 horawalavithana91@g

mail.com 

850 පැලවත්  
ෙඳමාලි 

සහට්ටිආරච්ච 

ග්රාමනිලධාන් කාර්යාලය 

,පැලවත්  

071-6090805   

849 E කුම්බදූව 
ෙවුමි අසේක්ෂා 

මමලවආරච්ච 

849 ඊ කුම්භදූව මීගහ ැන්න 774989353 masapeksha@gmail.c

om 

782 A පසරයිගම 

දකුණ 

සූන්සේ සදෝන 

මාසනම 

චන්ද්රසමාා 

782ඒ පසරයිගම දකුණ 713619355   

785 යකාරල 
සකෞෂලයා හිමාලි 

කන්නන්ගර 

චන්ද්රාවාෙ,යකාරල  071-7573259 Kaushalyak73@gmail.

com 

843 

ඉහළසහසවේෙ 

හසි  

ස න්නසකෝන් 

843 ඉහළ සහසවේෙ 0715461510 Thasisithu@gmail.co

m  

787 A කටුසදොර 

කන්නන්ගරසේ 

අමිල පැතුම් 

කන්නන්ගර 

787A,කටුසදොර වලමලාවිට 071-3619355 Amilapathumtd@gmai

l.com 

787 B 

වලමලාවිට දකුණ 

ජනක එදින්සිංහ මේා දගම   මීය ගහ්ැන්න 0717309100   

 
ේදොඩ් ේගොඩ ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

719 සකොසහොලාන 

දකුණ 

එම්.එච්.එන්.ටී. 

ේ සර්මතිලක  
සපොමගහ උඩුමුමල, 

සබෝම්බුවල කළු ර දකුණ 
0771514062 - 

mailto:horawalavithana91@gmail.com
mailto:horawalavithana91@gmail.com
mailto:masapeksha@gmail.com
mailto:masapeksha@gmail.com
mailto:Kaushalyak73@gmail.com
mailto:Kaushalyak73@gmail.com
mailto:Thasisithu@gmail.com
mailto:Thasisithu@gmail.com
mailto:Amilapathumtd@gmail.com
mailto:Amilapathumtd@gmail.com
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719 ඒ 

අධිකාරීසගොඩ 

ඩබ්.ඒ.  ක. 

සෙෝමරත්න    

අංක 119, වැලිතුඩුව වත් , 

ගමසගොඩ පාර, කළු ර 

දකුණ 

0715443778 - 

719 බී 

සකොසහොලාන 

උතුර 

ඩී.එම්. හංොනි 
හංොනී, මානාන, 

සකොට්ටයාසහේන, නෑබඩ. 
0716082925 - 

720 උක්වත්  
එම්.එම.ඩී. එේ. 

ධම්මික 
ෙමන් ා,සෙේරුපිට, 

සකොසහොලාන. 
0713012262 - 

721 

සබොසලොේෙගම 

පී.ඩී.ඩී.ඒ. 

සපසර්රා 

32/බී,මන්දා කණි නිවාෙ 

ෙංකීර්ණය,ශ්රී ෙමඟිපර, කුඩා 

වේකඩුව, වේකඩුව. 

0771588165 - 

722 සෙේරුපිට 

බටහිර 
එන්.ඒ. පතිරසේ  අමුසහේන, සදොඩන්සගොඩ. 0772491442 - 

722 ඒ සෙේරුපිට 

නැසගනහිර 
සජ්.ඩී.එේ. ජයලත් 

සෙේරුපිට නව ජනපදය, 

සබොසලොේෙගම, කළු ර ද: 
0722931473 - 

724 ගමසගොඩ 

නැසග: 
එච්.ජී. ජයරත්න  

ෙණෙ බැංකුව අෙල, 

 කදලවත් , සබෝම්බුවල. 
0712011862 - 

724 ඒ ගමසගොඩ 

බටහිර 

වයි.වී. ක. 

මධුවන්ති 
62, නව ජනපදය, ගමසගොඩ, 

කළු ර දකුණ 
0716267599 - 

726 

සරමුණසගොඩ, 

දකුණ  

සජ්.එච්. බී උදයානි 95/1, සහේන්සගොඩ, නෑබඩ. 0715201083 - 

726 ඒ 

සරමුණසගොඩ 

උතුර 

එච්.සක්.ජී. 

වීරතුංග  

සනො. 132, 2 අදියර, හර්මන් 

වත් , ගංඉම, සදොඩන්සගොඩ. 
0710499554 - 

728 සබෝම්බුවල 

දකුණ 

ටී.එේ.ආර්. 

ස ොටගමුව 

150/2,පාෙැම මාව , 

ඇමසහේන් කන්ද, 

සබෝම්බුවල. 

0778330507 - 

728 ඒ සබෝම්බුවල 

උතුර, නැසගනහිර 

එම්.ඩී.එෙ.්එේ. 

ආන්යනන්ද 

සනො 620/4, වමපිට, 

සබෝම්බුවල,කළු ර දකුණ 
0723622384 - 



101 
 

728 බී සබෝම්ඹුවල 

උ/මධයම  

එච්.ඩී. ක 

අම්රුීධිකා  

ශ්රි සීවානන්ද මාව , 

පසේසගොඩ, සදොඩන්සගොඩ. 
0750807901 - 

728  ක සබෝම්බුවල 

උතුර,බටහිර 

යූ.සක්.ඩී.ඒ.  

කුමාර  
හිඹුටුවිල, සදොඩන්සගොඩ. 0342281821 - 

728 ඩී සබෝම්බුවල 

දකුණ,බටහිර 
එච්. ක. සපසර්රා 

සෙත්සින්, පැළපිටියාසගොඩ, 

සදොඩන්සගොඩ. 
0717964162 - 

728 ඊ සබෝම්බුවල 

දකුණ, 

නැසගනහිර 

සක්. සප්රේමල ා 
36/4, පරණ සපො සිය 

වත් , නාසගොඩ. 
0342289626 - 

799 පහාඹුසගොඩ 

නැසග: 

සක්.ඒ.ඩී.වි.ඩබ්. 

ගුණරත්න 

විපලි',මයාගල,  

කටුගහසහේන, නවුත්තුඩුව 
0778199224 - 

 799 ඒ ඇලදූව 
යූ.සක්.ඩී.ඒ.  

කුමාර  
හිඹුටුවිල, සදොඩන්සගොඩ. 0342281821 - 

799 බී 

ගමසපොත් ාවිල 
එේ.ඒ. ෙම්පත්  6/බී, ඉඳුරුවසගොඩ, පයාගල 0719628330 - 

799  ක 

පහාඹුසගොඩ 

බටහිර 

එච්.එච්.ආර්.පී. 

කුමාර  
1/60, සදමටගහවත් , 

සදොඩන්සගොඩ. 
0779009249 - 

800 බටහිර 

සදොඩන්සගොඩ 
එම්.ඒ. උදාරත්න 

161,අදිකාරීසගොඩ,කළු ර 

දකුණ 
0777787414 aasiriudara@gmail.com  

800 ඒ 

සදොඩන්සගොඩ 

නැසගනහිර 

සක්.ඩබ්.ආර්. 

කුමාන්  

සනො.260,  2 අදියර, හර්මන් 

වත් , ගංඉම, සදොඩන්සගොඩ. 
0343309127 - 

800 බී 

ෙපගහවත්  
එම්. ඒ ශ්රියාණි 

සනො. 116, 13 පටුමඟ, 

පිලමිනාවත් , 

සදොඩන්සගොඩ. 

0716466033 - 

800  ක බටහිර 

සදොඩන්සගොඩ 

දකුණ 

සක්.ඩී.එෙ.්ආර්. 

සකො ලාවල 
සෙදවන්ම, ක මදූව වත් , 

සදොඩන්සගොඩ. 
0724626732 - 

800 ඩී බටහිර 

සදොඩන්සගොඩ 
සක්.ජී. රවීන්ද්ර  නිෙදි, සදොඩන්සගොඩ. 0342285806 - 

mailto:aasiriudara@gmail.com


102 
 

800 ඊ 

සදොඩන්සගොඩ 

බටහිර මධයම  

සක්.සක්.ඩී.කපිල තුඩුගල පාර, සදොඩන්සගොඩ. 0342285806 kapila444@gmail.com  

800 එෆ් බටහිර 

සදොඩන්සගොඩ 

වයඹ 

එච්.වී.සජ්.වෙන්  
අංක 352, ජාවිසගොඩ පාර, 

සදොඩන්සගොඩ. 
0752038600 - 

800 ජී 

නැසගනහිර 

සදොඩන්සගොඩ 

දකුණ 

එන්.එම.ඩී. 

ප්රියන්ති 
1/60, සදමටගහවත් , 

සදොඩන්සගොඩ. 
0771919504 - 

800 එච් 

නැසගනහිර,සදොඩ

න්සගොඩ උතුර   

එච්.එච්.ආර්.පී. 

කුමාර  
1/60, සදමටගහවත් , 

සදොඩන්සගොඩ. 
0779009249 - 

800 අයි 

සදොඩන්සගොඩ 

නැසගනහිර, 

මධයම 

අයි.සක්.එේ. 

ප්රියංකර                 
ගැටගහසහේන, නෑහින්න. 0777740374 - 

801 නෑහින්න  
පී.අයි.එේ. 

දිොනායක 
උඩකන්ද, සවමල , නෑබඩ. 0771544413 

indikadisanayake044@g

mail.com  

801 ඒ වඩුගම 
සක්.සක්.ඩබ්.ඒ. 

දිසන්ෂා 

සනො229,සිමවසඩ්ම 

වත් ,ලූලෑලමුමල, 

සදොඩන්සගොඩ 

0773385753 - 

807 නෑබඩ 
සක්.වී.ඒ. ක. 

කරවිට 
ෙඳමා , සදණිය, කළු ර 0772154157 - 

807 ඒ ඉහල 

නෑබඩ 
වී.එම්. මුණසිංහ  ඉහල නෑබඩ, නෑබඩ. 0342242074 - 

807 බී පහළ 

නෑබඩ 
ආර්. ඉන්ද්රානී 

122/ ක, සකොට්ටයාසහේන, 

නෑබඩ. 
0714043766 - 

807  ක නෑබඩ 

බටහිර 
සක්.ඒ.ඩී. ජයන්   සකොේපැළවත් , ස බුවන. 0722612630 - 

mailto:kapila444@gmail.com
mailto:indikadisanayake044@gmail.com
mailto:indikadisanayake044@gmail.com
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807 ඩී සවමල  එේ.ඒ. රවීන්ද්ර 

අීදගත් වත් , 

සදොඩන්සගොඩ. 

 

0728582584 - 

807 ඊ වත් සහේන 
සජ්.එන්.එම්.         

ද සිමවා 
සපොලිසිය අෙල,ස බුවන 0778332004 - 

808 තුඩුගල 

බටහිර 

අයි.සක්.එේ. 

ප්රියංකර 

කැටගහසහේන, 

නෑහින්න,සදොඩන්සගොඩ 
0777740374 - 

808 ඒ තුඩුගල 

නැසගනහිර 
එේ.ඒ. රවීන්ද්ර  

අීදගත් වත් , 

සදොඩන්සගොඩ. 
0728582584 - 

809 ස බුවන 

නැසගනහිර 
සක්.පී. චන්ද්රිකා  කඩවීදිය, ස බුවන. 0342242177 - 

809 ඒ ස ඹුවන 

බටහිර  
ජී.ඩී. චතුන්කා 

රජසේ නිවාෙ, නෑබඩ, 

කළු ර දකුණ 
0773104717 

chathurikagamlath@gm

ail.com  

810 

පැලපිටියාසගොඩ 
බී.එම. විපලනාත් 

සකොසහොලාන, කළු ර 

දකුණ 
0718582583 - 

810 ඒ 

පැලපිටියාසගොඩ 

උතුර 

පී.ඩී.එෙ.් 

නිසරෝෂනී  
සනො. 1/28, සරමුණසගොඩ, 

කළු ර දකුණ 
0715484424 - 

 
බුලත්සිංහල ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

812, සීවමුමල හතුරුසිංහ 

නන්දනී 

කුසුමල ා  
වැලිසකොටුව, සගෝවින්න 034-3304598, 

077-9620084 

 

812 ඒ, පහල 

නාරගල 

උඩු ලසේ 

ඉන්දිකා උදයංගනී ඉහල නාරගල, සගෝවින්න 
034-3304598, 

077-9620084 

 

813, සකොබව  

උතුර 

වැලිකඩ 

ආරච්චසේ කපිල 

මිලින්ද කුවින්ටෙ ්

අළුත්සහේන, ඈගමඔය, 

බුලත්සිංහල 

034-2282055  

813 ඒ, ඉහල 

නාරගල 

අමරතුංග 

ආරච්චසේ 

සෙෝමසින්  

 කන්මැටිවලකඩ, සකොබවක, 

සගෝවින්න 

034-2250532  

mailto:chathurikagamlath@gmail.com
mailto:chathurikagamlath@gmail.com
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813 බී, සකොබක, 

දකුණ  

ෙපමම මුදලිසේ 

අම්ෂිකා ජීවන්ති 
කටුසහේන සපසදෙ, 

බුලත්සිංහල 

072-2748696  

813  ක, ඉහල 

නාරගල දකුණ 

රවීන්ද්ර චම්පික 

මසනෝජ් 

ෙමරසුන්දර  

සකොබවක, සගෝවින්න 

072-9321012  

814, සගෝවින්න 

උතුර  

සහේවාවි ානසේ 

ඉසරෝෂිමා 

ප්රියදර්ශණී 
ගමසේ සපසදෙ, බුලත්සිංහල  

071-164403  

814 ඒ, රැටියල සකෝන්ගහ 

කන්කානම්සේ 

ෙමීරා කලනි 

සෙෝමසින් 

කලනි, සගෝවින්න 

034-2250104,  

077-5458213 

 

814 බී, සගෝවින්න 

දකුණ 

ලක්මා  ෙයුන් 

විසජ්තුංග  
264, සරොක්ෙයිඩ් ගාඩ්න්, 

වත්ස  කසඩ්, හමවතුර 

 

034-2283185  

817, ඉහල 

කුඩලිගම 

මහ න්තිලසේ 

සදෝන ඉසනෝකා 

හංෙමා  

විසජ්රත්න 

කටුසහේන, නාහමල, නෑබඩ 

034-2282843,  

071-8403225 

 

817 ඒ, පහල 

කුඩලිගම 

කුලේප  න්ත්රිසේ 

බුීධිකා ෙඳමා  

විජි වීර  

411, අරඹකන්ද, මහගම 
034-2245461,  

077-2714129 

 

818, 

සදයන්ගමල, 

නැසගනහිර 

වි ානසේ ෙවිනි 

සම්ාලා වි ාන  අංක 5C,  අතුර, බුලත්සිංහල 

071-1685615  

818 ඒ සදයන්ගල 

බටහිර 

සපොසමසගොඩසේ 

නිලූපා උදයංගනී 
497/2,පන්ෙල පාර, 

නැදැමප,මහගම 

077-6132557  

819 ඒ මහගම 

උතුර 

සිංගක්කුට්ටි 

ආරච්චසේ ෙමන් 

වෙන්  

ජක උදාන 

ගම්මානය,තිබ්සබොට්ටාව,බුල

ත්සිංහල 

072-9028995  

819 ඒ මහගම 

දකුණ 

රණසිංහසේ 

මධුරංකා 
පන්ෙල පාර,පහල 

කුඩලිගම,නෑබඩ 

034-2245316,  

071-2623287 
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819 බි මහගම 

නැසගනහිර 

වාීදුවසේ යමුනා 

රොංගනී 

යමුනා  කතුලසහේන 

පාර,ඈගමඔය, බුලත්සිංහල 

077-5500545  

819 සි මහගම 

බටහිර 

සබෝසේ 

ආරච්චසේ දිලූපා 

නිශාන්ති 

ජයවර්ධන 

642/4,උදටියාවල, මහගම 

072-3374472  

819 ඩි 

සබෝගහවත්  

බුලත්වත් සේ 

චතුන්කා ප්රියදර්ශනී   
233 ඉහල කුඩලිගම, නෑබඩ 

071-3252303  

819 ඊ 

සදසමෝදරවත්  

ගී කයනසේ ලක්ෂි 

සෙදවන්දි 
44,වැලිසකොටුව, සගෝවින්න 

034-2260547,  

071-4005279 

 

819 එෆ් 

සපොසමසගොඩ, 

බටහිර 

විජලමසේ නන්දා 

මාලනී සගොරකඅතුර, ඈගමඔය, 

බුලත්සිංහල 

034-2283105   

077-1643572 

 

819ජී, මුදුන රත් ැටිසේ අජිත් 

සප්රේමලාම 
කැටසපොලවත් , 

සපොසමසගොඩ, මහගම 

077-6936749  

819එච්, 

ගමසගවත්  

පාරමුමලසේ 

සදෝන රජි ා 

ෙම්මානි සපසර්රා 

ෙරසි, කුඩලිගම , නෑබඩ 
034-2244938   

072-5869360 

 

820, දියකඩුව 

නැසගනහිර 

සහේවාපතිසේ 

සුනිම 
ප්රාසීය ය  සමකම් කාර්යාලය 

පිටුපෙ, බුලත්සිංහල 

034-2282893   

077-9528583 

 

820, දියකඩුව 

බටහිර 

වීරතුංග 

ආරච්චසේ දුෂිකා 

චාමරී වීරතුංග 

කම්සබොක්කාව පාර, 

අමරසගදර, බුලත්සිංහල 

034-3345033   

071-6921726 

 

821, බුලත්සිංහල 

උතුර 

සි ාරා මධුවන්ති 

මුණසිංහ 
අංක7, මාමිනියාසගොඩැමල, 

බුලත්සිංහල 

034-2282855   

071-5218483 

 

821ඒ, සදමමැමල කළුසහේවාසේ 

නිශාන්  
අඳන්සදොල සගොඩැමල, 

බුලත්සිංහල 

034-5723609   

072-7988802 

 

821බී, 

බුලත්සිංහල දකුණ 

සුබසිංහ 

කට් ටඩිසේ 

ජින කලි 

පන්ෙම  සගොඩැමල, 

ඇමලගල, බුලත්සිංහල 

071-3141432  

821 ක, අමසගදර ශ්රීමාලි රණවක 
දියකඩුව, මහගම 034-2282299  
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821ඩී, ඈගමඔය තිබ්සබොටුසේ 

සප්රේමරත්න 
සකොබවක දකුණ, 

සකොබවක, සගෝවින්න 

034-2250881   

071-9053462 

 

821ඊ, අමසගදර 

උතුර 

මීදුම බණ්ඩාර 

සහේරත් 

මුදියන්සෙේලාසේ 

කුමාරසින් 

කැකුණමිටියල, සදමමෑමල, 

බුලත්සිංහල 

034-3447228  

821එෆ්, 

බුලත්සිංහල 

මධයම 

ටෂිකා ගංගානි 

ලියනසේ  ගමසේ සපසදෙ, බුලත්සිංහල  

034-2282150   

071-8580408 

 

821ජී, 

උඩුගලකන්ද  

රණවක 

ආරච්චසේ පියුමම 

ඉෂාර 

ලංකාරත්න, ගමවලසහේන, 

සගෝවින්න 

034-5723609   

072-7988802 

 

822ඒ. හමවතුර මධුෂානි රංකාකා 

සදොඩම්සගොඩ 
333/1, සගොයම්ගල, 

අමරසගදර, බුලත්සිංහල 

034-3447228  

822බී, දිවලකඩ සූන්යආරච්චසේ 

ලිලාන්ඩ් ප්රියනාත් 
සදහිගහවල, සකොබවක, 

සගෝවින්න 

034-2250077   

072-9246264 

 

822 ක, සබෝ සම 

ගංසගොඩ 

බමුණුසිංහ 

ආරච්චසේ මධූෂා 

ගයාත්රි බමුණුසිංහ 

295/1, මී ගහකුඹුර, 

බුලත්සිංහල 

034-4901962   

071-8250631 

 

822ඩී, යහලවත්   උඩු ලසේ සදොන් 

දයානන්ද 
 ලාකාන්, කරමදැක්ම, 

බුලත්සිංහල 

034-2282669   

072-4596360 

 

822ඊ, මීගහකුඹුර වන්නිආරච්චසේ 

ෙමන් ප්රියංකර සබෝ සමගම, බුලත්සිංහල 
034-5672424   

072-1698472 

 

822එෆ්, 

සකෝන්ගේ ැන්න 

නිශාන්  ප්රියංකර 

සකොඩිසිංහ 
කඳන්වාඩියසදනිය, අතුර, 

බුලත්සිංහල 

072-6488862  

823, යටගම්පිටිය චන් ාංගනී 

මුතුමාලි 

ලියනආරච්ච 
පිඹුර, අගලවත් , 

034-2282789   

077-1570880 

 

823ඒ, නිේගහ විරංකාකා චතුමාලි 

සහේවාසේ පාරු මවිල, බුලත්සිංහල 
077-8484686  
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824, පහල 

සවමගම 

මමලවා වඩුසේ 

චමින්ද ප්රොී 47, අතුර, බුලත්සිංහල 
034-2282789    

077-1570880 

 

824, පහල 

සවමගම 

හඳුන්සේ සදොන් 

සීශප්රිය මඩුගමල දියපරැමල, සගෝවින්න 
077-5028762  

824බී, 

බුලත්සිංහල 

පහළසේ ගාමිණී 

සින්කුමාර රූපසිංහ සකොබවක, සගෝවින්න 
034-2250016   

072-4870916 

 

824ඩී, 

 ැන්නසහේන 

ගුණමුණිසේ 

අෙංක ෙජිත් 

නිශාන්  

උදටියාවල, මහගම 

072-3374473  

824ඊ, 

බුලත්සිංහල 

නැසගනහිර 

ජයසිංහ 

ආරචචසේ 

රන්ජන් සුරංග 
ගමසේ සපසදෙ, බුලත්සිංහල  

034-2282150   

071-2573836 

 

824එෆ්, 

කරමදැක්ම 

සදහිවල ලියනසේ 

චාන්දනී 

ේවර්ණල ා 

ජනහි  මාව , බුලත්සිංහල 

072-9233069  

824ජී, 

බුලත්සිංහල 

බටහිර  

ගාමිණී 

තිලකරත්න 

මහ න්තිල 
දියකඩුව, මහගම 

034-2245939   

072-8752509 

 

824එච්, ගලසහේන සහේවසේ නන්දන 

චන්ද්රසින් 
ඉළුක්කැටිය. මහගම 

034-8852472   

072-8103496 

 

825 සමෝමකාව චත්රාමුහන්දිරම්සේ 

මං මල අජිත් 

කුමාර මුහන්දිරම් 

ගලසහේන හංදිය, 

බුලත්සිංහල 

077-9821177  

825ඒ, පරසගොඩ, 

නැසගනහිර 

අලවත්  

කංකානම්සේ 

සකෞෂලයා කුමාන් 

අලවත්  

ගමකැටිය, බුලත්සිංහල 

034-2282455   

077-9191803 

 

825 ක, පරසගොඩ, 

බ ටහිර 

පංචසවඩික්කාර

සේ ගාමිණී කුමාර 

කපිල 

නිේගහ, බුලත්සිංහල 

034-2282687  



108 
 

825බී, ගලහිටිය චත්රාමුහන්දිරම්සේ 

මං මල අජිත් 

කුමාර මුහන්දිරම් 

 

ගලසහේන හංදිය, 

බුලත්සිංහල 

077-9821177  

822 සබෝ සම උඩු ලසේ සදොන් 

දයානන්ද 
 ලාකාන්, කරමදැක්ම, 

බුලත්සිංහල 

034-2282669  

072-4596360 

 

824 ක, 

දමිපරාදුසගොඩ 

සහේවසේ නන්දන 

චන්ද්රසින් 
ඉළුක්කැටිය. මහගම 

034-8852472  

072-8103496 

 

අගලවත්තා ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

826 ඕමත්    
ඩි.පි. කුලසෙේකර 

මයා 
117, කඹුරාවල, බදුරලිය 0723610036   

826 ඒ 

ඇවන්යවත්   

සකොහිලමුමල 

ආරච්චසේ ජානකී 

මමකාන්ති මිය 

වමපිටවත් , පින්නසගොඩ, 

අගලවත් . 
0719025521 

janakiMalkanti@gmail.c

om 

826 බි ඕමත්  

නැ සග. 

ඩබ්.එච්.සි.ඩි. 

විසජ්රත්න මයා 

ඕමත්  පාර, කැකුලන්දල, 

අගලවත් . 
0713440800 

 

827 පිඹුර   

හඳුන්සගොඩ 

සකෝරාළලාසේ 

නයනා මධුෂානි 

මිය 

364/1, තින්වන්දල, පිඹුර, 

අගලවත් . 
0788362186   

827 ඒ කාන්සකොළ  

ෙමරසිංහ 

විදාසනලාසේ 

දිසමකා ලක්මිණි 

මිය 

සබෝධියකන්ද, මුලටියන, 

අගලවත් . 
0775964956   

827 බි හමඔවිට 
සක්. රනිම 

සපසර්රා මයා 

සනො:60/බි, සබ්රගම, 

අගලවත්  

0711234119 

0342243098 
  

828 ඒ හෑළඹ   

ක්රීෂා  ාරකා 

සෙදවන්දි 

හත් කසේ මිය 

ඩාර්ටන් ී මඩ් පාර, වදුරබ්බ, 

අගලවත් . 
177748532   

mailto:janakiMalkanti@gmail.com
mailto:janakiMalkanti@gmail.com
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828 බි 

සගොරක්සගොඩ 

කරන්නාසගොඩ 

මුදලිසේ දිනූෂිකා  

ජයතිලක 

සදමගහසගොඩවත් , හෑළඹ, 

අගලවත් . 

0711872829     

0342247944 
  

829 අගලවත්   

කානිගීදරසේ 

ෙමීර මධුෂංක 

ධර්මසෙේන මයා 

75/c, සේරවත්  සහේන, 

කැකුලන්දල, අගලවත් . 
771351125   

829 ඒ 

කැකුලන්දල උතුර 

සබමලන 

වි ානසේ කුෙලා 

කුමාන් රත්නවීර  

රණතිෙර, සබමලන.  
0718609941     

0342245466 
  

829  ක සබ්රගම   

වරකාවලසේ 

දිලිනි සුරංකාකා 

මිය 

43/02, කාන්සකොළ, 

අගලවත් . 

0783830624     

0342245742 
  

830 වදුරබ්බ  

සකවිටියාගල 

වි ානසේ චම්පිකා 

මිය 

‘ෙැනසුම” ඉහළකන්ද, 

අගලවත් . 

0770042081     

0342243525 
  

830 ඒ යටියන  

නැ සගනහිර 

ෙපආරච්චසේ 

අසනෝජා ජයරත්න 

මිය 

වදුරබ්බ, අගලවත් . 
0771969400     

0342249848 
  

830 බි යටියන 

බටහිර  

සබ්රගම 

වි ානසේ 

මමලිකා වි ාන 

මිය  

ශ්රී සහේමාසලෝක මාව , 

යටියන, අගලවත් . 

0773280189   

0342247927 
  

830  ක 

සබෝධියකන්ද  

වදුරබ්බ සහේවසේ 

චානක දසුන් 

විසජ්රත්න මයා 

සකවිටියාගල, සපොමගම්පල. 0713440800   

831 දාපිළිසගොඩ 

ඒ.ඩි.එන්.ඩි. 

ෙමරනායක 

සමනවිය 

අංක. 70 ෙමනල සහොරණ 

පාර කැකුලන්දල, 

අගලවත්  

0710923100 
 

832 පින්නසගොඩ  
ලියනසේ උදය 

 කර්තිරත්න මයා 

102/02, බාලිකා පාර 

මතුගම. 
0723667640   

832 ඒ මුලටියන  
එේ.ඒ.එන් 

නිලන්ති සමය 
117, කඹුරාවල, බදුරලිය. 0772488322   
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832 බි 

න්දිසරාාගම 

ඩි.පි. කුලසෙේකර 

මයා 
117, කඹුරාවල, බදුරලිය 0723610036 

 

833   කතුමසගොඩ 

කඹුරාවල 

කංකානම්සේ 

නිෙංෙලා ප්රියංකා 

සමය 

සනො.19/A, මිමලගේමුමල, 

අගලවත්  
0716472371 

nisansala.kk.Np@gmail.

com 

833 ඒ 

 කතුමසගොඩ 

දකුණ   

ඒ.ඩි.යු. ශෂි සමය 
සනො.160, කුඩා කළුපහන, 

මතුගම. 
00788163754 

 

844 රත්මසම    

කහවලසේ ජානක 

රනිම සපසර්රා 

මයා 

සනො.60/බී සබ්රගම, 

අගලවත් . 

0711234119     

0342243098 
  

844  බි රත්මසම 

නැ. 

කුඹමමුමල 

කපරාළලාසේ 

ඉෂානි අේෙරා 

ෙමරසිංහ මිය 

වරලත්පිටිය, සපොමගම්පල 0723868858 

 

844 බි රත්මසම 

වැයිසහේනසේ 

ජයන් ා කුමාන් 

වැයිසහේන මිය 

ෙමන්, සකවිටියාගල, 

සපොමගම්පල. 
0772262823   

844  ක  

සපොමගම්පල 

නැ සගනහිර 

එම්.ඩි. ට්රිලිෂියා 

සමය 
වරලත්පිටිය, සපොමගම්පල 0779867807 

 

844 ඩි 

සපොමගම්පල  

කුඹමමුමල 

කපරාළලාසේ 

ඉෂානි අේෙරා 

ෙමරසිංහ මිය 

වරලත්පිටිය, සපොමගම්පල 0723868858   

845 කුරුපිට  
උපම උදයසින් 

මයා 
සකවිටියාගල, සපොමගම්පල 0712753345 

 

846 සකවිටියාගල  

පමසලකංකානම්

සේ සදොන් 

දයාවංෙ 

විසජ්ගුණවර්ධන 

මයා 

දයාවාෙ, මිගහ ැන්න. 715625282   

mailto:nisansala.kk.Np@gmail.com
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845 ඒ 

හරන්කහප  

පමසලකංකානම්

සේ සදොන් 

දයාවංෙ 

විසජ්ගුණවර්ධන 

මයා 

දයාවාෙ, මිගහ ැන්න. 715625282 
 

846 ඒ 

දියපත්තුගම 

උපම උදයසින් 

මයා 
සකවිටියාගල, සපොමගම්පල 0712753345   

846 බී 

සකවිටියාගල 

උතුර 

වැයිසහේනසේ 

ජයන් ා කුමාන් 

වැයිසහේන මිය 

ෙමන්, සකවිටියාගල, 

සපොමගම්පල. 
0772262823 

 

847 මහ කලුපහන  

අමන්ද සකොණ්ඩ 

ආරච්චසේ සදොන් 

එසරොෂණ රංජන 

මයා 

ශ්රී සහේමාසලෝක මාව , 

යටියන, අගලවත් . 
0783945205   

847 ඒ කුඩා 

කලුපහන  

කරන්නාසගොඩ 

මුදලිසේ ප්රභාත් 

ජයතිලක මයා 

 

සදමගහසගොඩවත් , හෑළඹ, 

අගලවත් . 
0717642829   

ඉංගිරිය ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

618වගවත්  පි.ඩී.මධුෙංා 

53,බටුගම්පල. 

හදපාන්සගොඩ 0713425422 

madudarshana@gmail.co

m 

618 ඒ - 

සපෝරුවදණ්ඩ 

(බට) 

බී.ඩී.ශයාම

  කුමාන්  

52/3,  සබොරළු සගොඩ , 

සපෝරුවදණ්ඩ 0713425456   

618බි -කැකුළලිය 

ඊ.ඒ.ඩි.ඒ.සෙේනාර

ත්න (වැඩ බලන) 

03 , කැලෑ සදොල , බටුගම්පල 

, හඳපාන්සගොඩ 0718409586   

618සි -

සපෝරුවදණ්ඩ 

බටහිර 

බී.ඩී.ශයාම  

කුමාන්  

52/3.සබොරලුසගොඩ.සපෝරුව

දණ්ඩ 0713425456   

619 -ඌරුගල 

නැසගනහිර සක්..පී.මධුභාෂිණි 

253, ගසන් ැන්න.  

සපෝරුවදණ්ඩ 0713425542 

madubashinakahatapitiya

@gmail.com  

mailto:madudarshana@gmail.com
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619ඒ -නම්බාපාන 

 සක්.සක්.සප්රේමල

 ා 

1012/1  රයිගම් ජනපදය 

ඉංකාන්ය 0724810967   

619බී -ඌරුගල 

බටහිර 

එච්.පී.එම්. ක. 

නානායක්කාර පානදුඑර පාර.ඉංකාන්ය 0713425537 

milaninanayakkara28@g

mail.com  

620 -ඉංකාන්ය 

නැ සගනහිර 

ඉසරෝමිකා 

ෙසිකලා මඩකඩ.සබෝසේ,පාදුක්ක 07181201212   

620ඒ -ඉංකාන්ය 

බටහිර 

 සක්.සක්. සජ්.ඩී.

සපසර්රා 34.අරැණගම,සපෝරැවදණ්ඩ 0773679904   

620බි -

රයිගම්වත්  ආර්.සප්රේමරත්න 

53 . හසමගල , 

හඳපාන්සගොඩ 0718409586   

620සි -ඉංකාන්ය 

උතුර ඊ.ඩී.ආර්.පී.ෙම්පත් 

58/එේ,මයුරණවත් .සපෝරු

වදණ්ඩ 0718336068 edrpsampath@gmail.com  

620ඩී -නිමලගම බී.සි.කුඩාවි ාන 74 , ගුරුසගොඩ , සහොරණ 0718120068   

620ඊ -ඇදුරාගල ජි.ඩි.මීගම්මන උඩුවර , අගුරුවාස ොට 0718277329   

620එ ් ේ -

සදොඹගේකන්ද 

ඊ.ඒ.ඩී.ඒ.සෙේනාර

ත්න 03,කුකු ළාසදොල, ඉංකාන්ය 0718409586   

620ජි -මහඉංකාන්ය අයි.ඩබ්.ඩී.දර්හන 

125/20,මාසනමඋයන 

මාපටුගල,සපෝරුවදණ්ඩ 0771975767   

621 -මාපටුගල එේ.ඒ.යූ.  රංගනි 65/1,ගාමසමගම,ඉංකාන්ව 0718428775   

621ඒ -

රත්මමසගොඩ 

නැසගනහිර ටී. ක.දෙනායක 409.සදොඹගේකන්ද,ඉංකාන්ය 0770092267 

Trinalidasanayaka@gmail.

com 

621බි -

රත්මමසගොඩ 

බටහිර ඒ.ඒ.හිරන්  

68 ,සකෝන්ගහසකොටුව , 

 න්තින්මුමල , පානදුර 0712095908   

622 -

පැමපිටිසගොඩ ඩබ්.ඒ.ෙසරෝජා 

40/B , ගමසගොඩසහේන , 

  සහොරණ පාර ,හඳපාන්සගොඩ 718827310   

623 -

හදපාන්සගොඩ 

දකුණ 

සි.එේ.එම.ජය

සකොඩී 80/1, දිවුමප  , ඉංකාන්ය 714788798   
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623ඒ -

හදපාන්සගොඩ  

නැසගනහිර බී.ඒ.එන්. රංකා 

නර් නගල , 

මුණගම,සහොරණ 713426161   

623බි -

හදපාන්සගොඩ 

බටහිර    ආර්.එේ.ඩී.රණවීර 

53/ඒ 

හසමවිල,හදපාන්සගොඩ 719228825 

rsdranaweera8@mail.co

m 

624 -බටුගම්පල 

එම්.එම.ඒ.සර්ණු

කා 

73/4,හාන්දුපැමසපොල, කුඩා 

උඩුව 713425443   

624ඒ -

කැකුළාසදොල 

ආර්.එේ.ඩී.රණවීර

(වැ.බ) 

53 ඒ,හසමවිල 

,හඳපාන්සගොඩ 719228825   

625 -අරකාවිල 

ඩබ්.ඩබ්. ක.ය සරෝ

මාලා 

175/10 , 3 වන පටුමග 

,එමේසමෝර් , ඉංකාන්ය 713426003   

625ඒ -

සමසන්න්ගම 

අයි.ඩබ්.එන්.අම්

රාධා 

21/A , පැමපිටිසගොඩ , 

සපෝරුවදණ්ඩ 713425391   

  626 -කදනපිටිය                                                 

සලොකුවි ානසේ 

බුීධි චන් න 

40/0 , සකේසහේන , 

මාපටුගල , සපෝරුවදණ්ඩ 713422538   

626ඒ -

සකොට්ටියාවත්  එම්.ඒ.එන්.ෙංජීව 104/02 ,කුරණ , 726684070   

627 -කුරණ දකුණ එේ.ඩී.ලියනසේ 

සිසිල , සබොරලුසගොඩ , 

සපෝරුවදණ්ඩ 773682804   

627ඒ -සකොටිගල 

එම්.එම්.මමෂා 

ලක්මී ඇඳුරගල හන්දිය, ඉංකාන්ය 712573923 

madeeshalakmie@gmail.c

om 

627බී -කුරණ 

උතුර 

එේ.ඒ.එම්.චාන  

ෙමරආරච්ච 

134/6 , සමසන්න්ගම 

,හඳපාන්සගොඩ 716506367 

samaraachchichanaka@g

mail.com  

ේහොරණ ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

604 

පලන්සනොරුව 

සක්.එම.එෙ.්ඩී.කරඳ

න මයා  

207/ඒ/1, බී.ඩී.එම. 

ගුණසෙේකර මාව , මුණගම, 

සහොරණ. 

034-3949940 

- 

mailto:rsdranaweera8@mail.com
mailto:rsdranaweera8@mail.com
mailto:madeeshalakmie@gmail.com
mailto:madeeshalakmie@gmail.com
mailto:samaraachchichanaka@gmail.com
mailto:samaraachchichanaka@gmail.com
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606 බි 

සගොඩිගමුව 

නැ.(වැ.බ.) 

එච්.ඩී.ඒ.යූ.සින්වර්ධ

න 

121/ ක,ෙමකා මාව , 

පලන්සනොරුව, සගෝනපල 
077-9850871 

 

604ඒ 

සකෝරලඉම 

බී.ඒ.එසනෝකා 

ප්රියදර්ශනී මිය  

178 ඒ,තිබ්සබොටුසගොඩ, 

සපොකුණුවිට, සහොරණ. 
034-3449389 

- 

605 ඔලසබොඩුව 

දකුණ  

එච්.ඩී.ඒ.යූ.සින්වර්ධ

න 

121/ ක,ෙමකා මාව , 

පලන්සනොරුව, සගෝනපල 
077-9850871 

- 

605ඒ 

ඔලසබොඩුව නැ. 

සක්.එම.සජ්. 

මධුෂාණි මිය 

සනො:591/ඒ/1, සපොමවත් , 

මිමලෑව 
072-4692834 

- 

605බී 

ඔලසබොඩුව 

උතුර 

යූ.ඩී.රමයල ා 

සමනවිය 

144 ඔලසබොඩුව, සගෝනපල 

හන්දිය. 
034-5675957 

- 

606ඒ 

වැමමිමල  

ඒ.එේ.වන්නිආරච්ච 

මිය 

දමිත් විලා, අන්නාසිගල 

සහේන, කුඹුක 

නැසග.,සගෝනපල හන්දිය  

072-8236749 

- 

607 කුඹුක 

නැසගනහිර 

ඊ.වි.එම.මං මලා 

මධුෂානි මිය 

සනො:48, වවුලගල, මූණගම, 

සහොරණ 
077-7809158 

- 

607ඒ කුඹුක 

බටහිර 

එේ.ජී. මාන් පීන්ේ 

මිය 

“රුසිරු සෙවන ” 11, සනො: 

340, කුඹුකවත් , සගෝනපල 

හන්දිය. 

071-8403265 

- 

607බී කුඹුක 

දකුණ 

සජ්.සක්.ඩී.එේ.ගය

නා මිය  

සනො.158ඒ/4,කුඹුක 

දකුණ,සගෝනපල හන්දිය 
077-8718933 

- 

607 ක කුඹුක 

උතුර 

සක්.සක්.වීරසකෝන් 

මිය. 

99 ඩඩ්ලි සෙේනානායක 

මාව , බණ්ඩාරගම. 

038-2290122 

0775276144 

- 

608 

සපොකුණුවිට 

ඩි.එම්. ලක්ෂාණි 

ප්රභාගයා  ලසෙේන 

සමය 

102/ඒ, නාගෙ පාර, 

කසන්වල, සපොකුණුවිට 
077-6090523 

- 

609 කසන්වල පී.ඊ. ක.සපසර්රා මිය 
11 පටු මග, පාන්තිය වත් , 

මූණගම 
071-9737182 

- 
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609ඒ 

සහේසනගම 

ඉන්දු නදි දෙනායක 

සමය 

17/ඒ, විසජ්රත්න මාව , 

කසන්වල, සපොකුණුවිට 
071-2016675 

 

610 කුළුපන 
ඉන්දු නදි දෙනායක 

සමය 

17/ඒ, විසජ්රත්න මාව , 

කසන්වල, සපොකුණුවිට 
071-2016675 

- 

610ඒ 

අරමනාසගොමල 

සක්.සප්රේමලාම 

සපසර්රා මයා 

552 ගමඒදඩුසගොඩ, 

සහොරණ.  
077-2185384 

- 

610 බී 

වැරැමලසහේන 

ඒ.ඒ.එන්.එම්.පී.ෙම

රතුංග මිය 
පාදුක්ක පාර, සහොරණ 077-7813422 

- 

611 බටුවිට 

උතුර 

එච්.එන්.සජ්. ක.ප්රනා

න්දු මයා 

වත්ස කසඩ් හංදිය, 

කහටපිටිය, කනන්විල, 

සහොරණ 

072-5973438 

- 

611ඒ මීමන 
හිරුණි ෙංමපනි 

 අසබ්සෙේකර සමය 

ඇලපාර, සහේසන්ගම, 

සපොකුණුවිට 
071-5189475 

- 

611 බී බටුවිට 

දකුණ  

සක්.වයි.එන්.සුභසිං

හ මිය 

මහ උඩුව, කුඩා උඩුව, 

සහොරණ 
078-3627441 

- 

612 කහටපිටිය 
ඩී.එම.රමණී 

අසබ්සිංහ මිය 

බටුවිට පාර, කනන්විල 

සහොරණ. 
077-2323316 

- 

612ඒ කනන්විල 

උතුර 

ඩී.එම්.සක්.දිොනාය

ක මිය 
කනන්විල, සහොරණ 077-8374180 

- 

612බී පන්නිල 
ඩී.එම.පී.ෙමන්  

මයා 

අංක 12 සහොරකැටිය 

කුඩාඋඩුව. 
077-3719629 

- 

612 ක කනන්විල 

දකුණ 
ටී.එේ.ෙදුන්ම  මිය 

194ඒ, කබමලාසගොඩ 

සහොරණ 
071-2461172 

- 

613  ලගල 

උතුර 

එම්.එන්.ප්රභාධි 

සමනවිය 

හුණුසකොටුව පාර, 

කහටපිටිය, 

කනන්විල,සහොරණ 

071-1789044 

- 

613ඒ  ලගල 

දකුණ 
වී. ක.කුමුදුනී මිය 

ශ්රී ධම්මර න මාව , ලගල 

දකුණ, සගෝනපල හන්දිය. 
034-4920518 

- 
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613බී  ලගල 

බටහිර 

පි.ඒ.සුමිත් ජයලත් 

මයා 

සනො:54/1, පන්නිම කන්ද, 

කනන්විල, සහොරණ 
077-1042000 

- 

613 ක  ලගල 

නැසගනහිර 

ඩබ්.සි ාරා 

මධුවන්ති සමය 

364/1,මින්ේවත්  පාර, 

මිමලෑව 
078-2428182 

- 

614  උතුරු 

උඩුව 

ඩබ්:ඩි.ආර්.ලක්මාම 

වාීදුවසේ මයා 

සනො:62, 17 පටුමඟ, 

දික්සහේනපර, සහොරණ 
077-6289170 

- 

614 ඒ දකුණු 

උඩුව 
ඩබ්.බි.පෂ්පමාලි මිය 

විජය, සනො:20,කඳන උතුර,  

සහොරණ 
071-2822299 

- 

614 බී මහඋඩුව  
වයි.ජී.එේ.විජයකුමා

ර මයා 
මින්ේවත් , මිමලෑව 

034-2254094 

071-4427930 

- 

614  ක කුඩා 

උඩුව ඩී.ඇපාසිංහ 

ෙහන්පර,බැමලපිටිය 

සහොරණ  
071-8151978 

- 

615 සහොරණ 

උතුර 

ජී.ඩී.ෙම්පත් මයා 233,උතුරු උඩුව, කුඩා 

උඩුව, සහොරණ 
077-8248817 

- 

615ඒ සහොරණ 

දකුණ 

එච්.එන්.ආර්.කරු

ණාතිලක මයා 

89 ඒ,අඹගේහංදිය, 

මීවනපලාන, සහොරණ 
077-4920878 

- 

615බී මාසහේන 
ඩබ්.ඩී.පී.ඒ.ඉන්ද්රකු

මාර මයා. 

විජයරත්න මාව ,කසන්වල, 

සහොරණ. 
071-8205501 

- 

615 ක 

ගමඒදඩුසගොඩ එච්. ක.වනිගතුංග මිය 
348 කමකඩුව,සහොරණ 

034-2262936 - 

072-8581598 

615ඩී 

හමස ොටියාවත්

  

එච්.ඒ.ටී.රංජිත් මයා 

“මපානි” හෑගමල පාර, 

සහොරණ. 

034-2262109 

- 

615එේ වෑවල  

බටහිර(වැ.බ.) 
077-5495590 

615ඊ සහොරණ 

නැසගනහිර 

ඩබ්.ඩබ්.සලොකුපතිර

සේ මයා අංක 02, නිවාෙ සයෝජනා 

රම ය,බැමලපිටිය, සහොරණ 
077-4040400 

- 

606 සගොඩිගමුව 

බටහිර(වැ.බ.) 
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615ජී වෑවල  

නැසගනහිර පී.ටී.ඉන්ද්රසිංහ  මයා 
සනො.331, වෑවල, සහොරණ 077-6251890 

- 

616 මුණගම 

බටහිර 

 ක.එේ.ලියනසේ 

සමනවිය 

184, මීවනපලාන, සහොරණ 072-9610591 

- 

616 සි මුණගම 

නැසග..(වැබ.) 

616ඒ 

ඕවිටියාගල 

එම්.ඩී.සක්.සහේමචන්

දු සමනවිය 
65,අත්කම් 

නිවාෙ,අරමනාසගොමල,සහො

රණ 

077-2411800 

- 

616බී 

දික්සහේනගම 

එේ.ඩි.ලක්මාලි 

සුජානි කරුණාරත්න 

සමය 

සනො:338, දික්සහේනපර, 

මූණගම, සහොරණ 
071-7242042     

- 

616 ක 

නර් නගල(වැ.

බ.) 

616ඊමිසදමලමු

ලසහේන 
සක්.ඒ.ජී.පී.සූන්යසෙේ

න මයා 

23,අරුණගම,සපෝරුවදණ්ඩ 
071-8480240 

- 

 077-2610828 

617 

මීවනපලාන නැ.  
එච්.ඒ.රංජනී  ෑලිේ 

මිය 

173,2 අදියර, 

5දික්සහේනපර,මුණගම, 

සහොරණ 

034-2264728 

- 

617බීමීවනපලා

නබටහිර 
ඕ.එේ.රත්මාලි 

සපසර්රා සමය 

364, 2 පටුමඟ, දික්සහේනපර, 

සහොරණ 
072-3277071 

- 

617 ක 

 කන්ගලසහේන 

සක්.හසින් ා 

උදයාංගනි මිය 

සනො:108, ඉසුරු විමන, 

මූණගම, සහොරණ 
072-3655596 

- 

628 පහල 

මිමලෑව දකුණ 

ඊ.ඒ.එන්.අේෙරා මිය 295, සෙේනානී, මිමලෑව, 

සහොරණ 
072-6508056 

- 

628ඒ ඉහල 

මිමලෑව උතුර 

රූපා අමරනායක 

මිය 
අඩවිය, උතුරු උඩුව,කුඩා 

උඩුව 

034-3303196  
- 

 071-3423396 
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628බී 

සකොටිගම්සගොඩ 

සක්.යු. ප්රොදිකා මිය 142,සබෝධිමාව , 

කුඹුකවත් , සගෝනපල 
077- 4043050 

- 

628 ක පහල 

මිමලෑවඋ  

ගාමිණී ගුණරත්න 

මයා 470, පානදුර පාර, සහොරණ. 
072-8316958 

- 

 077-0539342 

628ඩී ඉහල 

මිමලෑව ද. 

පී.ඒ.එෙ.්එරංගා මිය 
30,  කසදමපිටිය,මිමලෑව 071-3423403 

- 

629 

 කසදමපිටිය  

ඩී.එම.ෙරත් 

ධර්මසින් මයා 

සගොසරොක්සගොඩ,මිමලෑව. 

011-2858934 
- 

630ඒ 

සගොසරොක්සගොඩ 

(වැ.බ.) 

077-1478926 

630 දඔර 
ජි.ඩි.මා රආරච්ච 

මයා 

අංක 45,ඉළිඹ හන්දිය, 

සහොරණ 
071-4615783 

- 

631 

හාන්දුපැමසපොල 

අමෂා නිසක්ෂලා 

වීරසකෝන් සමය 
සනො:61ඒ, පහුවල, දඹර 077-1997979 

- 

 මීවන පලාන,  සහොරණ 071-3424871 

ප්රසූ  නිවාඩු 

ලබා සගන ඇ . 

සජ්.ඒ.පි.සටක්ලා 

මිය 

253, “රුවන්” සකෝපිවත් , 

සගෝනපල 
071-7139838 

- 

ප්රසූ  නිවාඩු 

ලබා සගන ඇ . 

සුසේෙලා කුලසූන්ය 

මිය 

ඉළඹ හන්දිය, රත්නපර පාර, 

සහොරණ 
077-7495999 

- 

ප්රසූ  නිවාඩු 

ලබා සගන ඇ . 

පී.එන්.පි.ගී මාලි 

මිය 

සෆොන්සෙේකා මාව , 

සකසෙමගමුව, හමස ොට 
077-1997979 

- 

ප්රසූ  නිවාඩු 

ලබා සගන ඇ . 

යූ.එේ.පත්තුසද 

ආරච්ච මිය 

වනමීකන්ද පාර, 

නැසගනහිර කුඹුක, 

සගෝනපල හන්දිය 

077-0612878 

- 

 මතුගම ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

771-සබොන්දුපිටිය N.H.බීසදවි ාන 
පාෙල 
අෙල,වඩවල,වැලිපැන්න 

075-7282186 
 

771ඒ 
කැේසපටියාගහල
න්ද 

N.H.බීසදවි ාන 
පාෙල 
අෙල,වඩවල,වැලිපැන්න 

075-7282186 
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771 බී -
 මගේසගොඩ 

සක්.ඩි.චූලනි 
පබෙරා 

35,ධර්මපාලගම,මතුගම 077-0426017 
 

772 - ඉදිගේතුඩුව එම්.ආර් චන්දලාම 
මදුවැමසකොටුන්න, කාලවිල, 
සබ්රුවල 

0717642942 
 

797  කරන්තිඩිය එම්.ආර් චන්දලාම 
මදුවැමසකොටුන්න, කාලවිල, 
සබ්රුවල 

0717642942 
 

772 A 
වරකාසගොමල 

සජ්.සක්.ජි එරංග සනො:238 බි, ගුරුදල, මතුගම 0711338484 
 

772/B"ම්ගගහල
න්ද 

සක්.වි.මපිකා 
රත්න,සලවිවන්දූව,වැලිපැන්
න 

072-9110854 
 

773,කුරුදිේපිට 
සජ්.සජ්.එේ.සි.ජය
සිංහ 

කුරුදිේපිට පාර, ගමවත්  
වලසගදර 

034-3309584 
 

773A, වලසගදර 
දකුණ 

එම්.ඩි.ඩි.චාමන් 
"සප්රේමකාන්" 
කටුවාලසගොඩ,වැමපැන්න 

034-2243772 

 

774 වලගදර උතුර 
K.W.T.C.කරුණාර
ත්න 

ොරානන්ද 
මාව ,සබෝපිටිය,මතුගම 

071-3915363 
 

774A - ගමමත්  
යුඑන් 
සෙන්දනායක 

29 මහවත්  හංදිය 
වැලිපැන්න 

0714458089 
 

774 B, සහේන්පිට ටි.සක් විසජ්සිංහ මැටියමුමල ගමමත්  0779968280 
 

798 ඒ 
සකොලැහකඩ 

ටි.සක් විසජ්සිංහ මැටියමුමල ගමමත්  0779968280 
 

775,මීගම හෙන්ති චන්දිමා 
04 සගෝවින්දාගම, පාසගොඩ 
සබ්රුවල 

071-4458036 
 

775 A,සදෝසගොඩ සජ්.සක්.ජි.එරංග සනො.238 B,ගුරුකුල මතුගම 071-1338484 
 

776 ආඥාවල 
ඩි.ඒ.පි.එම් 
කුලරත්න 

 මගේසගොඩ දර්ගා නගරය 0719733116 
 

776 A,ලීදුව 
ඩබ්.ඩබ්.හෙන්ති 
චන්දිමා 

සනො.04,සගෝවින්දගම, 
පාසගොඩ,සබ්රුවල 

071-4458036 
 

792 සලදවන්දූව 
නැසගනහිර 

ඩි.උඩුගමසකෝරාළ 48/5 ගාමිණි මාව ,මතුගම 034-2247605 
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792 B,සලදවන්දුව 
උතුර 

සක්.ජි.පි රමයල ා 
 170 බි, පාෙම හංදිය , 
වැලිපැමන 

0714458097 

 

793/වැලිපැන්න 
බටහිර 

ජි.එන්.ඩි.පි. 
සෆොන්සෙේකා 

"හිසරෝෂනි" 
ලිහිනියාව,මීගහ ැන්න 

075-2012676 
 

793 A, 
නැසගනහිර 
වැලිපැන්න/දකුණ 

ජි.එන්.ඩි.පි. 
සෆොන්සෙේකා 

"හිසරෝෂනි" 
ලිහිනියාව,මීගහ ැන්න 

075-2012676 

 

793බී,වැලිපැන්න 
නැ/උතුර 

ඩි.ඩි චාමන් 
සප්රේමකාන් කටුවාලසගොඩ, 
වැලිපැන්න 

0710133788 
 

793/C දිේපිට 
එම.ඩි.වයි 
රත්නල ා 

සදොලසගදර සලදවන්දුව , 
වැලිපැන්න 

0714458082 
 

793 D,මඩවල 
ඩී.එම.නාසගොඩ 
වි ාන 

ගමකැටිමුමල,දික්සහේන,සදො
ඩංසගොඩ 

071-1933219 
 

794 - සහොරවල 
ආර්.ඒ.සක්.පි.සහේෂා
ණි 

සහේවාසගොඩ පාර, ඕවිටිගල, 
මතුගම 

076-535035 
 

794 A, 
සහොරවල/උතුර 

පී.පී.තුඩුගලසේ 
සනො.140, මීසදසගදර පාර, 
මතුගම 

077-5215432 
 

794 B, සහොරවල, 
නැසගනහිර 

ඩබ්.ටී.චමිලා 
ලක්මිණි 

මුතුවාවත් , සහොරවල, 
වැලිපැන්න 

071-6067514 
 

794 C, සහොරවල, 
බටහිර 

ඩි.ජි.මමකාන්තිවිම
ලසෙේන 

මානාන,සහොරවල, 
වැලිපැන්න 

034-2243658 
 

795 - ඕවිටිගල බි.ඩි.එෙ.්ජයරත්න 
අංක.03, වැඩමුේසහේන, 
කාලවිල,සබ්රුවල 

077-4028395 
 

795 A, බදුගම බි.ඩි.එෙ.්ජයරත්න 
අංක.03, වැඩමුේසහේන, 
කාලවිල,සබ්රුවල 

077-4028395 
 

795 B,ෙදසින්ගම පි.සක්.ජයතිලක  විදානවත් ,බදුගම,මතුගම 071-8245315 
 

795 A, බදුගම නව 
ජනපදය 

බි.ඩි.  සුනිම 
ජයරත්න 

සනො. සත්  වාන කාලවිල 
සබ්රුවල 077-4028395 

 

796 නවුත්තුඩුව 
සජ්.ඒ.ඩි.එම්.ප්රියදර්
ශනී 

177/C, නවුත්තුඩුව 071-4169525 
 

796 A, 
අළුත්ගම්සගොඩ 

එේ.ඩි.ස වරේසප
රුම 

ටවුන්වත්  පාර, 
වෑත් ෑව,මතුගම 

071-8348155  
034-3441208 
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අංක 797 - 
කීරන්තිඩිය 

එමි.ආර්. චන්ද්රලාම 
මදුවැමසකොටුන්න, කාලවිල 
සබ්රුවල  0717642922 

 

797 A, 
පේෙලමුමල 

සජ්.ඩි.ඒ.සි.ජයලත්
ආරච්ච 

නිෙංෙලා' අීදරවත්  

කාලවිල, සබ්රුවල 
071-4458046 

 

798,සකොටසගදර 
සක්.බි.මසනෝන් 
මංගලිකා 

136, එසගොඩවත්  

පේෙලමුමල, කාලවිල 
071-5872357 

 

798A,සකොලැහැක
ඩ 

සජ්.ඒ.ඩි.එම්.ප්රියදර්
ශනී 177/C, නවුත්තුඩුව 071-4169525 

 

802,සබෝපිටිය 
නැසගනහිර 

ජි.ආර්.පි.ඉහලගම අංක.177.සබෝගහවත් ,සබෝ
පිටිය මතුගම 

071-3438112 
 

802 A, සබෝපිටිය 
බටහිර 

එම.සජ් විසමසගොඩ 
ප්රියමාලි, විසමසගොඩ 
, මතුගම 071-1246760 

 

802 
B,යටසදොලවත්  
බටහිර 

ඊ.ඒ.ඒ.එච්.එදින්සිං
හ 

 'නායක නිවෙ' 
සෙන්දනායක මාව ,මතුගම 

071-8470175 

 

802 C දියගල මසනෝන් මංගලිකා 
 'නායක නිවෙ' 
සෙන්දනායක මාව ,මතුගම 

071-8470175 

 

802/D,යටසදොලව
ත්  නැසගනහිර 

ඒ.එන්.එන්.සපසර්
රා 

279/6/A,කළු ර 
පාර,පාන්නිය මතුගම 

034-3340908 
077-5840867 

 

802/E,  බරුවිට 
සක්.එච්.සෙන්දනා
යක 

ෙඳකා සෙන්දනායක මාව , 
මතුගම 

034-2243748 
071-4968620 

 

803,නාරවිල 
ඩබ්.එඒ.එන්.එන්.ගු
ණතිලක 

ගුරු නිවෙ,ගුරුෙල,මතුගම 071-2306748 
 

803 A,සහේසනගම එච්.එම්.පි. ද සිමවා 
සපොකුණඅෙල, සහේසන්ගම 
මතුගම 

0770389587 
 

804 පාන්තිය ඩබ්.එේ කුමාන්  
86/7 , පැෂන් වත්  
යටසදොලවත් ,  

0713433970 
 

804 A, 
වැලිමානාන 

ඩබ්.එේ කුමාන්  
86/7 , පැෂන් වත්  
යටසදොලවත් ,  

0713433970 
 

805 මතුගම 
නැසගනහිර 

එේ.ඩි.ඒ.කුමාර 
ෙනත් සෙවන' විමසලසගොඩ 

පාර,වලසගදර 

උතුර,වලසගදර 

077-9180010  
034-2274331 

 



122 
 

805 
A,මතුගම,බටහිර 

සජ්.ඒ.ජයසිංහ 
 'නසවෝදය අෙල' අගලවත්  

පාර, මතුගම 
072-8390477 

 

805 B, 
මතුගම,උතුර 

සක්.සක්.ඩි.ඩි.පි.කු
ලතුංග 

ගුරුසගොඩැමල, 
නවුත්තුඩුව,මතුගම 

077-4240520  
034-2240144 

 

805 C, 
මතුගම,දකුණ 

ඩබ්.ධම්මිකා 
මාසනම 

ගලබඩසගදරවත් ,ඕවිටිගල

,මතුගම 
071-7943779 

 

805 ඩි වෑත් ෑව 
ඩබ්.ඒ.එේ.සප්රේමරත්
න 

සවසමසගවත් ,පැලවත්  
034-2284363  
071-4458079 

 

805/E,යට්සටෝවිට 
සක්.ඩබ්.බි.ඒ 
කරවිල 

සි සෙෝමපාල මාව  , 
සබෝපිටිය, මතුගම 

0766462554 
 

806 ඉීදසගොඩ, 
නැසගනහිර 

එච්.ඩි.ටී.උදයංගනී 201,කඩව ,මතුගම 071-9828388 
 

806 A, ඉී.බටහිර 
ආර්.එම්.සුලාන් 
සීවිකා 

ගමවලපාර,වෑත් ෑව,මතුගම 071-8889711 
 

806 B,හින්කැටිය එේ.සක්.අමරසිංහ ෙමන්'හින්වැීදල,නවුත්තුඩුව 071-8245134 
 

806  ක ගුරුසදොල 
ඒ.ටි.ස වරේසපරු
ම 

සනො.48,යටසදොලවත් ,මතු
ගම 

071-4458005 
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ඇමුණුම 04 

ත්රිවිධ් හමුදාේද, ේපොලිසිේේ හා මුදවා ගැනීේම් කණ්ඩායම් රම්බ් ධ් කර ගතාහැකි නිළධ්ාරි්  
 

කඵ ර දිේත්රික්කසේ සපොලිේ ේථාන පිළිබඳ ස ොරතුරු 

තානතුර නම කාර්යාල දු. අංකය ජංගම දු. අංකය 
නිසයෝජය 
සපොලිේපති (කළු ර 
දිේත්රික්කය) 

ජි.සක් සපසර්රා 0342238433 0718591031 

සජයෂ්ඨ සපොලිේ 
අධිකාන් කළු ර 
සකොට්ඨාශය 

උපම නිමමිණි 
ආන්යරත්න 

0342222228 0718591688 

සජයෂ්ඨ සපොලිේ 
අධිකාන් පානදුර 
සකොට්ඨාශය 

ආර්.එම්.එෙ.්එේ.බි 
රත්නායක 

0382232227 0718591674 

ෙහකාර සපොලිේ 
අධිකාන් කළු ර 

කපිල සප්රේමදාෙ 0342222733 0718591690 

අධයක්ෂ සපොලිෙ ්
අභයාෙ විදයාලය 

එච්.ඒ.එන්.සක්. දමයන්  
විසජ්ශ්රි 

0342222364 0718591935 
0716830430 

ෙහකාර සපොලිේ 
අධිකාන්, විසශේෂ 
කාර්ය බලකාය   

එේ.ඒ.ඩබ්.බි දවුලගල 0342222387 0718592306 

ේපොලිර් ර්ථාන ේපොලිර් ර්ථානාධිපතිේේ 

නම 
ේපොලිර් ර්ථානාධිපතිේේ 

දුරකථන අංකය 
ේපොලිර් 

ර්ථානේේ 

දුරකථන අංකය 
කළු ර දකුණ ඩබ්.බි.එම්.සි.පි ෙම්පත් 

බණ්ඩාර 
0718591691 0342222226/2/3 

කළු ර උතුර ඩබ්.අයි වීරසිංහ 0718591695 0342237841 
තිනියාවල එන් රාජපක්ෂ 0718591707 0913783119 
පානදුර උතුර ටි.බි පමලියගුරුසේ 0718591678 0382297804 
පානදුර දකුණ  ක අයි තුෂාර සිමවා 0718591677 0382232576 
පිංවත්  නිශාන් කුමාර 0718233900 0382240020 
වාීදුව ජනකාන්  සිමවා 0718591679 0382284855 
සබ්රුවල ආර්.එම්.ඩි. රාජපක්ෂ 0718591699 0342279966 
සමොරගමල  ක.ඒ. සින්මාන්න 0717708810 0342276049 
අළුත්ගම ආර්.පි.ජි. අරුණ ජයම්පති 

රණසිංහ 
0774848333 0342275222 

පයාගල ජනක වි ානසේ  0718591694 0342222750 
අගුරුවාස ොට අයි.ජි.සක් ඇපලසකොටුව 0777117610 0342251344 
ඉංකාන්ය බි.සක් ෙංජිව 0718591686 0342269222 
බණ්ඩාරගම 
 

මසහේන්ද්ර සපසර්රා 0718591681 0372293922 

බදුරලිය යු.සක්.ඩි.ඩි.පි.එම 
උඩවත්  

0718591705 0342244422 

මීගහ ැන්න ඩි.සි සගොඩසේ 0718591706 0342284022 
සහොරණ ප්රෙන්න වැමසපොල 0718591685 0342261222 
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සමොරගහසහේන ඩබ්.සි.පි. කුමාර 0718591687 0342254524 
මතුගම චන්ද්ර පත්මලාම 0718591701 0342248120 
වැලිපැන්න රාජමන්ත්රි 0718591698 0342274423 
සදොඩන්සගොඩ චාමර සිමවා 0718010714 0342281622 
ස බුවන යු. අරුලානන්දම් 0778860626/0718591703 0342242122 
බුලත්සිංහල එච්.ඒ සප්රේමලාම 0716849249 0342283122 
මිමලනිය එන්.පි ලිහිනියගුල 0718591683 0342252222 

 
යුධ් හමුදා නිලධ්ාරී්  

582 බලේර නා මූලර්ථානය බුර්ර - ගාල්ල 
 නතුර         නම කාර්යාල දුරකථන  

අංකය 
 ජංගම  දුරකථන අංකය 

බලසෙේනාධිපති බ්රිසේඩියර් ඩීජී 
සහේවසේ ආර්එේපී  

0113144202 0766907124 

9 ගැසහේබ - 
අණසදන නිළධාන් 

ලුති න් කර්නම 
එම්ඒඩීපී මාපලගම 
පීඑේ ක 

0263266218 0766907444 

යුධ් හමුදා කඳුරර, නල්ලුු ව, පානදුර 

අනසදණ නිළධාන් ලුති න් කර්නම පීඑම් 
විසජ්සුන්ය 

0382244322 0765303529 

යුධ් හමුදා කඳුරර, ේදොඹේගොඩ, ේහොරණ 

සෙේනාවිධායක බ්රිසේඩියර් සජ්ඒඩිපි 
ජලයතිලක යුඑේපි 
ඒටිඕ 

0342251927 0766907573 

යුධ් හමුදා කඳුරර, පිටිගල පාර, පැලවත්තා  

මධයේථාන 
සෙේනාවිධායක 

කර්නම සක්සි 
ධර්මසෙේන ආර්එේපි 

0342284271 0765303494 

ගුව්  හමුදා කඳුරර, කටුකුු ් ද, කළුතාර  

අණසදන නිළධාන් බලගණ කපි න් 
වීඒබිසි බාලසුන්ය 

0342222308 0772229156 

නාවික හමුදා ක ඳුරර,  කළුතාර 

අණසදන නිළධාන් ලුති න් ඩබ්එම්පිබි 
විසජ්බාහු  

0113818200 0763155271 

නාවික හමුදා කඳුරර, ේේු වල 

වැ:බ: නිළධාන් ෙැරයන් ධර්මප්රිය 0343942238 0788542710 

විේශ් ෂ කාර්ය බලකා කඳුරර, කටුකුු ් ද, කළුතාර 

අධයක්ෂ සජ:සපො:අ: එේඩබ්ඒබි 
දවුලගල 

0342222390 0718592306 

ේපොලිර් අභ්යාර විදයාලය , පලාේතාොට පාර, කළුතාර 
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අධයක්ෂ සජය:සපො:අ: 
ඩබ්ඒඑන්සක් දමයන්  
විජයශ්රි 

0342222457 0718591935 

සිවිල් ආර්සෂක පුහුණු කඳුරර, ේර ු පිට, කළුතාර 

අණසදන නිළධාන් සම්ජර් එම්පිජි මාරසිංහ 0342289402 0777614262 
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ඇමුණුම 05 

කළුතර ප්රාදේශශිය දේමකම් දේකොට්ඨාශදේ  ාමීය ය ආපදා කමිටුව සඳො සම්බන්ධවය සාාපතිචවරුන්දේ  විස්තර 
       
ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය:- මතුගම                                  

ේපොලිර් ර්ථානය:- මතුගම     

           
නනු 

නමක 
යෙ ාෙ ළධලධා/  

වසෙ 
ලිියයය සම්බන්ධවිය ෙැකි දුරකාය නමකය 

ළධවස  ජමගෙ 

01 එම. තිලක් චන්දන 771 
සබොන්දුපිටිය 

ා බුන්දුපිටි, මුදලිගම 
දර්ගා නගර, 

   
  

0771244716 

02 ඩි. ගුණදාෙ 771ඒ 
සකේසප  ිටියග
හලන්ද 

ා බුන්දුපිටි, පුර 
දර්ගා නගර, 

    0774918458 

03 ඒ.එේ ජයවිර 771/බි 
 මගේසගොඩ 

 මගේසගොඩ මීගම     0729571037 

04 සරෝහණ කුලතුංග 772 
ඉදිගේතුඩුව 

මීගම දර්ගා නගරය     0715883080 

05 සජ්සක්ජි එරංග 772ඒ 
වරකස ොමල  

ගුරුපල මතුගම     0711338484 

06 එේ සුනිම 
කරුණාරත්න 

772/බි 
ම්ගගේලන්ද 

ම්ගගහලන්ද 
සබොන්දුපිටිය 

    0770439261 

07 ගාමිණි 
ජාසගොඩආරච්ච 

773 කුරුීේපිට ගමමත්  වලසගදර  0342272739    

08 යු.සක්.ඩි. සෙෝමසින් 773ඒ/වලසගද
ර ද 

න්ටිකැටිය මීගම 0342272514    

09 එම්එම් ගුණසින් 274 වලසගදර 
උ 

පේෙැමතුඩුව වලසගදර 0342272293    

10 චමින්ද සිසිර කුමාර 774ඒ 
ගමමත්  

කුරුදිේපිට වලසගදර    0773230768 

11 ජිනදාෙ සින්වර්ධන 774බිසහේන්පිට ා හ න්පි  ඒාා ගදර 0342272568    

12 දිමරුක් දර්ශන 275 මීගම මීගම දර්ගානගරය    0718348363 

13 සජ්.සක්.ජි එරංග 7775ඒ 
සීවසගොඩ 

ගුරුසකොල මතුගම    0711338484 

14 ටි.එම්. ලාම 
ගුණරත්න 

776 ආදාවල ා පුේදුඒ දර්ගානගර,   0716506486 

15 මිහිර සිමවා 776ඒ ලීදුව ලීදුව මීගම 
දර්ගානගරය 

  0724444824 

16 රංජිත් අතුසකෝරල 792 
සලදවන්දුව නැ 

මතුගම පාර 
සලදවන්දුව 

  0718557890 

17 සමන්ම මුණසිංහ 792ඒ 
සලවිවන්දුව 
බටහිර 

මතුගම පාර 
සලදවන්දුව 
වැලිපැන්න 

0342290575   

18 සක්.ජි.පි. රමයල ා 792/බි 
 සලවිවන්දුවඋ  

පාෙම හන්දිය 
වැලිපැන්න  

  0714458097 
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19 ඩි.එච්.ඩි.පි 
සෆොන්සෙේකා 

793 
වැලිපැන්න 
බටහිර 

මතුගම පාර වැලිපැන්න   0723106951 

20 එම්.එම්එම්ඉරා මදි
න්  

793ඒ  
වැලිපැන්න 
නැ/ද 

කලවිටිය මතුගම   0775206360 

21 එම්. පූර්කාන් 793 බි 
වැලිපැන්න 
නැ/උ 

මතුගම පාර වැලිපැන්න   0722307075 

22 සි.එම් වෙන්  793 
සි 

දිේපිට දික්පිට වැලිපැන්න   0723721907 

23 සක්.ඒ.ඩි 
සපසදෝන්ෙ ්

793 ඩි මඩවල මඩවල වැලිපැන්න    0772469125 

24 එම්ඩිඒ සුමනරත්න සහොරවල ා හුරඒා ඒැලිපැන්න   0714969086 

25 දුමින්ද 
විරමනායක 

794ඒ සහොරවල 
උතුර 

 සහොරවල වැලිපැන්න    0776113227 

26 සක්එච් ගාමිණි 794 බි 
සහොරවල 
නැසගනහිර 

මහසගොඩ සහොරවල 
වැලිපැන්න 

  0718429806 

27 එම්.ඩි අතුලසින් 
මහවත්  

794 සි 
සහොරවල 
බටහිර 

ා හුරඒා මුගම 0342249747   

28 ඕ.ඩබ් දිනරත්න 795 ඕවිටිගල ඕවිටිගල මතුගම   0716398745 

29 ඩබ් ආන්යරත්න 795ඒ ලදුගම 6 වන මාව  
නවනගරය බදුගම 
මතුගම 

0342249112   

30 සක්එම සෙෝමසින් 795 බි 
ෙදසින්ගම 

ෙදසින්ගම වැලිකැටිය 
මතුගම  

  0772744781 

31 පි චන්ද්රපාල 795සි බදුගම 
නව ජනපදය 

නවජනපදය බදුගම 0342248589   

32 සක්.ඩි.එෙ ්
සින්වර්ධන 

796 
නවුන්තුඩුව 

පන්ෙල අෙල 
නවුත්තුඩුව 

0342244705   

33 සක්.  රංග ෙංඡිව 
 

796 ඒ 
අලුත්ගමිසගොඩ 

අලුත්ගම්සගොඩ 
යටසදොල පාර 

  0766129179 

34 වි ඇන්ටන් 779 
 කරන්තිඩිය 

කීරන්තිඩිය යටසදොල 
පාර 

0343308421   

35 ජයන්  
සෙසනවිරත්න 

797ඒපමලසුෙ
මුමල  

පමලේෙමුමල, 
පමසල සගොඩ 

  0729892888 

36 එම් මංගලිකා 798 
සකොටසගදර 

ා කු ා ගදර  
නවුත්ුඩුඒ 

  0715872357 

37 එම්.එම් 
කරුණාදාෙ 
 

798ඒ 
කැලැහකඩ 

පමසලසගොඩ පාර  
වලසගදර 

0342290283   

38 සක්.ඩබ්. සින්ම  802 සබෝපිටිය 
නැ 

ා බෝපිටි, මුගම    0772157433 

39 ටි ගාමිණි ප්රියලත් 802ඒ ා බෝපිටි, මුගම    0726398476 
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සබෝපිටිය 
බටහිර 

40 ඩබ්ඒ සප්රේමදාෙ 802ඩි 
යටසදොලවත්  
නැ 

ය ටසදොලවත්  
පමසලසගොඩ පාර 

0342244852   

41 චම්පික යෙවර්ධන 802ඊ 
 ඹුරුපිට්ය 

  ඹුරුපිටිය, 
නවුත්තුඩුව 

  0725456606 

42 ශාන්  ප්රියංකර 803 නාරවිල නාරවිල මතුගම   0777220841 

43 ෙරත් චත්රානන්ද 803ඒ 
සහේසන්ගම 

ා හෝා න්ගම මුගම   0717514415 

44 අසබ්සින් ද සිමවා 804 පාන්තිය පාන්තිය මතුගම    0754476648 

45 ඩබ්.එේ .කුමාන් 804ඒ 
වැලිමානාන 

වැලිමානාන, මතුගම   0718470183 

46 එේ.ඩි.ඒ .කුමාර 805 මතුගම 
නැසගනහිර 

පමසලසගොඩපාර 
වලසගදර 

  0779180010 

47 න්මන් මාකන්දල 805 සි මතුගම 
ද 

මතුගම දකුණ  මතුගම   0728810080 

48 විමෙන් දංවත්  805 ඩි 
වෑත් ැව 

වෑත් ෑව මතුගම   0775962703 

49 සජ් ඩබ් මසනෝජ් 
අමරසිංහ 

850ඊ 
යට්සටෝවිට 

යට්සටෝවිට මතුගම 0342243535   

50 පි.වි දයාසින් 806 
ඉීදමමසගොඩ 
නැ 

ඉීදමමසගොඩ මතුගම  0342248389   

51 ආර්.එම්.එෙ ්. 
සීවිකා 
 

806 
ඉීදමමසගොඩ 
බ 

ඉීදමමසගොඩ මතුගම   0718888711 

52 එේ  සෙන්දනායක 806 බි 
 කන්කැටිය 

නෑඹඩ පාර මගුරුකන්ද 0342248567   

53 සජ්.සක්. චන්ද්රසින් 806 ගුරුදල ගුරුදල මතුගම    0711223174 

කළුතාර ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන 

රභ්ාපතිවු ් ේේ විර්තාර 

නනු 

නමක 
යෙ 

ාෙ 

ළධලධාරි 

වසෙ 

ලිියයය පුශගලික 

 

දුරකාය 

ජමගෙ 

1 ෙන්ගරත්නසේ 

සදොන් රත්නසින් 

ෙන්දනායක මයා 

705 

මහරැක්ම 265/බී,නාන්දූව,  සමොසරොන්තුඩුව 
071-8406663 

2 
සක්.ජි. එච් 

කටුගම්පල මිය 

700 

මැේටිය 265 බි නාන්දුව සමොසරොන්තුඩුව 
038220426 

0719606247 
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3 

ෙන්ගරත්නසේ 

සදොන් රත්නසින් 

ෙන්දනායක මයා 

701 

මහසගෝනදූ

ව 
265/බී,නාන්දූව,  සමොසරොන්තුඩුව 

071-8406663 

4 

ඉදුරුආරච්චසේ 

නමරා ශයාම  

කරුණාර න මිය  

729/ඩී 

ගමලේෙ 286/ඒ,හීනටියන්ගල පාර,නාසගොඩ,කළු ර 
071-0488653 

5 
සදීදූවසේ සුනිම 

ප්රනාන්දු මයා  

පන්පාලන 

ග්රාම 

නිලධාරී 
පරණ පාර,කළු ර දකුණ 

077-9034493 

6 

මීදුමාසේ 

නන්දන 

කනකරත්න මයා 

729/I 

සවනිවැම

කැටිය 
සෙේරුපිට සකොසහොලාන කළු ර දකුණ 

071-8135052 

034-2289137 

7 
 කරම ආරච්චසේ 

ෙරත් පත්මබන්දු  

723/ ක,

සගොඩපරග

හසහේන 
“ෙදමිණි“ පාෙල පාර, කතුලාව,කළු ර  

034-4902404 

071-

17889551 

8 

දැමකදුර 

ආරච්චසේ 

ජයසුන්දර සිමවා 

මයා 

717/ඩී,සී

ශාේත්ර 

බටහිර 
ගමලේෙ,නාසගොඩ,කළු ර 

071-2138531 

9 
ජාමුණි ේවර්ණා 

ද සිමවා මිය 

714/ඒ,මහ

වේකඩුව 

උතුර 
සනො:06,තිේෙ මහා විදයාල නාගේහන්දිය 

071-3432698 

10 
චම්පා සනළුම් 

රූපසිංහ මිය 
715/ඒ,කප

සහේන පනාපිටිය පාර,සපොතුපිටිය, වාීදුව 
071-8373960 

11 

රුපසිංහසේ 

චමින්ද ෙනත් 

මයා 

705/ඒ,මා

වල දකුණ පනාපිටිය පාර,සපොතුපිටිය, වාීදුව 

034-5675933 

077-6504411 

12 
මලවිසේ විමල 

සුසර්න්ද්ර මයා 
712 පරදුව 

දියගම, ගමපා  

034- 

3342596 

077-9303822 

13 මලවිසේ විමල 711 දියගම, ගමපා  034- 
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සුසර්න්ද්ර මයා පනාපිටිය 

දකුණ 
3342596 

077-9303822 

14 

ජනතුසහේවසේ 

පෂ්ප කුලරත්න 

මයා 

703/බී, 

මැලෑගම 

දකුණ 
44/6, සදරගම පාර,වාීදුව 

077-1949565 

15 
ෙමරේපලි සුනිම 

ශාන්  මයා 
705/බී 

මාවල 
128, කවටයාසගොඩ පාර,මහසගෝනදුව, 
සමොසරොන්තුඩුව 

071-8995671 

038-2284486 

16 
කනත් සේ 

නමරා ය සරෝමනී 

727/බී,කු

ඩා 

හීනටියංග

ල 

44, පන්විල,කළු ර දකුණ 

034-2222997 

077-5924395 

17 
අටලුගමසේ 

සරොහාන් ජයලාම 

725/ඒ, 

කළු ර 

දකුණ 

සනො.71,ක මදුවවත් ,සදොඩන්සගොඩ 072-6190884 

18 

සෙේදිගමලසේ 

සදෝන ප්රිතිකා 

ගුණතිලක  

710/ ක, 

කුඩාවේක

ඩුව 
44/5, දවටගහවත් ,සබෝම්බුවල පාර, නාසගොඩ 

071-5565038 

19 

රතුවි ානසේ 

සදොන් සර්ණුක 

ොරානාත් 

723/බී, 

ඉලුක්වත්  සකොසහොලාන, හන්දිය 
072-8105841 

20 
ලීදු ප්රියන් ා 

දමයන්ති ද සිමවා 

716/උේග

මබඩ 

කළු ර 
178, සදදියවල,වේකඩුව 

075-6415408 

075-8734961 

21 

දැමකදුර 

ආරච්චසේ ජගත් 

සප්රේමසුන්දර 

සිමවා  

729/ඒ,අළු

සබෝගහල

න්ද 
90/ ක,ගමලේෙ හන්දිය,මතුගම පාර,සදොඩන්සගොඩ 

077-4726955 

22 

ජානසේ සදොන් 

ලලිත් ප්රියන්  

මයා 

723/බී, 

සදලාපර 
අංක 75,අරලිය උයන,ජයමාව , ඇටවිල,කළු ර 
දකුණ 

071-3239584 
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23 

කරවිට 

විදානලාසේ 

ගයාන් ප්රියනාත් 

කරවිට මයා 

723/බී, 

සදලාපර 
මිමලගේ හන්දිය,පනාපිටිය, වේකඩුව 

071-4053441 

077-8730506 

24 

සුසෙදසහේවාසේ 

ගැන්යට් 

තිලකාවතී මිය 

703 

මැලෑගම 

උතුර 
298/ඒ, ගාලුපාර,සපොතුපිටිය දකුණ,වාීදුව 

072-8473490 

25 
නාකන්දල මිය 

727/ ක,කු

රුඳුවත්  2/35,සුසින් මාව , නාසගොඩ,කළු ර 
071-3435254 

26 
පතිරණ ගමසේ 

පීමල ා මිය 
711/ඒ,රන්

හුන්ගල 5/252,මමවත්  පාර,උේගමබඩ,කළු ර උතුර 
038-3384901 

27 

සෙමසේ 

සුරංජන් ඉන්දික 

ප්රනාන්දු මයා 

729/එෆ්, 

උේවත්  අන්යගම, සදමදුව , වාීදුව 
071-3431035 

28 

සෙමසේ 

සුරංජන් ඉන්දික 

ප්රනාන්දු මයා 

729 බී, 

නාසගොඩ 

බටහිර 
අන්යගම, සදමදුව , වාීදුව 

071-3431035 

29 
ගමසේ චාන්දනී 

රාජපක්ෂ මිය 

708/බී, 

සපොතුපිටිය 

නැසගනහි

ර 

17/11,විෙම උයන,හිරණ,පානදුර 

038-2243786 

071-1093230 

30 

ඇතුගමදුර 

ආරච්චසේ 

රුවිනා මපානි 

සපසර්රා 

706, 

සමොසරොන්

තුඩුව උතුර 

"ෙරත්",අබගහස ොට පාර, සගෝනදුව, 
සමොසරොන්තුඩුව 

038-2285296 

071- 

8192933 

31 

මුහන්දිරම්සේ 

චන්ද්රල ා 

සපසර්රා මිය 

711/උේ

සගොඩැමල ගැමුණූ මාව , පනාපිටිය, වේකඩුව 

034-2227398 

077-1093238 

32 
ලාම රුද්රිගු මයා 

707ඒ, 

සපොසහෝීද

රමුමල 

බටහිර 

222/ක,ආයුර්සදදය අෙල,සමොසරොන්තුඩුව 
071-4464383 
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33 

 මවාන් 

මණ්ඩඩිසේ 

ජනක මාධව 

පීමසින් මයා 

730-

සවට්ටුමක

ඩ දකුණ 
51/2,බඩුගබඩා පාර,කළු ර දකුණ 

077-4378925 

34 

බටසපොල 

ආචාන්සේ 

අසශෝකා 

පෂ්පල ා මිය 

717/ඒ 

සීශාේත්ර  අංක.478, කන්මත් ,කළු ර දකුණ 
075-6206100 

35 
රේොරාචාන්සේ 

ගුණවතී මිය 
709-

කලපගම 75,ෙඳමාලි සදමල පාර,පනාපිටිය,වේකඩුව 
072-8395598 

36 

ටි කන්යාදුර රවිඳු 

ලක්මාම 

කරුණාරත්න 

723/ඩී,වි

සමසගොඩ 

දකුණ 
262/4,හබරලගහලන්ද,මැලෑගම,වාීදුව 

071-8405820 

37 

බැමිණිහැන්දසේ 

මපාම ප්රියන්  

පීරීේ මයා 

717/බී,

ස ොටුපල 
සබොටනික්ව ත්,විසමසගොඩ,කළු ර උතුර 

 

077-6024177 

38 

සමොසහොමඩ් 

අබ්දුමලා ෂාපි 

සමොසහොමඩ් 

අබ්දුමලා මයා 

727/ඊ 

අකක්රසගො

ඩ 
සනො.83/ඒ,මුේලිම් පමලිය පාර,කළු ර දකුණ 

077-7324400 

39 

කන්දසේ මාලා 

මංගලිකා 

සපසර්රා මිය. 

708/ඩී 

මැදසපොතුපි

ටිය 
සනො. 40,වලාන පාර, වලාන, පානදුර 

077-1496626 

40 

අමරතුංග 

ආරච්චසේ 

සුසම්ධ 

චන්ද්රකුමාර 

718/ ක 

විසමසගොඩ 

උතුර 

 
 
 
85, සදදියවල, වේකඩුව 
 
 
 
 
 

071-1381591 

41 

ගමසේ අම්ලා 

කාන්ති ෙමරසිංහ 

මිය 

708/ඒ 

සපොතුපිටිය 

උතුර 
නාසගොඩ, සදොඩන්සගොඩ 

071-8135046 
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42 

බැීසීගම 

 ැන්නයාසේ 

සගදර පෂ්පා 

රංජනි 

708/ඒ 

සපොතුපිටිය 

දකුණ 
130 උඩවලව පාර, සමොමලිසගොඩ, වාීදුව 

034-2295043 

43 

මනතුංගසේ 

සදොන් මාලිකා 

නිමමිණී 

අසබ්රත්න 

723/ඒ 

අමවිේවත්

  
සරෝහිණි ේසටෝර්ෙ ්

072-8105841 

44 
ෙංජිව ලියනසේ  

717 

කළු ර 

උතුර 

සුජා ා නාන්දුව සමොසරොන්තුඩුව 
 
 
 
 

071-4464388 

45 

මුහන්දිරම්සේ 

චන්ද්රල ා 

සපසර්රා මිය 

711  ක, 

උේසගොඩැ

මල 
ගැමුණු මාව , පනාපිටිය, වේකඩුව 

077-1093238 

46 

සබනරගම 

විදානලාසේ 

අසනෝජා 

මමකාන්ති 

ජයසිංහ මිය 

711 බී, 

පනාපිටිය 

උතුර 
මිමලගේ හන්දිය,පනාපිටිය,වේකඩුව 

077-6730506 

47 

ශය කලා 

සෙදවන්දි 

මගසේ මිය 

716 

උේගමබඩ 

බටහිර 
මාන්නදුවවත් , පනාපිටිය, වේකඩුව 

071-3430773 

48 

මඩල ගමසේ 

එරන්දි ආසින්නි 

මුණසිංහ මිය 

723 ඊ, 

පලාස ොට 
ආසින් ස ොමකට්වත් , දුව පන්ෙල පාර,කළු ර 
දකුණ 

077-7985808 
 

       

49 
හර්ෂණි ලක්මාලි 

රූපසිංහ  
709 ඒ 

සදමදුව පනාපිටිය පාර,සපොතුපිටිය, වාීදුව 
071-8278513  

       

50 

සුන්ය ආරච්චසේ 

අෙංක අමිල 

කුමාර මයා 

709 ඩී, 

අන්යගම 574/බී/1/1, සකෝසබෝදුව, වේකඩුව 
071-8348188 

 

       

51 

සුන්ය ආරච්චසේ 

අෙංක අමිල 

කුමාර මයා 

706 

නාන්දුව 574/බී/1/1, සකෝසබෝදුව, වේකඩුව 
071-8348188  
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52 

කහවලසේ 

ොමංකා ඉසර්ෂා 

නාරායන මිය. 

710 

කුඩාවේක

ඩුව කළු ර 

උතුර 

382/ ක, ගුණරත්න වත් , එ නමඩල,කළු ර 
උතුර 

071-

14980650  

       

53 
ගම්මන ලියනසේ 

ලහිරු ෙංකමප  
723 

 කතුලාව 
127, සවනිවැමකැටියවත් , නාසගොඩ, 
සදොඩන්සගොඩ 

071-3433392 
      

  

54 
ගම්මන ලියනසේ 

ලහිරු ෙංකමප  
727 එෆ්, 

වත් මුමල 
127, සවනිවැමකැටියවත් , නාසගොඩ, 
සදොඩන්සගොඩ 

071-3433392 

55 

සහේවාසීවසේ 

ශානිකා ලක්මාලි 

ජයතිලක මිය 

718 

එ නමඩල 250/1, සරෝේවත් , විසමසගොඩ, කළු ර උතුර 
071-3430447 

56 

කාන්යවෙම් විරම 

ආරච්චසේ 

නිශාකා 

සෙනවිරත්න මිය 

709/ ක, 

කලපගම 

බටහිර 
574/බී/1/1, සකෝසබෝදුව, වේකඩුව 

071-8498800 

57 

 ාන්තුලසේ 

චන්ද්රකුමාර 

ප්රනාන්දු මයා 

727 

මහවත්  
259/8,  රුණ සෙේවා මාව , මහලන්ද, 
සමොසරොන්තුඩුව 

071-8560241 

58 

සපොමවත්  

දුරසේ ඉෂාර 

පත්මසින්  

732/ඒ 

ඈ ගම උඩුමුමලපාර, සබෝම්බුවල 
 

59 
පතිරසේ පමම 

ප්රසබෝධන මයා 

723එෆ් 

සත්ක්කව

ත්  
වැලිතුඩුව වත් , ගමසගොඩ පාර, කළු ර දකුණ 

071-8579302 
 

       

60 

කටුගම්පලසේ 

ජිවනි හිමාලිකා 

කටුගම්පල මිය 

700 

මැේටිය 205/බී, නාන්දුව, සමොසරොන්තුඩුව 
071-9666247 

 

       

61 

අමසහේද්ර 

ආචාන්සේ මං මලා 

මමකාන්ති 

විසජ්රත්න මිය. 

710/ඒ, 

කලපගම 

පටහිර 
විසජ්රත්නවත් , උේගමබඩ 

071-3431224 
 

       

62 
ෙන්දනායක මිය 

710/බී, 

ම්ගසගොඩ 197, සමොසරොන්තුඩුව 
071-7642916 
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63 
හර්ෂා චාමන් 

උඩුමුමලසේ  

706/3, 

සමොසරොන්

තුඩුව 

දකුණ 

කලපගම, සමොසරොන්තුඩුව 
071-6001701 

 

       

64 

උඩුගල ගමසේ 

ඉන්දිකා 

රුක්ලාන්ති 

ගමසේ මිය 

707 

සපොසහොීද

රමුමල 
424,සපොතුපිටිය දකුණ, වාීදුව 

072-8669344 
 

       

65 

ඉලංගසේ ප්රියා 

කලයාණි 

සපසර්රා මිය 

718/ඩී, 

මමවත්  සකොේමැසී පාර, කලපගම, සමොසරොන්තුඩුව 
077-1546237       

  

66 

ඉලංගසේ ප්රියා 

කලයාණි 

සපසර්රා මිය 

716/බී 

විසජ්රත්න 

වත්  
සකොේමැසී පාර, කලපගම, සමොසරොන්තුඩුව 

077-1546237 
      

  

67 

නාකන්දලසේ 

සදොන් ඉසුරු 

එරංග මයා 

730 ඒ 

කලමුමල 1078 විජි  මාව , නාසගොඩ, කළු ර 
071-3945153 

      

  

68 

නාකන්දලසේ 

සදොන් ඉසුරු 

එරංග මයා 

730/බී, 

කටුකුරුන්

ද 
1078 විජි  මාව , නාසගොඩ, කළු ර 

071-3945153 
      

  

69 

කලමුමල වඩුසේ 

රවී ප්රියශාන්  

මයා  

731 

කලමුමල ප්රගති මාව , නාසගොඩ, කළු ර දකුණ 
077-6342906 

      

  

70 

කලමුමල වඩුසේ 

රවී ප්රියශාන්  

මයා  

732 

ඈ ගම ප්රගති මාව , නාසගොඩ, කළු ර දකුණ 
077-6342906       

  

71 

ඩිලුප සේ 

ෙජානි ෙදලංකා 

මිය 

729/ජී, 

රජවත් , 

අළුත්සකො

ටෙ 

40, වැලිතුඩාවත් , ගමසගොඩ පාර, කළු ර දකුණ 
077-1653834 
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72 

ඩිලුප සේ 

ෙජානි ෙදලංකා 

මිය 

729/එච් 

රජවත්  

පරණ 

සකොටෙ 

40, වැලිතුඩාවත් , ගමසගොඩ පාර, කළු ර දකුණ 
077-1653834 

 
 
 
 
 
 
        

73 

බේතියන් 

සහේවාසේ තිලිණි 

විය ෂ්ඨා 

ජයසෙේකර මිය. 

710/බී, 

කුඩාවේක

ඩුව බටහිර 
මැද සපොතුපිටිය, වාීදුව 

071-3432346 

 
 
 
 
 
 
 
        

74 
ෙචත් චතුරංග 

වීරසිංහ මයා 
 729/ ක 

පලර්ටන් මුණමමවත් , දුව පන්ෙල පාර, කළු ර දකුණ 
071-3430552 

 

       

75 

පින්ේප 

මණිඩඩිසේ 

යුසර්කා මිහිරාණි 

තිසෙේරා මිය  

731 

කලමුමල 

උතුර 

13/4, දුම්න්යපල පාර, කටුකුරුන්ද 

 

071-3430372 
 

       

76 

ජසෙන්තු 

සහේවාසේ සුසම්ධ 

මයා  

729 

නාසගොඩ 

දකුණ 
පෂ්පාරාම පාර, සපොතුපිටිය, වාීදුව 

071-3432525 
 

       

77 

සෙම්බකුට්ටිසේ 

වින්දයානි 

උසේක්ෂිකා 

සමය. 

713 දියගම 
142/1, සදොඩන්මුමල, ගමපා  

077-3513037  

       

78 
ඉෂානි කාංචනා 

කන්නන්ගර මිය 
718 ඒ, 

ජාවත්  409/2, සහොරණ පාර , විසමසගොඩ, කළු ර උතුර 
071-3430447  

       

79 
එවිටලසේ ගයා 

හර්ෂණී සමය. 

703/ ඒ  

හබරලගහ

ලන්ද 
අංක 25, මැේටිය, වාීදුව 

071-3432424  

       

80 
ප්රියංකාකා සමය 

718/බී 

සබොට්නික්

වත්  
හටුවන්වත් , පනාපිටිය, වේකඩුව 

071-3432621 
 

       



137 
 

81 

වර්ණකුලසුන්ය 

වඩුසම්ේටිසේ 

ඩිමමකා එරන්දි 

සපසර්රා සමය 

713/ඒ 

සදොඩන්මුම

ල 
ගඟබඩ පාර,දියගම, ගමපා  

071-9058750  

       

82 

ඔපා  

කංකානම්සේ 

ඉන්දික ප්රොී 

ගුණසෙේකර 

729/ඊ 

ක මදුව 

වත්  
101, නඳුන්උයන, කළු ර දකුණ 

071-4439108 
 

       

83 
පින්ේ මිය. 

717/බී 

ස ොටුපල ෙමඟි සබොට්නික්වත් , විසමසගොඩ, කළු ර උතුර 
077-6024179 

 

       

84 

රත්නලුසේ 

හිමාෂා අංජලි 

ප්රනාන්දු සමය 

708/ ක 

සපොතුපිටිය 

බටහිර 
64/1, ශ්රි පෂ්පාරාම පාර, සපොතුපිටිය, වාීදුව 

071-3480734 
 

       

85 
වාෙනා මධුවන්ති 

විට්ටාච්ච මිය. 

727/ඩී 

මහා 

හීනටියංග

ල 

42/බී, විරමසිංහ සපසදෙ, කළු ර දකුණ 
077-2771207 

 

       

86 

තිේෙ 

අේපහාමිලාසේ 

අරුණි ප්රභාෂ්වරී 

සින්වර්ධන සමය 

717/ ක 

විදයාොර 54, අලුත්පාර, පලාස ොට, කළු ර දකුණ 
077-4379138  

       

87 

ජයසිංහ 

ආරච්චලාසේ 

අචලා සෙේපාලි 

ජයසිංහ 

714 

මහවේකඩු

ව දකුණ 
අලුත්පාර, පලාස ොට, කළු ර දකුණ 

071-2090049  

       

 

පානදුර ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ේ රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ඳවන 

රභ්ාපතිවු ් ේේ විර්තාර 

නනු 

නමක 
යෙ 

ාෙ 

ළධලධාරි 

වසෙ 

ලිියයය පුශගලික 

 
ළධවස 

 

දුරකාය 

ජමගෙ 

1 සක්.පි.එම්.එම් 
රංජන් ප්රනාන්දු 

670 
සහොසර්තුඩු
ව 

ගගසහේන පාර සහොසර්තුඩුව 011264181
7 

 076660458
16 

2 එේ. චන්ද්රසෙේන 
ප්රනාන්දු 

670ඒ 
සහොසර්තුඩු
ව ද 

ා නු. 27 මත්කමි්නිවෙ  
මඩ කේෙපාර සහොසර්තුඩුව 

038229743
9 
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3 එම මං මල 
සපසර්රා 

670 බි 
සහොසර්තුඩු
ව උ 

20/29 යාලමුමල පටුමග 
සහොසර්තු ඩුව 

011264194
9 

 

077710608
2 

4 ටි.සජ් ජනක 
කුමාර 

670 සි 
සහොසර්තුඩු
ව මැද 

17/10, ගැමුණු මාව  
සහොසර්තුඩුව 
සමොසරොන්තුඩුව 

  

077751551
4 

5 
එම්.සජ්. ෙමගාදු 

671 
සගොරකාන ා ගුරකාන ා මුරටුඒ 

  

072847636
2 

6 ආර්.එම් රවින්ද්ර 
රණසිංහ 

671 ඒ 
සගොරකාන 
ද 

15/ඒ තිලක පාර කදුරුව 
සකසෙමවත්  

038229955
9 

 

077395403
5 

7 ඩබ්.ඩබ්. ජයසින් 
ප්රනාන්දු 

672 
සකසෙමව
ත්  

සනො.39 ශ්රීසීහමාව  
සකසෙමවත්  පානදුර 

038229788
9 

 

071107468
4 

8 
ආර්.ඒ.ඩි.එේ 
රණසිංහ 

672 ඒ 
පරත්  

185, ා දේා දස්ගම, පරන්්, 

ා කා ස්ේඒත්් 
038567080
4 

 

075093598
5 

9 
එම්.ඒ.ඩි.පි. 
රණවිර 

672 බි 
දිේගල 

35  ක ශ්රීසීහ මාව  
සකසෙමවත්  

038229710
6 

 

077660034
4 

10 
ජි.එම්. කපිල 
විසජ්සුන්ය 

672 සි 
මින්යවත්  

මීය න්,ඒත්්  ා මුරටුඒ 
038229980
6 

 
 

11 ටි.ජි.බි. ජයමාලි 
672 ඩි 
පරත්  
බටහිර 

පරත්් බ හිර 
ා ක ා ස්ේඒත්් 

  

077228834
1 

12 චුලානි ප්රනාන්දු 
673 
ෙන්ක්කමුම
ල 

ස්න්ක් ගකමුේා  පානදුර  
 

 

071536323
5 

13 සටරන්ේ පින්ෙ ්
673 ඒ 
සහේනමුමල 

ා නු. 18 ක.ණාරත්න 
මාඒ් පේලි,මුේා පානදුර 

038223588
2 

 

071662692
5 

14 
නිම නිමම ද 
අමවිේ 

673 බි 
පමලියමුම
ල 

ා නු. 17 ා මුන්ා ිෝ ම 
මාඒ් පානදුර 

  

072559490
5 

15 
ඩි. ප්රියන්  
සපසර්රා 
 

674 
සගොරක
සපොල 

ා නු. 36. මුණිදාස් 
කුමාරුාංග මාඒ්  
ා ගුරකාා පුා පානදුර 

  

077957084
0 

16 
ඒ.සක්. ප්රියන්  ද 
අමවිේ 

674 ඒ 
වත් ම
සපොල 

139/8   නාමේ මාඒ් පරණ 
ා කා ස්ේඒත්් පානදුර  

 

071300557
9 

17 
යු. රත්නපාල 
ප්රනාන්දු 

674 බි 
සදරවත්  

ා නු. 36 ස්ා ේමාඒ් 
ා ේරඒත්් පානදුර  

038229907
2 

 

071818307
6 

18 
එම්එම්එම් 
ඉම්තියාේ 

675 
ස ොටවත්  

ා ්ු ඒත්් පානදුර 
 

 

075708937
7 
 
 

19 
ඩබ්ඒ.විඑේ 
සපසර්රා 

675 ඒ 
අම්බලන්දු
ව 

මොබාන්දුඒ පානදුර 

  

077625050
5 
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20 
එච්.එම්.ඒ. 
සහේරත් 

676 හිරණ 
202   මස්ථස් මාඒ් ඒාාන 
පානදුර 

  

077644596
0 

21 සින්පාල ජයසිංහ 
676ඒ 
හිරණ 
බටහිර 

හිරණ බ හිර  පානදුර 038223468
4 

 

 

22 
සක්.ඩබ්. සුනිම 
සප්රේමරත්න 

677 
ගමතුසඩ් 

191/5  ගගුාාඒත්් 
ගේුා ඩ් පානදුර 

038224404
3 

 

071014740
7 

23 
පජය ඕ දාගම 
උපාලි ේථිවිර 

677ඒ 
ගමතුසඩ් 
උතුර 

සිේධ්ාර්ාාරාම,  ගේුා ඩ් 
පානදුර 

038224019
0 

 

071769378
1 

24 ජයරාජ්  කමසීරා 679 වලාන ඒාාන පානදුර 

  

077758745
6 

25 සක්.ඒ. හංෙමාලා 
679 ඒ 
වලාන 
උතුර 

292/1 ගැමුණු මාඒ් ඒාාන 
පානදුර 

038229808
0 

 

071647217
5 

26 
ජි.සක්. චන්දන 
ගුණවර්ධන  

679 බි 
වලාන ද 

ඒාාන පානදුර 

  

071481857
6 
 
 

27 
විපලවර්ණ 
මුණසිංහ 

680 
සබක්සක්ග
ම 

ා බක් ගා ක් ගගම  පානදුර 
 

 

071812679
2 

28 
ජිටි චන්ද්රසින් 
රුසබ්රැ 

681 
 න්තින්මුම
ල 

්න් මන්මුේා  පානදුර 038224504
0 

 

 

29 යු.එච් ලියනසේ 
681ඒ 
 න්තින්මුම
ල නැ 

396/4 පාස්ා පාර 
්න් මන්මුේා පානදුර 

038223340
7 

 

071277469
9 

30 
ධර්මදාෙ 
ලියනගම 

682 
උඩහමුමල 

පඩහමුේා  පානදුර 
038233506
2 

 
 

31 ආර් ඒ. 
ජයවර්ධන 

682ඒ 
කුරරේපමුම
ල 

71 ශ්රී මාා නේ මාඒ්   
කු.ටරර්මුේා පානදුර 
 

038223673
6 

 

071323986
7 

32 
ඒසජ් ගුණවර්ධන 

682 බි 
ඇටඹසගො
ඩ 

150/10 ශ්රීමහා විහාර මාව  
පානදුර 

038223837
6 

 

075522351
1 

33 
සක්.ඒ.චන්ද්රසෙේ
න 

682 සි 
පංචසදනිය 

181 ශ්රීලානන්ද මාව . ගගුල 
පානදුර 

038223375
7 

  
34 ජි.එච්.එච් 

ප්රනාන්දු  

683ඒ 
වලපල 
පට්ටිය වලපල පට්ටිය, පානදුර  

  

071568036
6 

35 
ඒ.ඒ.පි 
ශ්රියාකාන්ති 

684 
මාලමුමල 

390/4, අභිමමලපර 
මානමුමල පානදුර 

  

071992504
1 

37 යුසක්.සක් 
ප්රියංකා 

684 ඒ 
බටහිර 
මානමුමල මානමුමල පානදුර 

  

071808784
1 
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38 
ඒ .ඒ.සපසර්රා 

684 බි 
 කන්සබ්න්ය 

ා නු.32, කින්ා බ්න්, 
මානමුේා 

038223307
5 

  
39 

ඒ සහේමචන්ද්ර 
සපසර්රා 

685 පට්ටිය 
උ පට්ටිය උතුර, පානදුර 

  

077606774
4 

40 
ෙදුන් ෙංජිව 
කේතුන්ආරච්ච 

685 
කඩ විදිය උ කඩවීදිය උතුර, පානදුර 

038223446
2 

  
41 

ආර්.එම්.ජයතිල
ක 

685 බි 
කඩවිදිය 

360/1 කඩවීදිය, 
සකසෙමවත්  පානදුර  

  

071814894
9 

42 ආර්.එම් 
ජයතිලක 

685 සි 
කඩවිදිය 
බටහිර 

37, ෙමකා සපසදෙ 
සකසෙමවත්  පානදර  

038228787
8 

 

071814894
9 

43 සක්. දිලිේ 
රන්මම සපසර්රා 

685  ඩි 
ොගර 
සපසදෙ ොගර සපසදෙ පානදුර 

  

077833179
7 

44 
ඩබ්. අමරසින්  
සෙොයිො 

686 පට්ටිය 
දකුණ  පට්ටිය දකුණ පානදුර 

  

071910220
3 

45 
යුඑේ ක රුද්රිගු  

686 ඒ 
උයන්කැ
සම 24/4 ෙමුද්රමාව  පානදර 

038225211
9 

 

071482321
0 

46 
පිඩබ්එම  
විසජ්රත්න 

686 බි 
පට්ටිය 

19/20 පර සම 
සකසෙමවත්  පානදුර   

077661898
6 
 
 

47 
සක් ප්රියන’  

687  
වැකඩ 
බටහිර වෑකඩ බටහිර පානදුර 

  

071269376
3 

48 ආනන්ද සිමවා 

687 ඒ 
වැකඩ 
නැසගනහි
ර 

304  සුදුඒැේා පාර ඒෑකඩ 
පානදුර   

 

075704562
4 

 

       

49 එමඅයිටි ද සිමවා 
687 බි 
එළුවිල 

මළුස්ා පානදුර   
 

078660288
3 

 
       

50 
ටි.සජ්.එෙ.්එේ 
රුසබ්රු 

687 සි 
වෑකඩ 
උතුර 

309  ්න්ත්රිමුේා පානදුර   
 

071482321
0 

 
       

51 
ලයනම සහන්ඩ්රි 
ප්රනැන්දු 

689 
කළුදැවල 

සුදුඒැේා පාර කළුදෑඒා පාර 
පානදුර 

038223922
3   

 
       

52 
එම්. ය සරෝන් 
ප්රියංක 

689 ඒ 
සමොරවින්
න 

411 ශ්රී ා මෝදරස්ා පාර  
පානදුර 

 
 

071825660
0 

 
       

53 
සක්. විඩිමන් 
ප්රනාන්දු 

689 බි 
කළුදැවල 
නැ 

සුදුඒැේා පාර කළුඒැේා 
පානදුර 

 
 

077987920
6 

      
  

54 

ශ්රි ලාම සමන්ඩිෙ ්
692 
නමලුරුව 

සනො. 12 සින් කව  පාර 
නමලුරුව පානදුර  

  

077496943
9 
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55 ටි.ඩබ්.එම 
විසජ්රත්න 

692 ඒ 
නමලුරුව 
උ නමලුරුව පානදුර  

  

077661898
6 

56 
බී තිලක් 
අසබ්සෙේකර 

693 
දිබ්බැීද දිබ්බැීදා පානදුර  

038568120
9 

  

57 
ඩබ්.එන්සක් පින්ෙ ්

693 
ඒදිබ්බැීද 
උ අංක 24 දිබ්බැීද පානදුර  

  

077366858
5 

58 
ජි ඉන්ද්රසෙේන 
සිමවා 

696 
පින්වත්  පින්වත්  පානදුර  

  

072367835
4 

59 අසබ්සිරද සිමවා 
696 ඒ 
නාරංපිටිය 

නාරාංපිටි, ඒාේදුඒ 
038223170

8 

  

 
       

60 
සක්සජ් නිමන්ති 
සිමවා 

696 බි 
පිංවත්  
බටහිර 

 
145/  දිබ්බැේද පානදුර  

 
 

071133269
7 

 
       

61 ඩබ්එන්සක් පින්ෙ ්
697 
 මපිටිය  
උතුර 

ා නු. 22 දිබ්බැේද  පානදුර  
 

077366858
5 

 
       

62 
එේ.එම වෙන්  
සිමවා 

697 ඒ 
 මපිටිය ද 

ා නු. 172 පිාංඒත්් පානදුර   
 

077169688
1 

 
       

63 එමිම ප්රනාන්දු 
697 බි 
පමලියමං
කඩ 

60/  පපාලි මාඒ් ඒාේදුඒ   
 

077246741
2 

 
       

64 
එච් කුයින්ටේ 
සෆොන්සෙේකා  

697 වාීදුව 
නැ 

ා නු. 84 ශ්රීා ස්ුතම්මාඒ් 
ඒාේදුඒ  

 
 

077645514
8 

 
       

65 බි. රසික පින්ෙ ්
698 
මහවාීදුව 

ා නු. 179/1 ා රජිනා 
ප්රනාන්දු මාඒ් ඒාේදුඒ 

 
 

071397773
5 

      
  

66 
එම්.ඩි. සින්සෙේන 
ගුණතිලක  

699 වාීදුව 
බටහිර 

65   ගුණ මාක මාඒ් 
ඒාේදුඒ 
 

 
 

071916487
0 

      
  

67 
එච්.එ ෆ් සි පි 
සෆොන්සෙේකා 

699 ඒ 
වාීදුව ද 

53   මස්ථස් පාර ඒාේදුඒ   
 

071832382
8 

      
  

68 
එච් ෙමරසෙේන 
සපසර්රා 

702 කුඩා 
වාීදුව 

කුඩා ඒාේදුඒ  ඒාේදුඒ  

 
071350274
1 

      

  

69 ටි .සජ්. සි රුද්රිගු 
702 ඒ 
පට්ටියඑලි
ය 

පමේටි,මලි, ඒාේදුඒ 
038228592

4 
  

      

  

70 
එන්ඩිඑේඑේ 
අමවිේ 

704 
සමොමලි
සගොඩ 

ා මුේලිා ගුඩ ඒාේදුඒ  
 

071511420
1 

      
  

71 
වින්ෙන් 
සහේමපාල 

704ඒ 
සමොමලි
සගොඩ 
උතුර 

කනත්්පාර ා මුේලිා ගුඩ  
ඒාේදුඒ 

 

 
076927672
0 
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72 
පජය පහල 
ඇරැදල සකෝලි  
ේථවිර 

704 බි 
සමොමලි
සගොඩ ද 

ා මුේලිා ගුඩ ඒාේදුඒ  
 

071202364
3 

 
       

 

 

 

මිල්ලනිය ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ේ රාමීය ය ආපදා කමිටුව 

රඳහා රම්බ් ඳවන රභ්ාපතිවු ් ේේ විර්තාර 

       
යෙ 

ාෙ 

ළධලධාරි 

වසෙ 

ලිියයය පුශගලික 
දුරකාය 

කාර්යාල 

දුරකාය 

ජමගෙ 

ටි. සින්සෙේන මයා 651 
යාලගල 

යාලගල, හමස ොට  0716511155 

සක් මාලනි මිය 
643 බි 
ඉඹුමසහේන ඉඹුමසහේන පාර , පරගේස ොට 

 
0347912332 

උදානි  සපසර්රා 
මිය 

639 
පා කඩ සපොළ අෙල ගමපා  

 
0728584826 

එම්.ටි.ඩි. විමලවිර 
මිය 

643 
පැමසපොල මාවත්ගම, හමස ට 

 
0718965403 

නදිශා මාලති මිය 
462  
ගමපා  නැ මුමකඩකන්ද, ගමපා  

 
0712304775 

ජි.ඩබි.ඒ. සරෝහණ 
මයා 

651 ඒ 
සවනිවැමපි
ටිය සවනිවැමපිටිය, හමස ොට 

 
0725540018 

සක්.ආර්.පි.සක්. 
සිමවා මිය 

638 
බිඋඩුවර 
උතුර පා කඩ, ගමපා  

 
0711349202 

ඩි.සජ්. සිමවා මයා 

638 සි 
උඩුවර 
දකුණ උඩුවර  හමස ොට 

 
0728780040 

ඩි.ආර් සවමගම 
මයා 

647 ඒ 
සමනවර ලබුගම , හමස ොට 

 
0718738170 

පි.පි. වානගුරු 
මයා 

440 බි 
සබෝගමුව 
 ලහිටිය  ලහිටිය, යටවර , කළු ර ද 

 
0775375367 

යු අම්ර ජයරත්න 
මයා 653 ලබුගම ලබුගම, හමස ොට 

 
0717718729 

ඒ. චන්ද්රසෙේකර 
මයා 

638 උඩුවර 
බ උඩුවර අගුරුවාස ොට බටහිර 

 
0776509945 

ආර්. වි. 
කන්නන්ගර 

644 ඒ 
දැමකඩ දැමකඩ , පරගේස ොට 

 
0774274256 
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ජි විමලසෙේන මයා 

651 බි 
මිමලගේ
සපොල 

මිමලගේසපොල හමස ොට 
0342252008 

0342252
008 

 ඩි.ජි සහේමචන්ද්ර 
මයා 

655 
ගුංගමුව ගුංගමුව,බණ්ි්ඩාරගම 

 
0774240583 

එම්.ඒ  රංග 
මිහිරාන් මයා 

655ඒ 
බැමලන්තු
ඩාව බැමලන්තුඩාව, බණ්ඩාරගම 

 

0756086609
6 

පි.එේ.එම. 
ජයතිලක 

649 බි 
මුමකඩක
න්ද නාගමුව හමස ොට  

 
0714154242 

සක්.ඒ.එෙ.් 
සපසර්රා මිය 

640, යටවර 
උ සබොරළුසගොඩ, සදොඹසගොඩ, සහොරණ 

 
0711805884 

 සක්. චන්ද්රපාල 
මයා 

644 සි 
රසීසීසගො
ඩ රීදසගොඩ , පරගේස ොට 

0342252
264 

 සක්.ඒ.සි ලක්මාලි 
සමනවිය 

653 ඒ 
සපතිගමුව  ගුංගමුව, බණ්ඩාරගම 

0343742
404 0716548095 

පි.ඩි. චමින්ද 
සමන්ඩිෙ ්මයා 
 

643 ඒ 
පන්සින්පර පන්සින්පර, ගමපා  

 
0774246700 

සෙේන තුඩුවසේ 
654 
වැලිකල වැලිකල සපොකුණුවිට 

 
0775372684 

කමලා වැලිකඩ 

649 
අධිකාන්සගො
ඩ සදොඹසගොඩ , සහොරණ 

 
0343202947 

යු.එම්.ආර් 
සුසර්න්ද්ර 

652 
කැන්නතුඩා
ව,  මනාන, මිමලනිය 

 
0719359325 

එච් සුමුදු පාලි  
644 බි 
දික්සහේන දික්සහේන , පරගේස ොට 

 

0717182488 
 
 

එම් නන්දසින් 
සිංසඥො 

645 බි 
සදමසදොරව
ත්   සදමසදොරවත් , මිමලනිය 

 
0775188722 

එම්.ඒ. ේටැන්ලි 
සප සිර්රා 

647 
හමස ොට  හමස ොට බණ්ඩාරගම 

 
0773027958 

සක්.වි.ඒ රුක්ෂාන් 

653 බි 
සපතිගමුව 
උ මනාන, මිමලනිය 

 
0717001987 

වයි. ජයපාල 
සපසර්රා 

652 ඒ 
සබොරලැේෙ  මනාන , මිමලනිය 

 
071820912 

ටි. සි . දර්ශනි මිය 646 ලගාන කුඩා සගෝනදුව, සගෝනදුව , සමොසරොන්තුඩුව 
 

0779295776 

එම්.ඒ.අයි.එේ 
ක්රිෂාන්ති මිය 

645 
මිමලනිය වෑවල, සහොරණ 

 
077573055 

එේ.ආර්. 
ගුණරත්න මයා 

646 ඒ  
මාවත්ගම බටහිර පරගේස ොට  

 
0776010216 
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එම්.එඩ්වින් 
පසර්රා මයා 

645 ඒ 
අරකාසගොඩ රම්මිණික, මිමලනිය 

0342252
40 

 එම ලලිත් 
වෙන්  කුමාර 
මයා 

654 ඒ 
තිබ්සබොටු
සගොඩ තිබ්සබොටුසගොඩ, සපොකුණුවිට 

 
0773679527 

යු.එම.ඩි. ෙංජිව 
මයා 

638 
ඒඋඩුවර 
නැ කැන්නන්තුඩාව හමස ොට 

 
0713912433 

සක් රංජිත් කුමාර 
මයා 

639 ඒ 
සදමසගොඩ සදමසගොඩ අගුරැවාස ොට 

 
0726132838 

ජි.එන් සුධම්මිකා 
මිය 

640 යටවර 
ද  බටසගොඩ ගමපා  

 
0710960553 

ඩබි. සුමනපාල 
මයා 

642 
ගමපා  
බටහිර බහුරුසපොල, ගමපා  

 
0776195031 

පි.ඩි.ඩබ්. චතුරංග 
නිම්නය පනාසගොඩ කුරැසගොඩ ගමපා  

 
071551247 

යු.පියසෙේන රැද්රිගු 
පරගේස ො
ට පරගේස ොට සහොරණ 

 
0779020081 

ඩි.එම දුලිසයේ 
සපසර්රා බටසගොඩ බටසගොඩ, ගමපා  

0342252
002 

  

අගලවත්තා ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන රභ්ාපතිවු ් ේේ 

විර්තාර 

ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය  :- කළුතාර 

ලිර් ර්ථානය   :- මතුගම/ මිගහතාැ් න 

නම ග්රාම නිලධ්ාරි 

වරම 

ලිපිනය රම්බ් ධ් විය හැකි දුරකථන අංකය 

පුේගලික කාර්යාල ජංගම 

ජි.පතිරාජ  826 ඕමත්  ඕමත්   අගලවත්  0342245618   

රීටා රත්නාව  826 ඒ 
ඇවන්වත්  

ඇවන්වත්   ඕමත්   
අගලවත්  

  0711219382 

එච්.ජී.දයානන්ද 826 බී ඕමත්  
නැසගනහිර 

ඕමත්  ජනපදය  
මහගම 

  0779939557 

සුනිම වි ාන 827 පිඹුර සපොදුජන මාව   
පිඹුර  අගලවත්  

0342244958  0718429589 

අයි.ඩී.කරුණාරත්න 827 ඒ 
කාන්සකොළ 

කාන්සකොළ  
අගලවත්  

0342243369  0718027054 

උපාලි ජයලත් 827 බී හමඕවිට හමඕවිට  අගවත්    0717643150 

ආර්.ඒ.ඩී.සක්.එෙ.්රණවක 828 උඩසවල පීමලසහේන  
උඩසවල  අගලවත්  

0342243551  0718429590 
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සක්.ටී.සක්.පියසෙේන 828 ඒ හෑළඹ වැලිසගොඩැමල  
හෑළඹ  අගලවත්  

0342249683  0776270541 

අෙංක මසනෝජ් 828 බී 
සගොසරොක්සගොඩ 

සගොසරොක්සගොඩ  
අගලවත්  

  0779658472 

සජ්.එම.වී.ප්රනාන්දු 829 අගලවත්  96/1  සකළින්වීදිය  
අගලවත්  

0342247267  0711743960 

වෙන්   කන්මලවල 829 ඒ 
කැකුළන්දල උ 

කැකුළන්දල  
අගලවත්  

0344900695  0716311232 

එේ.ඩී.සරෝහණ පෂ්ප 
කුමාර 

829 බී 
කැකුළන්දල 
දකුණ 

කැකුළන්දල  
අගලවත්  

  0770526334 

මාලනී රණසිංහ 829  ක සබ්රගම සබ්රගම  අගලවත්    0724074151 

බුීධදාෙ ස න්නසකෝන් 830 වදුරබ්බ වදුරබ්බ  අගලවත්    0718245588 

එම.යෙරත්න 830 ඒ යටියන 
නැ 

යටියන වත්  පාර  
යටියන  අගලවත්  

0342243842  0712100513 

පී.අතුසකෝරළ 830 බී යටියන 
බටහිර 

සර්ෙ ්වත්   යටියන  
අගලවත්  

0342248469  0775148764 

එච්.ජගත් කුමාර 830  ක සබෝධිය 
කන්ද 

සබෝධිය කන්ද  
අගලවත්  

0343040425  0776575570 

ඒ.එම්.ගුණවර්ධන 831 දාපිළිසගොඩ පන්ෙල පාර  
දාපිළිසගොඩ  
අගලවත්  

0342246167   

සක්.සක්.ජී.කුලතිලක 832 
පින්නසගොඩ 

පින්නසගොඩ  
අගලවත්  

  0779102652 

සජ්.ඒ.ඩී.මහීපාල 832 ඒ 
මුලටියන 

කන්දවත්   
මුලටියන  
අගලවත්  

0342249425  0777449625 

සජ්.ඒ.ඩී.කුලරත්න 832 බී 
න්මසර්ාාගම 

මුලටියන්සගොඩ  
මුලටියන  
අගලවත්  

  0773995936 

වි ානසේ ආන්යසෙේන 833 
 කතුමසගොඩ 

වි ානසගොඩ  
අගලවත්  

  0711330434 

සජ්.සජ්.එම.පියරත්න 833 ඒ 
 කතුමසගොඩ 
දකුණ 

 කතුමසගොඩ  
අගලවත්  

0342246897  0722770455 

සෙෝභා කුලරත්න 844 රත්මසම රත්මසම  
සපොමගම්පල 

  0702011709 

යූ.එම.ඩී.ඉන්ද්රලාම 
ගුණසිංහ 

844 බී රත්මසම 
නැ 

න්මවිට  සපොමගම්පල   0714490257 

ප්රිය කමලසෙේන 844 බී 
සපොමගම්පල 
නැ 

රත්මසම  
සපොමගම්පල 

  0711802008 

සුමතිපාල දයාවංශ 844 ඩී 
සපොමගම්පල 

කටුවලසගොඩ   
සපොමගම්පල 

  0789164809 

විනී ෙමරනායක 845 කුරුපිට කුරුපිට  
සපොමගම්පල 

  0714819797 
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සක්.ඒ.සින්සෙේන 845 ඒ 
හරන්කහප  

හරන්කහප   
අගලවත්  

  0716355452 

සක්.වී.පත්ම කුමාර 846 
සකවිටියාගල 

සකවිටියාගල  
සපොමගම්පල 

  0779754402 

සවමගම සහේවාසේ සුනිම 846 ඒ 
දියපත්තුගම 

දියපත්තුගම  
සපොමගම්පල 

  0724500007 

සක්.එම්.සක්.ජයතිලක 846 බී 
සකවිටියාගල උ 

සකවිටියාගල  
සපොමගම්පල 

  0711786204 

ධම්ක අමරසිංහ 847 
මහකළුපහන 

මහකළුපහන  
මතුගම 

  0776936017 

ඩී.එම.ප්රියන්  කුමාර  847 ඒ කුඩා 
කළුපහන 

මහකළුපහන  
මතුගම 
 
 

0345716181   

 
 
 

බණ්ඩාරගම ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන 

රභ්ාපතිවු ් ේේ විර්තාර 
            ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය  :- බණ්ඩාරගම 

           ේපොලිර් ර්ථනය   :- බණ්ඩාරගම 

යෙ 
ාෙ ළධලධාරි 

වසෙ 
ලිියයය පුශගලික 

දුරකාය 

පුශගලික 
දුරකාය කාර්යාල 

Y.C.R.කාන්යවෙම් 
656, රයිගම-

දකුණ 

සනො:210 සි , 1 වන 

පටුමග, විදාගම, 

බණ්ඩාරගම 

038-

2292255  

අසේෂා සක් කුලසෙේකර  
656/ඒ රයිගම 

උතුර 

305/03 , සහොරණ 

පාර, රයිගම , 

බණ්ඩාරගම  

0777816396 
 

ටි.එේ. සහට්ටිආරච්ච 
656 /බි රයිගම 

නැසගනහිර 

250, ඕවිටියාගල පාර, 

සහොරණ. 
0718821772 

 

ඩයේ කුලසෙේකර 
656C, රයිගම-

බටහිර 

අංක 06, රාජාගම, 

බණ්ඩාරගම 

077-

8001155  

එම්.ඩි.සජ්. චතුරංග මයා 657 පනාසේ 
අංක 06 රාජාගම 

බණ්ඩාරගම 
0718950086 

 

එම්.බි. ඉසුරු ලංකා මිය 

657/ඒ 

සකොළමැදින්ය 

උතුර 

සනො:256/4, කුරුළු 

උයන, මේවිල, 

බණ්ඩාරගම 

0718950086 
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ආර්.එම්.බි.ආර් තිබ්බටුවාව 

මයා 

657 

 කම්මන්තුඩාව 

සනො:226, හමස ොට 

පාර, රයිගම, 

බණ්ඩාරගම 

0382289242 
 

ජි.ඒ.ඩි.ඩි.සි. ජයසුන්දර 
695, 

මහසබමලන 

සින්නිදුර, වීදාගම, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

3421719  

W.R.B.ෙමරනායක 

663/A, 

බණ්ඩාරගම-

නැසගනහිර 

310/බී, අරුක්සගොඩ, 

අළුසබෝමුමල. 

038-

2293032  

M.G.S.චන්දන 695/A, මහවත්  
176, සහොරණ පාර,  

වීදාගම, බණ්ඩාරගම. 

072-

9986685  

J.A.K.ජයසිංහ 

691/A, 

අළුසබෝමුමල-

බටහිර 

370,මැදගම, 

බණ්ඩාරගම. 

075-

7348743  

K.T.D.සෙෝමරත්න 669/C, සෙේනපර 
පාෙල අෙල රැටියල, 

සගෝවින්න 

072-

4270095  

බුීධිකා ඒ ගමසේ  
667/බී,වමගම, 

උතුර 

418 . සකොේගහවත්  

පමුණුගම , 

අළුසබෝමුමල 

0718260577 
 

පී.එච්. ද සිමවා  
688,පිංවල-

බටහිර 

267,බීසදසගොඩ, 

බණ්ඩාරගම. 
0718323846 

 

I.U.C.රණසිංහ 

666/A, 

කඹුරුසගොඩ-

බටහිර 

323,සකොේගහසහේන, 

වමගම, ගඟ පාර, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

7516824  

H.S.ධර්මරත්න 
659/A, අටුළුගම-

බටහිර 

222/බී,  කසඳමපිටිය, 

වැමමිමල. 

071-

4441966  

A.T.R.සපසර්රා 

669, 

 කසඳමපිටිය-

බටහිර 

97/1,මහවිල, පානදුර. 
077-

5930180  

J.A.අජන් ා 
665, රඹුක්කන-

උතුර 

158, හමස ොට පාර 

රයිගම බණ්ඩාරගම 

072-

3893604  

ඩි.ටි.එෙ ්සපසර්රා (වැ(බ) 
659 ඊ 158,හමස ොට පාර, 0719854778 

 



148 
 

සබෝගහවත්  රයිගම, බණ්ඩාරගම. 

B.T.S.සපසර්රා 
661/A, 

සකො ලාවල 

වැව පාර, ගම්මන්පිල, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

7964791  

P.G.සුමිත් 
660, බමුණුමුමල 

(සිංහල) 

44,ජනප්රිය මාව , 

ඇවන්යවත් , 

අළුසබෝමුමල. 

077-

7190814  

M.S.S.වීරවර්ධන 
678C, 

කුඩාඅරුේසගොඩ 

සින් අම්ර විදයාගම , 

බණ්ඩාරගම. 

071-

6840197  

ඩබ්.ආර්.පි. ෙමරනායක  663, බණ්ඩාරගම 
267,බීසදසගොඩ, 

බණ්ඩාරගම 

0771734667 

 
 

ඉන්දු උසීනිකා සි රණසිංහ 
666/A, 

කඹුරුසගොඩ-

බටහිර 

ශ්රී සෙෝමානන්ද මාව , 

වෑවිට, බණ්ඩාරගම. 
0718002631 

 

U.P.කුමුදුනී 
660/A, 

එපිටමුමල 

529 බි 3, ජනාධිපති 

මාව  , කුඩා 

අරුක්සගොඩ , 

අළුසබෝමුමල 

077-

6606504  

කුසුම්සින් ජයලත්මිය (වැ:බ) 694, පමුණුගම 

325/A, 

සකොේගහසහේන, 

සර්රුකාන. 

0717658582 
 

K.B.තුෂාන් 
664/A, වීදාගම-

බටහිර 

539/B/03,ජනාධිපති 

මාව , රඹුක්කන, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

4741787  

P.D.K.ජයලත් 
694/B, 

දිගනතුඩුව 

226/A,ගසමකසඩ් 

හංදිය, රයිගම, 

බණ්ඩාරගම 

071-

7658582  

W.D.P.R.සපසර්රා 662, වෑවිට 
සනො.08, පබුදු පාර, 

බණ්ඩාරගම. 

077-

3272888  

M.A.S.කලයානි 

663/B, 

බණ්ඩාරගම-

බටහිර 

722,ගලඋඩවත් , 

ගමසගමණ්ඩිය, 

අටුළුගම, බණ්ඩාරගම. 

077-

6232960  
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M.M.M.අර්ෆත් 

659/C, 

බමුණුමුමල 

(මුේලිම්) 

124,මීගහමුමල, 

අටුළුගම, බණ්ඩාරගම. 

071-

8232312  

M.A.M.අෂ්කර් 
659,අටුළුගම-

නැසගනහිර 

සුොනභූමිය පාර, 

පිංවල, පානදුර. 

071-

8323847  

W.I.D.ප්රනාන්දු 

691, 

අළුසබෝමුමල-

නැසගනහිර 

340/1, බමුණුමුමල, 

අටුළුගම. 

071-

8313423  

M.A.S.හ කමා 
659/බී, 

සකොරාවල 

අංක 06,රාජාගම, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

3422408  

M.B.ඉසුරු ලංකා 

657/A, 

සකොළමැදින්ය-

උතුර 

257/B, පැතුම් මේවිල 

, බණ්ඩාරගම. 

072-

5298522  

ඩබ්.එේ.එෙ ්සපර්රා  667, ගම්මන්පිල 

140A2, 

බණ්ඩාරනායක 

මාව , රඹුක්කන, 

බණ්ඩාරගම. 

0713520440 
 

H.I.T.සපසර්රා 
665 A, 

රඹුක්කන-දකුණ 

කැේබෑව පාර, 

 කසඳමපිටිය, 

වැමමිමල හංදිය, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

5541209  

W.I.K.සපසර්රා 
667/A, 

සර්රුකාන 

 73, රුක්ගහස ොටුපල 

පාර, අලුත්ගම, 

බණ්ඩාරගම 

077-

2389501  

ඩබ්.ඩි.ජි. ෙංජිවනි 668, අලුත්ගම 
440/02, අරුක්සගොඩ, 

අළුසබෝමුමල, පානදුර. 
0717716112 

 

D.R.B.රණසිංහ 678/B, නිදඩාව 

275/3,  කන්සබ්න්ය 

පාර, වඳුරාමුමල, 

පානදුර. 

071-

8618855  

M.D.N.ෙජානි 
690/B, 

මින්ේවත්  

257/B,පැතුම්, මේවිල, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

6916517  

P.H.ද සිමවා 688/C, 

වඳුරාමුමල-

සනො.256/A/4, කුරුළු 

උයන, මේවිල, 
071-  
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නැසගනහිර බණ්ඩාරගම. 8323846 

R.M.D.R.තිබ්සබොටුවාව 
658, 

 කම්මන්තුඩාව 

48B,සගොඩැමලවත් , 

මහවිල, පානදුර. 

071-

8323854  

K.R.සහට්ටිආරච්ච 
691/B, 

බටසදොඹතුඩුව 

71/C,කඹුරුසගොඩ, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

3814284  

L.R.සහේවාවි ාරණ 
665/B, 

සබොමසගොඩ 

140/A 

2,බණ්ඩාරනායක 

මාව , රඹුක්කන, 

බණ්ඩාරගම. 

077-

5342797  

P.G.N.S.සපසර්රා 662/A,යටියන 
පහල නාරගල, 

සගොවින්න. 

071-

5541209  

M.K.S.සපසර්රා 
667C, 

ෙමරනායකපර 

අංක 06, රාජාගම, 

බණ්ඩාරගම. 

 

077-

9135955  

M.D.J.චතුරංග 657, පනාසේ 

190, ඩි, සදමගේවත්  

පන්ෙල පාර වීදාගම , 

බණ්ඩාරගම 

071-

3514427  

එම්.ඒ. චන්දිමා  සපසර්රා 661, ගැලනිගම 

සනො.210 C,1 වන 

පටුමග, වීදාගම, 

බණ්ඩාරගම. 

 

0725146650 
 

A.K.කුලසෙේකර 
656/A, රයිගම-

උතුර 

417, සකොේගහවත්  

පමුණුගම, 

අළුසබෝමුමල 

 

077-

7816396  

පි.එච් ද සිමවා (වැ:බ) 
688/A, පිංවල-

බටහිර 

207/B,ගැමුණු මාව , 

බැමලන්තුඩාව, 

බණ්ඩාරගම. 

 

0718223846 
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T.S.සහට්ටිආරච්ච 
656/B, රයිගම-

නැසගනහිර 

ගසමකසඩ් හංදිය, 

හමස ොට පාර, 

රයිගම, බණ්ඩාරගම. 

071-

3421610  

G.A.D.V.C. ජයසුන්දර 694/A, ඉඹුමලිහ 

58/D, මැීදවත් , 

කඹුරුසගොඩ, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

3421719  

G.H.C.සපසර්රා 
668/B, 

ඇසලෝතියාව 

17/22 ශ්රි ොලාංකාර 

මාව  , වැමමිමල 

බණ්ඩාරගම 

071-

3421817  

ආර්පිඑන්එම් රාජපක්ෂ 
669A, 

 කසඳමපිටිය-

නැසගනහිර 

පහල පාර, පිංවල, 

පානදුර. 
0771941997 

 

K.D.R.ෙඳමාලි 

688B, 

වඳුරාමුමල-

බටහිර 

88,සකොලමැදින්ය, 

බණ්ඩාරගම. 

071-

3421694  

D.H.ආසින් සුසිත් 
678, 

මහඅරුක්සගොඩ 

පියුමි, ගම්මුමල පාර, 

 කම්මන්තුඩාව, 

බණ්ඩාරගම. 

077-

6429192  

G.P.චතුරංගනී 
659 D, 

ගමසගමණ්ඩිය 

සනො 11/2, 

බමුණුමුමල, 

බණ්ඩරගම. 

071-

7716242  

R.A.W.ජීවන්  
667 D, වමගම-

දකුණ 

539/B/03, ජනාධිපති 

මාව , බණ්ඩාරගම. 

071-

2605317  

W.C.M.සපසර්රා 690, මහවිල 
අංක 6, රාජාගම, 

බණ්ඩාරගම 

077-

2486894  

එම්.ඩි.සජ්. චතුරංග 
678/A, 

කුඩාඅරුක්සගොඩ 

141/A/1, 

සකෝපියාවත් , 

සදමදූව, වාීදුව. 

071-

3514427  
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W.S.මධුෂිකා 
664, වීදාගම-

නැසගනහිර  

071-

2985751  

 
පාලි් දුවර ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන රභ්ාපතිවු ් ේේ විර්තාර 

             ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය  :- බදුරලිය 

           ප ේපොලිර් ර්ථනය   :- බදුරලිය 

 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

834 ඒ,සබමලන  

නැසගනහිර 

එේ.වී.ඩී.ආර්. 

ෙමරසිංහ 

සින්මැදුර, හැඩිගමල, 

ගුරුළුබැීද. 

0712450677  

 834 බී,කපගම,. පි චන්දිමා මිය ග්රාම නිළධාන් කාර්යාලය, 

කපගම 

0719986611  

834  ක,විහාරගම එච්.ඒ.ඒ ෙමන්ති 

මිය 

ග්රාම නිළධාන් කාර්යාලය, 

විහාරගම 

0714789020  

 834 ඩී, යකුපිටිය,  ඒ.ඩී.සක්. 

රම් යල ා 

සපොලිසිය අෙල. බදුරලිය 0729320860  

 835,ලත්පදුර, එන්.ඩී. සහේමල ා අමිල, දිේසගොඩ, බදුරලිය. 0774799167  

 835 ඒ,ඉළුක්ප ,  එම.එම. 

විසජ්සිංහ 

4 සවනි සකොටෙ, 

කුරුඳුගේමානාන, බදුරලිය 

0771709421  

 835 බී, ලත්පදුර   පී.එච්.  ක. කුමාන් විහාරගම පාර,සබමලන 0713442630  

835  ක, 

මාරගහසදනිය,  

යූ.ටී. නමශානී ලක්මිණි,වත් සේවත් ,  

සබමලන 

0713441580  

836,පැළැද            ඩි.එන් සි 

අමරසෙේකර  

ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය 

පැලෑද 

0766877260  
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 836 ඒ,  

සමොරපිටිය,     

ඩබ්.ඒ.ඩී. 

සින්සෙෝම 

හැඩිගමල, ගුරුළුබැීද 0712082471  

 836 

බී,සකළින්කන්ද,  

පී.වී. තිළිණි ෙැනසුම,, සකළින්කන්ද, 

අගලවත්  

0713441475  

836  ක, 

කපදසගදර 

ඊ.ඒ.ආර්. කුමාන් ගුලනවත් ,යකුපිටිය, 

සබමලන 

0713441678  

,836 

ඩී,අත්වැමස ොට 

බී.එම.ජයරත්න මිණිකන්දල, සමොරපිටිය 0718502942  

836 ඊ,පැළැද  

බටහිර,  

පී.ඒ.ඩී.ඩී. 

ලක්මාම 

සීවාල පාර,ලත්පදුර, 

බදුරලිය 

0713441896  

 836 එෆ්,ගලහිටිය සක්.වී.පී. පියුමිකා න්ලාවිල  පාර, කඹුරාවල, 

බදුරලිය 

071344194  

836 ජී,සමොරපිටිය  

දකුණ, 

ජී.එේ. දිමරුක්ෂි සනො.117,අත්කම් 

නිවෙ,මාර්ටින් වත් , 

අගලවත්  

0719828728  

836 

එච්,සමොරපිටිය 

උතුර,  

ආර්.ඩී. අම්ර කදඩුසවම,බටසහේන්යාය 

පාර, මානාන, කලවාන 

0713442105  

836 අයි, 

සකළින්කන්ද  

සක්.ඒ.ඩී.ඕ. 

ලක්ෂිකා 

සහොරකැටිය මාව , 

අත්වැමස ොට, සමොරපිටිය 

0711225353  

836 සජ්, බාම්පාර,  අචනි මිය ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

බාම්පාර 

0715678763  

836 එම, 

සකොේගුලන, 

සමෝමකාව 

ෙචනි මිය ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

සකොේගුලන 

0783923554  

836 සක්, 

වලකඩ,සමොමකා

ව 

පී.ඒ.පී. ක ලක්මාම පහාඹුසගොඩ 

සපසදෙ,ලත්පදුර, බදුරලිය 

0713441543  

836 එම්, 

අසේසගොඩ ,  

ආර් ඩි අම්ර ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

අසේ සගොඩ 

0712656993  

836 එන්, දිගන්න, පී.එච්.පී. ප්රෙන්න රත්නපර පාර බදුරලිය 0724229797  



154 
 

,837,මිදලන ,  බී.එම්. ආරච්ච සරෝහල පාර, බදුරලිය 0719960188  

837 ඒ,මිදලන 

බටහිර 

ඩබ්.එච්.සජ්. 

කුමාර 

5/4, හැඩිගමල, ගුරුළුබැීද 0713442501  

838 ඒ,බටසහේන,  ඩී.ඒ.ටී.ශයාමන්ති 232, මාරගහසදණිය 0713441688  

839, බදුරලිය එච්.සක්.එේ. 

විසජ්රත්න 

 කලසදොල, සමොරපිටිය 0775152625  

839 ඒ,මගුර   පී.ඒ.ඩී.ටී. චතුරානි මාේඕවිට ලත්පදුර, බදුරලිය 0713441955  

839 බී,කඹුරාවල,  එේ.එම්.එෙ.්  

ගුණවර්ධන 

සදමුමාව . හැඩිගමල, 

ගුරුළුබැීද 

0711504048  

839  ක, දිේසගොඩ සක්.ඒ. චාන්දනී සදමගහවත්  පාර, 

කඹුරාවල.බදුරලිය 

0713442270  

,839 ඩී,මගුර  

නැසගනහිර,  

පී.එන්.ගුනරත්න ඉහල ඇලබඩ පාර, 

දිේසගොඩ, බදුරලිය 

0713442218  

,840,කළුගල,  ඩබ්.එේ සක් 

ගුණතිලක 

ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

කළුගල 

0718441522  

840 ඒ,පැණිගල,  සක්.ඒ. ඉසනෝකා සේරගෙ ්හන්දිය, මහ 

කළුපහන, මතුගම 

0713441854  

840බී, 

අීදරසගොඩ ,  

එම්.එන්.දමයන්ති දිේසගොඩ, බදුරලිය 0713442138  

841එ, ආ සම  එේ.පී. ජයවීර සබොරළුසගොඩ, මතුගම 0713441839  

841 ඒ, 

ඉගුරුදළුව, 

සදවැමකැටිය 

එම්.එේ. ප්රශානි දික්සහේන,හැඩිගමල 

ජනපදය, බදුරලිය 

0718502959  

841 බී, 

බටසගොඩවිල ,  

ඩී. ක. විරමාරච්ච බටසගොඩවිල, හැඩිගමල 

ජනපදය, බදුරලිය 

0714975648  

841  ක, 

සබොමළුන්න,  

පි  ඹවිට ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

සබොමළුන්න 

0713441865  

842, 

සබොරළුසගොඩ,  

පි  ඹවිට ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

සබොරළුසගොඩ 

0713441865  
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842 ඒ, තිනියාවල එච්.ඒ.ඩි අමාලි 

නදිශානි 

ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය, 

තිනියාවල 

0713441689  

842 බී, 

කළුකන්දාව 

පී.එච්.පී. ප්රෙන්න 

 

 

රත්නපර පාර බදුරලිය 0724229797  

 
 
 
 

මදුරාවල ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන රභ්ාපතිවු ් ේේ 

විර්තාර 
            ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය  :- මදුරාවල 

           ේපොලිර් ර්ථනය   :- මදුරාවල 

ේ රාම නිලධ්ාරි වරම  යෙ ලිියයය පුශගලික 
දුරකාය 

පුශගලික 

දුරකාය 

කාර්යාල 

632 කදන උතුර 
ජනිත් 

කදනආරච්ච 

විජය සනො.120 කදන 

උතුර සහොරණ 
0717195574 

 

632ඒ ඉළිඹ 

අයි.ඩබි.එච් 

සකි ෂාම  

ජයරත්න 

ගගපාර ඉළිඹ සහොරණ 0779614691 
 

කනන්විල 
ඊ.ඒ චාමර 

ෙම්පත් 

ප්රබුීධගම  

අගුරුවාස ොට   
0777181090 

 

වමපිට 
සක් ම්වන් 

කරුණාරත්න 

සනො.147 සදවන 

අදියර 

මිමලසකොළසහේන 

වමපිට 

0713584739 
 

634 යාල නැ ඩබ් පීමසින් මහයාල මදුරාවල  0345682994 
 

637 අගුරුවාස ොට 
සක් ජගත් 

ජයම්පති 

අගුරුවාස ොට 

මදුරාවල  
0775947044 

 

648 සකසෙමසහේනාව 
සක් අම්ර 

වෙන්  

සකසෙමසහේනාව 

මදුරාවල  
0779429217 
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650 සරමුණ සි.පි. අමරසපරුම 
සබෝගෙඅෙල සරමුණ 

අගුරුවාස ොට 
0342264337 

 

650 ඒ බැමලපිටිය නැ 
ඩි.එම්. 

සවමලාලසේ 
බැමලපිටිය සහොරණ 0711190404 

 

650 බි බැමලපිටිය බ ඒ.එච් අමි ා 
පන්ෙල අෙල 

බැමලපිටිය සහොරණ 
0776730141 

 

650 සි සපරමුණගම එේ ආර් කුමාර 
සපරමුණගම 

බැමලපිටිය 
0724892255 

 

615 ඊ එළවැමල 
එම්.ඩි.එෙ ්

මදුශංක 
බැමලපිටිය සහොරණ 0774080363 

 

811 කරන්නාසගොඩ වී.ඒ.එෙ ්ධම්මික වරකාසගොඩ නෑබඩ 0772435905 
 

811 ඒ පහල කරන්නාසගොඩ ජි සබෝසපආරච්ච කරන්නාසගොඩ නෑබඩ 0344915511 
 

815 නාහමල සජ්.සක්.ඩි සිසීවි නාහමල නෑබඩ  0777377862 
 

815 ඒ කටුසහේන 
ඩි.එන් 

 කර්තිකුමාර 
කටුසහේන නෑබඩ  0717240190 

 

815 බි පහලසගොඩ 
නන්දනි 

ජයසනත්ති 
පහල සගොඩ, නෑබඩ 034348040 

 

815 සි ඉහලසගොඩ 
ඩි.එම.ඩි 

සින්සෙේන 
ඉහලසගොඩ, නෑබඩ 0724275109 

 

816 ඒ වරකාසගොඩ බ 
ආර්.එම්.එෙ ්

රණසිංහ 
වරකාසගොඩ නෑබඩ 0722100093 

 

616 සි වරකාසගිාඩ ද එච්.ඩි ආන්යසෙේන වරකාසගොඩ නෑබඩ 0779842741 
 

 

ේදොඩ් ේගොඩ  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන 

රභ්ාපතිවු ් ේේ විර්තාර 

ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය  :- ේදොඩ් ේගොඩ 

ේපොලිර් ර්ථනය   :- ේදොඩ් ේගොඩ/ ේතාබුවන 
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නම  
ේරාම නිලධ්ාරි 

වරම 
ලිියයය පුශගලික 

දුරකාය 

පුශගලික 

දුරකාය 

කාර්යාල 
එම්.එච්.එන්.ටි.සප්රේමතිලක 

මිය 

719 සකොසහොලාන 

දකුන 

සපොමගහඋඩුමුමල 

සබෝම්ඹුවල 

077-1514062 - 

එන්.එම.ඩි.ප්රියන්ති මිය 800 ජි 

නැසගනහිර/සදොඩ

න්සගොඩ/දකුණ 

ා නු. 11 ා ස්ෝතම්ගම 

ුඩුගා  

077-1919504 - 

සක්.ඩි.එෙ.්ආර්.සකො ලාව

ල මයා 

800  ක බටහිර/ 

සදොඩන්සගොඩ/දකු

ණ 

ක මවත්  

සදොඩම්සගොඩ 

072-4626732 - 

සක්.ඩබ්.ආර්.කුමාන් මිය 800 ඒ 

නැසගනහිර/ 

සදොඩන්සගොඩ 

ා නු.260 

හර්මන්ඒත්් ගාංඉම 

ා දුඩොා ගුඩ 

034-3029058 - 

සක්.සප්රේමල ා 728 ඊ 

සබෝම්ඹුවල/දකුණ

/ නැසගනහිර 

ා නු.36/4 නාා ගුඩ 

කළු්ර දකුණ 

071-6618982 - 

සක්..ඒ.ඩි.ජයන්  මයා 807 නෑබඩ ා කුස්ථපැාඒත්් 

ා ්ඹුඒන  

072-2612630 - 

සක්.සක්.ඩබි.එේ.දිසන්ෂා 

මිය 

801 ඒ වඩුගම සිමවසඩෝමවත්  

ලු ඇලමුමල 

සදොඩම්සගොඩ 

077-3385753 

 

- 

වී.එම්.මුණසිංහ මිය 
807 ඒ ඉහළ 

නෑබඩ 
ඉහා නෑබඩ  නෑබඩ 

034 – 

2242074 

 

- 

එම්.ආසින් උදාරත්න  මයා 
800 බටහිර 

සදොඩන්සගොඩ 

අධිකාන්සගොඩ, කළු ර 

දකුණ 

071-6130160 - 

සජ්.නිෂාරා මධුෂානි මිය 800 බි 

ෙපගහවත්  

ා පුලීසි, මස්ා , 

ස බුවන 

077-8332004 - 

සක්.සක්.ඩි.ෙමන් කුමාර 

මයා 

807 ඊ වත් සහේන මානිමල සදොඩම්සගොඩ 071-324101 - 

සක්.සක්.පි.කුලතිලක මයා 808 ඒ 

තුඩුගල/නැසගනහි

ර 

මානිමල.තුඩුගල.සදො

ඩන්සගොඩ 

- - 
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සක්.ඒ.ඩි.වි.ඩබ්.ගුණරත්න 

මයා 

799 

පහාඹුසගොඩ/නැ

සගනහිර 

ඇසටෝරවිල 

පහුඹුසගොඩ 

සදොඩම්සගොඩ 

077-8199224 - 

ආර් ඉම්ද්රානි මිය 807 බි.පහල 

නෑබඩ 

122  ක සකවිටියාසහේන 

නෑබඩ 

071-4043766 - 

සක්.වි.ඒ.සි.කරවිට මයා 809 

ස බුවන/නැසගන

හිර 

113 ා බුරළුකු ,ො 

ඒත්් බ ා ගුඩ 

ගේපා් 

077-2154157 - 

ජි.ඩි.චතුන්කා මිය 809 ඒ ස බුවන 

බටහිර 

ා ්බුඒන බ හිර 

ා ්බුඒන 

071-7583174 - 

සජ්.එච්.බුීධිමා උදයානි 

මිය 

726 සරමුණසගොඩ 

දකුණ 

ා රමුණා ගුඩ 

සදොඩම්සගොඩ 

071-5201083 - 

සක්.පි.චන්ද්රිකා මිය 810 ඒ 

පැලපිටියාසේ 

උතුර 

106 , සකලින්වීදය 

ස බුවන 

077-7077365 - 

නිර්මලා අමාලි පතිරසේ 

මිය 

722 සෙේරුපිට 

බටහිර 

අධිකාන්සගොඩ, කළු ර 

දකුණ 

077-2491442 - 

සජ්.ඩි.එේ.ජයලත් 722 ඒ සෙේරුපිට 

නැසගනහිර 

ා ස් .පි   නඒිනපද, 

ා බුා ාුස්ථස්ගම 

072-2931473 - 

එච්.සක්.ජි.විරතුංග මිය 726 ඒ 

සරමුණසගොඩ 

උතුර 

132 ා දඒන මදි,ර 

ගාංඉම ා දුඩොා ගුඩ 

077-9009567 - 

එම්.ඩි.එෙ.්එේ.ආන්යනන්ද 

මිය 

728 ඒ 

සබෝම්ඹුවල/උතුර/

නැසගනහිර 

හමපිට, සබෝම්ඹුවල  072-3622384 - 

එම්.එච්.එන්.ටි.සප්රේමතිලක 

මිය 

719 සකොසහොලාන 

දකුණ 

ා පුේගහපඩමුේා 

ා බෝොඹුවල  

071-2937891 - 

සක්.ඩි.උපම ප්රියන්  මයා 720 උක්වත්  උක්වත්  සකොසහොලා

න 

071-3012262 - 

එේ.ඒ.රවින්ද්ර මයා 807 ඩි සවමල  මේදගත්ඒත්් 

ා දුඩොා ගුඩ 

072-8582584 - 

සුසින් ප්රියංකර මයා 808 බටහිර නෑහින්න 077-7740375 - 
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තුඩුගල  සදොඩම්සගොඩ 

 

 

 

 

ේහොරණ ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන රභ්ාපතිවු ් ේේ 

විර්තාර 

ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය  :- ේහොරණ 

ේපොලිර් ර්ථානය  :- ේහොරණ  

ග්රාම නිලධ්ාරි වරම  යෙ ලිියයය පුශගලික 
දුරකාය 

පුශගලික 

දුරකාය 

කාර්යාල 
මිසදමලමුලසහේන එේ රැටියල සනො.1/298 

වවුලගහවත්  

සහොරණ  

0342260443 - 

මුණගම  බ සි.එේ ලියනසේ පාස්ේ මාඒ්  

මීය ඒනපාාන  ා හුරණ 

0729610591 - 

මුණගම නැ ජීඩී අ කල නිලුෂන රත්නපර පාර ඉලිඹ 

හන්දිය, සහොරණ  

0773862781 - 

සහොරණ උ පි.ඩි ෙම්පත් 233  උතුරු කඩුව 

කුඩාඋඩුව සහොරණ 

0778248817 - 

ඔලසබොටුව උ එච්.එම්. වෙන්  විමම 260/99/2 

ඇාා බුටුඒාඒත්්  

ා ගෝනපාහන්දි, 

0778887897 - 

ගමඒදඩුසගොඩ එච්. සි වනතුංග 348  ගේකඩුඒ  

ා හුරණ 

0728581598 - 

කුඹුක ද එච්.ආර් සර්ණුකා 

මමකාන්ති 

96 බී ගසමපන්ෙල 

පාර, කුඹුක දකුණ 
0729025319 

- 

සකෝරසමඉම 
ඊ.ඩබ්. චන්ද්රිකා මාලනි 

 

41/බී ා කෝරළඉම 

ා ගෝනා පුා හන්දි,  

0723795062 - 
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දකුණු උඩුව එච් කුලරත්න දකුණ උඩුව, සහොරණ 071584468 - 

මිවනපලාන නැ එච් එච් පෂ්පකුමාර මීවන පලාන, සහොරණ 0779736699 - 

ඉහල ම්මලැව ද ජයන්  මීදුමසේ ඉහා මිේාෑඒ දකුණ 

ා හුරණ 

0773363313 - 

කුඩා  උඩුව ගුණරත්න වමපිට කුඩා උඩුව, සහොරණ 0775321109 - 

මහ උඩුව එච් එච් ජගත් කුමාර මහ උඩුව, සහොරණ 0775016604 - 

වෑවල නැ බිටා සරෝහිණි සපසර්රා ඒෑඒා නැා ගනහිර  

ා හුරණ  

0770720205 - 

බටුවිට උ එච්එච් ආනන්ද බටුවිට උතුර   , 

සහොරණ 

0776356612 - 

මාසහේන ඩබ්.ඩි.පි.ඒ ඉන්ද්ර කුමාර කරනවල, 

සපොකුණුවිට 

0718205501 - 

කනන්විල ද එේ .ඩි ජයමිනි සර්ණුකා කනන්විල දකුණ, 

සහොරණ 

0712749388 - 

හාන්දුපැමසපොල අදිෂා සන්කෂලා 

විරසකොි්න් 

61  ර්ඒා දබර 

මීය ඒනපාාන ා හුරණ 

0771997979 

0342255212 

- 

 කසදමපිටිය ජයසෙේන විරක්සකොඩි  කසදමපිටිය, සහොරණ 0342254946 - 

කුඹුක උ වි ානසේ ඥානසෙේන කුඹුක උතුර සහොරණ 0342257309 - 

කළුපහන එම්.බි ලිලාරත්න කළුපහන  රත්නපර 

පාර සහොරණ 

0779198197 - 

සහේසන්ගම ලයනම මුණසිංහ  සහේසන්ගම , සහොරණ  0342260667  

මිවනපලාන බ චන්දුසින්මායා මීමනපලාන   ා හුරණ 0772839090 - 

කුඹුක බ සජ්. ලිලසෙේන කුඹුක ා හුරණ 0783118034 - 

කහටපිටිය අම්ෂා දමයන්ති 

සපසර්රා 

-කහටපිටිය, සහොරණ 0774240680 - 

සගොඩිගමුව නැ අමරදාෙ උක්වත්  ා නු. 10 ා ගුඩිගමුඒ 

ා ගෝනපා 

0777538788 - 

පලන්නරැව ජයරත්න කරන්නාසගොඩ සනො. 116  

පලන්සනෝරුව 

සගෝනපලහන්දිය 

0724643430  
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පන්විල ආර්. හන්ේචන්දු පන්විල සහොරණ 0342254305  

සපොකුණුවිට ජයසින්  ජයලත්  සකොළඹ පාර 

සපොකුණුවිට 

0342262602  

 ලගල නැ සජ්  කත්සින් ා නු. 538 ඩී/1 

ා පුේඒත්් මිේාෑඒ 

0343448314  

කනන්විල එච් ඩි.එම විරමසි  ි ංහ 339 ඒ/1 කනන්විල 

සහොරණ 

0342264115  

උතුරැ උඩුව ඒ.පි බැීදසේ පවක්වත්  මිමලෑව 

සහොරණ 

0773276623  

නර් නගල සක් විසජ්කුමාර නාරංගල සහොරණ 0774272931  

දික්සහේසන්ගම බි.ඩි වෙන්  දික්සහේනගම මුණගම 

සහොරණ 

0776927537  

 ලගල ද සක් කුරුේප ෙරණ  කන්හල අෙල, 

සගෝනපල හන්දිය 

 

0342257096

6 

 

 ලගල බ ගමසේ ජයතිේෙ පින්නසකොළවත් , 

 ලගල සගෝනපල 

හන්දිය 

0774567506  

මිමන අමරලාම කරුණාරත්න මිහිර, විමන, 

සපොකුණුවිට 

0342261526 

 

 

සකොටිගන්සගොඩ එච්.ඩි ආන්යරත්න 52/2 පත් කන්ගහවත්  , 

සකටියන්සගොඩ, 

පාදුක්ක 

0773669497  

ඔවිටියාගල සුරත් එරන්ද බාලිතූඩ 346 ඕවිටියාගල, 

සහොරණ 

0719690093  

 කන්ගමසහේන සක් එන් 

කරන්නාසගිාඩසේ 

 කන්ගමසහේන, 

සහොරණ 

0774528937  

වැවල බටහිර එච්.ඒ.ටි රංජිත් වෑවල,  සහොරණ 0775495590  

සහොරණ නැ ධර්මසින් විසජ්රත්න බැමලපිටිය සහොරණ 0342265494  
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සහොරණ ද වයි . විරරත්න නිවාෙ සයෝජනාරමය, 

බැමලපිටිය, සහොරණ 

0775128539  

හමස ොටියාවත්  එච්.ඒ.ටි. රංජිත් හමස ොටියාවත් , 

සහොරණ 

0775495590  

සගොසරොක්සගොඩ එච් දසනත් වෙන්  

කුමාර 

ා ගුා රුක් ගා ගුඩ   

ා හුරණ 

0719454335  

සහොරණ උ පි.ඩි ෙම්පත් ා හුරණ පුර 

ා හුරණ  

0778248817  

දඔර චතුරංග කුමාර දඹර, සහොරණ 0759822507  

මිමලැව ද සක් අමවිෙ ් මිමලෑව දකුණ 

සහොරණ 

0773895838  

මිමලැව උ ෙමන්  කාන්යවෙම් මිමලෑව උතුර 

සහොරණ 

0776261765  

අමරනාසගොමල සක්. සප්රේමලාම අමරනාසගොමල, 

සහොරණ 

0772185387  

 

වලල්ලාවිට ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන රභ්ාපතිවු ් ේේ 

විර්තාර 

ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය  :- වලල්ලාවිට 

ේපොලිර් ර්ථනය   :- වලල්ලාවිට 

ේ රාම නිලධ්ාරි වරම  යෙ ලිියයය පුශගලික 
දුරකාය 

පුශගලික 

දුරකාය 

කාර්යාල 
ඉත් ෑපාන උ එච්.ඩි රසික සීශප්රිය ඉත් ැපාන 

වලමලාවිට 

0783331756 - 

ඉත් ෑපාන ද සක්.එම නිශ්ශංක ෙරත් 

කුමාර 

දමිපලලසේවත් , 

ඉත් ැපාන. 

 0342272738 

පසරයිගම උ ඩි. විමලසින් විරසිංහ වන්නිසේවත් , 

පසරයිගම 

0724507278 0342274214 

ඉත් ෑපාන බ ජි.ඩි චාලක ෙංජිව ස ොටවත් , 

ඉත් ැපාන 

0779164779  
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පන්නිල පී.වි. අරුණශාන් ලාම පන්නිල, ඉත් ැපාන 0718122635 - 

උඩුගම   නන්දන උඩුගමසුන්ය උඩුගම ,යකාරල 0711685276 - 

පැලවත්  බ ෙරත් සදවැමසදණිය 
336 සහරනසපොරැව 

පැලවත්  මතුගම 

0725149290 - 

ගම්මන නැ 
පි.සක්.ඩි වයලට් 

කුසුමල ා 
ගමිමන, වලමලාවිට 0712288074 

- 

ගම්මන බ දයා ස න්නසකෝන් ගමිමන, බටහිර 0778485316 - 

මාකලන්දාව ද ඇේනේ ගාමලසේ මාකලකන්ද,වලමලා

දට 

- 0345684482 

ඉත් ෑපාන නැ බි.එම.බි ධර්මල ා බදුවසගොඩ, 

ඉත් ැපාන 

0724867643 - 

මින්ේවත්  සක්.එම් උදි  ඉසනෝක මින්ේවත් ,පැලවත්  0716376370 - 

උිෘර සගොඩ නැ ආර්.ඩි කරුණාරත්න ෙහාවත් , උරසගොඩ, 

වැලිපැන්න 

0776504699 - 

යට්ටපා  සක්.ඒ නලින් චමිල තුෂාර 

කුලතිලක 

8 කම්ව සිංහරාඡ  

උදයානය, යටපා  

0712499960 - 

කංසකොටවත්  එච්.එච්. කරුණාදාෙ සකොටවත්  යටපා  0714733248 - 

ගුලවිට උතුර සි.ඒ. ෙමන්  ලක්මාම මාලගහාව  , ගුලදට 

උතුර, වලමලාදට 

0718663721  

කටුසදොර දයාරත්න එදින්සිංහ කටු සගදර,වමලාදට  0345711276 

 

 

 

 

ේේු වල ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන රභ්ාපතිවු ් ේේ 

විර්තාර 

ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය  :- ේේු වල 

ේපොලිර් ර්ථනය   :- ේේු වල 
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ේේු වල ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය කාර්යාල  දුකරථන අංකය 

     
733 මසමසගොඩ එච්.ම්වන් ලක්මාම 

විසජ්න්ද්ර මයා   

පාෙම 

මාව ,පාලයන්සගොඩ, 

පයාගල 

071/3295747,      

078/5371920 
_ 

733 ඒ පසේ 

අයි.වී.ඩී. 

සුගන්ධිකා 

සපසර්රා මිය 

සනො.106 ඒ, ශ්රී 

පඤ්ඤානන්ද පාර, 

සබ්රුවල. 

078/8336676 _ 

733 බී   මැහිමුමල 
මං මල සහොරවල 

මයා  
සුවන්දච්චමුමල, පයාගල 077/1499912 _ 

734 කුඩා පයාගල 

ල(උ) 

ඊ.එේ.අයි.සපසර්රා 

මයා 

සනො.310,ගාලුපාර, උතුරු 

පයාගල 
071/6465186 _ 

734  ඒ කුඩා 

පයාගල (ද) 

ඩබ්.පී.අමිල 

ප්රනාන්දු මයා  

සෙවනමාව , 

උතුරුපයාගල 
077/9658450 _ 

735 මහ පයාගල 
එම්.බී.එේ. 

දිොනායක මිය 

“ොගල”,පාලයන්සගොඩ, 

පයාගල 
071/5523367 _ 

736 පිණිදියමුමල 
ඩී.ඩී.ඩී.එේ.අමවිේ 

මිය 

“මම්ක”ගුංගමුව,බන්ඩාරග

ම 
077/1964624 _ 

737 විහාරකන්ද 
බී.ඩී.ජී.පී.හෙන්ති 

මිය  

157 ඒ 

ගබඩාසගොඩ,පයාගල 
071/8582323 _ 

737   ඒ 

හින්ගමසගොඩැමල 

ඕ.ඩබ්.ඩී. මසනෝජ් 

උදයකුමාර මයා  

84 බී, 

පාලයන්සගොඩ,පයාගල 
077/9070105 _ 

738 

පාලයන්සගොඩ 

ඩී.එේ.ඉන්දිකා 

නිශාන්ති මිය 

“සින්පර”,මතුගම 

පාර,සදොඩම්සගොඩ 
071/8307646 _ 

738 බී 

කටුකුරුදුගහලන්ද 

(නැ) 

ඕ.එච්.ගයනි 

පෂ්පකුමාන් සමය 

ගාමිණී අතුසකෝරලගම 

සදරගල,පයාගල 
077/7865430 _ 

739 මහගම්මැීද 
එන්.ඩබ්.සකො ලාව

ල සමය 

334,ගාලුපාර,පයාගල 

 
077/9024032 _ 
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740 සපොතුවිල 

(නැ) 

සජ්.එම්.සක්.සක්. 

ප්රනාන්දු මයා 

ගමලනසදනිය 

,මුංසහේන,මේසගොන 
071/8111063 _ 

740   ඒ  

සපොතුවිල(බ) 

එම.ඊ.සමන්ම 

සගෝමේ මයා 

25ඒ,ආනන්දමාව , 

පානදුර 
077/0225164 _ 

740  බී  

කටුකුරුදුගහලන්ද 

(බ) 

ඊ.ඩී.නමර රශාන්  

මයා 

ගලඋඩවත් ,මුංසහේන, 

මේසගොන 
071/8173884 _ 

741 දියලසගොඩ 

ඒ.පී.ඒ.ඉෂානි 

අසබ්ගුණවර්ධන 

මිය  

52,දුම්න්යපලඅෙල, 

ගාලුපාර, පයාගල දකුණ 
071/7642917 _ 

741ඒ 

මුණසිංහසගොඩ 

අයි.ඩී. නිලුකා 

නිසරෝෂිනී මිය 

සනො.269,කච්චාසගොඩ, 

පයාගල 
071-8188886 _ 

741බී කපසගොඩ 
වෙන්  කුමාර 

වීරසෙේන මයා 

“සින්මගල” 

මැටියලමුමල,පයාගල 
071/8420578 _ 

742 මේසගොන 

(බ) 

සුමිත් 

කරුණාරත්න මයා 

“අම්රාධ”ශාන්තිවිසෙන්ති 

මාව , දියලසගොඩ, 

මේසගොන 

077/6220095 _ 

743 මේසගොන 

(නැ) 

ඒ.ශානිකා සපසර්රා 

සමය         

සනො.31,ේලැඩිේ 

වත් ,මුංසහේන 

පාර,මේසගොන 

078/8183320 _ 

743ඒ  

අක්කරමසම 

එච්.එම.කුලරත්න 

මයා 

සනො.37,මහවිදානපාර, 

වාීදුව 
071/8111002 _ 

744 හමකදවිල 
ආර්.එම්.සුරාජ් 

ලක්මාම මයා 

ලියන්නාවත් ,උතුරු 

පයාගල,පයාගල 
077/5279972 _ 

744ඒ දූසදසගොඩ 
පී.සක්.ඩී.ජී.ඒ. 

ගුණසෙේන මයා 

ශ්රී ෙංගමිත් ා මාව , 

මුංසහේන,මේසගොන 
071/1025493 _ 

744බී සයොවුන්ගම 
ජී.ඩී.ඉසර්ෂා 

ලක්මාලි මිය 

ඉසර්ෂා,කැන්දගහවිල, 

පයාගල 
071/7343455 _ 

744  ක 

කැන්දගහවිල 

ඩබ්.ඩබ්.එන්. 

දිමරුක්ෂි ප්රනාන්දු 

මිය  

ගමලනසදනිය ,මුංසහේන, 

මේසගොන 
077/6262524 _ 
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745 මුංසහේන 
යූ.ප්රමිලා චාමිනී 

ජයරත්න මිය 

ඉඳිසහේන 

පාර,බදනාසගොඩ,සබ්රුවල 
077/4193938 _ 

745ඒ 

කදුරුගේමුමල 

එම.ඩී.ඉෂාරා 

සිමවා මිය 

සනො.167/ඒ/02, 

සහරලත්තුඩුව,සබ්රුවල 
071/1434353 _ 

745බී අක්කර 

අසූව 

එම්.ඒ.තිලිණි 

කීර්තිසිංහ සමය 

රන කමම සිසිර කුමාර 

මාව  හමකඳවිල 
072/4580216 _ 

746 ඉදින්ලිසගොඩ 
එම්.තිලකසින් 

ප්රනාන්දු මයා 

සනො.4, 

ජූඩ්මාව ,දියලසගොඩ, 

මේසගොන 

 

071/8141846 _ 

746ඒකුඩා 

මාගමකන්ද 

සක්.ඒ.ඩී.එම්. 

දිමහාන් මිය 

153/2 කන්සීසගදර, 

මහහීනටියන්ගල, කළු ර 
071/8240564 _ 

746 ක මාගමකන්ද 

(ද) 

ඩී.සුපන් ලක්මාම 

සිමවා 

97/2,සරෝහල 

පාර, කනවත් ,අළුත්ගම 

078/9707179, 

077/4685266 
_ 

746 බී 

මාගමකන්ද (උ) 

ඩී.එේ.යූ.එේ.කවිර

ත්න මයා 

සනො.71,සහට්ටිමුමල, 

සබ්රුවල 
077/6532526 

_ 

 

 

747 කරදසගොඩ 
දෙන්ති ප්රනාන්දු 

මිය 

සනො.10,ජයවර්ධන 

සවන්සීසිවත් ,මුංසහේන,  

මේසගොන 

 

077/7969318 _ 

747 ඒ 

මරක්කලාවත්  

සක්.ඩී.චාමිලා 

ෙංජීවනී සින්වර්ධන 

මිය 

46,සින්සෙවන,ශ්රී 

පඤ්ඤානන්ද 

පාර,මේෙල,සබ්රුවල 

078/8424294 _ 

747බී බුබුලලන්ද 
ටී.ඒ.ඩී.පී.ලක්මාම 

මයා 

සනො.309,සදනිය,වල ර, 

සබ්රුවල 
071/6169357 _ 

748 

සපොමසකොටුව 

ප්රෙන්න ජයසකොඩි 

මයා 

සකොේවත් සගොඩ,දර්ගාන

ගරය 
071/0545600 _ 

749 

කංකානම්සගොඩ 

බී.ඒ.එම.ජී. 

ප්රනාන්දු මයා 

සපොකුණපාර,සහේණ,සබ්රුව

ල 
071/3216086 _ 
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750 වල ර 
සජ්.ජී. ාරක 

ෙඳරුවන් මයා 

මංහන්දිය,කාලවිල, 

සබ්රුවල 
071/7166236 _ 

750 ඒ 

බදනාසගොඩ 

ජී.වී.පී.එන්. එම. 

වි ාන මයා 

“ලක්ෂ්මි”,කාලවිල,සබ්රුව

ල 
071/8111032 _ 

750 බී  

කාලවිලකන්ද 
එම.ඒ.ප්රෙන්න මයා 

සනො.82ඊ,කීරන්තිඩිය, 

නවුත්තුඩුව,මතුගම 
071/9675200 _ 

751ඒ චීනසකොටුව 
එම්.ඒ.නන්දසින් 

මයා  

කදුරුගේමුමල,මුංසහේන, 

මේසගොන 
077/6024452 _ 

752 අසේපිටිය 
ඒ.ම්වනි සුරංකාකා 

සමය 

105 බී,පිංසහේන 

ජනපදය,පාදාසගොඩ, 

සබ්රුවල 

071/9555515 _ 

752 ඒ පන්නිල 
පී.සක්.ඩී.ටී.ගුණසෙේ

න මයා 

සනො.28,ෙංඝමිත් ා 

මාව ,මුංසහේන,මේසගොන 
072/5631817 _ 

753 පරණකසඩ් 
පී.ඩබ්.ධර්මවර්ධන 

මයා 

මාසමවන්සගොඩ, 

ධර්ගානගරය 
071/8307661 _ 

753 

ඒසහට්ටියාකන්ද 

ආර්.අසනෝමා 

චාන්දනී මිය 

කටුකුරුඳුගහලන්ද, 

පයාගල 
071/7004257 _ 

754 මරදාන 
මසහේෂ් ඉන්ද්රජිත් 

මයා 
සගෝමරසගොඩ,පයාගල 071/8188798 _ 

755 මහසගොඩ 
බී.එම්.ඊ. නිමමිණි 

මිය  

සින්සෙවන, 

වල ර,සබ්රුවල 
712337402 _ 

756 මාළිගාසහේන 
 ක.එේ.උදටියාවල 

සමය 

ගමමුමල,හමකඳවිල, 

පයාගල 
716951584 _ 

757 මේෙමසගොඩ සක්.එම.යූ .ජයලත්  
“සිතුමිණ”ආනන්දගම 

මුංසහේන මේසගොන 
077/3214920 _ 

758 සහට්ටිමුමල 
එම්.ඩී. කුසුම් 

මාසමවන මිය 

2කම්වඅෙල,කැන්දගහවිල, 

පයාගල 
071/0176605 _ 

759 පිංසහේන 
එම්.ආර්.කුලරත්න 

මයා 

“තිලකසින්”,ගමසහේන , 

සබ්රුවල 
071/6514517 _ 

759 ඒ ගමසහේන 
ඩී.වයි.එේ. 

මදනායක මිය  

“මවුන්ට්විලා”පාදාසගොඩ, 

සබ්රුවල 
770614495 _ 
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760 සමොරගමල 
සක්.පී.සජ්.කුලරත්

න මයා 

“නිෙංෙලා”අීදරවත් , 

කාලවිල,සබ්රුවල 
071/4494431 _ 

761 මුමලපිටිය 
එම්.ආර්.එේ.රණවං

ශ මයා 

“තිලකසින්”,ගමසහේන , 

සබ්රුවල 
077/6410748 _ 

762 කලුවාසමෝදර 

(බ) 

 ක.ඒ.වීරක්සකොඩි 

මයා 

24 බී,දුම්න්යසපොළ 

පාර,සහට්ටිමුමල,සබ්රුවල 
071/8284362 _ 

762 ඒ 

කලුවාසමෝදර (උ) 

එේ.එන්.සප්රේමදාෙ 

මයා 

දූසදසගොඩ,හමකඳවිල, 

පයාගල 
071/5542157 _ 

762 බී ගම්මැීද 
චන්දිමා 

හාමපාන්සදනිය 

මිය 

“චන්දන”,කරඳසගොඩ, 

සබ්රුවල 
072/2254703 _ 

762  ක 

කලුවාසමෝදර 

(නැ) 

ඩී.ටී.සුසම්ධ 

සමන්ඩිෙ ්මයා 

සනො.310/1,සීවාල පාර, 

අළුත්ගම 

077/5559252, 

077/6261275 
_ 

763 ගසන්ගම 
ඩී.එච්.ජීවනී 

චන්ද්රතිලක මිය 

මානන්දූව 

පාර,පනාපිටිය,වේකඩුව 

078/5234817 

 
_ 

764 අළුත්ගම (බ) 
නීම විරමආරච්ච 

මයා  

සනො.75ඒ,හාකදූව, 

කාලවිල, සබ්රුවල 
077/6261275 _ 

765 අළුත්ගම 

(නැ) 

එේ.රුවනි ලක්ෂිකා 

සිමවා මිය 

“ෙඳරුවන්”,පූර්වාරාම 

පාර,කළුවාසමෝදර 
071/4246904 _ 

765 ඒ  කනවත්  
ඩබ්.ඩී.වයි.බී. 

අසබ්වර්ධන මිය 

සනො.86, සුවන්දච්චමුමල, 

පයාගල 
077/8029655 _ 

766 දර්ගා නගරය  
එම්.ඩී.ඩබ්ලිද.නම 

කුමාන් මිය 

කච්චසගොඩ,පාලයන්සගොඩ,

පයාගල දකුණ 
078/3683070 _ 

766 ඒ දර්ගා 

නගරය (නැ) 

ටී.පමුදි ගයත්රි ද 

සිමවා සමය 

වි ානසේවත් ,වරාපිටිය, 

දර්ගා නගරය 
077/7427851 _ 

766  ක 

පතිරාජසගොඩ 

එච්.එච්.ඩී.චාමිනී 

මධුෂානි  

“චන්දන”,කරඳසගොඩ,සබ්

රුවල 
071/7713595  

766 ඩී කාදියවත්  
බී.ඒ.ඉෂාරා 

උසීනිකා මිය 

කන්දරවිහාර අෙල, 

මුමලපිටිය,සබ්රුවල 
071/8307709 _ 

766 ඊ ගග අීදර 
එම.ආර්.නයනා 

චාන්දනී මිය 

අීදරවත් ,කාලවිල, 

සබ්රුවල 
071/8610675 _ 
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766 එෆ් මාසමවන 
සහේමමා  

ෙමරසෙේකර මිය 

“මියුර”,සකොටපිටිය, 

දර්ගානගරය 
071/8154571 _ 

766 ජී 

අදිකාරීසගොඩ 

පී.සක්.සක්.එේ.අල

හසකෝන්  
වරාපිටිය , දර්ගානගරය 077/5519039 _ 

767 කාලවිල 
පී.සක්.ජී.සෙනවිර

ත්න මහ ා 

සනො.227,පෂ්පාරාම 

පාර,මාලවන්සගොඩ 

දර්ගානගරය 

071/5523141 _ 

768 පාදාසගොඩ 
ඩී.එේ. ක. 

මමකාන්ති මිය 

“තිලකසින්” ,ගමසහේන 

සබ්රුවල 

 

- _ 

768 ඒ වැලිපිටිය 
එම්.ඒ.පී.සෙනවිරත්

න මිය 

සනො.309/ඒ,සීවාල 

හරේපාර,කළුවාසමෝදරඅළු

ත්ගම 

0718284271 _ 

768 බී 

මාලවන්සගොඩ 

ජී.අයි.යූ. 

සෆොන්සෙේකා සමය 

හයහවුම,තීනියාවල 

මතුගම හරහා 

071/6457366, 

071/9774842 
_ 

769 වරාපිටිය 
බී.ඒ.ආර්.පීමකුමා

ර මයා 

සනො.224/බී,ෙමූපාකාරය 

අෙල,වල ර,සබ්රුවල 
077/8211794 

_ 

 

770 ඒ 

නාකන්දලසගොඩ 

එන්.ඩී.එච්.ෙංජීව 

මයා 

බ්රීෆ් වත් ,කාලවිල, 

සබ්රුවල 
077/1980501 _ 

770 බී 

දන්වත් සගොඩ 

පී.චතුන් නිමාෂා 

රණවීර මිය 

168 ඒ,කුට්ටිවැලිසගොඩ, 

දර්ගානගරය 
077/1093787 _ 
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ඉංගිරිය ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන රභ්ාපතිවු ් ේේ 

විර්තාර 

ේපොලිර් ේකොට්ඨාශ්ය  :- ේහොරණ 

ේපොලිර් ර්ථානය   :- ඉංගිරිය 

 

ඉංගිරිය ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය කාර්යාල  දුරකථන අංකය 

     
618 ඒගඒත්් සක්. සේමරත්න   103  මගඒත්්   

ා පුර දැඒදන්ඩ 
0718250557 0342255847_ 

618   

ා පෝ.ඒදන්ඩ නැ 

සුමිත් ගාමලසේ 

මයා 

51/ /1   ා බරලුපගාදථඩ   

ා පුරැඒදන්ඩ 
0714414684 0348855956_ 

618 ිම කැකුාළි, 
සෙෝමරත්න 

විරසකෝන් මයා  
කැකුලලිය   සපොරැවදන්ඩ 0766793746 _ 

618 සි 

ා පෝ.ඒදණ්ඩ බ 

සප්රේමලාම ගමසේ 

මයා 

ගමසේ මාව    

සපොරැවදන්ඩ 
0717894200 _ 

619 පද රගා නැ 
යු.ඩි. 

අරුණශාන්  මයා  
222   මැද උරැගල   ඉංකාන්ය 0774345792 0342268334_ 

619   නොබපාන 
එන් සෙෝමරත්න 

මයා 
නමිබපා,   ඉාංගින්, 0752036898 _ 

619 ිම පද රගා බ 
පියසෙේන නිශ්ශංක 

මයා 

235   රත්නර්ර පාර   

ඉාංගින්, 
 0343302202 

620 ඉාංගින්, නැ 
ඩේලේ විසජ්රත්න 

මයා   
481/3   මඩා ගදර   ඉාංගින්, 0777144574 0772222449_ 

620   ඉාංගින්, බ 
සක්.එෙ.් නිමම 

ජිනදාෙ මයා  

194   ා දඒන පටුමග   

ඉාංගින් , 
0714451236 034 2269721 

620 ිම රයිගො 

ඒත්් 
මසහේෂ් කුමාර් මයා 

රයිගමි ඒත්්   

ඉහාා කු ස් ඉාංගින්, 
0721464761 _ 

720 සි ඉාංගින්, ප 
ආනන්ද 

අසබ්විරම මයා 
312   ඉාංගින්,   පුර 0716911670 _ 
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620 ඩි නිමාගම 
පි.සක් ධම්මික 

මයා 
නිමාගම   ඉාංගින්, 0718657440 _ 

620 ඊ ඇදුරාගා 
ෙජිත් ඉසරෝෂන් 

මයා 
ඇදුරාගල වත්    ඉංකාන්ය 0773563245 077 5894992 

620 මෆථ 

ා දුඹගස්ථකන්ද  

සක් සින්ම 

සෙේනාරත්න මයා 
ා ද බගස්ථකන්ද   ඉාංගින්, 0725706750 _ 

620 ජි මහඉාංගින්, 
අයි මිමටන් 

හන්ේචන්ද්ර මයා 
රත්නපර පාර   ඉංකාන්ය 0775532984 _ 

621 මාර්ටුගා 
ජි ,ස්ාාේ 

ා ප්රදථමකුමාර 
මාපටුගා    ා පෝ.ඒදන්ඩ 0775925892 

_ 

 

621   

රත්මේා ගුඩ 

නැා ගනහිර 

බි.ඩි. නාමසෙේන 

මයා 
රත්මමසගොඩ ඉංකාන්ය 0343348838 _ 

621 ිම 

රත්මේා ගුඩ බ 

පියම චන් ක 

මයා 
11/1 රත්මේපගාඩ ඉාංගින් , 0775830030 _ 

622 පැේපිටිා ගුඩ ලියනසේ 

ආන්යපාල 
පැේපිටිා ගදාඩ ඉාංගින්, 0726436202 _ 

623 

හඳපාන්ා දගාඩ ද 

සික්.ඩි.යු.ඩි 

ගුණතිලක මයා         
හදපින්ා ගුඩ ඉාංගින්, 0718410565 _ 

623 

මහඳපාන් ා දගාඩ 

නැ 

එම්.එම් ලලි  

දිපාම මයා 
ා නදා 10 හදපින්ා ග දාඩ 0718131890 0342256290_ 

625   ා මා න්න්ගම  මස්ථ.  සුනිේ ම,ා 
66 ා මද ා නන්ගම 

හදපාන්ා ගුඩ 
0342256252 _ 

626 කඳනපිටි, 
ඩබ්.සුනිම ශාන්  

මයා 

43 කදපිටි ,  ා බ දාා ප 

පාදුක් ගක 
0779943346 _ 

626 මදථ  

ා දකාමේටි,ාඒත්් 

ඩබ්. සුරංජි 

සිොයිො මයා 

160/17 ා කදාටි,ාඒත්් 

ඉාංගින්, 
0724595090 _ 

627 කුරණ දකුණ 
එේ අිානන්ද 

සිේ ර්මසින් මයා 

16/1   සකොටියාගල 

හදපාන්සගොඩ 
0342256212 _ 
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627 මදථ  

ා දකාටිගා 

උදුලා ප්රියදර්ශනි 

ජසයසිකාඩි 

ා කුටි,ාඒත්් 

හදපානිාගාඩ 
0342256635 _ 

 

 

 

බුලත්සිංහල  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ ග්රාමීය ය ආපදා කමිටුව රඳහා රම්බ් ධ්වන 

රභ්ාපතිවු ් ේේ විර්තාර 

බුලත්සිංහල  ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි වරම ග්රානි. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය කාර්යාල  දුරකථන අංකය 

812 

ා ේඒමුේා 

මේමන් නිරාංිාා 

මේකාන් ම 
 ා දඒමුේා   බුාත්සිාංහා 0775107376 _ 

812  

පහා 

නාරගා  

පීපී බන්දුා 

ීමරා ස් කර 

පහා නාරාංගා   

ා ගදාස්න්න 
0345672508 _ 

813 

ා කුබඒක 

පුර 

එමඒ රූපරත්න  ා කුබඒක   බුාත්සිාංහා 0722838786 _ 

813   

ඉහා 

නාරගා 

ා ක් ගඩී කුාඒර්ධ්න 
ඉහල නාරංගල පාර    

සග  ි ාවින්න 
0773706049 _ 

813 බී 

ා කුබඒක 

දකුණ 

ලක්මාලි 

ජයවර්ධන 
සකෝබවක   සග ි ාවිනන්න 0775030555 _ 

813 සී 

ඉහා 

නාරගා 

දකුණ 

ඩී අජිත් කුමාර 
පඡාකාාඒ මස්ා   

   ා කුබඒක 
0723369791 _ 

814 

ා ගෝස්න්න 

පුර 

යු ඉන්ද්රසින් 

අයිලේසපරුම 
   ා ගුස්න්න   බුාත්සිහාංා 0776025666 _ 
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814  

රැටි,ා  
න්චඩ් සීවසේ 

128 රැමේ,ා   ා කබඒක   

ා ගුස්න්න 
0773234171 

_ 

814 බී 

 ා ගෝස්න්න 

දකුණ 

එමඑේ 

විජයකුමාර 

264   මත්ා ත්කා ඩ   

හේඒුර   බුාත්සිාංහා 
0772557613 

_ 

817 ඉහා 

කුඩලිගම 

සක්ඒඑෙ ්ලසි  

ආරච්ච 
කුඩලිගම   බුාත්සිහාංා 078334889 

_ 

817   

පහා 

කුඩලිගම 

එමඑමඑේ 

රූපසිංහ 

35/    පහා කුඩලිගම   

නැබඩ 
0774894618 

_ 

818 

ා ේ,න්ගේ

ා  - 

නැා ගනහි

ර 

ජගත් ප්රියලාම ා ඒ,න්ගේා   නැබඩ  0783418012 

_ 

818   

ා ේ,න්ගේ

ා බ හිර 

එම්එම් ර කන් 
171   ගින්ා කුා   

ා ඒද ,න්ගේා මගාඒත්් 
0770215670 

_ 

819   

මහගම 

පුර 

එම්අයි වජිර 

කංකානම්සේ 
ම ා ගුඩඒත්්   මහගම 0723877125 

_ 

819  

මහගම 

දකුණ 

ඒ සප්රේමදාෙ 
ාක් ගකදුර ඒත්්   

ා පුා ේා ්ු    මහගම 
0723873830 

_ 

819 බී 

මහගම 

නැා ගනහි

ර 

ආර් ක ප්රියදර්ශනි ා පුා ේා ්ු    මහාඒත්් 0728040533 

_ 

819 සී 

මහගම 

බ හිර 

සක්එම්එන් 

සෙෝමසින් 

215   ා පා ේා ්දා    

මහගම 
0724740047 

_ 
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819 පී 

ා බෝගහඒත්

් 

එන්අයි 

අසබ්වර්ධන 
ා බුගහාඒත්්   මහගම 0729510298 

_ 

819 මච් 

ගමා වඒත්

් 

අයි ක උදයකුමාර ගම ා වඒත්්   මහගම 0723018079 

_ 

820 

දි,කඩුඒ 

නැා ගනහි

ර 

එම්වයිඑම 

සරොහාන් 

දි,ගමුඒ   මහගම   

බුාත්සිහාංා 

0718085528 

 

_ 

820   

දි,කඩුඒ 

බ හිර 

එම්ඒසජ් නිශාන්  
නි,ා ගුඩඒර   දි,කඩුඒ   

මහගම 
0779303543 

_ 

821 

බුාත්සිාංහ

ා ප 

යුඑමඑේ 

විසජ්තිලක 
මහගම   බුාත්සිාංහා 0754151941 

_ 

821   

ා දේමැේා  

ඩබ්ලිදඒසක් 

වීරසිංහ 

ා පුේගහකන්ද   ඇගේඹ, 

බුාත්සිාංහා 
0711684050 

_ 

821 බී 

 බුාත්සිාංහ

ා දකුණ 

බන්දුල රණසිංහ ආරච්ච්ා ගුඩ   බුාත්සිාංහා 0772166940 

_ 

821 සී 

මමරා ගදර  
එම්ජී විජිත්  රාඡාමලිමා්   බුාත්සිාංහා 0718343519 

_ 

821 පී 

හෑගේහ, 
රුවන් වීරතුංග ඇගේ හ,   බුාත්සිාංහා 0719405440 

_ 

821 ඊ 

මමරා ගදර 

ප 

රනිම 

 සහට්ටිආරච්ච 
මමා ර්ා ගදර   බුාත්සිාංහා 0712822477 

_ 

823 

, ගොපිටි

, 

පීඑම තිසෙේරා මිගහකුඹුර   බුාත්සිාංහා 0773738066 

_ 

823   

නිවගහ 
එම්ඩබ් මං මල නිවගහ  බුාත්සිාංහා 0775007612 

_ 
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824   

ඉහා 

ා ඒේගම 

එච්ඩී විජි  
ඉහා ා ඒේගම  

බුාත්සිාංහා 
0714614443 

_ 

824 පහා 

ා ඒේගම 
ආර් ක සලොකුසහේවා 

පහා ා ඒේගම  

බුාත්සිාංහා 
0772329207 

_ 

824 බී 

බුාත්සිාංහ

ා 

බන්දුල රණසිංහ මහගම  බුාත්සිාංහා 0772166940 

_ 

824 සී 

දොපරදාදු

ා ගුඩ 

සෙනරත් 

මමලවආරච්ච 

දොපරදාදුා ගුඩ  

බුාත්සිාංහා 
0775437062 

_ 

824 ඩී 

්ැන්නා හ 

න 

එච් ඉන්දික ්ැන්නා හ න  බුාත්සිාංහා 0723018553 

_ 

824 ඊ 

බුාත්සිාංහ

ා-නැ 

සුසිම ගුණරත්න ගේකැටි,  බුාත්සිාංහා 0775777083 

_ 

824 මෆථ 

කරේදැක් ග

ම 

ඩීයු සුග දාෙ කරේදැක් ගම  බුාත්සිාංහා 0775513117 

_ 

824 

බුාත්සිාංහ

ා බ 

රංජිත් සින්වර්ධන ගාා හ න  බුාත්සිාංහා 0724069182 

_ 

824 මච් 

ගාා හ න 
සක්ආර් ෙ යපාල ගාා හ න  බුාත්සිාංහා 0343742068 

_ 

825 

ා මෝේකාඒ 
එච්එච් ප්රෙන්න ා මෝේකාඒ  බුාත්සිාංහා 0776302602 

_ 

825 බී 

ගාහිටි, 

පී  කර්ති 

කාන්යවෙම් 
 ගාහිටි,  බුාත්සිාංහා 0779207702 

_ 

825 

පරා ගුඩ  
සක්පී ආටිගල 

219/   පා.ඒ්ේේා  

බුාත්සිාංහා 
0717964564 

_ 
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ඇමුණුම 06 
ආපදා කළමනාකරණයට රම්බ් O අේනකුත් ේර වා රපයන ආයතානය්  රම්බ් O 

කරගතා හැකි නාමාවලිය 
 

    

කළුතාර osia;%sla f,alï ld¾hd,hSh ld¾h uKav,h 
 ku ;k;=r ld¾hd,hSh 

oqrl:k wxlh 
fm!oa.,sl 

oqrl: wxlh 
1 යූ.ඩි.සි. ජයලාම මහ ා Èia;%sla f,alï$Èidm;s 0342222235 0716814813 
2 තිලංකා සවත් සිංහ මිය w;sf¾l Èia;%sla f,alï 0342222685 0777306609 

3 විමම ගුණතුංග මයා w;sf¾l Èia;%sla f,alï 
^bvï& 

0342222685 0718101221 

4 දිමරුක්ෂි  ñh'  ෙහකාර දිේත්රික් සමකම් 0342222233 0711587360 

5 ඩබ්.ඒ. විසජ්සිංහ මයා පන්පාලන නිළධාන් 0342222624 0714416200 

5 චන්දන කලංසුන්ය මහ ා දිේත්රික් ඉංජිසන්රු 0342236288 0718084030 

 
6 බී.එම්.ඒ. චන්ද්රිකා මිය ප්රධාන ගණකාධිකාන් 0342222604 0779050401 

 
7 කමම ජයතිලක මහ ා ගණකාධිකාන් 0342236288 0715762330 

 
8 එේ.සක්. ක .සක් ජගත්සිංහ 

මහ ා 
ප්රධාන අභයන් ර විගණක  070 2024485 

9 පියන්  ඡයසෙේන මහ ා පපරන දවය පාලක 034 2229527 077 6219371 

 
10 කරවි  ට මිය ෙමාඡ සෙේවා නිලධාන් 034 2222221 071 8120099 

 
11 චන්ද්රිකා මිය ෙංවර්ධන නිලධාන්  071 4457815 

 
12 සින්වර්ධන මහ ා ෙැලසුම්  අධයක්ෂ 034 3749490 071 8668875 

 
13 දර්ශනි ද සිමවා මිය නිසයෝජය අධයක්ෂ 0342222621 0714283617 

 
14 එේ .සක්.  දයානන්ද මිය ෙහකාර අධයක්ෂ 0342222621 0714399361 

 
15 කුෂානි කරුණාරත්න මිය ෙහකාර අධයක්ෂ 0342222621 0718278113 

 
16 දමිත් ෙමරවිරම  ෙහකාර අධයක්ෂ 034222621 0718581970 

 

කළුතාර දිර්ත්රි්සකේේ ප්රාේේීයය ේල්කම්වු ්     

නම m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYh  ÿqrl:k wxlh 
rdcldrs cx.u 

බී.ආර්. ෙමරතුංග මිය කළු ර 0342222569 0773742788 

එේ.සක්. සහේනධිර මහ ා බුලත්සිංහල 0342283185 0718132590 

චතුර මමරාජ් uy;d සබ්රුවල 0342278888 0718388715 

එච.සක්. පෂ්පකුමාර මහ ා සහොරණ 0342262761 0714445175 

සුජානි මසහේෂා සිමවා මිය බණ්ඩාරගම 0382290145 0714422030 

දිේනා ජානකී මිය මදුරාවල 0342251068  0718215684 
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බුීධිනි ගුණවර්ධන මිය පානදුර 0382233305 0714485606 

ශානික තින්මාන්න මහ ා පාලින්දම්වර 0342245783 0714171116 

ෙමන්තිකා ලියනසේ මිය මිමලනිය 0342252461 0718719016 

රාජපක්ෂ සපසර්රා uy;d  වලමලාවිට 0342284038 0718406516 

අයිරාංගනි විරසිංහ මිය ඉංකාන්ය 0342296977 0776830269 

දර්ශනා රණසිංහ මිය සදොඩංසගොඩ 0342280527 0718074582 

ගී ානි කන්නන්ගර මිය අගලවත්  0342243659 0773237838 

ශාමා ශ්රි කන්යවෙමි මතුගම 0342247508 0712582166 

 

  කළුතාර osia;%sla md¾,sfïka;= .re ue;s weu;sjreka    

;k;=r හා නම fm!oa.,sl ,smskh rdcldß 
ÿqrl:k 
wxlh 

 fm!oa.,sl 
oqrl:k 
wxlh 

 *elaia 
wxlh 

සෙෞාය සපෝෂණ හා සීය ය 
වවදය ගරු අමා ය සදොේ ර 
රාජි  සෙේනාරත්න මැතිතුමා 

සනො.385 සුවසින්පාය.පජ් ි ය බීසීගම 
විමලවංශ හිමි මාව .සකොළඹ 10 

0112665513            0777-
260253 
0777301868 

011-
2682794 

නිපණ ා ෙංවර්ධන හා වෘත්තිය 
පහුණු ගරු අමා ය  
මහින්ද ෙමරසිංහ මැතිතුමා 

සනො.219 අගලවත් පාර.මතුගම. 
සනො.354-2.ඇමවිටිගල මාව .සකොළඹ 
05                     

011-
2136516 
038-
2290692          

071-
8293036 
077-
7688993 

011-
2597804  

විදුලි බල හා පනර්ජනනිය 
බලශක්ති ගරු අම ය අජිත් පි 
සපසර්රා මැතිතුමා 

සනො.169 ඒ පාෙමවත්  බණ්ඩාරගම. 
සනො 72 ආනන්ද කුමාර ේවාමි 
මාව  සකොළඹ 07 

011-
2574735 

077-
3724634    
077-
8724634 

011-
2574735  

අභයන් ර කටයුතු වයඹ 
ෙංවර්ධන හා ෙංෙක්ෘතික 
කටයුතු ගරු නිසයෝජය අම ය 
පාලි  කුමාර ස වරේසපරුම 
මැතිතුමා 

යටසද්රොල වත්  මතුගම 034-
2245177 

077-
6017178 
077-
5510520 

034-
2245086 

බේනාහිර පළාත් ෙභා ගරු 
අධයාපන 
ෙංේකෘතික කලා ක්රිඩා  රුණ 
කටයුතු හා ස ොරතුරු  ාක්ෂණ 
අමා ය රංජිත් සෙෝමවංශ 
මැතිතුමා 
 

ගමමුමල මිගහ ැන්න  
සනො.89 04වන 
මහළ රන්මගපාය කඩුසවල බත් රමුමල 

0718304235   

කඵ ර ප්රාසීය ය 
ෙමිබන්ධිකරණ කමිටු ෙම 
ෙභාපති බ/ප සෙෞාය සීය ය 
වවදය ෙමාජ සෙේවා 
ළමාරක්ෂක පන්වාෙ කාන් ා 
කටයුතු ගරු අමා ය 
අණ්ඩුපක්ෂ ප්රධාන ෙංවිධායක 
සුමිත් ලාම සමන්දිෙ ්මැතිතුමා 

සනො 374/1 ගාලු පාර කඵ ර උතුර  
ේටැන්ලි තිලකරත්න මාව  ම්සේසගොඩ 

0344464831 071-
4464336 
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කෘෂිකර්ම ඉඩමි වාන්මාර්ග ෙත්ව 
නිෂ්පාදන හා සෙෞාය හා 
සගොවිජන ෙංවර්ධන අමා ය 
ගාමිණි තිලකසින් මැතිතුමා 

සනො.32,ශ්රාවේථි මන්දිරය ශ්රිමත් මාක්ෙ ්
ප්රනාන්දු මාව  සකොළඹ 07 

  
 

071-
1063403 
071-
1063405 

 

ධිවර මාර්ග ප්රවාහන ෙමුපකාර 
ෙංවර්ධන හා සවළද නිවාෙ හා 
ඉදි කන්මි වතුයටි ල 
පහසුකමි කාර්මාන්  හා ග්රාම 
ෙංවර්ධන අමා ය ලලිත් 
වනිගරත්න මැතිතුමා 

සනො.89 රන්මග පාය  කඩුසවල 
පාර බත් රමුමල 

 077-
3440227 

 

සහොරණ  ඉංකාන්ය ප්රාසීය ය 
ෙමිබන්ධිකරණ කමිටු ගරු ෙම 
ෙභාපති නිතිඥ සහේමන්  
විරමආරච්ච් මැතිතුමා  

සනො.478 රත්නපර 
පාර මුණගම සහොරණ 

034-
2266710 

  

පානදුර ප්රාසීය ය 
ෙමිබන්ධිකරණ කමිටු ගරු ෙම 
ෙභාපති නන්දන ගුණතිලක 
මැතිතුමා 

සනො.11 සීශ සෙේවා මාව  පානදුර 038-
3399700 

071-
5850570 

 

බුලත්සිංහල මදුරාවල ප්රාසීය ය 
ෙමිබන්ධිකරණ කමිටු ගරු ෙම 
ෙභාපති තුසි  කුලරත්න 
මමැතිතුමා 

මිගහකුඹුර බුලත්සිංහල  077-
3441844 

 

ේබ  ිරුවල ප්රාසීය ය 
ෙමිබන්ධිකරණ කමිටු ගරු ෙම 
ෙභාපති එමි.එමි.එමි.අමිජාඩි 
මැතිතුමා 

සනො.123 ඒ චන සකොටුව පාර  සබ්රුවල  077-
3504230 
071-
8147477 

 

සබ  ිරුවල ප්රාසීය ය 
ෙමිබන්ධිකරණ කමිටු ගරු ෙම 
ෙභාපති එමි.එමි. ඉෆ්තිකාර් 
මැතිතුමා 

සනො.25 ඒ,කුඵපණ,සපොකුණුවිට 034-
2276405 

077-
7323589 

 

බේනාහිර පළාත් ගරු ප්රධාන 
අමා ය ඉසුර සීවප්රිය මැතිතුමා 

ශ්රාවේති මන්දිරය සකොළඹ 07  071-
4891788 

 

කඵ ර දිේත්රික් ගරු 
පර්ලි සිමින්තු මන්ත්රි ලක්ෂ්මන් 
විසජ්මාන්න මැතිතුමා 

කුමර සපොත්හල පාර කඵ ර දකුණ 034-
2222544 

077-
7388802 
0777-
908898 

 

කඵ ර දිේත්රික් ගරු 
පර්ලි සිමින්තු මන්ත්රි කුමාර 
සවමගම මැතිතුමා 

ඩැනිේටන් වත්  සහොරවල වැලිපැන්න 034-
2247099 

077-
3040995 
077-
9304919 

034-
2247099 

කඵ ර දිේත්රික් ගරු 
පර්ලි සිමින්තු මන්ත්රි සරෝහි  
අසබ  ිගුණවර්ධන මැතිතුමා 

සනො.15 ලිබර්ටි 
මාව  පහළසගොඩ පයාගල 

034-
2222564 

071-
8808085 
077-
0219219 
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කඵ ර දිේත්රික් ගරු 
පර්ලි සිමින්තු මන්ත්රි එච.එමි 
පියම නිශාන්  ද සිමවා 
මැතිතුමා 

කන්සී විහාර පාර මුමලපිටිය 
පාර සබ  ිරුවල. 

034-
2270540 

077-
7809519 
071-
4995995 

 

කඵ ර දිේත්රික් ගරු 
පර්ලි සිමින්තු මන්ත්රි විදුර 
විරමනායක මැතිතුමා 

සනො.348 පානදුර පාර සහොරණ 034-
2264654 

077-
7274522 
071-
3392441 

034-
2264654 

කඵ ර දිේත් න්ක් ගරු 
පර්ලි සිමින්තු මන්ත්රි ජයන්  
ෙමරවිර මැතිතුමා 

සමොසරොන්තුඩුව වාීදුව 034-
2238420 

077-
7251565 
071-
4806012 

 

කඵ ර දිේත්රික් ගරු 
පර්ලි සිමින්තු මන්ත්රි 
ඩබි.ඒ.නලින්ද වජිරමාම 
ජයතිේෙ මැතිතුමා 

සනො.47 සුමංගල පාර(දකුණ) කඵ ර 
උතුර. 
සනො.175/35 
ඒ ජයසුන්යවත්  අගුරුවාස ොට 
පාර සහොරණ 

034-
2235997 

071-
8100605 
071-
5685436 

 

ගරු පර්ලි සිමින්තු මන්ත්රි මලිත් 
ජයතිලක මැතිතුමා 

කා ාංජලි ජනහි  
මාව  රඹුක්කන බණ්ඩාරගම 
සනො.482 පන්නිපිටිය 
පාර පැලවත්  බත් රමුමල 

038-
2290412 
011-
2786582 

077-
3263499 
077-
9164163 

 

 

 

 

 

බර්නාහිර පලාත් රභ්ාේද ගු  ඇමැතිවු ්   
 

;k;=r හා නම ,smskh rdcldß 
ÿqrl:k 
wxlh 

fm!oa.,sl 
ÿqrl:k 
wxlh 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි  කත්සින් කහටපිටිය 
මැතිතුමා 
 
 

සනො.25 ඒ කුඵපන සපොකුණුවිට 034-
2261031 
034-
2261582 

077-7363828 

නාහිර පලාත් ෙභා ගරු මන්ත්රි 
පි.ඩි අභයරත්න මැතිතුමා 

පානදුර පාර ඉංකාන්යබෙ ් 034-
2268029 
034-
2240660 

077-7389535 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි ජගත් සප්රේමලාම 
පින්නසගොඩ වි ාන මැතිතුමා 
 
 

ජගත් පාය ඔ  ිවිටිගල මතුගම 034-
2247706 

077-7411034 
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බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි එච්.විජිත් ප්රියන්  ද 
සිමවා මැතිතුමා 
 
 

සනො.27 ජයන්ති මාව  නමලුරුව පානදුර 038-
2243332 

077-7731428 
072-8676185 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි ජි.එන්.ප්රියශාන්  
සපසර්රා මැතිතුමා 
 
 

සනො.37/1 ෆැමකන් සරේටි  මපිටිය 
උතුර  වාීදුව. 

 072-2233339 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි ජගත් අංගසේ මැතිතුමා 
 
 

සනො.243 දළදාවත්  පටුමග  මපිටිය 
දකුණ වාීදුව 

 077-7518128 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි යෙපාල සකෝරළසේ 
මැතිතුමා 
 
 

සනො.65 නර් නගල සහොරණ  0777-235567 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි නිමම චන්ද්රරත්න 
මැතිතුමා 
 

පියසෙවන උදුසගොඩ බණ්ඩාරගම  077-7897647 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි ඊ.එම.ලලිත් එමලාවල 
මැතිතුමා 
 
 

සනො.127 නිවිඩාව අඵසබෝමුමල  077-3429439 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි  කර්ති කාන්ය වෙමි 
මැතිතුමා 
 

පැලැනවත්  යටසදොල වත්  මතුගම 034-
3747200 
0112922092 

077-3028609 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි පජය ස බුවන පියනන්ද 
හිමි 

ඝන්ඨාකාර පින්සවන ස ඹුවන   0776250507 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි අමිත් සෙනම සවමගම 
මැතිතුමා 

ඩැනිේටන් වත්  සහොරවල වැලිපැන්න  077-6532552 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි සරෝහණ 
අසබ  ිගුණවර්ධන මැතිතුමා 

සනො.90 පරණපාර කඵ ර දකුණ  071-4224343 
072-2411411 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි ඩබි.ලලිත් වර්ණකුමාර 
මැතිතුමා 

සපරමුණගම සරමුණ සහොරණ  077-7416245 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි සුසන්ත්රලාම ප්රනාන්දු 
මැතිතුමා 
 

සනො.27 මුනිදාෙ කුමාරතුංග 
මාව  සගොරකපළ පානදුර 

038-
2287611 

071-4328406 
071-8130588 
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බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි ඔ  ිපා  වි ානසේ 
ප්රෙන්න ෙංජිව මැතිතුමා 

වයින්ගාඩි පාදාසගොඩ සබ  ිරුවල 034-
2274165 

0718808081 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි රවින්ද්ර යෙෙ ්කුමානායක 
මැතිතුමා 

සනො.39/2 සදවන 
පටුමග විධාගම බණ්ඩාරගම 

 077-7359866 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි ඩි.අරුණ දිපාම මැතිතුමා 

මිහිර සපසර්රා පාර අඵසබෝමුමල  077-3789756 

බේනාහිර පලාත් ෙභා ගරු 
මන්ත්රි ඊ.ඒ.නන්දන පීමකුමාර 
මැතිතුමා 

සනො.18 චමිලපර සමොසරොන්තුඩුව  071-5566242 
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කළුතාර Èia;%slalfha fomd¾;fïk;= yd wdh;k m%OdkSka 
ku ;k;=r ,smskh rdcldß 

ÿqrl:k 
wxlh 

 fm!oa.,sl 
oqrl:k 
wxlh 

*elaia 
wxl 

පි.මුදලිසේ මයා l<dm wOHdmk 
wOHCI 

l<dm wOHdmk 
ld¾hd,h" කඵ ර  

0342222447 077-
7159745 

 

සක්.ඒ චන්ද්රාවති 
මිය 

l<dm wOHdmk 
wOHCI 

l<dm wOHdmk 
ld¾hd,h" සහොරණ 

0342262663 0775145666  

පී.එම්. ලාම 
දිොනායක 

l<dm wOHdmk 
wOHCI 

කළාප අධයාපන 
කාර්යාලය මතුගම 

0342248107 0712354382  

 ක.සක්. 
පමසම ැන්න 

nkaOkd.dr 
wêldß 

බන්ධනාගාරය කළු ර 
උතුර 

0344947336 0714453666  

එම.යු.ජනක 
සපසර්රා මයා 

ප්රාසීය ය 
ksfhdacH 
wOHCI 

rn¾ ixj¾Ok 
m%dfoaYSh ld¾hd,h" 
සකලින් විදිය,කඵ ර 

0342222661 0718616748  

එච.ජි .සහේමන්  
මයා 

m%dfoaYSh 
l<uKdlre 

fmd,a j.d lsÍfï 
uKav,h" 
නාසගොඩ'කඵ ර 

0342222732 076-
6904630 

 

චන්ද්රල ා මිය m%dfoaYSh 
l<uKdlre 

කුඩාසත්වතු ෙංවර්ධන 
අධිකාන්ය  ඉීදසගොඩ  
මතුගම 

0347200183 0777006651  

ෙමරක්සකොඩි 
මයා 

වාන්මාර්ග 
ඉංජිසන්රු 

වාන්මාර්ග ඉංජිසන්රු 
කාර්යාලය කළු ර 

0342237382 0718313789 
 

සක්.ඩී.යු.ඩී. 
ජයසෙේකර මිය 

පලාත් 
වාන්මාර්ග 
ඉංජිසන්රු 

පලාත් වාන්මාර්ග 
ඉංජිසන්රු කාර්යාලය 
දකුණු සුමංගල මාව  
කළු ර උතුර 

0342221292 0718101246  

ඕ.ටී.එම්.එේ.ඊ 
සප්රේමරත්න මිය 

ප්රාසීය ය 
 ැපැම අධිකාන් 

ේ රාසීය ය  ැපැම 
අධිකාන් කාර්යාලය 
කළු ර 

0342222255 0718076283  

ප්රමේ විසජ්සිංහ 
මයා 

සරෝහම 
අධයක්ෂ 

මහ සරෝහල නාසගොඩ 0342222449 0722732996  

එේ.එේ. 
චන්ද්රකීර්ති මයා 

ප්රාසීය ය ජලජීවී 
වගා වයාේති 
නිළධාන් 

දිේත්රික් ධීවර කාර්යාලය 
කළු ර 

0342222482 0718034866  

එම.ටී. ගම්ලත් 
මයා 

අධයක්ෂ ජාතික 
සෙෞාය 
විදයාය නය 

ජාතික සෙෞාය 
විදයාය නය නාසගොඩ 
කළු ර 

0342226319 0717723232  

පී.ඒ. ලක්ෂ්මන් 
මයා 

සජයෂ්ඨ 
කළමනාකරු 

රබර් 
පර්සේෂණ ආය නය 
ඩාර්ඩන්ීමඩ් 
අගලවත්  

0342247426 0774601395  

වයි. අම්ෂා 
චන්ද්රරත්න මයා 

අධයක්ෂ  ඉඩම් ප්රතිෙංේකරණ 
සකොමිෂන් ෙභාව 

0342223611 0776251079  
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කළු ර 

මසහේෂ් 
චන්ද්රසෙේන මයා 

ෙහකාර 
අධයක්ෂ 

ජාතික  රුණ සෙේවා 
ෙභාව  නාසගොඩ  
කළු ර 

0342222263 0718219836  

සක්.වී.ඒ.යු. 

කුමාරසිංහ මයා 
නිසයෝජය පලා
ත් කෘෂිකර්ම 
අධයක්ෂ 

නිසයෝජය පලාත් 
කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ 
කාර්යාලය නාසගොඩ 
කළු ර 

0342222440 0718031109
0 

 

එච්එම්ජී 
කුමාරසින් 

දිොවන නිළධාන් දිොවන නිළධාන් 
කාර්යාලය  නාසගොඩ  
කළු ර 

0342222138 0714471830  

ප්රමපා 
අලහසකෝන් මිය 

අධයක්ෂ 
පලතුරු සභෝග 
පර්සේෂණ ආය
 නය 

පලතුරු සභෝග 
පර්සේෂණ ආය නය  
කනන්විල  සහොරණ 

0342261323 0718112774  

රසෂේන් ප්රනාන්දු 
මිය 

ප්රධාන 
ඉංජිසන්රු 

සවරළ ෙංරක්ෂණ 
සදපාර් සම්න්තුව  
සමොරටුසමෝදර  

0112658930 0719140764   

නිමම සිමවා 
මයා 

සුරාබදු ෙහකාර 
සකොමොන්ෙ ්

සුරාබදු සකොමොන්ෙ ්
කාර්යාලය  නාසගොඩ  
කළු ර 

0342222660 0773188394  

ඩී.එේ. කුමාර 
මයා 

ප්රාසීය ය 
කළමනාකරු 

භූවිී ය හා ප ම කැණීම් 
කාර්යංශය  පරණ පාර  
කළු ර දකුණ 

0342225580 0719923408  

ඒ. ඕපනායක 
මයා 

අධයක්ෂ  අධිසදගී මර්ග ෙංවර්ධන 
වයාපෘතිය  සදොඩංසගොඩ 

0342285271 0726160810  

ටී.එම්.එම.එේ.පී
. කුසර් 

දිේත්රික් 
පශුවවදය 
නිළධාන් 

දිේත්රික් පශු වවදය 
නිළධාන් කාර්යාලය  
නාසගොඩ  කළු ර 

0342222411 0718397983  

එේ.පී.එේ . 
විරමරත්න මයා 

ෙහකාර 
අධයක්ෂ 

ශ්රී ලංකා වෘත්තීය පහුණු 
අධිකාන්ය දිේත්රික් 
කාර්යාලය වෑවල  
සහොරණ 

0342263698 0710318738  

චන්ද්රිකා 
සහේවසේ මිය 

ෙහකාර 
අධයක්ෂක 

මධයම පන්ෙර අධිකාන්ය 
  කළු ර 

0347877277/
6 

0342221420 

0718219869  

ප්රියන්  
සහට්ටිආරච්ච 
මයා 

ෙහකාර 
ප්රාසීය ය 
කළමනාකරු  

රාජය දැව ෙංේථාව   
මතුගම 

0342249049 0716025655  
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ඉංජිේ් ු වු ්  (මාර්ග) 

ku ;k;=r ,smskh rdcldß 
ÿqrl: wxlh 

 fm!oa.,sl 
oqrl: wxlh 

ආර්.යු. රණසිංහ ප්රධාන bxðfkare මාර්ග ෙංවර්ධන 
අධිකාන්ය කඵ ර. 

034-2222900 077-3408180 

ජි.එම.මුමසමවි ාන úOdhl 
bxðfkare 

මාර්ග ෙංවර්ධන 
අධිකාන්ය කඵ ර. 

034-2229135 071-8192593 

ඒ.ඒ.සි.ය  සරෝමණි úOdhl 
bxðfkare 

මාර්ග ෙංවර්ධන 
අධිකාන්ය අගලවත් . 

034-2247405 0777-233439 

ඩබි.ඒ.එච.චතුරංග විධායක 
bxðfkare  

මාර්ග ෙංවර්ධන 
අධිකාන්ය සහොරණ. 

034-2247405 071-8703312 

 
,xld úÿ,sn, uKav,fha ks,OdÍka 

ku ;k;=r ,smskh rdcldß 
ÿqrl:k wxlh 

 fm!oa.,sl 
oqrl:k wxlh 

චමිල විසජ්සුන්ය 
මයා  

විදුලි අධිකාන්  පාන්සභෝකාක සෙේවා මධයේථානය 
  ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය  
 සබ්රුවල   මේෙල 

0342276285 0716876279 

ෙංජය ප්රමේ කුමාර 
මයා 

විදුලි අධිකාන් විදුලිබල මණ්ඩලය   පලර්ටන්  
නාසගොඩ  කළු ර 

0342222642 0716876344 

දිම්ෂා ලක්ෂාන්  විදුලි අධිකාන් සනො.154 සිමවා මාව   පානදුර 0382232320 0712120980 

ඊ. ක.ඩී. ප්රොී විදුලි අධිකාන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය   
මතුගම 

0342247285 0718115313 

එම්.ටී.ඒ.එේ 
සපසර්රා 

ෙහකාර ඉංජිසන්රු ලංකා විදුලි පීගලික ෙමාගම   
කළු ර 

 0714108086 

ඒ.ජී.වී. සපසර්රා පාලන මැදින් 
ක්රියාකරු 

කන්ද විහාර පාර  කළුවාසමෝදර 0342270905 0718115313 

ඩබ්ලිද. නාලක 
ප්රනාන්දු 

පාලන මැදින් 
ක්රියාකරු 

සනො. 27, සෙොලමන් මාව  
වෑකඩ පානදුර 

0382298610  

මං මල විසජ්රත්න පාලන මැදින් 
ක්රියාකරු 

මතුගම ග්රිඩ් උප සපොළ  
යටසදොලවත්  කහවන්තුඩුව 
යටසදොල මතුගම 

0342245296 0718101190 

අංජන ගුණවර්ධන  විදුලි අධිකාන් ග්රිඩ්උපසපොළ  ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය  පානදුර 

0382235560 0714240477 

ජගත් සිමවා විදුලි අධිකාන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  
බණ්ඩාරගම 

0382290285 0714108085 
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cd;sl c, iïmdok uKav,fha ks,OdÍka 

ku ;k;=r ,smskh rdcldß ÿqr 
wxlh 

fm!oa.,sl 
oqrl wxlh 

*elaia 
wxlh 

සජ්.ඒ.සක්.සක්.සි  
සෙනවිරත්න මයා 

m%dfoaYSh 
l<uKdlre 

cd;sl c, iïmdok yd 
c,dmjyk uKav,h" 
සනො.15,කුසර් 

පාර,කඵ ර දකුණ 

034-
2222278 

077-
3261040 

034-

2221614 

එච.ඒ.ඊ.එන්.හුලංදුව 
ආරචච මයා 

m%dfoaYSh 
ඉංජිසන්රු 

cd;sl c, iïmdok yd 
c,dmjyk uKav,h" 
ප්රාසීය ය කර්යාලය  
වීරමන් පාර  පානදුර 

0382241856 0777-
392467 

 

එම. ක. ෙමරනායක m%dfoaYSh 
ඉංජිසන්රු 

cd;sl c, iïmdok yd 
c,dmjyk uKav,h" 
සනො.15,කුසර් 

පාර,කඵ ර දකුණ 

0342228801 0779935180  

එේ.ආර්. ඈපා ඉංජිසන්රු 
ෙහකාර 

cd;sl c, iïmdok yd 
c,dmjyk uKav,h" 
සනො.15,කුසර් 

පාර,කඵ ර දකුණ 

0342228801 0718059545 
0773713737 

 

 

බර්නාහිර m<d;a iNdfõ .re uka;%Sjreka 
ku  ,smskh දු qrක:k wxlh                                           

රdcldrs fm!oa.,sl  

 කත්සින් කහටපිටිය මැතිතුමා 25 ඒ  කළුපහන   සපොකුණුවිට 0342261031 
0342261582 

0777363828 

පී.ඩී. අසබ්රත්න මැතිතුමා පානදුර පාර  ඉංකාන්ය 0342268029 
0342240660 

0777389535 

එම්.එම්. ඉෆ්තියාර් මැතිතුමා සනො.9, ම්පයිමලා මහම නව 
කංකානම්සගොඩ චීනසකොටුව සබ්රුවල 

0342276405 0777323589 

ජගත් සප්රේමලාම පින්නසගොඩ 
මැතිතුමා 

ජගත් මහම  ඕවිටිගල  මතුගම 0342247706 0777411034 

විජිත් ප්රියන්  ද  සිමවා මැතිතුමා 27  ජයන්ති මාව  නමලුරුව පානදුර 0382243332 0777731428 

ජී.එම. ප්රියශාන්  සපසර්රා 
මැතිතුමා  

37/1 ෆැමකන් සරේට්  මපිටිය -
උතුර  වාීදුව 

 0722233339 

ජගත් අංගසේ මැතිතුමා 243  දළදාවත්   පටුමාව    මපිටිය 
දකුණ වාීදුව 

 0777518128 

යෙපාල සකෝරසළේ මැතිතුමා 65  නර් නගල  සහොරළණ  0777235567 
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නිමම චන්ද්රරත්න මැතිතුමා පියසෙවන  උදුසගොඩ  බණ්ඩාරගම  0777897647 

ඊ.එම. ලලිත් එමලාවල 
මැතිතුමා 

127  නිදඩාව  අළුසබෝමුමල  පානදුර  0773429439 

කීර්ති කාන්යවෙම් මැතිතුමා පැලවත්   යටසදොලවත්   මතුගම 0343747200 
0112922092 

0773028609 

 මජය ස ඹුවන පියනන්ද හිමි ඝණ්ඨාගාර පින්සවණ  ස ඹුවන  0776250507 

සරෝහණ අ සබ්ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා 

සනො. 90, පරණ පාර කළු ර  0714224343 
0722411411 

ඩබ්ලිද. ලලිත් වර්ණකුමාර 
මැතිතුමා 

සපරමුණගම, සපරමුණ, සහොරණ  0777416245 

 

කළු ර දිේත්රික්කසේ ෙංවර්ධන නිලධාරීන් පිලිබද ස ොරතුරු 
 

කළුතාර ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වරම නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
700 මැේටිය පි.ඩි. කාහාන් එරන්දි  0718242772  
701 මහසගෝනදුව යු.ඩි. චන්  මසහේෂ අසබ්රත්න 0713944874  
701 ඒ කුඩා 
 සගෝනදුව 

යු.ජි. ෂමිලා උදයානි 0717594869  

703 මැලෑගම උතුර වයි.සක්.සි.පි කුමාර 0711636027  
703ඒ 
හබරලගහලන්ද 

බී.සක්.ඒ.එච් ක්රිෂාන්  0713648337  

703බි මැලෑගම 
දකුණ 

සක් හිරාන් මලින්ද සිමවා 0713944778  

705 මහරැක්ම උදයපෂ්ප කුමාර 0712975848  
705ඒ මාවල දකුණ පි. පාලි  සප්රේමරත්න 0715599105  
705 බි මාවල පියුමිකා ප්රොදිනි කුමානායක 0713947106  
706 
සමොසරොන්තුඩුවඋ 

සක්. ජාන ක ප්රියදර්ශනි 
විසජ්සෙේන 

0778801932  

706 ඒ නාන්දුව සක්. ඉසනෝකා ප්රියදර්ශනි 0711195902  
706බි 
සමොසරොන්තුඩුව 
දකුණ 

සක්.ඩි.ඒ.එච. ඉසනෝකා 
ෙංජිවනි 

0713944620  

707  
සපොසහොීදරමුමල 
නැසගනහිර 

ඒ. චාතුර්යා ධර්මතිලක 0711194832  

707 ඒ 
සපොසහොීදරමුමල 
බටහිර 

එම ලක්ෂිකා ද සිමවා (ප්රසු  
නිවාඩු) 
චාතුර්යා ධර්මතිලක (වැ:බ:) 

0776135463  
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708 සපොතුපිටිය 
උතුර 

එම් ඉන්දිරා ප්රියදර්ශනි 0718305293  

708 ඒ සපොතුපිටිය ද නිලුකා ප්රියදර්ශනි ගමසේ 0713945282  
708බි සපොතුපිටිය 
නැසගනහිර 

සක්.ඩි. උපම විසජ්ගුණරත්න 
 

0713944588  

708සි සපොතුපිටිය 
බටහිර 

ඩබි. එම් ඉන්දිකා ලක්මිණි 
සවමගම 

0713440998  

708 බි 
මැද සපොතුපිටිය 

එම්.එච කාන්චනා 0765437670  

709 කලපගම ආර්එන් රසිකා කුමාන් 
රත්නායක 

0711195778    

709 ඒ සදමදුව එච්.එච්. ය සරෝමා දිමහානි 
සහේරත් 

0715519660  

709ඩි ම්ගසගොඩ එම්.ඒ.ආර්. ෙදානා අමරසෙේන 0773268958  
709 සි කලපගම 
බටහිර 

කසුන් එදින්සිංහ 0718314162  

709ඩි අන්යගම සක්.ඩි චන්දිමා දමයන්ති 0779166405  
710 කුඩාවේකඩුව 
උතුර 

ඒ.එච්පි ජාන ක 0713945376 
 
 

0713944918 

 

710ඒ කුඩාවෙක්ඩුව 
ද 

එන් වාෙනා කුමාන් සමන්ඩිෙ ්
අසබ්ගුණවර්ධන මිය 

 

710 ඩි කුඩාවේකඩුව 
බටහිර 

එච.එච්.ඩි දිමහානි 0713945220  

710 සි කුඩාවේකඩුව 
නැසගනහිර 

සජ්.එම . ඉන්දිකා කලයානි 0710362910  

711 පනාපිටිය 
දකුණ 

ඩි. නදුන් එරන්දද සිමවා   
එරංකා ඕෂධි මැදසගොඩ (වැ:බ) 
 

0716271131  

711ඒ රන්හුන්ගල ජි. රුවනි හර්ෂිකා සපසර්රා 0713944551  
711 බි පනාපිටිය 
උතුර 

ඊ.ඩි. නිලංකා ලක්මිණි 0713944703  

711සි උේසගොඩැමල එරංකා ඕෂධි මැදසගොඩ 0711193790  
712 පරදුව භාගයා විජයානි කුරැවිට 0714445291  
713 දියගම ඩි.ඩි දිලානි දිමරුක්ෂි 0713945332  
713 ඒ සදොඩන්මුමල එන්.ඩි. නිමමිණි විසජ්සිංහ 0715720370  
714 මහවේකඩුව ද ඩබ්.ඊ.එම්.පි රත්නකුමාර 0714343128  
714ඒ මහවෙක්ඩුව 
උ 

බි.ඩි. ඉන්දික විසජ්සිංහ 0713508048  

715 සදදියවල ඒ.ඒ.ඩි. නිසරෝෂනි දිො 
අමරසිංහ 

0713944864  

715ඒ කපසහේන ලලනි අ සශෝකා දානසප්රේම 0713945424  
716 උේගමබඩ 
නැසගනහිර 

එම්.ජි. ශ්රියානි 0719115588  

716 ඒ උේගමබඩ 
බටහිර 

කුමුදුනි චන්ද්රිකා ෙමරවිරම 0711499258  

716 බි 
විසජ්රත්නවත්  

ඩබ්.සක්.නිලුකා ජයමිනි 0713944978  
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717 කළු ර උතුර ඒ.ජි. දමයන්ති සිමවා 0713944889  
717ඒ සීශාේත්ර  එේ. නාමලි ශෂිකලා ප්රනාන්දු 0716963288  
717 ඩි ස ොටුපල ඩි.ජි චමිලා සුභාෂිනි (ප්රසු  

නිවාඩු)ඒජි දමයන්ති සිමවා 
(වැ:බ) 

0724692548  
0713944889 

 

717 සි විදයාොර චතුන්කා නිසරෝෂි ගමසේ 0713363686  
717ඩි සීශාේත්ර 
බ  ටහිර 

සක්.ජි පියුමි මුතුලක්ෂ්මි 0716638520  

718ඒ ජාවත්  එම්.ඒ. ෙමන් රන්දුම් 0713944736  
718 එ නමඩල එම්. ඉන්දික තිේෙ 

  සපොන්සෙේකා 
0713944929  

718 බි සබොට්නික් 
වත්  

එච්.සක් නිලම් කා ාංකා 0710888317  

718 සි විසමසගොඩ 
උතුර 

සක්.සක්. ෙංජය පෂ්පකුමාර 0713945235  

718 ඩි මමවත්  ඩි.එම රසිකා ෙමන්කුමාන් 0702166030  
723  කතුලාව අයි.සක්.රංගනි දිසන්ෂා 0713944676  
723 ඒ අමවිේවත්  tus.එමි  ම්ජා ප්රියදර්ශනි 0715412304  
723බි ඉලුක්වත්  ආර්.යු.එන් ප්රනාන්දු 0713945324  
723සි 
සගොඩපරගහ සහේන 

දිලිනි ප්රදිපිකා(ප්රසු  නිවාඩු) 
එමි.එමි  ම්ජා 
ප්රියදර්ශනි(වැ/බ) 

0717596157 
0715412304 

 

723ඩි විසමසගොඩ 
දකුණ 

එච.ඩි.එන් බුීධිකා ජයසුන්ය 0715859142  

723ඊ පලාස ොට බි.ඒ.ඩි.ජයමිණි බාලසුන්ය 0713944406  
723t*a 
සත්ක්කවත්  

වි.දිලානි දිමරුක්ෂි 0713945332  

725 කළු ර දකුණ කසුන් චතුරංග 0718314162  
725ඒකළු ර දකුණ ඩබි.ඒ.රසිකා ලක්ෂ්මි 0713945345  
725 බි සදලාපර එේ.පි.එමි. ොවිත්රි 0718450113  
727 මහවත්  එේ.වයි.නිලක නිකපිටිය 0718348051  
727ඒ ඇටවිල ටි.සි.දිම්ෂා සිමවා 0713944827  
727බි 
කුඩාහිනටියන්ගල 

ජි.පි. රමණි කුසුමි 0716206912  

727සි කුරුදුවත්  සක්.නිලුකා සෙවිවන්දි 0713944926  
727ඩි 
මහහිනටියන්ගල 

යු.ඩි.එමි.මාධවි  අ සිබිවර්ධණ 0713944873  

727ඊ අක්කරසගොඩ ජි.සහේමමාලා චතුරංගනි 0713944915  
727එෆ් වත් මුමල එන්.ෙජිවනි මහ න්තිලසේ 0711194297  
729 නාසගොඩ දකුණ එච්.ඩබි. සු       සර්ෂිකා ප්රියදර්ශණි      

0713944454 
 

729ඒ 
අලුසබෝගහලන්ද 

ඩබි.වින්දයා චතුන්කා සමන්ඩිෙ ් 0779218331  

729බි නාසගොඩ 
බටහිර 

ඩි.එමි.ගයනා සුදුමැණිසක් 0715464580  

729සි පලටර්න් ටි.එමි.බන්දුල මසහේන්ද්ර 0716466121  
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ස න්නසකොන් 

729ඩි ගමලේෙ ජි.එේ.සරෝෂනි ප්රනාන්දු 0718147403  
729ඊ ක මදුවවත්  සක්.එම.එෙ.්දිලාශනි 0713945277  
729එෆ් උේවත්  ඒ.දිමුතු නාසයොමිෙ සිමවා 0711196008  
729 ජි රජවත්  
අඵත් සකොටෙ 

පි.ඩි.ඩි.දමයන්ති 0779960052 
0702491425 

 

729 එච රජවත්  
පරණ සකොටෙ 

හර්ෂා උදයංගනි 0712895440  

729අයි 
 සිවනිවැමකැටිය 

සජ්.එමි.ඩි.කුමාරසිංහ බණ්ඩාර 0713498283  

730 සවටිටුමකඩ ආර්.එමි.එෙ.්චතුන්කා 
රත්නායක 

0713944615  

730 ඒ කලපව සජ්.නදිශානි 0719410395  
730 බි කටුකුරුන්ද ආර්.ඒ. නිරංජලා 0719683922  
731 කලමුමලඋතුර එමි.එරන්දි චතුරානි සමන්ඩිෙ ් 0711762853  
731 ඒ 
කලමුමලදකුණ 

සක්.ඒ.ඩි.පි.මධුෂිකා සපසර්රා 0710801581  

731 බි කලමුමල 
නැසගනහිර 

එමි.එමි.එෆ ්හාජරා 0778713665  

732 ඇ ගම 
නැසගනහිර 

ඊ. ඩි.ලක්මිණි දිරුක්ෂි 0713344973  

732 ඒ ඇ ගම 
බටහිර 

එච.දිම්ෂා සත්ජානි ප්රනාන්දු 0711195177  

    

මතුගම ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වරම නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
 

ගමමත්  774 එච.ඩබි. ම්ඡා ගයනි 0757755973  

771 සබන්දුපිට්ය 
773 කුරුදිේපිට 

ට්පි ලියන සේ 778344153  

771 ඒකැේපට්ට්ය 
ගහලන්ද 

එමි.ඊ.එමි කුමාන් 0775840172  

771 බි 
 මගේසගොඩ 

සක්එචඑච ගුණවර්දන 0718284505  

772 ඉදිගේතුඩුව ඡිඩි රංඡිත් චමින්ද 0779033477  

772 ඒ 
වරකාස ොමල 

අසනොමා ප්රියන්ති 07185766428  

772බි 
ම්ගගහාලන්ද 

ඒ.ඇලන් කුමාරසින්     0775135863  

773 ඒ  වලසගදර 
දකුණ 

එම.රංජනි ජයසෙේකර      
0715043907 

 

774 වලසගදර 
උතුර 
774 ඒ ගමමත්  

කපිල ප්රියන්  ජයසිංහ 0713374375  

774 බි සහන්පිට ටි.ඩි.ශ්රියානි කුසුමල ා 0725401928  

775 මිගම ෙමන්මලි දන්කැටිය 0773196802  
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775 ඒ සදවසගොඩ වජිරා සුදර්ශනි හන්ේචන්ද්ර 0342273881  
776ඒ ලීදුව ඒ විමම 0714485357  

776 ආදවල එමි.ඒ.එමි.න්ේවාන් 0752373113  
792 සලවුවන්දුව 
නැසගනහිර 

එමි.ඩි.නිසරෝය කා ප්රියදර්ශනි 0776134142  

792 බි සලවුවන්දුව 
උතුර 

ටි.බි ලලනි ප්රදිපා බණ්ඩාර 0778078299  

792 ඒ සලදවන්දුව 
බටහිර 

ඩි.ජයසින් 0757126350  

793 වැලිපැන්න 
බටහිර 

ඊ.එමි ෙමන්ති 0717065697  

793 බි වැලිපැන්න 
නැ/උ.793 ඒ 
වැලිපැන්න නැ/ද 

එමි.එමි.එමි.ෙලිහිමි 0716514152  

793 සි දිේපිට අසශෝක ෙමන්  රාජමුණි 0777148221  

793 ඩි මඩවල ඒ.සක් නන්දනි 0718470221  

794 සහොරවල සක්.ජි.ඩි.චමිලා මමකාන්ති 0750999393  

794ඒ සහොරවල 
උතුර 

ඒ.ඒ.මසනොජ් ප්රෙන්න 0716565117  

794 බි සහොරවල 
නැ 

ඩබි.ඒ.ෙමන් ා විරසුන්ය 0771653558  

794 සි සහොරවල 
බටහිර 

ඒ.ජි ෙනත් ඉන්ද්රජිත් 0345613009  

795 සි ඔවිටගල 
795 ඒ බදුගම 

 රංගා කුමුදු කුමාන් ලියනාරච්ච් 0770671005  

803 ඒ සහේසනගම එච්.එමි.ඩි ජයරත්න 0721962600  

796 නවුත්තුඩුව ජි.උදය කුමාර 0716272193  

796 ඒ 
.අලුත්ගමිසගොඩ 

ජි.එච.ප්රදිපා දිමරුක්ෂි 0718582605  

797  කරන්තිඩිය සක්.සක්. සක් මසනොජ් ජයතිේෙ 0776565122  

797 ඒ 
පේෙලමුමල 

එමි.එච.ලෙන්  ජයසුමන 0778682044  

798 සකොටසගදර එේ.ජි.විසජ්රත්න 0754153357  

798 ඒ 
සකොලැහැකඩ 

ඉසව ි ාන් ගර්ලි ගුණසෙේකර 0722609332  

සබොපිටිය බටහිර ජි.ලක්ෂ්මන් 0777315687  

802 බි යටසදොළ 
බටහිර 

ඩි.අයි.ශයමලි 0728147068  

802 සි දියගල සි.එම.සෙනාරත්න 0342246112  

802 ඩි යටසදොළ 
නැ 

සක්.සක් ඉසනෝකා කුමාන් 
සිමවා  

0718973365  

802ඊ  ඹරැටිය පි.ආර්.අසනෝමා මමකාන්ති 0726489244  

804ඒ වැලිමානාන ඩබි.ෙරත් චන්ී ර දයාසෙේන 0777488773  

795බි ෙදසින්ගම සක්.ආර්.නාලන් 0723391626  

795සි නව 
ජනපදය.804පන්ති

ඩබි.ඩි.ශ්රියානි රමියල ා      
0723567778 
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ය.805මතුගම නැ 

805ඒ මතුගම බට ටි.ඒ .කාතිකා  රංගනි 0771812821  

805 බි මතුගම 
උ.805 මතුගම ද 

යු.එම.ඩි. චමිපිකා ගුණසිංහ 0342243576  

805 ඩි වෑත් ැව ඩි.මංගලිකා සපසර්රා 0786975885  

805ඊ යටිසටෝවිට ඩි.රැවන් ප්රොී ජයලත්ආරචච 0779076090  

806 ඉීදසගොඩ නැ පි.දමයන්ති එදින්සිංහ 0773724766  

806 ඉීදසගොඩ බට ඩබි.ඩි චන්ද්රකා 0725092465  

806 බි හින්කැටිය සක්.වි.ආර්. මිරා විරසිංහ 0779363306  

806සි ගුරුසදොළ වජිරා කාන්ති අසබසිංහ 0712312984  

803 නාරවිල සුසන්ත්රා සහේවසේ 0728002061  

 

කඵ ර දිේත්රික්කසේ ෙංවර්ධන නිලධාරීන් පිලිබද ස ොරතුරු 
 

බණ්ඩාරගම ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වරම නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

656 රයිගම දකුණ 
ජයනි සම්ම්කා 

අතුසකෝරල මිය 
077-7066284 

 

656 ඵ්  රයිගම  උතුර එච්.එම්.වි.සපසර්රා 077-0547364  

656 බී රයිගම 

නැසගණහිර 

ඉදුනිම නිෂානි 

කපසේ මිය 
072-8386551 

 

656  ක රයිගම බටහිර 
මදිසවලසේ කුමුදිකා 

මදුවන්ති සපසර්රා මිය 
077-3351877 

 

657 පනාසේ 
නයි අදිකාරසේ වාෙනා 

චතුරානි ප්රනාන්දු  සමය 
077-5274740 

 

657 ඵ්  සකොළමැදින්ය 

උතුර 

නයි අදිකාරසේ වාෙනා 

චතුරානි ප්රනාන්දු  

සමය(වැ.බ) 

077-5274741 

 

658  කම්මන්තුඩාව 
පතිරසේ කුෂාණි ෙංජිවනි 

සපසර්රා සමය (වැ.බ) 
071-5778032 

 

659 අටුළුගම නැසගනහිර 

සහට්ටිසේ ඩයනා 

සහේමමාලි සපසර්රා සමය 

(වැ.බ) 

077-6943590 
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659 ඵ්  අටුළුගම බටහිර 
සහට්ටිසේ ඩයනා 

සහේමමාලි සපසර්රා සමය 
077-6943590 

 

659 බී සකොරාවල 
ඩබ්.ඒ.ඩි.මාලති 

මසහේෂිකා 
071-4482698 

 

659  ක බමුණුමුමල 

මුේලිම් 

ඩි.ජි.ෙමන්තිකා ලක්ෂ්මි 

කුලරත්න 
071-2456706 

 

659 ඩී ගමසගමණ්ඩිය 

ඉලන්දාන් සීව  මලිකා 

නිසරෝෂණි දිොනායක 

මිය 

071-9567151 

 

659 ඊ සබෝගහවත්  
පතිරසේ කුෂාණි ෙංජිවනි 

සපසර්රා සමය 
071-5778032 

 

660 බමුණුමුමල එම්.ඒ.දිම්ෂා මධුවන්ති 071-8916167  

660 ඵ් ඵපිටමුමල 
ආර්.පි.සුසම්ධා 

ප්රසබි්ධනි 
077-9471601 

 

661 ගැලනිගම 
කළුසබෝවිලසේ මාසනම 

කළුසබෝවිල සපසර්රා මිය 
077-4505577 

 

661 ඵ් සකො ලාවල 

රාජපක්ෂ 

පතිරන්නැසහලාසේ 

හර්ෂණි මිය 

077-9753659 

 

662 වෑවිට 
උක්වත් සේ සදොන්  

දර්ශනි මදුකාන්ති මිය 
077-9959841 

 

622 ඒ යටියන 

සනත්තිකුමාන්සේ 

සරසින් ා මාසනම 

ධර්මසෙේන සමය 

071-7135824 

 

663 බණ්ඩාරගම 
කානි ෙමන්ති විරසිංහ 

සමය 
071-7728540 

 

663 ඵ් බණ්ඩාරගම /නැ 
චන්දිමාලා විසජ්සින් 

පතිරණ මිය  
077-1155352 

 

663 බී බණ්ඩාරගම /බ 
නිරුපමා මධුමාලි 

ස ොටුපිටිය 
077-7966060 

 



193 
 

664 වීදාගම නැසගණහිර 
ෙමන්ති දැඩිගමුව මිය 

(වැ.බ) 
071-8293280 

 

664 ඵ් වීදාගම බටහිර ෙමන්ති දැඩිගමුව මිය 071-8293280  

665 රඹුක්කන උතුර එේ රන්දිමා ශෂිකාමනි 071-6563618  

665 ඵ් රඹුක්කන දකුණ පි.ඩි.සි.රුද්රිසගෝ මිය 071-7501836  

665 බී සබොමසගොඩ 
සහේනසේ.අසනෝමා 

ෙමන්මලි මිය   
078-3413724 

 

666 කඹුරුසගොඩ /නැ 
 කන්පිටිය සරෝෂණි 

ශයාමලි සපසර්රා සමය 
077-3970417 

 

666 ඵ් කඹුරුසගොඩ/බ 
මමවලසේ ලසිකා 

චතුරංගනි පීන්ේ මිය 
071-2888038 

 

667 ගම්මන්පිල සක් .එම.සර්ණුකා මිය 071-4431545  

667 ඵ් සර්රුකාන 
සක් .එම.සර්ණුකා මිය 

(වැ.බ) 
071-4431545 

 

667 බී වමගම උතුර    
බි.ඒ.නිලන්ති සුසීය කා 

පින්ේ 
077-4476729 

 

667 සි ෙමරනායකපර 
යු.ජි.ඒ.නිලන්ති කුමාන් 

සුමනවංශ 
077-8080971 

 

667 ඩී වමගම දකුණ 
ඉමියාසේ චමන් ලක්මිණි 

ජයසෙේකර සමය 
071-5906069 

 

668 අළුත්ගම 

තුන්සකෝරල අදිපතිසේ 

දමි ා චාන්දනි සපසර්රා 

සමය 

071-3218818 

 

668 ඵ් මැදගම 
ටි.සීය කා හර්ෂණි 

සපසර්රා 
077-7573384 

 

668 බී ඇසලෝතියාව 

තුන්සකෝරල අදිපතිසේ 

දමි ා චාන්දනි සපසර්රා 

සමය 

071-3218818 
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669  කසදමපිටිය බටහිර 
සම්නකා ප්රොදන් 

සවත් සිංහ මිය 
072-6075666 

 

669 ඵ්   කසදමපිටිය 

නැසගනහිර 

ඒ.නිමාලි ප්රියංකාකා 

සපසර්රා මිය 
077-6232718 

 

669  ක සෙේනපර 
සක්.අසනෝමා ශයාමලි 

පීන්ේ මිය 
077-9108082 

 

678 මහ අරුේසගොඩ 

සහට්ටිකංකානම්සේ 

ගයත්රි කමපනි සපසර්රා 

මිය (වැ.බ) 

077-6023073 

 

678ඵ්කුඩාඅරුේසගොඩ 

නැසගනහිර 

සහට්ටි ගමසේ චන්ද්රිකා 

මිය 
071-4484679 

 

678 බී නිදඩාව 
එමලාවලසේ ලාලනි 

සපසර්රා (වැ.බ) 
0718143099 

 

678  ක කුඩා අරුේසගොඩ 

බටහිර 

සහට්ටිකංකානම්සේ 

ගයත්රි කමපනි සපසර්රා 

මිය 

077-6023073 
 

688 ඵ් පිංවල  නැසගණහිර 
එමලාවලසේ ලාලනි 

සපසර්රා 
0718143099 

 

688 ඵ්  පිංවල  බටහිර 
සහට්ටියාකන්දසේ 

සුසම්ධා හාසිණි මිය 
071-8827563 

 

688 බී වදුරමුමල බටහිර 

ළමාසහේවසේ ජයනි 

පර්ණිමා සපසර්රා මිය 

(වැ.බ) 

071-8121230 

 

688  ක වදුරමුමල  

නැසගනහිර 

ළමාසහේවසේ ජයනි 

පර්ණිමා සපසර්රා මිය 
071-8121230 

 

690 මහවිල 
සහේවාසෆොන්සෙේකාසේ 

ඉසර්ෂා සුභාෂිණී 

සෆොන්සෙේකා  

071-4901011 
 

690 ඵ් මාදුපිටිය 
සිංහසේ උසේක්ෂා 

ෙසරෝජනි සිමවා සමය 
078-9354373 

 

690 බී මින්ේවත්   

සහේවාසෆොන්සෙේකාසේ 

ඉසර්ෂා සුභාෂිණී 

සෆොන්සෙේකා (වැ.බ)  

071-4901011 
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691 අළුසබෝමුමල 

නැසගනහිර 
එම්.ටි.ශාසම්න් දිමරුක්ෂි  0715391586 

 

691 ඵ්  අළුසබෝමුමල 

බටහිර 

ගලසගදරසේ අම්ෂ්කා 

ලක්මාලි මිය 
077-3412976 

 

691 බී බටසදොඹතුඩුව 
සකෝරසමගම සහේවාසේ 

පෂ්පිකා රන්ෙරනි මිය 
071-6688070 

 

694 පමුණුගම 
ගලසගදරසේ අම්ෂ්කා 

ලක්මාලි මිය (වැ.බ) 
077-3412976 

 

694 ඒ ඉඹුමලිහ  

ගම්මන්පිල 

අේපහාමිලාසේ චමන් 

උදයකාන්ති මිය 

071-6817782 

 

694 බී දිගනතුඩුව 

ගම්මන්පිල 

අේපහාමිලාසේ චමන් 

උදයකාන්ති මිය (වැ.බ) 

071-6817783 

 

695 මහසබමලන 
සහේවසේ  ම්ජා ජීවන්ති 

සමය   
077-5860343 

 

695 ඵ් මහවත්  
සහේවසේ  ම්ජා ජීවන්ති 

සමය (වැ.බ) 
077-5860344 

 

මතුගම ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වරම නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
 

805 බි මතුගම උ ඩි.එම්.යු.ඩි සෙසනවිරත්න 071667341  

802ඩි යටසදොල නැ සක්.ඩි තුෂාන් සින්වර්ධන 0773527285  

805 ඩි වෑත් ැව 
ආර්.ඒ.ඩි රසිකා විරාජිනි 
රණවක 

071789884  

794 බි සහොරවල නැ 

සක්. රුවනි චමිලා ජයවර්ධන 0716476549  

793 සි දිේපිට එම්.එම්. ඉන්දික ෙමන් කුමාර 0717750326  

775 මිගම කාලිංග නාලක පියවංශ 0777727189  

806 සි ගුරුසදොල සක්.ඒ. ෙංජය කුමාර 0718326829  

802ඒ සබෝපිටිය බි.එම්. රංමැණිකා බාලසුන්ය 0726980113  

771 සබොන්දුපිටිය ජිඑච් ජනි ා ඉන්දිවන් 0768365525  

793 ඩි මඩවල ඩබ්.ඩි කුමුදුනි විකුමසිංහ 0719244480  

797 පේෙලමුමල 
සක්.ඒ නිලංකා කුමුදුනි 
රණතුංග 

0713943706  

706 ඒ 
අලුත්ගම්සගොඩ 

සක්. දක්ෂිකා විජයන්ති 0770240171  
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802 සි දියගල ඩබ්. ගයානි ප්රියංකාකා රුද්රගු 0771822998  

795 බි ෙදසින්ගම සක් විනිරා ධම්ෂ්කා කළුආච්ච 0774026552  

795 ඒ බදුගම ජි.එම.ආර් සෙසනවිරත්න 0718427477  

805 මතුගම නැ ඒ නදිශානි කන්නන්ගර 0776348360  
794 ඒ සහොරවල උ ඩබ්.ඩි. සුමුදු  රංගනි ගුණරත්න 0776574507  

    

805ඒ මතුගම බ ඩි ෙංජිවනි සෙන්දනායක 0771850258  

792 බි සලදවන්දුව පි.එච් ඉසුන් ගයානි 0716549892  

793 බි වැලිපැන්න 
නැ/උ 

ඩබ්.වි. කමනි නිශාන්ති 0770192701  

774 බි සහේන්පිට සජ්.ජි.ඩි.දිලුෂා ජයසිංහ 0716159282  

775 සීවසගොඩ ඩිආර් ශානිකා සකි ෂලයා 0711270208  

798 ඒ සකොලහැකඩ මම්ජා ගයානි ෙමරවිර 0771483540  

802 බි යට සදොල 
බටහිර 

ඩි එේ චම්පික කුමාරසිංහ 0716618179  

773 කුරුදිේපිට සක්.ඒ. මිහින් එරන්දිකා 0715625809  

806 බි හින්කැටිය ඩි.එච්. ශාලිකා ඉෂානි 0788751196  

804 ඒ වැලිමානාන 
අිාර්.එම්. චමිලා නිමමිණි 
රත්නායක 

0777496673  

774 වලසගදර උ ටි.ඩි. විරසිංහ බණ්ඩාරනායක 0714713984  

805ඊ යටිසටෝවිට ආර් දමයන්ති ෙන්නේගල 0712986378  

772 ඒ 
වරකාස ොමල 

චමිලා  නිලුෂිකා මිගහවත්  0715743842  

773 ඒ වලසගදර සදෝන අමාලි ධම්ෂ්කා ජයසිංහ 0342274397  

776 ආදාවල එම්.ජි. චන්දිමා නිලන්ති 0776564405  

802 ඊ  ඹරු ටිය ඒ.එම ඒ අරුණශාන්  0714314927  

803 නාරවිල ටිඩබ් සෙේනාධිර 0754907085  

804 පාන්තිය එන්එන් කුමාන් නාවල 0766852050  

806 ඉීදසගොඩ නැ යු.බි. වත්ෙලා දිලානි ගුණසිංහ 0711393667  

7932 ඒ සලදවන්දුව  

ඒ.සක්. අෙන් ා 0715743842  

793 වැලිපැන්න බ එම්.ඒ. චතුරානි ශ්රියාලංකා 0770206195  

ඉංගිරිය ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වරම නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
 

 

818 වගවත්  එච්.එම්.ආර්.ඩි. සහේරත් 0723241502  
618 ඒ සපෝරුවදන්ඩ 
නැසගනහිර 

එච්.වි.ඩි. හංෙ කුමාන් 0717136075  

618 බි කැකැලලිය එච්.එම්.ආර්.ඩි සහේරත් 0723241502 
0773242502 

 

 

618 සි සපෝරුවදන්ඩ 
බ 

එන් නිසරෝෂනි ලියනසේ 0774569400 
0717213820 

 

619ඌරුගල නැ කාංචනා කුමාන් ගුණරත්න 0712623837 
0344915310 
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619 ඒ  ම්බපාන ඩි.එම්.බි.එේ බුලත්සිංහල 0715296645 
0344900501 

 

619 ඌරුගල බ එම.ඩි. පියුමාලි ලෙන්තිකා 0719157245 
0724458414 

 

620 ඉංකාන්ය නැ දිේනා ප්රියදර්ශනි 0710484720  
620 ඒ ඉංකාන්ය බ එරන්දිකා ෙංජිවනි 0788184495  

620 බි රයිගම්වත්  එන්.එම්.යු.එම් බණ්ඩාර 0714464352  
620 සි ඉංකාන්ය උ හර්ෂනි චතුන්කා ජයසකොඩි 0774185954 

0344983811 
 

620 ඩි නිමලගම එම්.පි.එේ කුමුදුනි දිමරුක්ෂි 0729482315  
620 ඊඇදුරාගල ලසිකා රමයකුමාන් 

සහට්ටිආරච්ච 
0721178446 
0345615823 

 

620 එෆ් 
සදොඹගේකන්ද 

එච්.පි බමුණුසේ 0717796237 
034561496 

 

620 ජි මහඉන්කාන්ය ඩබ්.ආර්. යු ගුණසින් 0718376964  
621 මාපටුගල එච්.පි බමුණුසේ 0717796237 

034561496 
 

621 රත්මමසගොඩ 
නැ 

ඩබ්. ෙමන්තිකා මංගලිකා 0710482424  

621 බි රත්මමසගොඩ 
බටහිර 

ඩබ්. ෙමන්තිකා මංගලිකා 0710482424  

622 පැමපිටසපොල සජ්.ටි. ආන්යරත්න 0711972592  
623 හදපාන්සගොඩ ද ආර්.එම්.ඒ කුමාන් 0711888250  

623ඒ  
හදපාන්සගොඩ නැ 

විදයා වජිරප්රභා 0756590631  

623 බි 
හදපාන්සගොඩ බ 

එම. ආර් සමොසහොට්ටි 0721178446 
0345615823 

 

624 බටුගම්සපොල එච්.ජි ආන්යවති 0714902171 
0756735918 

 

624 ඒ කැකුලාසදොල එච්.ජි ආන්යවති 0714902171 
0756735918 

 

625  අරකාවිල විදයා වජිරප්රභා 0756590631  

625 ඒ සමසන්න්ගම එන්.එම්.යු.එම් සමත්සින් 
බණ්ඩාර 

0714464352  

626 කදනාපිටිය ඩබ්.ආර්.යු ගුණසින් 0718376964  

626 ඒ 
සකොටියාවත්  

ඒ.වයි සි ප්රියංගනි 0715993086  

627 කුරණ ද සජ්.ටි. ආන්යරත්න 0711972592  
 

627 ඒ සකොටිගල මසහේෂා හෂාන් 0787883842 
0343943668 

 

627 බි කුරණ උ සක් ඩි චමිලා අෙන්ති 
කන්නන්ගර 

0777758534 
0775080698 
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මිල්ලනිය ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වරම නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
 

සදමසදොරවත්  
උඩුවර 
මහදුරුපිටිය 

 කත්සින් කළුසබෝවිල මයා 0718975770  

උඩුවර දකුණ 
උඩුවර බටහිර 

රුචර  රංග බුලත්සිංහල මයා 077076557  

 සකසෙමගමුව 
සලනවර 

එන්ටිඑේඑේ කළුසබෝවිල 071186351  

සදොඹසගොඩ 
අධිකාන්සගොඩ 

ෙචනි ලියනසේ 0774654224  

බටසගොඩ එන්. මාලති ෙදමාලි 0774654224  
සවනිවැමපිටිය 
උඩුවර උතුර 

එම්.ජි.එේ  රංග ඩයෙ ් 0702735280  

තිබ්සබොටුසගොඩ 
වැලිකල 

ඉසර්ෂා හෂිනි සලොකුවි ාන 0771277902  

රීසද සගොඩ 
දික්සහේන 

 ම්ජා දිමරුක්ෂි 0718835590  

ලගාන කුමුදුනි හදපාන්සගොඩ 0718919679  
සපතිගමුව ද 
සපතිගමුව උ 

යසශෝරා  ඕෂධි ලියනආරච්ච්  ි 0774561837  

යාගල නිමමිණි මඩකුඹුර 0773060112  
පැලැමසපොල 
පන්සින්පර 

කුමුදුනි දිපිකා 0771722511  

මාවත්ගම 
ඉඹුලසහේන 

අසනෝජා ප්රියන්තිකා 0783854777  

ගමපා  නැ 
පා කඩ 

ඩිලාන් විරමසිංහ 0756468606  

පනාසගොඩ 
ගමපා  

හර්ෂනි මධුමති උදයකුමාන් 07542412093  

යටවර උ 
යටවර ද 

චම්පිකා කාගත්සගොඩසේ  0715891279  

ලබුගම 
බැලැන්තුඩාව 

බුීධිනි චතුන්කා 0729699066  

සදමසගොඩ 
සබ්ගමුව 
 ලහිහිටිය 

සමොනිකා ෙදමාලි 0775372137  

බටසගොඩ 
හමස ොට 

ප්රියදර්ශනි මුණසිංහ 0712589575  

මිමලගේසපොල වජිරා දමයන්ති 0775770015  
මුමකඩකන්ද 
සබොරලැේෙ 

එම්. ඩි. දුෂාන්ති 
 

0783974675  

ඇදැමකඩ  
මිමලනිය 
 

රුක්ෂානි ඉසර්ෂා  0770478616  
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පරගේස ොට 
අරකාසගොඩ 
 

කාතිකා විමර්ෂනි 0342252354  

අගලවත්තා ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

වරම නම දුරකතාන අංකය විදුත් තාැප ල 
847 ඒ කුඩා 
කළුපහන රසිකා ෙංජිවනි දෙනායක 0776747781 

 

826 ඒ 
ඇවන්යවත්  ගයානි සවත් සිංහ 0717660121 

 

828ඒ හැළඹ සි.එේ මමලවආරච් 0784066542  

830 බි යටියන ඩබ්.ඩි උපමාලි නිෙංෙලා 0714825076  

කාර්යාල රාජකාන් දිලිනි නිලංකා 0717723129  
844 සි 
සපොමගම්සපොල නැ නිලුකා චතුරානි 0717817080 

 

825 බි හමඕවිට සක්.සක්.ඩි.එෙ ්රණවිර 0724864290  
828 බි 
සගොසරොක්සගොඩ ඩි.ඩබ් අසබ්රත්න මිය 0714972829 

 

846 බි සකොටියාගල ඩි.ජි. නිලන්ති මිය 0712442275  

845 හරන්කහප  ඩි.එම්. පෂ්පා කරුණාරත්න මිය 0717140261  
 644 බි රත්මසම 
නැ සක්.එච් ප්රියංකා ජයරත්න 0777922870 

 

846 සකවිටියාගල සර්ණුකා මාසනම කුමාර 0712893847  

828 උඩසවල ඉසනෝකා චාන්දනි 0717722458  

අගලවත්  සුරංගනි ගුණවර්ධන 0777178586  
කළු ර ප්රාසීය ය සමකම් සකොට්ඨාශය 

ග්රාම නිලධ්ාරී 

වරම 

නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

 
  

 700 මැේටිය පි.ඩි. කාහාන් එරන්දි  0718242772 
  

701 මහසගෝනදුව යු.ඩි. චන්  මසහේෂ අසබ්රත්න 0713944874 
  

701 ඒ කුඩා 

 සගෝනදුව 

යු.ජි. ෂමිලා උදයානි 0717594869 

  

703 මැලෑගම 

උතුර 

වයි.සක්.සි.පි කුමාර 0711636027 

  
703ඒ 

හබරලගහලන්ද 

බී.සක්.ඒ.එච් ක්රිෂාන්  0713648337 

  

703බි මැලෑගම 

දකුණ 

සක් හිරාන් මලින්ද සිමවා 0713944778 
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705 මහරැක්ම උදයපෂ්ප කුමාර 0712975848 
  

705ඒ මාවල 

දකුණ 

පි. පාලි  සප්රේමරත්න 0715599105 

  
705 බි මාවල පියුමිකා ප්රොදිනි කුමානායක 0713947106 

  
706 

සමොසරොන්තුඩුවඋ 

සක්. ජාන ක ප්රියදර්ශනි 

විසජ්සෙේන 

0778801932 

  
706 ඒ නාන්දුව සක්. ඉසනෝකා ප්රියදර්ශනි 0711195902 

  

706බි 

සමොසරොන්තුඩුව 

දකුණ 

සක්.ඩි.ඒ.එච. ඉසනෝකා ෙංජිවනි 0713944620 

  

707  

සපොසහොීදරමුමල 

නැසගනහිර 

ඒ. චාතුර්යා ධර්මතිලක 0711194832 

  

707 ඒ 

සපොසහොීදරමුමල 

බටහිර 

එම ලක්ෂිකා ද සිමවා (ප්රසු  

නිවාඩු) 

චාතුර්යා ධර්මතිලක (වැ:බ:) 

0776135463 

  

708 සපොතුපිටිය 

උතුර 

එම් ඉන්දිරා ප්රියදර්ශනි 0718305293 

  
708 ඒ සපොතුපිටිය 

ද 

නිලුකා ප්රියදර්ශනි ගමසේ 0713945282 

  

708බි සපොතුපිටිය 

නැසගනහිර 

සක්.ඩි. උපම විසජ්ගුණරත්න 

 

0713944588 

  

708සි සපොතුපිටිය 

බටහිර 
ඩබි. එම් ඉන්දිකා ලක්මිණි 

සවමගම 

0713440998 

  

708 බි 

මැද සපොතුපිටිය 

එම්.එච කාන්චනා 0765437670 

  
709 කලපගම ආර්එන් රසිකා කුමාන් 

රත්නායක 

0711195778 

  
709 ඒ සදමදුව එච්.එච්. ය සරෝමා දිමහානි 

සහේරත් 

0715519660 

  



201 
 

709ඩි ම්ගසගොඩ එම්.ඒ.ආර්. ෙදානා අමරසෙේන 0773268958 
  

709 සි කලපගම 

බටහිර 

කසුන් එදින්සිංහ 0718314162 

  
709ඩි අන්යගම සක්.ඩි චන්දිමා දමයන්ති 0779166405 

  
710 කුඩාවේකඩුව 

උතුර 

ඒ.එච්පි ජාන ක 0713945376 

0713944918 
  

710ඒ 

කුඩාවේකඩුව ද 

එන් වාෙනා කුමාන් සමන්ඩිෙ ්

අසබ්ගුණවර්ධන මිය 

 

  

710 ඩි 

කුඩාවේකඩුව 

බටහිර 

 

එච.එච්.ඩි දිමහානි 0713945220 

  

710 සි 

කුඩාවේකඩුව 

නැසගනහිර 

සජ්.එම . ඉන්දිකා කලයානි 0710362910 

  

711 පනාපිටිය 

දකුණ 

ඩි. නදුන් එරන්දද සිමවා   එරංකා 

ඕෂධි මැදසගොඩ (වැ:බ) 

 

0716271131 

  
711ඒ රන්හුන්ගල ජි. රුවනි හර්ෂිකා සපසර්රා 0713944551 

  

711 බි පනාපිටිය 

උතුර 

ඊ.ඩි. නිලංකා ලක්මිණි 0713944703 

  

711සි 

උේසගොඩැමල 

එරංකා ඕෂධි මැදසගොඩ 0711193790 

  
712 පරදුව භාගයා විජයානි කුරැවිට 0714445291 

  
713 දියගම ඩි.ඩි දිලානි දිමරුක්ෂි 0713945332 

  

713 ඒ 

සදොඩන්මුමල 

එන්.ඩි. නිමමිණි විසජ්සිංහ 0715720370 

  

714 මහවේකඩුව 

ද 

ඩබ්.ඊ.එම්.පි රත්නකුමාර 0714343128 

  



202 
 

714ඒ 

මහවේකඩුව උ 

බි.ඩි. ඉන්දික විසජ්සිංහ 0713508048 

  
715 සදදියවල ඒ.ඒ.ඩි. නිසරෝෂනි දිො අමරසිංහ 0713944864 

  
715ඒ කපසහේන ලලනි අ සශෝකා දානසප්රේම 0713945424 

  
716 උේගමබඩ 

නැසගනහිර 

එම්.ජි. ශ්රියානි 0719115588 

  

716 ඒ උේගමබඩ 

බටහිර 

කුමුදුනි චන්ද්රිකා ෙමරවිරම 0711499258 

  

716 බි 

විසජ්රත්නවත්  

ඩබ්.සක්.නිලුකා ජයමිනි 0713944978 

  
717 කළු ර උතුර ඒ.ජි. දමයන්ති සිමවා 0713944889 

  
717ඒ සීශාේත්ර  එේ. නාමලි ශෂිකලා ප්රනාන්දු 0716963288 

  
717 ඩි ස ොටුපල ඩි.ජි චමිලා සුභාෂිනි (ප්රසු  

නිවාඩු)ඒජි දමයන්ති සිමවා 

(වැ:බ) 

0724692548  

0713944889 

  
717 සි විදයාොර චතුන්කා නිසරෝෂි ගමසේ 0713363686 

  

717ඩි සීශාේත්ර 

බ  ටහිර 

සක්.ජි පියුමි මුතුලක්ෂ්මි 0716638520 

  
718ඒ ජාවත්  එම්.ඒ. ෙමන් රන්දුම් 0713944736 

  

718 එ නමඩල එම්. ඉන්දික තිේෙ   සපොන්සෙේකා 0713944929 
  

718 බි සබොට්නික් 

වත්  

එච්.සක් නිලම් කා ාංකා 0710888317 

  

718 සි විසමසගොඩ 

උතුර 

සක්.සක්. ෙංජය පෂ්පකුමාර 0713945235 

  
718 ඩි මමවත්  ඩි.එම රසිකා ෙමන්කුමාන් 0702166030 

  
723  කතුලාව අයි.සක්.රංගනි දිසන්ෂා 0713944676 

  

723 ඒ 

අමවිේවත්  

tus.එමි  ම්ජා ප්රියදර්ශනි 0715412304 

  
723බි ඉලුක්වත්  ආර්.යු.එන් ප්රනාන්දු 0713945324 
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723සි 

සගොඩපරගහ සහේන 

දිලිනි ප්රදිපිකා(ප්රසු  නිවාඩු) 

එමි.එමි  ම්ජා ප්රියදර්ශනි(වැ/බ) 

0717596157 

0715412304 
  

723ඩි විසමසගොඩ 

දකුණ 

එච.ඩි.එන් බුීධිකා ජයසුන්ය 0715859142 

  
723ඊ පලාස ොට බි.ඒ.ඩි.ජයමිණි බාලසුන්ය 0713944406 

  

723t*a 

සත්ක්කවත්  

වි.දිලානි දිමරුක්ෂි 0713945332 

  
725 කළු ර දකුණ කසුන් චතුරංග 0718314162 

  

725ඒකළු ර 

දකුණ 

ඩබි.ඒ.රසිකා ලක්ෂ්මි 0713945345 

  
725 බි සදලාපර එේ.පි.එමි. ොවිත්රි 0718450113 

  
727 මහවත්  එේ.වයි.නිලක නිකපිටිය 0718348051 

  
727ඒ ඇටවිල ටි.සි.දිම්ෂා සිමවා 0713944827 

  

727බි 

කුඩාහිනටියන්ගල 

ජි.පි. රමණි කුසුමි 0716206912 

  
727සි කුරුදුවත්  සක්.නිලුකා සෙවිවන්දි 0713944926 

  
727ඩි 

මහහිනටියන්ගල 

යු.ඩි.එමි.මාධවි  අ සිබිවර්ධණ 0713944873 

  

727ඊ 

අක්කරසගොඩ 

ජි.සහේමමාලා චතුරංගනි 0713944915 
  

727එෆ් 

වත් මුමල 

එන්.ෙජිවනි මහ න්තිලසේ 0711194297 

  

729 නාසගොඩ 

දකුණ 

එච්.ඩබි. සු       සර්ෂිකා ප්රියදර්ශණි      0713944454 

  

729ඒ 

අලුසබෝගහලන්ද 

ඩබි.වින්දයා චතුන්කා සමන්ඩිෙ ් 0779218331 

  

729බි නාසගොඩ 

බටහිර 

ඩි.එමි.ගයනා සුදුමැණිසක් 0715464580 

  
729සි පලටර්න් ටි.එමි.බන්දුල මසහේන්ද්ර 0716466121 
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ස න්නසකොන් 

729ඩි ගමලේෙ ජි.එේ.සරෝෂනි ප්රනාන්දු 0718147403 
  

729ඊ ක මදුවවත්  සක්.එම.එෙ.්දිලාශනි 0713945277 
  

729එෆ් උේවත්  ඒ.දිමුතු නාසයොමිෙ සිමවා 0711196008 
  

729 ජි රජවත්  

අඵත් සකොටෙ 

පි.ඩි.ඩි.දමයන්ති 0779960052 

0702491425 
  

729 එච රජවත්  

පරණ සකොටෙ 

හර්ෂා උදයංගනි 0712895440 

  
729අයි 

 සිවනිවැමකැටිය 

සජ්.එමි.ඩි.කුමාරසිංහ බණ්ඩාර 0713498283 

 730 සවටිටුමකඩ ආර්.එමි.එෙ.්චතුන්කා රත්නායක 0713944615 
 

730 ඒ කලපව සජ්.නදිශානි 0719410395 
 

730 බි 

කටුකුරුන්ද 

ආර්.ඒ. නිරංජලා 0719683922 

 

731 

කලමුමලඋතුර 

එමි.එරන්දි චතුරානි සමන්ඩිෙ ් 0711762853 

 
731 ඒ 

කලමුමලදකුණ 

සක්.ඒ.ඩි.පි.මධුෂිකා සපසර්රා 0710801581 

 

731 බි කලමුමල 

නැසගනහිර 

එමි.එමි.එෆ ්හාජරා 0778713665 

 

732 ඇ ගම 

නැසගනහිර 

ඊ. ඩි.ලක්මිණි දිරුක්ෂි 0713344973 

 

732 ඒ ඇ ගම 

බටහිර 

එච.දිම්ෂා සත්ජානි ප්රනාන්දු 0711195177 

 

පානදුර ප්රාසීය ය සමකම් සකොට්ඨාශය 
 

ග්රාම නිලධ්ාරී 

වරම 
නම දුරකථන අංකය විදුත්  ැපෑල 

සහොසර්තුඩව ඒ.සක්.එෙ ් ලක්මිණි 0714040501  
සහොසර්තුඩුව ද එන්.එච්.එම් නිසරෝෂනි 0712603577  
සහොසර්තුඩුව උ ස මසේ උසීය කා පින්ේ  0718143097  
සහොසර්තුඩුව මැද ස මසේ උසීය කා පින්ෙ ් 0718143097  
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සගොරකාන මගසේ වරුණ ශාන්  ප්රනාන්දු 0718023345  
සගොරකාන ද ඩි.එන්. දිොනායක  0729781615  
සකෙමවත්  එච්.ඒ.ඩි.යු සහට්ටිආරච්ච්  ි 0774891939  
පරත්  සක්. අසනෝමා ප්රියංගනි 0717304413  
දිේගල එච්.එෆ්සි සෆොන්සෙේකා 0712604202  
මින්යවත්  ලලයා නිසරෝධා අන්ද්රාදි 0758389933  
පරත්  බටහිර ටි.සි.එෙ ්ප්රනාන්දු 0753770012  
ෙන්ක්කමුමල එම්. වි .එේ ප්රනාන්දු 

 
0718023345  

සහේනමුමල එේ.ඒ.එෙ ්ලක්මාලි 0779019756  
පමලිමුමල එච්.එෆ්සි සෆොන්සෙේකා 0712614202  
සගොරකසපොල සක් අසනෝමා සෙේනසේ 0775744848  
වත් මසපොල එම.එේ. දමයන්ති සිමවා 0772513111  
සදරවත්  එම.එන් අන්ද්රාදි 0758389933  
ස ොටවත්  සක් අසනෝමා ප්රියංගනි 0717304413  
අම්බලන්දුව සක් ප්රෙන්න සපසර්රා 0717011801  
හිරණ ඩි.එන් දිොනායක 0708191615  
හිරණ බටහිර ඩි.එම.එේ ශමම ඩයෙ ් 0717072899  
ගමතුසඩ් සක්. රෙංකා සුන්යආරච්ච 0716519967  
ගමතුසඩ් උතුර සක් රෙංකා සුන්යඅිාරච්ච 0716519967  
වලාන එේ.එම්.ඩි අයි  රංගනි 0716192791  
වලාන උතුර එන්.එච්.එම් හිසරෝෂනි 0712603577  
වලාන දකුණ එච්.එන්.එම් සෙොයිො 0773640957  
සබක්සක්ගම ටි.බිආර් කරුණාරත්න 0770267505  
 න්තින්මුමල ටි.ඩි. යමුනා  උදයංගනි 0725221691  
 න්තින්මුමල  නැ ඩි.එම.එේ ඩයෙ ් 0717072899  
උඩහමුමල ටි. එච් ප්රියදර්ශනි 0779734637  
කුිරරුේපමුමල ටි.එච් ප්රියදර්ශනි 0779734637  
ඇටඹසගොඩ ටි.සක් ඉමාලි නදිකා 0717275955  
පංචසදනිය ඊඒඩි රුමන්ශලා 0718023345  
වලපල ඒ.එච්.ඒ. යුජි සහට්ටිආරච්ච 0774891939  
වලපල පට්ටිය ටි.සක් ඉමාලි නදිකා 0717275955  
මාලමුමල (නැ) වජිරා කුමාන් වි ානච්ච 0719765344  
මාලමුමල (බ)  ම්ජා ප්රියදර්ශනි ප්රනාන්දු 0772541048  
 කන්සබ්න්ය ඩිඑන්එේද සෙොයිො 0710888278  
පටිටිය උ සක්.පි. සපසර්රා 0717011801  
කඩවිදිය උ එේ.එම්.ඩි.  රංගනි 0716192791  
කඩවිදිය ටි.සි.එෙ ්ප්රනාන්දු 0753770012  
කඩවිදිය බ එේ.සි.එෙ ්ලක්මාලි 0779019756  
ොගර සපසදෙ ඒ. අසනෝජා සෙොනාලි 0775744860  
පටිටිය ද එම.එන් ප්රෙංකා 0719264160  
උයන්කැසම එම.එන් ප්රෙංකා 0719264160  
පට්ටිය එම්.ඩි.එෙ ්ප්රනාන්දු 0777211283  
වෑකඩ බ වයි.එේ. ආර් අම්පමා 0715406175  
වෑකඩ නැ එන් එේ පින්ෙ ් 0773376702  
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එළුවිල ඩි.එම අයි රණතුංග 0778397490  
වෑකඩ උ එන් වි ශාන්තිල ා 0715877584  
කළුදෑවල එච්.එන්.එම් සෙොයිො 0773640957  
සමොරවින්න ඩබ්.ජි.ඩි දිමුතු 0774498072  
කළුදැවල නැ ටි.පි ආර් කරුණාරත්න 0770267515  
නමලුරැව ඩි. සි තුෂාන් 0777603994  
නමලුරුව උ ඩි.එම්.සි ශාමිලා  0716874266  
දිබ්බැීද  ඩි.සි තුෂාර 0777603994  
දිබ්බැීද උ සජ්.එම් සි ේවර්ණල ා 0715275624  
පිංවත්  සජ්.එම් සි ේවර්ණල ා 0715275624  
නාරම්පිටිය එන් වි ශාන්තිල ා 0715877584  
පිංවත්  බ සක්.ඊ නිමන්ති 0711332697  
 මපිටිය උ එම්.එච් නිරංජලා 0774522724  
 මපිටිය ද එච්.ඒ ඒ එච් අසබ්සකෝන් 0779174497  
පමලියමංකඩ එේ ටි කාංචනා 0713149691  
වාීදුව නැ ඩි.ජිබි ගයාන් 0716386798  
මහවාීදුව එම සි දමයන්ති 0772513111  
වාීදුව බ එම ගමසේ ගංගා 0775108698  
වාීදුව ද සුභාෂිනි  ේවර්ණකාන්ති 0710929112  
කුඩා වාීදුව එම්  ඉසනෝකා අමරසිංහ 0774585968  
පට්ටියඑලිය ඩි ජි ජයගත් 0715288280  
සමොමලිසගොඩ ඩි.එම් එම් ප්රනාන්දු 0756639163  
සමොමලිසගොඩ උ ඩි බි ජි ගයාන් අර් මන 0716386798  
සමොමලිසගොඩ ද ඩි.එම් එම් ප්රනාන්දු 0756639163  

 

 

මදුරාවල ේ රාසීය ය සමකම් සකොට්ඨාශය 
 

ග්රාම නිලධ්ාරී 

වරම 
නම දුරකථන අංකය විදුත්  ැපෑල 

කදන උතුර ගයනි නිශාන්ති සහට්ටිආරච්ච 0772850733  
632 ඒ ඉළිඹ සක්.එම්. චමිලා ෙමන්මලි මිය 0776446304  
632 බි කදන 
දකුණ 

ආර්.පි. අමිල ප්රියංකර මයා 0776731138   

633 සදරවත්  සක්. චාන්දනි නසයෝමි මිය 0768433790  
කනන්විල ඕ හෙන්  ද සිමවා  මහ ා 0774002874  
වමපිට නිරූපා මදුවන්ති විරමආරච්ච 0711550169  
634 යාල  
නැසගනහිර 

කා ානි අලුත්සේ  මිය 0715796391  

634 ඒ මහ යාල  
බටහිර 

ඊ.ඩබ්.ජි ඉෂංකා ෂාම් ක 
ජයරත්න මිය 

0712094740  

635 මදුරාවල නැ එච් සජෝතිකා නිශාන්ති මිය 0716911816  
635 ඒ මදුරාවල බ එච්. සක් වත්ෙලා ශයාමලි 

ගුණසෙේන මිය 
0712903247  
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කුඩායාල ඕ හෙන්  ද සිමවා  මයා 0774002874  
637 අගුරුවාස ොට පි.ඒ ගයාන්  ප්රියලාම කුමාර  

මහ ා  
0789155609  

648 
සකසෙමසහේනාව 

ජි.ඩබ්. රවිනාථ එදින්සිංහ 0716733864  

කුඩැමල සක්.ඩි. විරසිංහ මයා 0772020435  
650  සරමුණ ආර් මසනෝන් ෙංජිවනි මිය 0778725188  
650 ඒ බැමලපිටිය 
නැ 

ආර් නිමාලි රොංකාකා මිය 0719643571  

650 බි බැමලපිටිය 
බ 

සක් සහේමන්ති තුෂාන් මාලා මිය 0715229601  

650 සි 
සපරමුණගම 

නිරූපා මදුවන්ති විරමආරච්ච 
මිය 

0711550169  

650 ඩි 
වැලිකැටමල 

 යු ආර් සහට්ටිවත්  0774496059  

615 ඊ එලවැමල ආර් පි අමිල ප්රියංකර 0776731138  
650 එෆ් මාසහේන ආර් නිමාලි රෙංකාකා මිය 0719346571  
811 
කරන්නාසගොඩ 

ආර්.ජි.එන්. එේ  කුමාන් 
සෙේනානායක 

0773519121  

811 ඒ පහල 
කරන්නාසගොඩ 

එම් ඒ ප්රියදර්ශනි මිය 0711054529  

812 බි ඉහල 
කරන්නාසගොඩ 

එම්.ඒ.යු ශ්රිමති ප්රනාන්දු 0773643153  

815 නාහමල  යු.ඩි. ලලනි මසනෝන් ගුණසිංහ 0724870897  
815 ඒ කටුසහේන  යු.ඩි. ලලනි මසනෝන් ගුණසිංහ 0724870897  
815 බි පහලසගොඩ ඩි.එම.එම්.සක් මමලවආරච්ච 

සමය 
0712554070  

815 සි ඉහලසගොඩ ආර්.ඒ අතුල ෙම්පත් 0716399095  
816 වරකාසගොඩ 
නැසගනහිර 

ආර්.ජි.එන්.එෙ ්කුමාන් 
සෙේනානායක මිය 

0773519121  

816 ඒ 
වරකාසගොඩ 
බටහිර 

එම් එම කාතිකා ප්රියංගනි මිය 0783037043  

816  බි 
වරකාසගොඩ උතුර 

සක්.එෙ ්චන්ද්රිකා මමකාන්ති මිය 0771125702  

816 සි 
වරකාසගොඩ ද 

එම් එම කාතිකා ප්රියංගනි මිය 0783037043  
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පාලින්දම්වර ප්රාසීය ය සමකම් සකොට්ඨාශය 
 

ග්රාම නිලධ්ාරී 

වරම 
නම දුරකථන අංකය විදුත්  ැපෑල 

සබමලන නැ සක්.ටි.එේ විසජ්සිංහ 0715770110  
විහාරගම යු.පි සහට්ටිආරච්ච්  ි 0714616027  
ලත්පදුර බි.ඩි.එෙ ්ජයසිංහ 0716483868  
ලත්පදුර නැ පි.එේ මාධුනි 0784530878  
මිදලන බටහිර එේ.ඒ.එන් ආර් සුරවිර 0711090945  
 සමොරපිටිය  එන් අයි දිලානි 0719419021  
සබමලන එම්.ටි නිශාන්ති 0714335609  
කපසගදර වයි කා ාංජලි 0770793633  
අත්වැමස ොට සජ්.ආර්.ඒ.එන් දමයන්ති 0710978284  
පැළැද බටහිර සක්.වි.ඒ.ඒ මහිපාල 0776225605  
සමොරපිටිය ද එම් ආර් නිශාන්ති 0711519942  
සමොරපිටිය උ ජි.ජි.ඩි සිමවා 0724759121  

සකලින්කන්ද සක්.එන් පෂ්පකුමාර 0777175760  
දිගන්න යු.පි.ආර්.ඩි සීශප්රිය 0783680242  
 අසේසගොඩ සක්.ඒ.සජ්.සි ගුණරත්න 0717319014  
මිදලන සක්.ඒ.සි දිපිකා 0772299819  
බටසහේන ඩි.එම.ආර්.සි ෙංජිව 0725931428  
බදුරලිය යු.එම් යුශාන්ති 0711508297  
කඹුරාවල සක්.ඩි.ඩි එන් කරන්නාසගොඩ 0785533039  
දිේසගොඩ එච්.ඩි.ඩි රූපිකා 0713830588  
මගුර නැ සක්.ජි.ඩි ජයවර්ධන 0713499211  
අීදරසගොඩ පි.එම.ජි කුමුදුනි 0776546637  
ආ සම ඒ.ඒ ටි ඉදුනිම 0711851308  
ඉගුරුදළුව වි.ඩබ්.ඩබ්.ඒ. සි රත්නවිර 0717010375  
සබොරළුසගොඩ ජි.ඩි.එම් ෙමන්මලි 0710727472  
තිනියාවල යු.වි.එන් දමයන්ති වි ාන 0774028992  
මගුර බටහිර සි.පි සින්වර්ධන 0711545206  

ම් ේකොට්ඨාශ් 

 

 

   

 

 ේහොරණ ප්රා ේේය ය ේල්කම් කාර්යාලය 

ග්රාම නිලධ්ාරී 

වරම 

නම දුරකථන අංකය විදුත්  ැපෑල 

604 
පලන්සනොරුව එම්.ඩී. ආර්. දමයන්ති මිය 0729489826 

 

604ඒ 
සකෝරලඉම සජ්.ඒ.ටී.ඩී. ජයසකොඩි මිය 0774900560 
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605 ඔලසබොඩුව 
දකුණ  එච්.එේ.නිමමිණි මිය 0717138028 

 

605ඒ ඔලසබොඩුව 
නැ. එේ.මඩපා  මිය 0776849490 

 

605බී ඔලසබොඩුව 
උතු. ඩී.ජී. ක.එම්.ජයරත්න මිය 0713581469 

 

606 සගොඩිගමුව 
බටහිර ඩබ්.එච්.දමයන්ති මිය 0785666527 

 

606ඒ වැමමිමල  ඩබ්.එච්.දමයන්ති මිය(වැ.බ.) 0785666527  
606බී සගොඩිගමුව 
නැ. සක්.ඒ.ඩී.පියතිලක මිය 0773355579 

 

606 ක හාලපිටිය සජ්.ඒ.ටී.ඩී. ජයසකොඩි 
මිය(වැ.බ.) 0774900560 

 

607 කුඹුක නැ. එච්.ඒ.එම. එරංගා මිය(වැ.බ.) 0778602792  
607ඒ කුඹුක 
බටහිර අයි.එන්.ඩී. සප සර්රා මිය(වැ.බ.) 0779950042 

 

607බී කුඹුක 
දකුණ අයි.එන්.ඩී.සපසර්රා මිය 0779950042 

 

607 ක කුඹුක 
උතුර එච්.ඒ.එම. එරංගා මිය 0778602792 

 

608 සපොකුණුවිට යූ.ඩී.එෙ.්ගුණරත්න මිය 0771838782  
609 කසන්වල ඩී.එම්.ජී.උමයංගනී මිය 0713325267  
609ඒ සහේසනගම  සක්.එම්. චත්රානි මිය 0772603468  
610 කුළුපන ඒ.එම්.ඩී.එම්. අසබ්සිංහ මිය 0715535082  
610ඒ 
අරමනාසගොමල යූ.ජී.එම.සින්වර්ධන මිය 0722107158 

 

610 බී 
වැරැමලසහේන එේ.සපොතුපිටිය මිය 0775313415 

 

611 බටුවිට උතුර එම.ඒ.ආර්.කමපනී මිය 0782678383  
611ඒ මීමන ටී.ඩී.චන්ද්රකාන්ති මිය 0719398804  
611 බී බටුවිට 
දකුණ  එම.ඒ.ආර්.කමපනී මිය(වැ.බ) 0782678383 

 

612 කහටපිටිය බී.ටී. විජයන්  මයා(වැ.බ.) 0771753191  
612ඒ කනන්විල 
උ. එේ.ටී. කළුආරච්ච මයා 0719766985 

 

612බී පන්නිල බී.ටී.විජයන්  මයා 0771753191  
612 ක කනන්විල 
ද. එේ.ටී. කළුආරච්ච මයා(වැ.බ.) 0719766985 

 

613  ලගල 
උතුර ජී.සක්.එේ.ජයවිරම 0713057967 

 

613ඒ  ලගල 
දකුණ ඩබ්.ඒ.ඩී. සක්. ගුණවර්ධන මයා 0723899333 
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613බී  ලගල 
බටහිර ජී.වී.පී. ජයසින් මයා 0774424658 

 

613 ක  ලගල 
නැ. සක්.ඒ.පී.එෙ.්කුරුේප මිය(වැ.බ.)  0770622168 

 

614 උතුරු උඩුව සක්. ක.නිසරෝෂා මිය 777649117  
614 ඒ දකුණු 
උඩුව  ඩී.අයි.පතිරත්න මිය 0779147050 

 

614 බී මහඋඩුව  ජී.ටී.ප්රොදිනී මිය 0776444759  
614  ක කුඩා උඩුව එච්.එේ.දමයන්ති මිය 0714742034  
615 සහොරණ 
උතුර එම්.ඒ.ඩී. ම්ජා මිය 0772562317 

 

615ඒ සහොරණ 
දකුණ ඒ.සක්.ජී.එෙ.්ඉෂාරා මිය 0713578507 

 

615බී මාසහේන ඒ.එම්.ඩී.එම්. අසබ්සිංහ 
මිය(වැ.බ.) 0715535082 

 

615 ක 
ගමඒදඩුසගොඩ සක්.ඒ.පී.එෙ.්කුරුේප මිය 0770622168 

 

615ඩී 
හමස ොටියාවත්
  එම්.ඒ.ඩී. ම්ජා මිය(වැ.බ.) 0772562317 

 

615ඊ සහොරණ 
නැ. 

ඒ.එම්.සක්.එේ.සක්.අත් නායක 
මයා 0717016478 

 

615එේ වෑවල  
බටහිර ටී.ජී.එේ.දයන්ති මිය 0775911785 

 

615ජී වෑවල  නැ.  එේ.එම්.සක්.ටී.සිටුබණ්ඩාර මයා 0716609588  
616 මුණගම 
බටහිර සක්.ඒ. ක.කුමාන් මිය (වැ.බ.) 0713918365 

 

616ඒ ඕවිටියාගල එේ.එම්.සක්.ටී.සිටුබණ්ඩාර 
මයා(වැ.බ) 0716609588 

 

616බී 
දික්සහේනගම සක්.ඒ. ක.කුමාන් 0713918365 

 

616 ක නර් නගල එච්.එන්.කරුණාරත්න  0779765253  
616ඩී මුණගම 
නැ. එච්.එන්.කරුණාරත්න (වැ.බ.) 0779765253 

 

616ඊමිසදමලමුල
සහේන  ක.එච්.උමංසේ මිය 0718175383 

 

617 මීවනපලාන 
නැ.  යූ.වයි.වී.රුද්රිසගෝ මිය 0773197848 

 

617ඒ ගුරුසගොඩ ඒ.ඩී.ටී.ඩී.අලුත්සේ මිය(වැ.බ) 0777284687  
617බීමීවනපලාන 
බ. යූ.වයි.වී.රුද්රිසගෝ මිය(වැ.බ) 0773197848 

 

617 ක 
 කන්ගලසහේන ඒ.ඩී.ටී.ඩී.අලුත්සේ මිය 0777284687 
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628 පහල 
මිමලෑව ද.  එම්.ඩී.ඩී.සුදර්ය  මිය (වැ.බ) 0775821818 

 

628ඒ ඉ.මිමලෑව 
උ. එන්.ජී.එම.ඒ. රංගනී මිය 0766662914 

 

628බී 
සකොටිගම්සගොඩ සජ්.සක්.ඩී.ටී.දයාසින් මිය 0717136525 

 

628 ක ප. මිමලෑව 
උ.  ඩබ්.එේ.සනළුම් පියසිංහ මිය 0775774605 

 

628ඩී ඉ. මිමලෑව 
ද. එම්.ඩී.ඩී.සුදර්ය  මිය 0775821818 

 

629  කසදමපිටිය  

ඩබ්.ඒ.ඩී. සක්. ගුණවර්ධන 
මයා(වැ.බ) 0723899333 

 
 
 

630 දඔර ඩබ්.පී.එම. රංගා මිය(වැ.බ) 0714164848  
630ඒ 
සගොසරොක්සගොඩ ජී.ටී.ප්රොදිනී මිය(වැ.බ) 0776444759 

 

631 
හාන්දුපැමසපොල ඩබ්.පී.එම. රංගා මිය 0714164848 

 

 

ේදොඩ් ේගොඩ  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
 

ග්රාම නි. වරම නිළධ්ාරියාේේ නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
799 පහාඹුසගොඩ / නැ 

799 ඒ/ ඇලදූව 

800එච් /නැ/සදො/උ 

 

W M D ප්රියදර්ශන මයා 

 

 

071 - 4733321 

 
807  ක / නෑබඩ/බ 

807 ඊ /වත් සහේන 

807 ඩී /සවමල  

 

S D ධම්ෂ්ක රංගන මයා 

 

 

077 - 8795875 

 
719 සකොසහොලාන /ද 

719 බී 

/සකොසහොලාන/උ 

720 උක්වත්  

 

M G චතුන් මධුන්කා මිය 

 

 

071 - 3522258 

 
721 සබොසලොේෙගම 

726 සරමුණසගොඩ / ද 

 

G චන්ද්රිකා දමයන්ති මිය 

 

071 - 2100143 
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726 ඒ /සරමුණසගොඩ 

/උ 
 

809 ස බුවන /නැ 

810 පැළපිටියාසගොඩ 

810 ඒ 

/පැළපිටියාසගොඩ/උ 

 

B D R T දිමරුක්ෂි මිය 

 

 

071 - 9147373 

 
719 ඒ / අධිකාන්සගොඩ 

724 ඒ /ගමසගොඩ/බ 

724 ගමසගොඩ / නැ 

 

P G N කුමාන් මිය 

 

 

071 - 3725272 

 
800 බටහිර / සදො 

800 ඊ බ/ සදො/ ම 

800 ඩී /බ/සදො/ ව 

 

B D N M ෙමරනායක මිය 

 

 

071- 9421523 

 
800 ඒ /සදො/නැ 

800 ජී / සදො/නැ/ද 

D M හර්ෂා මමකාන්ති මිය 

 

077 - 4149620 

 
722 සෙේරුපිට /බ 

722 ඒ /සෙේරුපිට /නැ 

728  ක /සබෝම්බුවල / බ 

 

P P ෙඳමා  මිය 

 

 

071 - 8101040 

 
799 බී ගමසපොත් ාවිල 

800 අයි /සදො/නැ/ම 

රංගනී ජයසිංහ මිය 

 

077 - 7754389 

 
801 ඒ /වඩුගම 

808 කුඩුගල /බ 

808 ඒ කුඩුගල /නැ 

 

G L I K උදයංගනී මිය 

 

 

078 - 3985802 

 
728 සබෝ/ ද /මධයම 

801 /නෑහින්න 

809 ඒ ස /නැ 

 

L A ෙමන්ති ජයසෙේකර මිය 

 

 

071 - 5656831 
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807 ඒ ඉහළ නෑබඩ 

807 බී පහළ නෑබඩ 

807  ක නෑබඩ 

 

R අසයෝමි ද සිමවා මිය 

 

 

077-8763504 

 
728 ඒ සබෝ/උ/නැ 

728 ඩී සබෝ/ද/ම 

728 ඊ සබෝ/ද/නැ 

 

මපා ශයාම  විමලරත්න මිය 

 

 

071 - 9739290 

 
799  ක පහාඹුසගොඩ / බ           

800  ක /සදො/බ/ද 
K S D  ාසේද මිය 

 

071 - 5182356 

 
800 එෆ් /බ/සදො/ව 

800 බී /ෙපගහවත්  

728 බී  

M M I ප්රියංගනී මිය 

 

078 - 5136587 

 

 

වලල්ලාවිට  ප්රාේේය  ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ේේ  රංවර්ධ්න නිළධ්ාරි්  

ග්රාම නි. වරම නිළධ්ාරියාේේ නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 

781 කුඩා මතුගම සක්.ජි. කැළුම් තුෂාර 0711095040  

850 E පැලවත්  
බටහිර/දකුණ 

එච්.බි. ෙමිර ප්රෙන්න 0715218321  

850 D පැලවත්  
බටහිර/උතුර 

එම්.එම්.එෙ.්ටි. නවරත්න 0713551604  

783 ගම්මන 
නැසගනහිර 

පී.ඩි. ෙන්ධයා කුමාන් 0776632688  

777 ඉත් පාන දකුණ 
එච්.ජි ෙම්පත් කුමාර 0713482302  

782 පසරයිගම උතුර මාධව දිොනායක 0712630306  

778 ඉත් පාන උතුර එම්.ජි.එම් ප්රියදර්ශනි 0712158061  

777 C මාළසේ සහේන පි.වි. අම්ෂා මධුරංකා 0777908649  

779 හමවල 
එච්.පි.ඩි ෙම්පත් 0712515427  
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780 ලූමබීදුව අයි.ඩි.එම්.පි සුදර්ශනි 0779221880  

784 කරපාගල 
සජ්.එම්. ෙමන් කුමාන් 
සහේරත් 

0712362136  

784 A සගොරකදූව පි.ආර්.එම සුසභෝදනි 0716689186  

843 A පහළ සහසවෙේ 
උතුර 

එේ.පි.එේ.ඒ.එන් විසජ්සින් 0772281043  

843 B යට්ටපා  එම්.ආර්.එන්.එම ජයවිකර්ම 0718138265  

850 A මින්ේවත්  
ඩබ්.ඒ.එේ . කුමාන් 0718916932  

844 A සබෝ ලාව එේ.ඩබ්.ජි නදිකා කුමාන් 073875305  

850 C සගොරකදූව 
එම්.එන්.එේ ටි නවරත්න 0713551607  

777A ඉත් පාන 
බටහිර 

එච්.ඒ ෙදමාලි 0713835146  

848 B ලිහිණියාව 
බටහිර 

එම්.පි ලියනගමසේ  0711525270  

778 A මින්ේවත්  සක්.එච්.එච් කුමාන් 0719387583  

777 B ඉත් පාන 
නැසගනහිර 

එච්.ඩි. තුසි  ලක්මාම 0783498218  

849 C මමවච්චසගොඩ 
ගඟබඩ 

ටි.ජි.සි. මනහාන් 0717636996  

849 මීගහ ැන්න සක්.එම්.පි.අයි මදුවන්ති 0710922498  

849 B සවදවත්  සජ්.ඩි.පි. ජයසනත්ති 0712887114  

788 A මාකලන්දාව 
දකුණ 

සක්.ටි.ඩි. ප්රදිපිකා 0713192763  

791 B පන්නිල 
නැසගන. 

ජි.සක්.එේ චන්ද්රානි  0719549258  

787 වලමලාවිට 
නැසග. 

එච්.රැවන් මසහේෂ් කුමාර 0711267910  

791 A පන්නිල දකුණ 
සක්.එම්.සි.සක් මැ ණිසක් 0772523343  

848 C 
හලවමකැසම/මමවතු
කන්ද 

එම්.ටි.එේ කුමාන් 0710748665  

783 A ගම්මන බටහිර 
සක්.වී.පි ගුණවර්ධන 0702695547  

850 B පැලවත්  
නැසගන. 

පි. සක් දමිත් අෙංක 0716511221  

786 උඩුගම පි.ඒ.ඩි. ජිවන ගුණතිලක 0716342072  
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788 මාකලන්දාව ඩබ්.ඩි.එේ ලක්මිණි 0718571950  

787 C ස ොටහ පි.එච්. සුසර්කා පත්මල ා 0724970360  

788 B මඟුරුමේවිල පි.බි.චතුන්කා ශ්රිමාලි 0714694380  

789 A ගුලවිට දකුණ 
එම්.එම්.ටි.ඒ ලක්මිණි 0779113565  

849 A මීසදගම එච්.බි.පි දුෂාන්ති 0717422282  

791 පන්නිල සක්.පි. ලක්මාලි 0711260157  

843 C මණ්ඩාගල තුෂාරා ෙංජිවනි    

 

සබ්රුවල ප්රාසීය ය සමකම් සකොට්ඨාශය 
 

ග්රාම නිලධ්ාරී 

වරම 
නම දුරකථන අංකය විදුත්  ැපෑල 

මසමසගොඩ ටි.එන්. දමයන්ති රණසිංහ 0779986227  
පසේ  න්ඳුනි ධනංජනා ගමවලගම 0770583562  
මැහිමුමල ආර්.ඒ සලනාඩ් ධම්මික 0712090278  
කුඩා පයාගල උ ඊ.එම්.ජි.ඒ.අයි.සක්.එදින්සිංහ 0715495056  
කුඩා පයාගල ද එම්.ඩි. සින්මති ටි. ගුණවර්ධන 0716890470  
මහ පයාගල සක්.ඒ.ආර්.අයි. එේ. අමවිෙ ් 0779637604  
උතුරු පයාගල ඩි.වි.හර්ෂනි 0712924570  
පිනිදියමුමල එේ.එේ.එන්.ගමවලගමසේ 0776506308  
විහාරකන්ද මයුන් සහේවා විරමතුංග 0717378885  
හින්ගමසගොඩ ජනක කුමාර ඒ ගලේපත්ති 0776194454  
පාලයන්සගොඩ එන්.බි.ජි. රොංකා  0718059376  
සදරගල    

කටුකුරුදුගහලන්ද 
නැ 

එම්.එන්.ජි. ය සරෝමා ලක්මාලි 0777828646  

මහගම්මැීද එේ. නිලු චන්දිමාම  0710531514  
සපොතුවිල නැ සක්.ඩි.නිලංකා  රංගනි 

සින්වර්ධන 
0713971554  

සපොතුවිල බ එම්.ඩි.සහේවසේ ම්වංකා ඉෂානි 0771799636  
කටුකරැදුගහලන්ද 
බ 

   

දියලසගොඩ ටි.චුදිකා ය සරෝමනි සපසර්රා  0775751684  
මුණසිංහසගොඩ සක්.ආර්. ලක්මිනි වාෙනා  0712505915  
කපසගොඩ එේ.ගයානි සිමවා  0778397265  
මේසගොන බ එන්.ඩි.එච් චතුන් 0772305128  
මේසගොඩ නැ සක්. සක්. වි. සහට්ටිආරච්ච 0716947402  
අක්කරමසම සක්.අසනෝමා පීමිනි 0774175806  
හමකඳවිල ජි.චන්දිම රත්නකුමාර 0719332884  
දූසිදසිගාඩ ඊ.එි් නිලා දමයන්ති 0718850224  
සියාවුන්ගම එච් සිදාි්න ෙමන්මලි  0713508234  
කැන්දගහවිල ජි.ටි ෙම්පත් කුමාන් 0714928778  
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කදුරුගේමුමල අයි.ජි විසිජ්සුන්ය 0771671545  
අක්කර 80 එි්. දිලානි සිසපර්රා 

රාජකරැනා 
0779219728  

ඉදින්ලිසිගාඩ අයි.සිදාි්න අශානි පි මුණිදාෙ 0784561042  
මාගමකන්ද චතුන් නාකන්දල   
මාගමකන්ද උ ඩි දිපානි  0776736168  
මාගමකන්ද ද සුචනි අිැමකාන්ය 0718649035  
කරඳ සිගාඩ සික් දිමහානි සිේපාලිකා  0717986583  
බුබුලලන්ද ටි.සක්.ඩි.ෙසිකලා රණසිංහ 0784757011  
සපොමසකොටුව අයි.ඩි කුලතුංග මිය 0773217021  
කන්කානම්සගොඩ එන්.වි .සක්. ඉමාලි සක!I,Hd 0778409374  
වල ර සුරංකා ජයමාලි 0774946481  
බඳනාසිගාඩ සක්.ඩි. චන්දිමා දිමරුක්ෂි 0755908608  
කාලවිලකන්ද සක්.ඒ.ඩි සබනඩික් චතුරංග 0718583056  
අක්කසරගාඩ ටි.එම්.ඩි.නන්දිමා කුලරත්න 0718978549  
චීන සිකාටුව  එච්.එම. චමින්ද නවින් 0776285720  
අසිේපිටිය ජි.එම්. නිලංක පෂ්පකුමාර 0775418840  
පන්නිල ටි.එච්.එේ. සකොඩිකාර 0716887526  
පරණකසඩ් සියුම් කුමාන් සහේමචන්දු 0713947228  
සහට්ටියාකන්ද ටි.එච්.එන්. නිමාලි ජයසෙේකර 0714400089  
මරදාන ටි.එම් සුසිකලා චන්ද්රමාම 0713971322  
මහසගොඩ එන්.ඩි.නිලුෂා දිමෂානි 0718115348  
මේෙමසගොඩ ඒ.පි.ඩි.එේ.ඩි ඇතුගල 0724273844  
සහට්ටිමුමල එම්.ශාන්කා රුවන්දි සිමවා 0718192738  
පිංසහේන ඩබ්.ජි.ඩි චත්රා කා ානි 0723641282  
පිංසහේන ජනපදය එම. දිමහානි මසහේෂ්වන් 0775363842  
සමොරගමල එම්.එච් ෙමන් කුසුම්පිටිය 0778753148  
මුමලපිටිය සක්.තුෂිර ොරංග  0777788891  
කළුවාසමෝදර බ සක්සක්.ඩි ඒ.හාෂිනි සබෝවත්  0775111844  
කළුවාසමෝදර උ සක්.වි.එේ.එෙ ්රැවන් කුමාන් 0783859088  
ගම්මැීද සජ්.එම.සි ගසන්ෂා තුෂාන් 0717575622  
කළුවාසමෝදර නැ එම් ප්රියානිකා  0776549814  
ගසන්ගම එම් සුභාෂිනි සිමවා  0711495482  
අළුත්ගම බ සක්. ම්වන් දිසන්න්දු ප්රනාන්දු 0772613968  
අළුත්ගම නැ ඒ. ඩබ්.ඩි. කා ා අයිරාංගනි 0717227249  
 කනවත්  ඩබ්.එම් චාන්දනි පෂ්පකුමාන් 0717199107  
දර්ගානගරය එච්.සක්. දිපානි ප්රියංකාකා 0716170843  
දර්ගානගරය නැ සජ්. පි. ෙමිනා 0772403553  
ඇලකදුපිටිය ඩබ්. චමින්දිකා නිශාදි 0714169355  
පතිරාජසගොඩ ඩබ්.එේ.ඩි හන්ේචන්ද්ර 0785203127  
කාදියවත්   සක්. ඩි.රසිකා නිලන්ති  0728105599  
ගඟ අීදර එච් නදිශා කා ානි 0783914417  
මාසමවන ජි.ටි කුමාන් 0712331193  
අදිකාන්සගොඩ සජ්. පාලිකා ක්රිෂාන්ති  0770550003  
කාලවිල එම.පි. ක්රිෂාන්ති ඇන්ජලා  0713081275  
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පාදාසගොඩ ඩබ්.ඒ ෙන්ධයා මමකාන්ති  0771024679  
වැලිපිටිය එම්. අංජලිකා ජයසිංහ 0770250542  
මාලවන්සගොඩ එම.එම්. ඩි. චන් න  රංග 0774361569  
වරාපිටිය පි.ඒ. ඉමාලි පෂ්ප කුමාන් 0713950845  
සකොටපිටිය සක්.පි ලෙන්ති සිමවා  0775974018  
මාකන්දලසගොඩ වි. සදෝන චතුන්කා මදුභාෂිනි 0718580308  
උක්වත් සගොඩ එම්.පි.සජ් ලියනසේ  0719776906  

 

 

 

 

බණ්ඩාරගම ප්රාේේය ය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නි. වරම නිළධ්ාරියාේේ නම ලිපිනය දුරකථන 

688 පිංවල නැසගනහිර වන්නකුවත්  වඩුසේ නමත් 202,මාදුපිටිය,පානදුර 078-5223422 

නැසගනහිර 

678 B නිදඩාව 

ප්රියන්  ප්රනා්දු 

සදොන් පියතිේෙ විරම 

  

275/A,සපෝරවත්  පාර, 

  

071-3111175 

678 C කුඩා අරුේසගොඩ  

බටහිර 

සදවන ගම්මන පහල 

රාලලාසේ ඉන්ද්රා ශ්රියානි 

275/A,සපෝරවත්  පාර, 

වඳුරාමුමල,පානදුර 

038-3387045 

  

694 පමුණුගම ( වැ . බ. ) 

691 A අළුසබෝමුමල 

බටහිර 

වැදිසේ සුසීශා නිශාන්ති  

පීන්ේ 

344/5B,සනවිම 

සපසර්රා මාව , 

නමලූරුව,පානදුර 

038-2240579 

  

690 A මාදුපිටිය 

මීදුමාසේ රවී පෂ්පකුමාර 

ප්රනාන්දු 

106/A,සජෝතිර න 

මාව , පිංවල, පානදුර 078-5171691 

678 ඒ කුඩා අරුේසගොඩ 

නැසග දූවසේ අතුල පියම  සපසර්රා 

104/A3,නිදඩාව,අරුේ

සගොඩ, අළුසබෝමුමල 038-3389164 

688 C වදුරාමුමල 

නැසගනහිර වෙන්ති විසජ්සෙේකර 

39/B,ගමස ොටසහේනවත්

 , 071-2519729 

688 B වදුරාමුමල බටහිර   

අරුේසගොඩ,අළුසබෝමුම

ල   

කඵතාර දිර්ත්රි්සකේේ රමෘේධි නිළධ්ාරි්  
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691 B බටසදොඹතුඩුව 

ෙමරේපලිසේ ශ්රියා  මමලිකා 

තුෂාන් 202,මාදුපිටිය,පානදුර 038-3389554 

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය බුලත්සිංහලසේ මපිකා 299/A,පිංසකොටුව හංදිය, 038-3380491 

අළුසබෝමුමල ප්රියංගනී සපසර්රා පමුණුගම,අළුසබෝමුමල   

690 B මින්ේවත්  

මුහන්දිරම්සේ ගාමිණී   ෙරත්   

රුද්රිසගො 33/C,ජනප්රිය මාව , 038-4902966 

678 මහඅරුේසගොඩ 

  

ඉසමසපරුම ආරච්චසේ  

රුවන් පැරකුම් 

255/Q,බටසදොඹතුඩුව, 

අළුසබෝමුමල 

072-4081118 

  

690 මහවිල 

බාලසේ දයානි සර්ණුකා 

සපසර්රා 

347,අරුේසගොඩ,අළුසබෝ

මුමල 038-3380679 

ක්සෂේත්ර ෙහකාර 

සදොසම කපසේ ශාම  

ප්රියන්ති සපසර්රා 

"අමරවිලා",සකොළමැදින්ය

, බණ්ඩාරගම 071-8183294 

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය, 

රයිගම 

ෙංගරන්සේ දම්මිකා දමයන්ති 

ෙන්දනායක 

07,බමුණුමුමල,බණ්ඩාර

ගම 038-3394037 

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය, 

රයිගම 

මදිරාවලසේ රෙන්ති 

නිමමිණී 

සප සර්රා 

ප්රජාශාලාව 

අෙල,අටුළුගම, 

බණ්ඩාරගම 

038-3380265 

  

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය, 

රයිගම 

සප්රේමචන්ද්ර  කුමාරතුංගසේ 

ඉරංගා උසීනි 

330,සහොරණ 

පාර,රයිගම, 

බණ්ඩාරගම 

038-2293588 

  

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය, 

රයිගම 

කුරුේප ආරච්චසේ සදෝන 

ප්රියානි නිසරෝෂා කුරුේප 

සකොළමැදින්ය,බණ්ඩාරග

ම 

  

077-5863920 

  

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය, 

රයිගම 

ජයසකොඩි මුදියංසෙේලාසේ 

රමයල ා  

සින්ෙර',සකොළමැදින්ය, 

බණ්ඩාරගම 038-5671260 

659 D ගමසගමණ්ඩිය 

ෙම්ප ා වඩුසේ අමි ා  

ඉන්ද්රානි 

 කම්මන්තුඩාව,බණ්ඩාරග

ම 038-4900699 

659 C බමුණුමුමල 

මුේලිම් චමින්ද කුමාර හප න්ත්රී 

316/C/රයිගම,බණ්ඩාරග

ම        - 
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658  කම්මන්තුඩාව 

සමොසහොමඩ් ෙම්ෙම් , 

සමොසහොමඩ් හෙන් 

153,මීගහමුමල,අටුළුගම

, බණ්ඩාරගම       - 

657 A සකොළමැදින්ය 

සමොසහොමදු හුසෙයින් 

ෙම්න්නා 

372,බමුණුමුමල,අටුළුග

ම, බණ්ඩාරගම 038-2290476 

660 A එපිටමුමල මදිරාවලසේ දුෂ්මන් ා  

302A,වලදවත් ,රයිගම

, 077-9144712 

656 B රයිගම 

නැසගනහිර(වැ.බ) පෂ්පරානි සපසර්රා බණ්ඩාරගම   

659 A අටුලුගම බටහිර කුඩාලියනසේ රමයල ා 

සපොමවත්  

පාර,මිමලනිය, සහොරණ 034-3742695 

659 A සකොරාවළ 

සුසන්ත්රා මේති මමලිකා 

කහටපිටිය 

ආදර්ශවත්  

පාර,කංකානම්  සකොටුව 

බණ්ඩාරගම 038-3396169 

660 බමුණුමුමල 

සමොසහොමදු ෙ ම් සමොසහොමදු  

න්ෆායි 

414/1,රාසික් 

මාව ,මාරාව, අටුළුගම  

656 A රයිගම උතුර පලහිංගසේ සීවිකා ෙංජීවනී 196/B/1,මමවත්  පාර, 038-5670215 

656 C රයිගම බටහිර රුද්රිසගො රයිගම,බණ්ඩාරගම   

659 අටුලුගම නැසගනහිර අබ්දුම ෙමීම් සිනතුම පාහිමා 

සකවුලවත් ,අටුළුගම, 

බණ්ඩාරගම 077-9625417 

657 පනාසප 

අබ්දුම ෙලාම් සමොසහොමඩ් 

සුක්න්  

25,මහවත් ,අටුළුගම, 

බණ්ඩාරගම 077-7481756 

656 රයිගම දකුණ ෙමරසකොන් මුදියංසෙේලාසේ 

433/4,සප්රේමතිලක 

මාව , 071-8040205 

  නමෂා කුමාන් ෙමරසකෝන් මීමන,සපොකුණුවිට   

669 A  කසදමපිටිය වි ානසේ සදෝන චත්රාංගනී ෙමරසහේන පාර,අළුත්ගම, 038-2293521 

නැසගනහිර ධර්මසෙේකර බණ්ඩාරගම   

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය,  

 කසදමපිටිය 

කංකානිසේ සදෝන ඉන්ද්රානි 

417 

 ක,සවලපහල,මැදගම, 071-8002645 

නන්දිකා බණ්ඩාරගම   
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ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය, 

 කසදමපිටිය 

කනහැලසේ ඉන්දිකා  

වමගම,බටසපො ,බණ්ඩා

රගම 071-8002642 

ප්රියන්ති සපසර්රා     

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය, 

 කසදමපිටිය 

ගාමලසේ මංගලිකා 

ෙමරසහේන 

පාර,පිටවලසගොඩ, 038-5680882 

ප්රියදර්ශනී සපසර්රා අළුත්ගම,බණ්ඩාරගම   

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය, 

 කසදමපිටිය 

පතිරසේ  මරා ජයන්ති 1 වන පටුමග,ගැලනිගම, 071-4494813 

සපසර්රා බණ්ඩාරගම   

ෙමෘීධි බැංකු ෙංගමය, 

 කසදමපිටිය 

මැීදකන්දසේ බුීධික ගඟපාර,කඹුරුසගොඩ, 038-4924547 

අෙංග සපසර්රා 

බණ්ඩාරගම 

 

   

667 A සර්රුකාන 

  

රත්නායක මුදියංසෙේලාසේ 

වමගම පාෙල පාර,මයුර 

නිවෙ, 038-2292163 

රනි ා කුමාන් රත්නායක බණ්ඩාරගම   

668 A මැදගම 

  

ඉසනෝකා ශයාම   විහාර මාව ,ගම්මන්පිල, 038-2293875 

 මපාවිල බණ්ඩාරගම   

667 D වමගම දකුණ 

  

කනහැලසේ අජන් ා  

වමත්රී 

පාර,සබොලසබොටුව, 038-2290366 

සිමවා බණ්ඩාරගම   

663 A බණ්ඩාරගම 

නැසගනහිර විසමසගොඩ විරමසේ ලලනා 

"පෂ්ප",සහොරණ 

පාර,රයිගම, 038-2292582 

  

667 B වමගම උතුර 

හිදැමලසේ සුනිම  

284/F2,වමගම,වැමමිම

ල 071-6776574 

සපසර්රා හංදිය   

668 B අසලෝතියාව ජයලත් සීවප්රිය රණසිංහ 

236,අසලෝතියාව,වැමමි

මල,   034-3346471 
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  හංදිය   

ගම්මන්පිල 

  

පනාසගොඩසේ ඉන්ද්රසින් 

සපසර්රා 

නිදහෙ ්ෙමරු මාව , 038-2292444 

විසමසගොඩ,බණ්ඩාරගම   

කඹුරුසගොඩ නැසගනහිර 

  

හබරගමුරාලලාසේ  

කටුකුරුන්ද 

පාර, කසඳමපිටිය,       - 

ආන්යදාෙ පීන්ෙ ් වැමමිමල   

669 C ෙමරනායකපර 

  

අංසහට්ටිසේ ෙමන් 

10ඒ,සර්රුකානපාර,වීදා

ගම, 077-9573729 

චන්ද්රසින් බණ්ඩාරගම   

669   කසදමපිටිය බටහිර පළුක්කුට්ටිසේ ඥාණසින් 

78/ඒ,කලාය න 

පාර,හිරණ, 077-1718224 

668 අඵත්ගම  නිශාන්  වනිගසෙේකර  

දර්ෂණී නිවෙ,වමගම , 

වැමමිමල,  බණ්ඩාරගම 077-2283785 

   

 

මතුගම ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වරම නම දුරකථන අංකය විදුත් තාැප ල 
 

ගමමත්  774 එච.ඩබි. ම්ඡා ගයනි 0757755973  

771 සබන්දුපිට්ය 
773 කුරුදිේපිට 

ට්පි ලියන සේ 778344153  

771 ඒකැේපට්ට්ය 
ගහලන්ද 

එමි.ඊ.එමි කුමාන් 0775840172  

771 බි 
 මගේසගොඩ 

සක්එචඑච ගුණවර්දන 0718284505  

772 ඉදිගේතුඩුව ඡිඩි රංඡිත් චමින්ද 0779033477  

772 ඒ 
වරකාස ොමල 

අසනොමා ප්රියන්ති 07185766428  

772බි 
ම්ගගහාලන්ද 

ඒ.ඇලන් කුමාරසින්     0775135863  

773 ඒ  වලසගදර 
දකුණ 

එම.රංජනි ජයසෙේකර      
0715043907 

 

774 වලසගදර 
උතුර 
774 ඒ ගමමත්  

කපිල ප්රියන්  ජයසිංහ 0713374375  

774 බි සහන්පිට ටි.ඩි.ශ්රියානි කුසුමල ා 0725401928  

775 මිගම ෙමන්මලි දන්කැටිය 0773196802  
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775 ඒ සදවසගොඩ වජිරා සුදර්ශනි හන්ේචන්ද්ර 0342273881  
776ඒ ලීදුව ඒ විමම 0714485357  

776 ආදවල එමි.ඒ.එමි.න්ේවාන් 0752373113  
792 සලවුවන්දුව 
නැසගනහිර 

එමි.ඩි.නිසරෝය කා ප්රියදර්ශනි 0776134142  

792 බි සලවුවන්දුව 
උතුර 

ටි.බි ලලනි ප්රදිපා බණ්ඩාර 0778078299  

792 ඒ සලදවන්දුව 
බටහිර 

ඩි.ජයසින් 0757126350  

793 වැලිපැන්න 
බටහිර 

ඊ.එමි ෙමන්ති 0717065697  

793 බි වැලිපැන්න 
නැ/උ.793 ඒ 
වැලිපැන්න නැ/ද 

එමි.එමි.එමි.ෙලිහිමි 0716514152  

793 සි දිේපිට අසශෝක ෙමන්  රාජමුණි 0777148221  

793 ඩි මඩවල ඒ.සක් නන්දනි 0718470221  

794 සහොරවල සක්.ජි.ඩි.චමිලා මමකාන්ති 0750999393  

794ඒ සහොරවල 
උතුර 

ඒ.ඒ.මසනොජ් ප්රෙන්න 0716565117  

794 බි සහොරවල 
නැ 

ඩබි.ඒ.ෙමන් ා විරසුන්ය 0771653558  

794 සි සහොරවල 
බටහිර 

ඒ.ජි ෙනත් ඉන්ද්රජිත් 0345613009  

795 සි ඔවිටගල 
795 ඒ බදුගම 

 රංගා කුමුදු කුමාන් ලියනාරච්ච් 0770671005  

803 ඒ සහේසනගම එච්.එමි.ඩි ජයරත්න 0721962600  

796 නවුත්තුඩුව ජි.උදය කුමාර 0716272193  

796 ඒ 
.අලුත්ගමිසගොඩ 

ජි.එච.ේ රදිපා දිමරුක්ෂි 0718582605  

797  කරන්තිඩිය සක්.සක්. සක් මසනොජ් ජයතිේෙ 0776565122  

797 ඒ 
පේෙලමුමල 

එමි.එච.ලෙන්  ජයසුමන 0778682044  

798 සකොටසගදර එේ.ජි.විසජ්රත්න 0754153357  

798 ඒ 
සකොලැහැකඩ 

ඉසව ි ාන් ගර්ලි ගුණසෙේකර 0722609332  

සබොපිටිය බටහිර ජි.ලක්ෂ්මන් 0777315687  

802 බි යටසදොළ 
බටහිර 

ඩි.අයි.ශයමලි 0728147068  

802 සි දියගල සි.එම.සෙනාරත්න 0342246112  

802 ඩි යටසදොළ 
නැ 

සක්.සක් ඉසනෝකා කුමාන් 
සිමවා  

0718973365  

802ඊ  ඹරැටිය පි.ආර්.අසනෝමා මමකාන්ති 0726489244  

804ඒ වැලිමානාන ඩබි.ෙරත් චන්ද්ර දයාසෙේන 0777488773  

795බි ෙදසින්ගම සක්.ආර්.නාලන් 0723391626  

795සි නව 
ජනපදය.804පන්ති

ඩබි.ඩි.ශ්රියානි රමියල ා      
0723567778 
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ය.805මතුගම නැ 

805ඒ මතුගම බට ටි.ඒ .කාතිකා  රංගනි 0771812821  

805 බි මතුගම 
උ.805 මතුගම ද 

යු.එම.ඩි. චමිපිකා ගුණසිංහ 0342243576  

805 ඩි වෑත් ැව ඩි.මංගලිකා සපසර්රා 0786975885  

805ඊ යටිසටෝවිට ඩි.රැවන් ප්රොී ජයලත්ආරචච 0779076090  

806 ඉීදසගොඩ නැ පි.දමයන්ති එදින්සිංහ 0773724766  

806 ඉීදසගොඩ බට ඩබි.ඩි චන්ද්රකා 0725092465  

806 බි හින්කැටිය සක්.වි.ආර්. මිරා විරසිංහ 0779363306  

806සි ගුරුසදොළ වජිරා කාන්ති අසබසිංහ 0712312984  

803 නාරවිල සුසන්ත්රා සහේවසේ 0728002061  

මිල්ලනිය ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරී වරම නම ලිපිනය දුරකථන අංකය  
උඩුවර ද 
උඩුවර බ 

ඩි.විරමරත්න සපසර්රා මයා 
සදමසගොඩ හංදිය 
උඩුවර අගුරැවස ොට 

0779615376 

උඩුවර නැ 
සදමසගොඩ  

සක් සුසිම ෙමන්  මයා 
සදමසගොඩ , 
ස බුවන 

0725738655 

උඩුවර උ ඩබ්. ය ලා චන්ද්රනි මිය 
ගමසගොඩ උඩුවර 
අගුරුවාස ොට 

0715550319 

පා කඩ සුජිවා ජයසුන්ය පනාසගොඩ, ගමපා  0766423128 

මහදුරුපිටිය සි. ලියනසේ 
357 ඒ සදමටසගොඩ 
, සහොරණ 

0344901224 

640 යටවර  සජ්.සි. රංජනි මිය 
යටවර හංදිය, 
යටවර 

0375614901 

640 බි සබ්ගමුව ජි.සක්.එේ. කුමාර 
නාසකොලවිය, 
උඩුවර, 
අගුරැවාස  ිට 

0724506620 

641 පනාසගිාඩ එම්.සි ඇතුලත්මුදලි මයා ජය මාව , ගමපා  0717001785 

643 පැමසපොල සජ්.එේ.පි. ජයතිලක මයා මානාන, ගමපා  0774061548 
642 ඒ ගමපා  
බටහිර 

ඩබ්.ඊ.ඒ ප්රියදර්ශනි මිය 
සු නිම සබ්ක්හවුෙ ්, 
ඉදිලන්ද , ගමපා  

0728829653 

643 ඒ පන්සින්පර බි. චන්ද්රාවති මිය 
බරුපසපොල , 
ගමපා  

0343741043 

643 බි ඉඹුමසහේන එම්.ඒ.ජි. පි සප සර්රා 
මින්සන්න්තුඩුව, 
පරගේස ොට 

07176466452 

644 ඒ සදමකඩ පි.ඩි.ඩි ප්රියන්  මයා 
යටවර හංදිය, 
යටවර , කළු ර ද 

0725464865 

644 බි දික්සහේන ඉසනෝකා බමුණුසිංහ මිය 
සබෝධිය අෙල, 
කළුස ොට 

0779206899 

644 සි රීසදසගොඩ යු.ඒ.පි සපසර්රා මයා 
ඉඹුමසහේන, 
පරගේස ොට 

0722858014 

645 මිමලනිය ජි. ඉසර්ෂා ඉරංකා මිය 
සගොරකතුඩුව, 
පරගේස ොට 

0779914065 
 

645 ඒ අරකාසගොඩ එම්.සක්.පි මං මල මයා 
හන්  උයන, 
බටසගොඩ, ගමපා  

0724078928 

645 බි ඩබ්. කුසුමල ා මිය ගුඩිසහෝේ වත් , 0711545165 
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සදමසදොඩවත්  බටසගඩ, ගමපා  
646 ඒ මාවත්  ගම රසිකා මනම්සේන් මිය බටසගොඩ , ගමපා  0729651190 

649 බටසගොඩ  සජ් ධනපාල මයා 
සවනිවැමපිටිය, 
හමස ොට 

0717497565 

647 ඒ  සලනවර ජි.සක්.ඒ. ප්රියන්ති මිය 
සපතිගමිමු කන්ද, 
හමස ොට 

0777263801 
 

647 බි 
සපොසලොේගමුව 

පි. සෙෝමල ා මිය 
මැදවත් , 
හමස ොට 

0712024238 

649 ඒ සදොඹසගොඩ ඩබ්. ඉන්දික ගුනවර්ධන මයා බටසගොට , ගමපා  0718362818 
649 බි 
මුමකඩකන්ද 

සක්. ලාම  කත්සින් මයා සවනිවැමපිටිය, 
හමස ොට 

0717515486 

651 ඒ යාලගල එම්.එම.සජ් දමයන්ති මිය සනො:374  ලගල, 
සගෝනපල හංදිය 

0718257577 

651 ඒ 
සවනිවැමපිටිය 

එේ.ඒ . නිලන්ති මිය 1 වන පටුමග, 
සකොලමැදින්ය , 
බණ්ඩාරගම 

0722618602 

562 ඒ 
කැන්නන්තුඩාව 

ටි. නිම ප්රෙන්න මයා 
 

වෑකඩ, සහොරණ 0778292144 

652 ඒ සබොරැලැේෙ සක්.ඩි.සක් මමකාන්ති මිය හේපින්නාවත් , 
කැන්නැන්තුඩාව, 
හමස ොට 

0719092654 
0716569663 

653 ඒ සපතිගමුව ද ඒ.ඩි.ටි.ඩි. ප්රියදර්ශනි මිය ගම්මානන්ද 
සපසදෙ 
බැමලන්තුඩාව 
බණ්ඩාරගම 

0774290083 

654 වැලිකල එමපිඑේ සුනිම කරැණාරත්න  කූරසගොඩ ගමිාප  0723603048 
 

653 බි සපතිගමුව වයි.සක් චාමර කැන්නන්තුඩාව, 
හමස ොට 

0778144145 

655 ගුංගමුව ඩබ්. ධනපාල මයා සපතිගමුකන්ද, 
හමස ොට  

0715622928 

655 ඒ 
බැමලන්තුඩාව 

දිපිකා මුණසිංහ මිය සිදුරංගල වත් , 
වැලිකල 
සපොකුණුවිට 

07700965 
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අගලවත්  ප්රාසීය ය සමකම් සකොට්ඨාශය 
 

ග්රාම නි. වරම නිළධ්ාරියාේේ නම ලිපිනය 
දුරකථන 
අංකය 

කළ: යටියන පෂ්ප කුමාර  කතුලසගොඩ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , යටියන 0724988794 

කළ: අගලවත්  ඩබ්. කැළුම් නිශාන්  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය ,  අගලවත්  0718000616 

කළ:සපොමගම්පල දිපා ෙංජිවනි කුලසෙේකර ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , සපොමගම්පල 

0342246846 
 

 

කළ: අගලවත්  ඉන්දිකා විසජ්සෙේකර 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0775720297 

කළ: අගලවත්  ඩි.වි සප්රේමිකා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය, අගලවත්   0777456691 

අගලවත්  සක්.වි. ඩබි කළුපහන 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0719986940 

අගලවත්  ප්රියානි මමකාන්ති ගමසේ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0711567046 

අගලවත්  ඩි.ජි. ප්රියාමිනි අමවිේ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය, අගලවත්   0719775040 

අගලවත්  එම්.එන්.එේපි කුමාර 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0718029119 

රමණි වෙන් ා 
යටියන 

එේජි චන්ද්රානි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , යටියන 0345614612 

යටියන පි.සක් රමණි වෙන් ා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , යටියන 0345714471 

830 යටියන 
බටහිර 

අයි.එච් පෂ්පා චාන්දනි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , යටියනර බ 0718071457 

යටියන බි.ඩි. චන්දි ප්රිතිකා නිමමිනි 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , යටියන 0719071628 

අගලවත්  පි.ඒ. ඩි අසනෝමා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය  0713115961 
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830 සි සබෝධිකන්ද ඩබ්.ඒ මසනෝජා අරුණශාන්ති 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය  අගලවත්  343307026 

832 මුලටියන සජ්.ඒ.ඩි ලලනි සෙේපාලිකා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය  , මුලටියන 0719690011 

830 වදුරඹ පි.ආර් කළුආරච්ච්  ි  ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය ,  වදුරඹ 0342243804 

අගලවත්  අම්ෂා නිලංක ආන්වංශ ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  

0718074332 

යටියන චත් රා දමයන්ති අමරසිංහ ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , යටියන 

0718582632 

830 ඒ යටියන නැ පි.ඒ මමලිකා ජයවර්ධන 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , යටියන නැ 0779490961 

828 බි 
සගොසරොක්සගොඩ 

පි.ඒ සුනන්දා ප්රියදර්ශනි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , සගොසරොක්සගොඩ 0774043083 

යටියන ඩබ්.පි.ජි.එේ.සක් සෙේනානායක 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , යටියන 0718919310 

829 බි සබ්රගම එම්.සක් සුනාලි ප්රියංදිකා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , සබ්රගම 0719937175 

832 පින්නසගොඩ ජි.එච් නාමලි නිශාන්ති 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය, පින්නසගොඩ  0714242700 

අගලවත්  සක්සක්ඩි අම්රකුමාර ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය, අගලවත්   

345610387 

828 උඩසවල සජ්.ඒ.ඩි ෙමන් ප්රොී 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , උඩසවල 0774526130 

අගලවත්  එච්ඩබ් කමප කා ප්රිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0342244758 

අගලවත්  එම ලලනා සරෝහිනි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0729951021 

අගලවත්  එච්.වි.එම දිොසෙේකර 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0342249802 

අගලවත්  ජි.වි.එේ දිලිප තිලකරත්න ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 0773641878 
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කාර්යාලය , අගලවත්  

829 අගලවත්  ඩි.එමසක් ප්රියවංශ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0342249271 

829 ඒ කැකුලන්දල  සක්. වි ප්රියානි මංගලිකා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , කැකුලන්දල 0723377703 

829 අගලවත්  එච් එම් සුනිම ජයරත්න 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0346705055 

831 දාපිලිසගොඩ වෙන්  නන්දසෙේන මිසගොඩ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , දාපිලිසගොඩ 0771260606 

826 ඕමන්  සක්.එම් විරකුමාර ජයතිලක 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය, ඕමත්   0756614945 

826 ඇවන්යවත්  නිලාන් ප්රියන්  ෙමරනායක 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , ඇවැන්යවත්  0777069014 

අගලවත්  ජි ප්රියංකා ෙදමාලි 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  

0718577151 
 
 
 

827 පිසයොර සරෝහණ අජිත් ගමසේ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , පිසයොර 0724872055 

828 හැළඹ සක්.එච්.එම් .සක් ජයතිලක 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , හැළඹ 0776433870 

අගලවත්  සක්.ඒ කැළුම් ඉන්දික 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0774032330 

829 කැකුලන්දල ද එම.එේ.සක්. ජයවිර 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , කැකුලන්දල ද 0772523056 

අගලවත්  ලිම ප්රදිේ මුණසිංහ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , අගලවත්  0724871311 

ෙ.බැ. සපොමගම්පල බි. ගංගා  පවන් 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , සපොමගම්පල 0783577150 

  ෙ.බැ. 
සපොමගම්පල 

එේඑම්ඩි ගංගා හෂානි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , සපොමගම්පල 0777854101 

ෙ.බැ. සපොමගම්පල සක්.ඒ.ඩි. ඉසරෝෂණ් ඉන්ද්රජිත් ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 0770561046 
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කාර්යාලය , සපොමගම්පල 

833 ඒ  කතුමසගොඩ රසිකා පීමිනි ගමසේ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , කතුමසගොඩ 0343948174 

844 සි 
සපොමගම්පල 

 උි ෂානි අසනෝජා දිොනායක 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය  0343341037 

846 සකවිටියාගල ජි.සක්. චන්ද්රාවති 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය සකවිටියාගල 0717497308 

833  කතුමසගොඩ සක්.ඒ සුජිවා ප්රියදර්ශනි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය ,  කතුමසගොඩ 0342244281 

844 සි 
සපොමගම්පල 

එේ.ජි සුභසිංහ ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , සපොමගම්පල 

071814835 

845 කුරුපිට ජයන් ා සින්මති දංවත්  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය  0345715234 

864 දියපත්තුගම යු.එම.ඩි සුසන්ත්රා ශ්රියානි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , කුරුපිට 0775524849 

844 ඩි 
සපොමගම්පල 

ජි මාලිකා නිමමිණි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , සපොමගම්පල 0776297496 

847 කළුපහන එම්.අයි. එම් නවුෆර් 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , කළුපහන 0775011300 

ඕමන්  නැ ජි.ඒ දිපානි ලක්ෂිකා  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය, ඕමන්   0775731214 

සපොමගම්පල ෙබැ ආර්.සක්  ෙමන් චන්දන 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය සපොමගම්පල 0712751052 

844 රත්මසම බි.ඒ.එෙ ් රොංග ෙම්පත් ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය  

0714485217 
 

 

845 ඒ 
හරන්කහප  

සක්.ඒ සුනි ා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය  , හරන්කහප  0777456902 

846 බි 
සකවිටියාගල 

එේ.ඒ උදය ප්රිති කුමාර 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය සකවිටියාගල 0342245434 

සපොමගම්පල ෙ.බැ චමන් ෙලුජා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 

කාර්යාලය , සපොමගම්පග 0718919267 
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කළු ර ප්රාසීය ය සමකම් සකොට්ඨාශය 
 

ග්රාම නි. වරම නිළධ්ාරියාේේ නම ලිපිනය 
දුරකථන 
අංකය 

732 ඒ ඈ ගම බ එම්.එේ.එම් සෆොන්සෙේකා මිය 
ෙ ෙං නිළධාන්  කාර්යාලය ඈ ගම 

0776024294 
0342236337 

706 බි 
සමොසරොන්තුඩුව ද 

සජ් යෙරත්න මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිලධාන් 
කාර්යාලය , සමොසරොන්තුඩුව ද 

0775300158 
0382284466 

705 මහරැක්ම යු.එේ  ාරුකාද සිමවා මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, මහරැක්ම 

0711813767 
038228466 

706 
සමොසරොන්තුඩව උ 

එච්.ඒ.සදෝන මාලනි ධර්මල ා 
මිය 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය,  සමොසරොන්තුඩව උතුර 

0382284169 
0382284466 

706 නාන්දුව ඒ පීමශාන්  සපසර්රා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, නාන්දුව 

0713237963 
0382284466 

701 ඒ කුඩා 
 සිගාි්නදුව 

එේ.එම්.එම් සපසර්රා 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, සගෝනදුව 
 
 

0343303462 

707 ඒ 
සපොසහොීදරමුමල 
බටහිර 

ජි.අයි ආර් ද සිමවා  ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, සපොසහොීදරමුමල බටහිර 

0716353053 

705 ඒ මාවල ද එේ දයාරත්න 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය,  මාවල ද 

0712746537 

701 මහ සගෝනදුව ජි ධම්මිකා  ප්රියන්ති සපසර්රා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, මහ සගෝනදුව 

0757776119 

703 මැලෑගම වි.සි. සිමවා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, මැලෑගම 

0778780577 

707 
සපොසහොීදරමුමල 
නැ 

පි.අයි ධර්මරත්න ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, සපොසහොීදරමුමල 

0725024939 

700 මැේටිය එම්.ඩි රංජිත් ගුණතිලක 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, මැේටිය 

0719974792 

708 සපොතුපිටිය උ ඒ.සජ්. රූපසිංහ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, සපොතුපිටිය උ 

0777949964 

708 බි සපොතුපිටිය 
නැ 

එම්.ඩි.එම්.  ලසෙේන 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, සපොතුපිටිය නැසගනහිර 

0718610020 
0342227759 

717 ඩි සීශාේත්ර 
බටහිර 

එම්.ඩි.පි ගුණතිලක 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, සීශාේ ර්  බටහිර 

0718617376 

709 බි ම්ගසගොඩ සක්.එම් ප්රියංගනි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, ම්ග සගොඩ 

0776764886 

703 ඒ 
හබරලගහලන්ද 

ඒ.පි.පි ද සිමවා  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, හබරලගහලන්ද 

0715843506 

710 ඒ කුඩා 
වේකඩුව ද 

ඩබ්. රානි සිමවා  ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 
කාර්යාලය, කුඩාවෙක්ඩුව 

0777290899 

709 ඩි ආන්යගම යු.ටි.එම් රුද්රිගු 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

0714981067 
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කාර්යාලය, ආන්යගම 

710 බි 
කුඩාවේකඩුව බ 

සි.එච්.බි.ආර් ජයවර්ධන 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, කුඩා වේකඩුව බ 0718348312 

710 කුඩාවේකඩුව 
උ 

ඒ.චාමිකා දිමරුක්ෂි සිමවා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, කුඩාවෙක්ඩුව උ 0777290899 

709 ඒ සදමදුව ඩබ්.ඩි.ටි.එේ ජයතිලක 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, සදමදුව 0714867520 

725 කළු ර ද පි.ජි අසබ්රත්න  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, කළු ර ද 
0773732753 
0342236188 

714 මහවේකඩුව ද සජ්.එම්.ටි.යු ද සිමවා  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, මහවේකඩුව ද 0773086896 

732 ඈ ගම නැ එම්.ඩි.ආර් තුෂාරා 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, ඈ ගම බටහිර 
0779159666 

718 සි 
විසම සගොඩඋ 

ඒ.එම.එේ අසබ්කුමාර 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, විසමසගොඩ උ 0714436896 

714 ඒ මහවේකඩුව 
උ 

ඒ.සක්.එෙ.්සක් සිමවා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, මහවවේකඩුව උ 0382295131 

718 බි සබොට්නික් 
වත්  

ඩබ්.එේ.වි ප්රනාන්දු 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, සබොට්නික් වත්  0779986252 

717 සි, විදයාොර එේ.එම්. පි සිමවා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, විදයාොර 0375672314 

717 කළු ර උ ඩි.එේ.ආර් සපසර්රා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, කළු ර උ 0714249285 

715 සදදියවල එම්.පි.එච් ඩයෙ ්
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, සදදියවල 0776424621 

705 බි මාවල  එේ. සක් ගම කෙේ  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, මාවල 0382294953 

723  කතුලාව එම්.ජි.එම් දමයන්ති  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය,  කතුලාව 0718074471 
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727 එෆ් 
වත් මුමල 

එම.ඩබ් කළුආරච්ච 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, වත් මුමල 0345716926 

727 ඊ 
අක්කරසගොඩ 

එම්.ඩි.ආර් පෂ්පකුමාන් 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, අක්කරසගොඩ 0710995416 

723 ඒ 
අමවිේවත්  

සක්.එන්.ජි කුමාන් 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, අමවිේවත්  0718174453 

725 බි සදලාපර ඩි.ඒ.එෙ ්එේ ද සිමවා  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය,සදලාපර 0719111146 

727ඊ පලාස ොට වි.ඩි.ටි සිමවා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය පලාස ොට 0776718957 

727ඩි විසම සගොඩ ද 
සි.එේ. වාෙල න්ත්රි 
 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, විසමසගොඩද 0716430255 

723 
ෆසත්ක්කවත්  

එන්.පි රත්නායක 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, සත්ක්කවත්  0342223848 

727 මහවත්  එේ. පි ප්රියංකා  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, මහවත්   0716312884 

723 බි ඉළුක්වත්  ඩබ්.එච්.ආර් දමයන්ති සවරලගල 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය,  ඉළුක්වත්  0718074423 

727 ඒ ඇටවිල එේ.ඩි. ගාමිණි ප්රියංක 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, ඇටවිල 0712806441 

727 බි කුඩා 
හිනටියන්ගල 

ඩි.ඩි.සක් ද සෙොයිො 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, කුඩා හිනටියන්ගල 0723278524 

729 නාසගොඩ ද  ටි.එන් විරාජ් පින්ෙ ්
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, නාසගොඩ ද 0714252035 

730 බි කටුකුරුන්ද පි.සක්.ඩි. සි විසජ්ගුණවර්ධණ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් 

කාර්යාලය, කටුකුරැන්ද 0772576969 

718 ඩි මමවත්  අයි ඩි අයි දර්ශනි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, මමවත්  0770422833 

711 ඒ රංහුන්ගල ඩි.සක්.එඩ්වඩ් 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, රංහුන්ගල 0771496454 
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713 ඒ 
සදොඩන්මුමල 

ටි.සක්.එම.එේගුණසෙේකර 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, සදොඩන්මුමල 0777295478 

716 ඒ උේගමබඩ 
නැ 

ඒ.ඩි. සි ෙදමාම 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, උේගමබඩ නැ 0347901587 

717 පරදුව එේ.එම්.පි.ආර්.සක්. සෙේනාරත්න 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, පරදුව 0716388515 

711 සි 
උේසගොඩැමල 

එච්.ඒ.සි  සපසර්රා  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, උේසගොඩැමල 0773697315 

711 පනාපිටිය උ සක්.ඩි.ආර් දමයන්ති ගුණවර්ධන 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, පනාපිටිය උතුර 034330656 

713 දියගම ඩබ්.ඩි.සි. ජයරත්න 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, දියගම 0718192950 

716 බි විසජ්රත්න 
වත්  

එච්. ඉන්දිරා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය,විසජ්රත්න වත්  0345711788 

716 උේගමබඩ බ අයි ආර් සෙේනාධිර 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, උේගමබඩ 0718147652 

731 බි කලමුමල 
නැ 

සක්.ඩි.අයි නිශාන්ති 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, කලමුමල නැ 0724283302 

708 සි සපොතුපිටිය 
බි 

එම්.ඒපි හිීදැමල 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, සපොතුපිටිය බ 0718314047 

729 ඩි ගමලේෙ එේ සි ා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, ගමලේෙ 0718147295 

725 ඒ කළු ර ද ඒ.පි මා රආරච්ච 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, කළු ර ද 0726962308 

730 ඒ කළපව යු.බි.ආර් සිමවා  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, කළපව 0342222588 

717 බි ස ොටුපල ඩබ්.ඩි.සි. ප්රියංගනි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, ස ොටුපල 0777116858 

730 සවට්ටුමකඩ එම්.එේ ෆාතුමා මාසිනා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, සවට්ටුමකඩ 0713081504 
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729 අයි 
සවනිවැමකැටිය 

ඒ.ජි ේවර්ණා  සහේමාලි  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, සවනිවැම කැටිය 0712529431 

708 ඩි 
මැදසපොතුපිටිය 

ඒ.ජි ද සිමවා  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන් , 

කාර්යාලය, මැද සපොතුපිටිය 0718059397 

731 කලමුමල උ සක්.එම්.ඩි සර්ාානි ද සිමවා  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය,කලමුමල උ 0718147033 

710 සි 
කුඩාවේකඩුව නැ 

ඩබ්පි ඒ පතිරණ  
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය වෙක්ඩුව නැ 0712739065 

718 ඒ ජාවත්  ජි.වි අයිරාංගනි පීමසිලි 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය , ජාවත්  0772431503 

715 ඒ කපසහේන සජ්.ඩි ෙරත්  තිලකසින් 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය , කලපසහේන 0719944810 

708 ඩි 
මැදසපොතුපිටිය 

සක්.සක්.පි මං මලා 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය මැදසපොතුපිටිය 

 

0773105456 

 
 
 

මදුරාවල  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
 

ග්රාම නි. වරම නිළධ්ාරියාේේ නම ලිපිනය 
දුරකථන 
අංකය 

632 කදන උතුර පි.ඩි.ටි.අයි. දයානන්ද මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, කදන 

0772306292 

632 ඒ ඉළිඹ  එච්.ඩි. පියසෙේන මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, ඉළිඹ 

0779647870 

632 බි කදන දකුණ  පි.ඩි.ටි.අයි දයානන්ද මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, කදන දකුණ 

0772306292 

633 සදරවත්  ඩබ්.බි.පි ගංගා කුමාන් මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, සදරවත්  

0715884004 

කනන්විල ඩබ්.ඒ.බි.පි ගංගා කුමාන් මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය,කනන්විල 

0715884004 

වමපිට එම් කුමාරසේ 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, වමපිට 

0766018158 

634 මහ යාල 
බටහිර 

ක්රිෂ්න මුර්ති මයා ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, 

0779820376 

634 යාල 
නැසගනහිර 

යු.එම අසෙේල ප්රියදර්ශන මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, යාල 

0718022970 
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635 මදුරාවල නැ ජි.ඩි  චම්පිකා දමයන්ති මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, මදුරාවල නැ 

0717202996 

635 මදුරාවල බ සක් ටි  රංගා  මමරුක්ෂි මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, මදුරාවල බ 

0714004643 

කුඩා යාල ඩි.පි. සි සෙසනවිරත්න මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, කුඩා යාල 

0779545369 

638 අගුරුවාස ොට එච් සමොනිකා ප්රියංගනි මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, අගුරැවාස ොට 

0712503017 

648 
සකසෙමසහේනාව 

නී ා  ලගල මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, සකසෙමසහේනාව 

0718890443 

කූඩැමල සජ්.සක්.වයි.අයි ජයසනත්ති මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, කූඩැමල 

0714906224 

හමලන්කන්ද ක්රිෂ්න මුර්ති මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  
කාර්යාලය, හමකන්ද 

0779820376 

650 සරමුණ 
එම. ඩි . සරෝහණ පෂ්ප  කුමාර 
මයා 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, සරමුණ 0728872439 

650 ඒ බැමලපිටිය 
නැ 

ඩබ්.ඊ. පි ඉසනෝකා මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, බැමලපිටිය නැ 0718022977 

650 බි බැමලපිටිය 
බටහිර 

ඩබ්.ඒ සුදර්ශන මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  කා, 

ර්යාලය, බැමලපිටිය බටහිර 0715229331 

650 සි සරමුණගම ඩි.එම.පි විසනෝදනි මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, සරමුණගම 0729017383 

650  ඩි 
වැලිකැටමල 

ආර්.ඒ.එම්.බි රත්නායක මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, වැලිකැටැමල 0772896013 

615 ඊ එලවැමල ඩබ්. නිලුපා සුමුදුනි මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, එලවැමල 0710121229 

650 එෆ් මාසහේන ද දුෂානි  ම්ජා ගමසේ මිය 

ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, මා සහේන ද 

 

0724313045 

811 කරන්නාසගොඩ එච්  ම්ජා දමයන්ති මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, කරන්නාසගොඩ 710420198 

811 ඒ පහල 
කන්නාසගොඩ 

එච්  ම්ජා දමයන්ති මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය,  පහල කරන්නාසගොඩ 0710420198 

812 බි ඉහල 
කරන්නාසගොඩ 

සුමනසින් විරක්සකොඩි මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, ඉහල කරන්නාසගිාඩ 0714436939 

815 නාහමල සජ්.සක්.  සමොනිකා ෙංජිවනි මිය ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  0713659859 
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කාර්යාලය,  නාහමල  
 
 
 

815 ඒ කටු සහේන සජ්.සි.ආර් ස වරේසපරුම මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, කටුසහේන 0776725258 

815 සි ඉහලසගොඩ සජ්. සක් සමොනිකා ෙංජිවනි මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, වඉහසලසගොඩ 0713659859 

816 වරකාසගිාඩ 
නැසගනහිර 

හර්ෂජිව අලකායවන්න මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, වරකාසගොඩ නැසගනහිර 0723833339 

816 ඒ වරකාසගොඩ 
බටහිර 

එන්.සජ් ලංකා වාෙල මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, වරකාසගොඩ බටහිර 0724814938 

816 ඒ වරකාසගොඩ 
උතුර 

එච්.  ම්ජා දමයන්ති මිය 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, වරකාසගොඩ උතුර 0700420198 

816 සි වරකාසගොඩ 
දකුණ 

ඩබ්.එම්.ඩි.වයි චන්ද්ර කුමාර මයා 
ෙමෘීධි ෙංවර්ධන නිළධාන්  

කාර්යාලය, වරකාසගොඩ දකුණ 0768659216 

 

පාලින්දම්වර  ප්රාසීය ය සමකම් සකොට්ඨාශය 
 

ග්රාම නිලධ්ාරී 

වරම 
නම  දුරකථන 

අංකය 
ෙමෘීධි 
මුලේථානය 

පි.ඒ. ය රානි පියරත්න  0775459190 

 එන් එන් නයනා සම්නක පෂ්ප 
කුමාර 

 0769343453 

 එච් එම් ධම්මිකා ජයවර්ධන  0719190874 
 එේ. ඉසනෝකා නිමමිණි  0775846857 
 ප්රියංකා චාන්දනි  කුසුම් කුමාන්  0723636635 
ෙමෘීධි මහ 
ෙංගමය 

 එන්.සක් ෙරත් කුමාර  0718000609 

 සක්.වි අම්ෂා දමයන්ති   0715720106 
 ෙරත් කුමාර ජයසිංහ  0776397621 
 එච්.ඒ දිසනත්රා නදිශානි  0342249997 
 එේ ඒ ප්රභාෂිනි දිමරුක්ෂි  0773286397 
බදුරලිය බැංකු 
ෙංගමය 

ආර් පි සමාා තුෂාන්  0724279584 

 ශ්රිමාලි ජයන්ති ජයසෙේකර  0343307330 
 පි රමයා ගුණ රත්න  0718074531 
 එච්එම ධම්මිකා පීමකාන්ති  0718068451 
 සජ්.එම  ලාම සප්රේමනාත්  0757320930 
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 සජ්. ඩබ්. ෙරත් චන්ද්රසින්   0718000534 
 සක්.එච්.බි.පි .සක් පින්ෙ ්  0711191832 
සමොරපිටිය 
ෙමෘීධි බැංකුව 

එම.ජි නිමාලි චන්ද්රකාන්ති  0779285359 

 සජ් ඒ ප්රොන්ති නිලුමිකා  0343345249 
 ඒ.ඩි නිමම රත්නසින්  0777526136 
 සක්.ජි ෙංජය ක්රිෂාන්   0719190858 
 පි.බි ගුණසිංහ   0716289675 
 සජ්.ඩි.එේ කැළුම් කුමාර  0712575752 
 සක්.ඒ.සක්.එන් ඩබ් විරසිංහ  0718134995 
පැළැද ෙමෘීධි 
බැංකුව සක්.චන්දිමාලා ජයශාන්ති  034-2246148 
 එම්.ජී.රනිම චාමින්ද කුමාර  034-2246951 
 පී.තුෂාර චාමින්ද ෙංජීවන  071-1656663 
 සක්.අසනෝමා ප්රියදර්ශනී  071-1090814 
 සක්.ඒ.නිලංකා ප්රොදිනී  072-4229475 
 සක්.ඩී.ෙරත් රත්නසින්  078-3945524 

840 කළුගල එච්.නන්දාවතී ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය කළුගල 071-8068432 

842 ඒ තිනියාවල සුනී ා ජයවීර ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය, තිනියාවල 071-3738805 

835 බී ලත්පදුර 

නැ                  834 
 ක කපගම (වැ.බ) රමයා සර්ණුකා කුලසෙේකර 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , ලත්පදුර 

077-8988745 

839 බදුරලිය එන්.ලක්ෂ්මන් ද සිමවා ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , බදුරලිය 071-2900207 

836  ක 

කපසගදර,836 
පැලෑද(වැ.බ) සක්.ඒ. ක ා රංජනී 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , කපසගදර 

077-9905137 

836 එම් 
අසේසගොඩ                 
836 ජී 
සමොරපිටිය(වැ.බ) සක්.එෙ.්නිමම සප්රේමතුංග 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , අසේසගොඩ 

034-3947838 

837 මිදලන සක්.ජී.නන්දනී ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය,  මිදලන  077-6723596 

839 ඩී මගුර 
නැසගනහිර         
840 ඒ පැණිගල 
වැ.බ) බී.වී.ඉන්ද්රානි කුසුම් 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , මගුර 

071-8068452 

836 එම 
සකොේගුලන එච්.ඒ.සුමනසෙේන 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , සකොෙග්ුලන 
076-5401083 

835 ලත්පදුර යු.එම.මාලා පෂ්පකාන්ති ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , ලත්පදුර 071-0194135 

841 ඒ ඉගුරුදළුව ඩී.එම.රංජිත් ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , ඉගුරුදළුව 077-9293561 

837 ඒ මිදලන 
බටහිර 

842කළුකන්දාව(
වැ.බ) එේ.එච්.දයාරත්න 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , මිදලන 

071-8068458 

838 හැඩිගමල ඩී.ඒ.ඒ.ඩී.ලලි ා ඉන්ද්රානි ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , හැඩිගමල 071-2358763 

836 ඒ සමොරපිටිය එම. ආර්.නිමමිණී ප්රියංකාකා ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , සමොරපිටිය 034-2244736 
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836 එෆ් ගලහිටිය,                   
836 සක් වලකඩ 
(වැ.බ) සක්.කරුණාදාෙ 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය, ගලහිටිය  

077-9857045 

834ඒසබමලන 

නැ ,               835 
 ක විහාරගම 
(වැ.බ) 

ඩබ්.එම්.ප්රියන් ා මංගලිකා 
වීරසිංහ 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය, විහාරගම  

077-1147893 

839 බී කඹුරාවල එේ.ඩබ්.චත්රා කුමාන් ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , කඹුරාවල 071-1845396 

834 ඩී යකුපිටිය එම්.ඒ.ඩී.චම්පා ප්රියදර්ශනී ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය, යකුපිටිය  071-7859344 

835  ක 
මාරගහසදනිය ජී.ඩී.සමොනිකා ඉන්ද්රානි 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , 
මාරගහසදනිය 072-4762338 

839 ඒ මගුර 
බටහිර ,               
840 බී අීදරසගොඩ 
(වැ.බ) එේ.එම්.සක්.සෙේනාරත්න 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , මගුර 

071-8074761 

836 බී 
සකලින්කන්ද ඩබ්.සක්.ලක්ෂි  මධුරංග 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , 
සකලින්කන්ද 071-1197808 

836 ඊ පැලෑද 
බටහිර එේ.ඒ.ඩී.සර්ණුකා මහීපාල 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය, පැලෑද  
071-7966790 

841  ක 
සබොමලුන්න 

,බටසහේන(වැ.බ) ඩබ්.ඒ.නාලක කුමාර 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , බටසහේන 

076-7307196 

836 එන් දිගන්න,             
836 ඩී 
අත්වැමස ොට 
(වැ.බ) ලලනි මංගලි‘කා විරමආරච්ච 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , දිගන්  

077-0282192 

842 සබොරළුසගොඩ                    
841 අ සම 
(වැ.බ) සක්.සක්.ඊවා කාන්ති කුලසිංහ 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය, 
සබොරළුසගොඩ  

072-9145194 

834 සබමලන සදොන් ෙංජය බ්රාහ්මණ ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , සබමලන 071-8071495 

835 ඒ ඉළුක්ප  , ප්රදිේ ෙම්පත් ජයසුන්දර ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය, ඉඑක්ප   072-8396325 

841 බී 
බටසගොඩවිල සුසන්ත්රා සවමගම 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , 
බටසගොඩවිල 071-8000527 

839  ක දිේසගොඩ ,                    එච්.ඒ.ය සරෝමි ධම්මිකා ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය , දිේසගොඩ 071-8132326 

836 එච් 
සමොරපිටිය උතුර 
(වැ.බ) ආනන්ද කරුණාරත්න 

ෙමෘීධි ෙංගම් කාර්යාලය ,සමොරපිටිය 
උතුර 

0775-769324 
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ේහොරණ  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
 

ග්රාම නි. වරම නිළධ්ාරියාේේ නම ලිපිනය 
දුරකථන 
අංකය 

 ඒ.ඒ. සක්. ප්රියානි මිය දිවිනැගුම මූලේථාන කළමනාකරු 0712503159 

 එේ. ඒ. ඩී. එන්. සපසර්රා මිය 

දිවිනැගුම බැංකු 

කළමනාකරු(සගෝනපල) 0722987492 

 ඩබ්. එම්. කුසුමාවතී මිය 

දිවිනැගුම බැංකු කළමනාකරු 

(සපොකුණූවිට) 0776422998 

 සජ්.එම. ේ රෙන්න මයා 

දිවිනැගුම බැංකු කළමනාකරු 

(සහොරණ) 0718178902 

 එච්.එම්.එම්. සපසර්රා මිය 

දිවිනැගුම බැංකු කළමනාකරු 

(මිමලෑව) 0722033475 

 ඒ.පී. පී. සපසර්රා මිය 

දිවිනැගුම බැංකු 

කළමනාකරු(ගුරුසගොඩ) 0718022966 

 සජ්. රුක්මණී මිය 

කළමනාකාර අධයක්ෂ ( දිවි. මහ 

ෙංගම්) 0711233674 

පසලන්නරැව 
බී.ඩී.ජී. අයි. දයානන්ද මිය දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0779199112 

සකෝරළඉම 
යූ.වීරසකෝන් මයා දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0724339202 

 ලගල බටහිර 
ඒ.ටී. පෂ්පකුමාන් මිය 428 සි, . ලගල, සගෝනපල  0718249336 

ඔලසබොඩුව උ සක්.එන්. සුමංගලා මිය 

සුපන් , ඉදුරුවලන්ද,ෙස්ටෝරු  කසඩ් 

අෙල,  මිමලෑව 0773220412 

හාලපිටිය 
එේ. යකුපිටිය මිය වැලිකලපාර, සපොකුණුවිට 0729893122 

ඔලසබොඩුව ද 
අයි. ඉදිේපලිසේ මිය 391 සපොමසහේන, මිමලෑව 0728101140 

 ලගල ද 
ජී.වී.ටී. ටී. දිමහානි මිය 368, ගමවලසහේන, සගෝවින්න 0770259820 

සකෝරලඉම 
පී.ඒ. යූ. චන්ද්රිකා මිය 7/3, බණ්ඩාරලපල,වෑවල, සහොරණ 0714485216 

සගොඩිගමුව බ ඩබ්.ඒ.එන්.ඩී. ප්රියංගනී මිය 

49, නිශ්ශංකවත් , සහේසන්ගම, 

සපොකුණුවිට 0726436184 

වැමමිමල එම්. යූ. සක්. අසබ්සිංහ මයා 
253/ බි.බි.ඩි.එම ගුණසෙේකර මාව , 

0718131550 
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මුණගම, සහොරණ 

බටුවිට , දකුණ 
ඩී. පෂ්පකුමාර මයා දියපරුමල , සගෝවින්න 0714461389 

දික්සහේනගම එන්. මුදලිසේ මිය 

512/2 බි, දික්සහේනපර පාර, මුණගම, 

සහොරණ 0779479778 

පහළ මිමලෑව සක්.ඒ. ඒ. ශ්රියානි මිය 

63 ශ්රිධම්මානන්ද  සපසදෙ, මිමලැව, 

සහොරණ 0775966886 

කුඹුක උතුර 
යූ. සක්. පීමනාත් මයා පලන්සනොරුව, සගෝනපල 0718209395 

කසන්සවල 
වයි. අයි. අයිරාංගනී මිය 200, දික්සහේනපර, මුණගම, සහොරණ 0718157617 

සහේනගම 
පී.සක්. පට්ටි ආරච්ච මිය කළුගහසහේන, මිවනපලාන 0715191348 

වැරැමලසහේන 
එම.එම්. මිලානි මිය ප හවත්  පාර, රයිගම, බණ්ඩාරගම 0712330060 

610 කුළුපන 
ඒ.ඩී.එෙ.් විපලජීව මයා සනො: 55, කුළුපන, සපොකුණුවිට 0718131607 

මීමන  ක. අමරසිංහ මයා 

සින්සෙවන,මඩුගහවත් ,දඹර, 

මිමලැව 0774035451 

අරමනාසගොමල 
එන්. අයි. කුසුමල ා මිය සනො:344, අම්බගල, සහොරණ  0718131548 

සහොරණ නැ 
ටී.ඩී. රූපවතී සමය සනො:32, ගුරුසගොඩ, සපෝරුවදන්ඩ 0718172900 

උතුරු උඩුව 
ඩී.ඉීදමමසගොඩ  මිය 138ඒ/ මිමලෑව, සහොරණ 0774601357 

කුඩා උඩුව 
එම්. මාස ොට මිය 100, ධම්මානන්ද සපසදෙ, මිමලෑව 0771171568 

සහොරණ උතුර 
ආර්. විසජ්මාන්න මිය පන්ෙමසහේන, මීවනපලාන 0718209371 

වෑවල නැසගනහිර ටි.එම්. ආර්. ප්රියංගනී මිය 

343, 27 වන පටුමග, 2 වන අදියර , 

දික්සහේනපර, සහොරණ 0718418569 

මාසහේන සජ්.පී. වි ානසේ මිය 

සනො:14/3, වෑවල කන්ද පාර, වෑවල, 

සහොරණ 0779543408 

වෑවල බටහිර ඒ. එන්. ජානකී මිය 520/5/ඒ,ගමඒදඩුසගොඩ, සහොරණ 0718412213 

කහටපිටිය ආර්.ඩබ්. එන් .කුමාන් මිය මාපටාන, වැලිපිට පාර, සහොරණ 0774397092 

 ලගල නැ ජී.එම්.පී.ප්රියදර්ශනී මිය 464/12,  ලගල,  කන්වත්තුඩුව 0713199910 

මහඋඩුව සක්.ජී. ක. ප්රියනාත් මයා ඔලසබොඩුව, සගෝනපල 0777303515 
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ඉහල මිමලෑව එේ.ඒ.චන්ද්රානි මිය 

105, සමොරගහසහේන, කුඩා උඩුව, 

සහොරණ 0776940045 

සකොටිගම්සගොඩ 
ආර්. ධර්මල ා මිය ඕවිටියාගල, සහොරණ 

0778792754 

 

ඉහල මිමලෑව ඒ. ප්රියන්ජිත් මයා 

63 සි, ධම්මානන්ද සපසදෙ, මිමලෑව, 

සහොරණ 0779922435 

 කසදමපිටිය 
සක්.පී. චන්ද්රසින් මයා සනො:316,  මගහවිල, මිමලෑව 0714654800 

පහල මිමලෑව උ එම.සක්.ඩී. සක්. ශ්රියානි මිය 

63 ශ්රි ධම්මානන්ද සපසදෙ, මිමලෑව, 

සහොරණ 0717240712 

 ඩබ්. ඒ. ක .ප්රියංගනී මිය දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0714461365 

 එම්. දිොනායක මිය දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0771654018 

 
එම්.එන්. ශයාමා මිය දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0773367575 

දික්සහේනගම එේ. මුදලිසේ මිය 

512/2 බි, දික්සහේනපර පාර, මුණගම, 

සහොරණ 0777995934 

මුණුගම නැ ඒ.බී. ප්රියන්ති මිය උතුරු උඩුව, කුඩා උඩුව සහොරණ 0771107161 

 ඩබ්. ක .ප්රියොී මයා දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0776112767 

 ඒ. ෙමරවීර මිය දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0774686622 

 ආර්. ඒ. ධම්මික මයා දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0725261515 

 
පී.ඒ.ඩී. ධර්මසින් මයා දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0788229108 

 
ඒ. ආර්. ලක්ෂ්මන් මයා දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0710514120 

 
එම්.ජී. අත් නායක මයා දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0728381717 

 
සුපම සජ්. ප්රනාන්දු මයා ෙමාජ ආරක්ෂණ ලිපිකරු(දිවිනැගුම) 0715781308 

 
සක්. එච්. එේ.  ප්රියදර්ශනී මිය දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0718249348 

 
අයි.වී. පී. ේවර්ණල ා මිය දිවිනැගුම ෙංවර්ධන නිලධාරී 0714461390 

 
බී.එම්. එම්. බණ්ඩාර මිය ආය න ලිපිකරු (දිවිනැගුම) 0714461394 
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ේදොඩංේගොඩ  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

වරම නිළධ්ාරියාේේ නම  ලිපිනය දුරකථන අංකය 

 

නීම සුජීව රූපසිංහ මයා 

(කළමණාකරු) 

 

ස්මෘේධි බැාංකු මුාස්ථාාන, 
ා දුඩාංා ගුඩ 

071 – 5859660 

 

S M නිලන්ති සීවිකා ෙමරවීර 

මිය 

 

ස්මෘේධි බැාංකු මුාස්ථාාන, 

ා දුඩාංා ගුඩ 

071 – 1381489 

 

M A A දිමුතු දර්ශන අමවිේ 

මයා 

 

ස්මෘේධි බැාංකු මුාස්ථාාන, 

ා දුඩාංා ගුඩ 

071 - 4464269 

 

D S N මං මලානි මිය 

 

ස්මෘේධි බැාංකු මුාස්ථාාන, 

ා දුඩාංා ගුඩ 

072-2226586 

 

B D N ෙමරනායක සමය ස්මෘේධි බැාංකු මුාස්ථාාන, 

ා දුඩාංා ගුඩ 

077 - 3491288 

 

 

 

ේේු වල  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

වරම නිළධ්ාරියාේේ නම  
ලිපිනය දුරකථන 

අංකය 
මසමසගිාඩ එමඒඩි මාසනම කුමුදුනි  ඇත්පන්තිය පාර, කුඩා පයාගල  0718307056 
පසේ  චන් ක ධර්මප්රිය හින්ගමසගොඩැමල, පයාගල 0771894447 
මැහිමුමල චන් ක ධර්මප්රිය හින්ගමසගොඩැමල, පයාගල 0771894447 
කුඩාපයාගල උ අම්ලා මමකාන්ති  සදරගල, පයාගල  0778885503 
කුඩා පයාගල ද එමඒඩි මාසනම කුමුදුනි  ඇත්පන්තිය පාර, කුඩා පයාගල  0718307056 
මහපයාගල  ලලනි ප්රියංකා  ඉඳුරුසවගාඩ පයාගල  0777047890 
උතුරු පයාගල ඒන් පි මාලා ප්රියන්ති  විහාරකන්ද පයාගල  0788793038 
පිනිදියමුමල ඒම්.ඒෆ.්ඒම්. ඉීන්ේ  ඉදින්ලිසිගාඩ පයාගල  0776124469 
විහාරකන්ද සිර්ණුකා ලලනි  නිවහම සිසපසිදෙ දළුවත් , පයාගල  0719804255 
හින්ගමසිගාඩැමල චන් ක ධර්මප්රිය හින්ගමසගොඩැමල, පයාගල 0771894447 
පාලයන්සගොඩ  ඩි.එේ යමුනා රුවන්ති  හින්ගමසගොඩැමල, පයාගල 0772889163 
සදරගල  අජිත් නිශාන්   සදරගල, පයාගල   
කටුකුරුදුගහගලන් පි.එච් පීමකාන්ති  පාෙම මාව , සදරගල, පයාගල  0776530240 
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ද නැ 
මහගම්මැීද බි.සක් මි ාලා මාලති  පාලයන්සගොඩ, පයාගල 0712442354 
සපොතුවිල නැ ප්රදිේ පෂ්පකුමාර  සපොතුවිලපර, සපොතුවිල, පයාගල  0771147707 
සපොතුවිල බ අජිත් ප්රෙන්න  සුනාමි නිවාෙ, නාගහදුව, පයාගල  0770863474 
කටුකුරුදුගහගන්ද 
බ 

අජිත් ප්රෙන්න  සුනාමි නිවාෙ, නාගහදුව, පයාගල  0770863474 

දියලසගොඩ  දිපිකා අසබ්ගුණවර්ධන  සගෝමරකන්ද පයාගල 0789344746 
මුණසිංහසගොඩ  ශ්රි කාන්ති කන්සදගම  ඇසමසගොඩ, ස බුවන  0770438412 
කපසගොඩ සග්රේෂන් ප්රියන්   අක්කර 16, මසමසගොඩ පයාගල  0726831078 
මේසගොන බ සග්රේෂන් ප්රියන්   අක්කර 16, මසමසගොඩ පයාගල  0726831078 
මේසගොන නැ ශ්රි කාන්ති කන්සදගම  සපොතුවිල පයාගල  0726819050 
අක්කරමසම සිත්තිමසියා  සනො,17 ඉදින්ලිසගොඩ, මේසගොන 0777403793 
හමකඳවිල  නිහාම ෙරත් කුමාර  ෙංගමිත් ා මාව , මුංසිහ්න 

මේසගිාන 
 

දුසිදසිගාඩ ප්රමි ා නිලංගනි අිැසිමසිගාඩ, සි බුවන  0770438412 
සයොවුන්ගම ඩබ්. සුසිීශ් සිීවප්රිය  198 සි, කන්සිදවිහාර පාර, 

කළුවාසිමාි්දර,  
0772396667 

කැන්දගහවිල  වෙන්  විසිජ්සින් රත්සනගාඩ. දුසිදසිගාඩ, පයාගල  
 
 

0771147707 

මුං’සිහ්න  නිහාම ෙරත් කුමාර  ෙංගමිත් ා මාව . මුංසිහ්න, 
මේසිගාන  

0778894493 

කදුරුගේමුමල වෙන්  විසජ්සින්  රත්සනගාඩ. දුසිදසිගාඩ, පයාගල  
 

0721599116 

අක්කර 80 ප්රදිේ චන්දිමාම  වල ර, පයාගල 0772708614 
ඉදින්ලිසගොඩ එන්.එේ කා ාංජල  සනො.99, ගසන්අරඹ, සබ්රුවල   
කුඩාමාගමකන්ද එම්.එේ කා ාංජලි කුඩාමාගමකන්ද, මේසගොන  0773499091 
මාගමකන්ද උ එච්.ඩි නිමමිණි  සනො:168/16, අලුත්සහේන මාගමකන්ද  0777407798 
මාගමකන්ද ද එච්.ඩි නිමමිණි  සනො:168/16, අලුත්සහේන මාගමකන්ද  0779673849 
කරඳ සිගාඩ ඉන්ද්රානි කුසුමල ා  කරසඳගාඩ සිබ්රුවල,  0718152546 
බුබුලලන්ද  ඉන්ද්රානි කුසුමල ා  කරසඳගාඩ සිබ්රුවල,  0718152546 
වල ර  චුලනි මුණසිංහ ආරච්චසගදර, ොරානන්ද මාව , 

සදොඩංසගොඩ  
0771086638 

බඳනාසිගාඩ පෂ්පා රංජනි  පේෙලමුමල , කාලවිල, සිබ්රුවල 0778506232 
කාලවිලකන්ද ඒේ.ඩි ශ්රියානි  පිංසිහන් ජනපදය, පාදාසිගාඩ, 

සිබ්රුවල  
0775321055 

අසේපිටිය දිලන්  රංජන්   සනො:364 සි, මැහිමුමල, පයාගල  0715387547 
පිංසහේන ජනපදය ඒේ.ඩි ශ්රියානි  පිංසිහන් ජනපදය, පාදාසිගාඩ, 

සිබ්රුවල  
0775321055 

මාසලවන්සගොඩ චමින්ද ජයසුන්ය  සනො:99 ගසන්අරඹ, සබ්රුවල  0714698830 
මරක්කලාවත්  වෙන් ා කැකුලාවල  සනො:13, විජය සදරවත් , කළු ර  0719986401 
සපොමසකොටුව  ම්ජා ෙජිවනි   සනො:115, වැලිපිටියවත් ,  0776214523 
කංකානම්සගොඩ එම කුමාන් ජයසිංහ  සිංහගම, හමකඳවිල,පයාගල   
අක්කසරගාඩ වෙන් ා කැකුලාවල  සිදරවත් , පානදුර  0719418722 
චීසනකාටුව යු.ඩබ් නන්දාවති  සිරාක්ෙන් වත් , මේසිගාන  0779321222 
පන්නිල යු.ඩබ් නන්දාවති  සිරාක්ෙන් වත් , මේසිගාන  0779321222 
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පරණකසඩ් සක්ජි පීමිණි  සනො2, සබෝගමල,  සිබ්රුවල   
සහට්ටියාකන්ද ජනක නිසරෝෂ්   යගාදුවවත් , සබොරළුසගොඩ, බීසීගම                              0724988520 
මරදාන   

ජනක නිසරෝෂ්   
යගාදුවවත් , සබොරළුසගොඩ, බීසීගම                              0724988520 

මහසගොඩ ෆ ි ාතිමා නවාෂියා   සනො:79ඒ, මරදාන පාර, මරදාන , 
සබ්රුවල 

0718111057 

මාලිගාසහේන සක්.ජි පීමිනි සනො:2, සබෝගමල, සබ්රුවල 0723439989 
 

මේෙමසගොඩ ෙනත් දයාසින් සිමවා සනො.190 ඒ 7 වන පටුමග, සමොරගමල 0716809809 

සමොරගමල පි.ප්රියන්ති කළු න්ත්රි 16ඒ/4. ගගබඩ පාර කළු ර 0718010764 

            
සහට්ටිමුමල 

රවින්ද්ර චන්ද්රලාම අිාන්යසෙවන, සහට්ටිමුමල, සබ්රුවල 0714494409 

පිංසහේන දිේනා ශ්රියාංජලි සනො:108ඒ, පිංසහේන, සබ්රුවල 0718111026 

ගමසහේන බන්දුල සහේවසේ  පාෙම මාව , මසමසගොඩ, පයාගල  0725909871 

මුමලපිටිය පි.ඩි. ශ්රියාණි ජයරත්න දුසදසගොඩ, හමකඳවිල, පයාගල  0715341555 
 

කළුවාසිමාි්දර 
බටහිර 

දිපිකා විරමසිංහ සිනා:55, ගාළුපාර, අලුත්ගම 0718234993 

ගම්මැීද මං ම උපම ප්රෙන්න 165 ඒි්, කන්සිදවිහාර පාර, 
කළුවාසමෝදර, අලුත්ගම 

0773691612 

කළුවාසිමාි්දර 
නැසගනහිර 

මං ම උපම ප්රෙන්න 165 ඒි්, කන්සිදවිහාර පාර, 
කළුවාසිමාි්දර, අලුත්ගම 

0773691612 

ගසන්ගම ඩබ්. චන්ද්රානි සිමවා සනො:180/8 බි, දුම්න්යපාල පාර, 
අලුත්ගම 

0721489423 

අලුත්ගම බ තිලක් ධර්ම කර්ති මුංසහේන, මේසගොන 0776525067 

අලුත්ගම නැ තිලක් ධර්ම කර්ති මුංසහේන, මේසගොන 0776525067 

 කනවත්  ශ්රියාණි  ප්රනාන්දු සබෝ ලසදනිය, නවුන් තුඩුව මතුගම 0779596537 

පාදාසගොඩ වත්ෙලා කුමාන් සනො:5, සගොදන්දගම, පාදාසගොඩ, 
සබ්රුවල 

0776675343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

ඇමුණුම 07 

ප්රථම ආහාර ේදල පැය 6 ්ස ඇතුලතා ලබාදීම රඳහා හදුනා ගත් ආයතානවල රම්බ් ධීකරණ 

නාමාවලිය 

 

මතුගම ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය 

T.F.C.සක්ටන්න් 
ෙර්විෙ ්

කළමනාකරු අලුත්ගම පාර මතුගම 077231265 

සහොසටම ඉම්න්ච් කළමනාකරු අංක 59/2 අගලවත්  පාර මතුගම 0777586943 

නිම්රෙ සහෝටලය කළමනාකරු අංක 47, අගලවත්  පාර මතුගම 0716684732 

S&FC FINE 
FOOD 

කළමනාකරු අගලවත්  පාර මතුගම 0776658155 

මතුගම සරේට්හවුෙ ් කළමනාකරු අංක 53, අලුත්ගම පාර, මතුගම 0342247299 

කදසින් ෆැමිලි කළමනාකරු ආදාගල පාර වෑත් ැව 0726049756 

ෙදලි චයිනිෙ ් කළමනාකරු අංක 222 අගලවත්  පාර මතුගම 0779525708 

 

කඵතාර ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය 

අනිම කැසෆේ කළමනාකරු 125 පන්ෙල පාර,  කළු ර උතුර 0342221384 

ෙමගාදු සහෝටලය කළමනාකරු ගාළු පාර, කළු ර දකුණ 0776778481 
0342222481 

සිම්සලෝ සරේට් කළමනාකරු 232 මතුගම පා ර නාසගොඩ 0777918350 

දුම රැ සහෝටලය කළමනාකරු ගාළු පාර කළු ර දකුණ 0717451277 

සපේටිවා සහෝටලය කළමනාකරු  සනො:97 මහවිදිය කළු ර දකුණ 0715886120 

ශ්රියන්  සබ්කර්ෙ ් කළමනාකරු 143  බි ගාලුපාර. කළු ර දකුණ 0771254163 

සුපන් සක්ටර්ෙ ් කළමනාකරු ප්රගති මාව , කළු ර දකුණ 0776778481 

ලක්ෂ්මි භවාන් කළමනාකරු ගාළු පාර  කළු ර දකුණ 0711222522 

    බණ්ඩාරගම ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය     

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය 

 
කන්හායි ෆැමිලි 
න්ා ස්ෝර්මේ 

කළමනාක.  මාංක 22  කළු්ර පාර  බණ්ඩාරගම 0382290022/ 
0777319288 

කමාා රෝ ා හුලිා ඩ් 
න්ා ස්ෝර්මේ 

කළමනාක. මාංක. 05  ා හුරණ පාර ා බුේා ගුඩ  
බණ්ඩාරගම 

0382290831/ 
0777420520 

ා හුා  ේ නුඒන්   
ස්හ ා බ්කන් 

කළමනාක.  කළු්ර පාර  බණ්ඩාරගම 0382288022 

මස්ථ ඇන්ඩ් මස්ථ 
ා බ්කර්ස්ථ 

කළමනාක. මාංක 31  කළු්ර පාර බණ්ඩාරගම 0382288022/ 
0773048300 
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මළුත්ගම ා බ්ක් ග 
හවුස්ථ 

කළමනාක. ගේා වමණ්ඩි, හාංදි,  ම ලුගම  
බණ්ඩාරගම 

0772215215 

 

 

පානදුර  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය 

සින්වර්ධන සක්ටර්ෙ ් ඒ.ආර්.එන් සින්වර්දන ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාලය, 
පානදුර 

0771012789 

න්වර්විද සහොසටම නිහාම සිමවා 190 , ගාළු පාර,  මපිටිය, වාීදුව 0342231535 

සහොලිසඩ් න්සෙෝට් කළමනාකරු වාීදුව 03822328150 

ද බ්ලු සවෝටර් 
සහොසටම  

කළමනාකරු පමලිය පාර,  වාීදුව 03812235067 

අගලවත්තා  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය 

ගුණවර්ධන 
සහෝටලය 

ෙංා ගුණවර්ධන සහිාරණ පාර, අගලවත්  0777905714 
0342247559 

රෂ්මි සහෝටලය අම්ර ජලයත් මතුගම පාර, අගලවත්  0773517710 
0342247094 

පරණ  පාර බත් 
කසඩ් 

ඩි.සජ්.සක්  ජයවිර පරණ පාර, අගලවත්  0775430111 
0342247366 

ෙකුරා සහෝටලය එම ෙරත් කුමාර සහොරණ පාර , අගලවත්  0342249268 
0342248101 

මාධව සබ්කන්ය මාධව සුභාෂ් පමලියසගොඩ, සපොමගම්සපොල 0775541786 

අමරසිංහ සබ්කන්ය සුනිම ගමසේ  සනො:09 න්දිසර්ාාගම , අගලවත්  0343346505 
0716066965 

ප්රින්ටන් සබ්කන්ය පි.සන් ලින්ටන් ඕමන්  පාර, අගලවත්  0771317081 
0725846238 

කළුපහන සබ්කන්ය ධම්ක කුමාර මහ කළුපහන, අගලවත්  0776336017 

ේහොරණ  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය 

විවිධ සෙේවා 
ෙමුපකාර ෙමිතිය 

කළමනාකරු සහොරණ 0342261259 

සගොවිජන සෙේවා 
මධයේථානය 

ෙභාපති සහොරණ 0342262668 

ෙමෘීධි මුලේථානය ෙමෘීධි මුලේථාන 
කළමනාකරු 

සහොරණ 0342260230 
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ඉංගිරිය  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය 

ගාමිණි සග්රොෙන් ගාමිණි 
 
පාදුක් ගක පාර ඉාංගින්, 0773529770 

නිද ඉංකාන්ය රෑ බත් 
කසඩ්  ා ක් ග ස්මාසින් 

 
රත්නර්ර පාර ඉාංගින්, 0777869222 

දමයන්ති සහෝටලය පි.ා ක් ග.සි. දම,න් ම 

හඳපාන්ා දගාඩ  ඉාංගින්, 0342256017 
 
 

වලල්ලාවිට ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය 

.ඒන් ා ක් ග න්න් .ඒන් ාාමර ඒාේාාස්  නගර, 0719013695 

දිනුර්  ා හුා  ේ දිනුර් ස්ස්ාංක ඒාේාාස්  නගර, 0771145588 

 

ේේු වල ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකතාන 

 අංකය 

මසහේෂිකා 
සරේටුරන්ට්  

කළමණාකරු ගාළුපාර  සබ්රුවල 0777265108 

ලලිත් සක්ටර්ෙ ් කළමණාකරු 26/28 බි  බංගලාවත්   මේෙල  
සබ්රුවල 

0777196836 

සහොට් සබ්ක් කළමණාකරු අසේපිටිය  සබ්රුවල 077987823 

මදුරාවල ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකතාන 

 අංකය 

සපොඩිමමලි 
සක්ටර්ෙ ්

කළමනාකරු එමවැමල පාර, බැමලපිටිය, 
සහොරණ 

0342263814 

අතුසකෝරල ෆුඩ් 
සෙන්ටර් 

කළමනාකරු 366, බැමලපිටිය, සහොරණ 0344983242 

0776689286 

උදය ෆුඩ් සෙන්ටර් කළමනාකරු බැමලපිටිය, සහොරණ 0714742102 

ෙම්පත් සරේට් කළමනාකරු පහළ   කරන්නාසගොඩ, වරකාසගොඩ. 0777686005 

ලක්මා සබ්ක් හවුෙ ් කළමනාකරු සගොඩමගපාර, මදුරාවල 0343741813 

077828697 

රංග සබ්කන්ය කළමනාකරු සින්සුමන මාව , යාල, අගුරුවාස ොට 0772197421 

ොගර ෙස්ටෝර්ෙ ් කළමනාකරු සරමුණ, අගුරුවාස ොට 0777375783 

නන්දික සහෝටලය අයි නන්දික පෂ්ප කුමාර යාල, අගුරුවාස ොට 0342251153 

දිලිප සබ්කර්ෙ ් චන්  කරුණාසෙේන,  
 

කලවැමලාව පාර, 
ක දන , සහොරණ 

0715265389 
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බුලත්සිංහල ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකතාන 

 අංකය 

පීපේස්ථ ා බ්කන්, කළමනාක. ඇතුගමඔය, බුලත්සිංහල 0771385061 
0773851215 

ඒාස්නා ා බ්කර්ස්ථ කළමනාක. රැටියල, සගෝවින්න 0342250600 

ධ්ොමික ා හුා  ේ කළමනාක. බුාත්සිාංහා නගර, 0774520002 

නිේ පදුා ා හුා  ේ කළමනාක. බුලත්සිංහල නගරය 0778943388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාලි් දුවර ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ේහෝටලේේ නම අයිතිකු ේේ නම ලිපිනය දුරකතාන 

 අංකය 

බ්රාහ්මණ සහෝටලය කළමනාකරු සරෝහම මාව , බදුරලිය 0342246849 

රලිනා සහෝටලය කළමනාකරු රත්නපර පාර,  බදුරලිය 0774941127 

වාෙනා සහොසටම 
ඇන්ඩ් සබ්කර්ෙ ්

කළමනාකරු රත්නපර පාර , බදුරලිය 0724229939 
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ඇමුණුම 08 

ප්රාේේීයය රහ ේරෞඛ්ය අංශ් වල රම්බ් ධීකරණ නාමාවලිය 

කළුතාර දිර්ත්රි්සකේේ මුලික ේරොහල් පිළිබඳ ේතාොරතුු  

මුලික ේරෝහේල් 

නම 

වවදය අධ්ය්සෂක කාර්යාල දුරකතාන අංකය ජංගම දුරකථන 

අංකය 
නාා ගුඩ දඒදය ප්රදිටර ස්ා ේසිාංහ 0342229129 0722732996 

පානදුර දඒදය  පි,ේ ස්මරස්ර 0382232278 0719069565 

ා හුරණ දඒදය ටි. කළුා බෝස්ා 0342263404 0718270470 
ා ක් ගුම ම කාන්්ා 
ා රෝහා 

දඒදය ම.ණ ස්න්දනා,ක 0382231152 0777790600 

මුගම දිස්ා 
ා රෝහා 

දඒදය ඒස්න්් ා ස් නාරත්න 0342247261 0714448786 

දිස්ා ා රෝහා 
ඉාංගින්, 

දඒදය ආර් ඩි ද සිේඒා 0342269261 0715336789 

දිස්ා ා රෝහා 
බණ්ඩාරගම 

දඒදය ආර් ා හ ඒාඒස්ො 0382290261 0773605928 

දිස්ා ා රෝහා 
මීය ගහ්ැන්න 

දඒදය මේකා 0342284061 0770024213 

කළු ර දිේත්රිකසේ සෙෞාය වවදය නිලධාරී කාර්යාල පිළිබඳ ස ොරතුරු 

 

මහජන ේරෞඛ්ය 

කාර්යාලය 

වවදය නිලධ්ාරි ේේ නම කාර්යාල දුරකථන අංකය ජංගම දුරකථන 

අංකය 
පානදුර දඒදය  ශ්රිමාලි මමරසිාංහ 0382232278 0714464223 

ා හුරණ දඒදය දිපානි මදින්සිාංහ 0342261278 0773749340 

මුගම දඒදය මච්.මස්ථටි. මේා දස්්ාන 0342247278 0773554205 

මගාඒත්් දඒදය පදි් රණස්ර 0342249016 0715364555 

බුාත්සිාංහා දඒදය ප්රි,න්් ා පා ර්රා 0342283158 0772914548 

පාලින්දනුඒර දඒදය මන් ි,සිාංහ 0342244478 0772928132 

ඒාේාාස්  දඒදය පි.ිම.මන්.මස්ථ නඒරත්න 0342284456 0718357724 
ා දුඩාං ා ගුඩ  ා දා ඒදය ා ක් ග.ඩි ග,ා 0342285941 0772619962 

ඉාංගින්, දඒදය හිා ොකා ා ස්නරත් 0342268117 0772004885 

මදුරාඒා දඒදය මරන්දි කුාරත්න 0342251527 0772096056 

ඒාේදුඒ දඒදය ඉන්්රමාලි ප්රනාන්දු 0382283667 0727226218 

බණ්ඩාරගම දඒදය ඒයි.මන්.පි. ද සිේඒා  038290154 0718101230 

ේරෞඛ්ය ේර වා අධ්ය්සෂ කාර්යාලය 

තානතුර නම කාර්යාල දුරකථන ජංගම දුරකථන 

අංකය 

    

ප්රාසීය ය සෙෞාය සෙේවා 
අධයක්ෂ 

දඒදය යු.ආර් රත්නා,ක 0342222610 0718147181 

නිසයෝජය ප්රාසීය ය  සෙෞාය 
සෙේවා අධයක්ෂ 

දඒදය මස්ථ.මච්.ා ේ 
ා ස් නාප ම 

0342229798 0766298989 

වවදය නිළධාන් (වෙංග  
සරෝග) 

දඒදය ප්රස්ාේ ලි,නා ව 0344923062 0718032038 



249 
 

වවදය නිළධාන්  ( මා ෘ හා 
ළමා සෙෞාය) 

දඒදය ප්රි,ානි  
ක.ණාරත්න 

03422222367 0716876794 

වවදය නිළධාන් (සබෝ 
සනොවන සරෝග) 

දඒදය මරන්දි කුාරත්න 0382294711 0714156828 
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ඇමුණුම 09 

               රාජය ේනොවන රංවිධ්ාන වල දිර්ත්රි්ස හා ප්රාේේීයය මට්ටම් වලදී ප්රතිාාර දැ්සවීේම්දී 

රම්බ් ධීකරණ නාමාවලිය 

ක්රියාකාරී රාජය ේනොවන රංවිධ්ාන - කඵතාර දිර්ත්රි්සකය  

  රංවිධ්ානේේ නම  ලිපිනය 
රම්බ් ධ් කරගතා හැකි 
පුේගලයාේේ නම 

දුරකථන අංක 

1 
සින්ලක් ෙහන සෙේවා 
පදනම 

 සුන්යබණ්ඩාර , 
රාජමන්ත්රින්ද්රාරාමය  , 
සපොතුවිල, පයාගල 

ගම්සපොල සුදන්  හිමි 
0714919196 
0342220819 

2 
ජපන් ශ්රි ලංකා මිත්රත්ව 
පදනම 
 

ගාලු පාර,  කටුකුරුන්ද 
හංදිය, කළු ර දකුණ  

මහරගම සෙෝමර න හිමි 
0727438391 
0342236500 

3 ආසියා ඔන්ලේ 669, ගාමල පාර, වාීදුව  0774598194 

4 සප්රොසජක්ට් ඇසබ්රෝඩ් 
සනො: 5/ඒ, ඔේටින් 
සපසදෙ, සකොසළොඹ 05 

නිශාන් සපසර්රා 0777393635 

5 ජාතිකසපර පාෙම  පදනම 
සනො:263, හර්මන් වත්  , 
ගැනිම, සදො ඩන්සගොඩ 

සක්.එම ගුණරත්න 
0777707623 
0342280495 

6 සෙේවා ලංකා පදනම 
 පන්ෙල ඉදින්පිට, සදමදුව, 
වාීදුව 

පි.ආර්ඒ.සි ලක්මාලි 0772511871 

7 
ලංකා මිතුසරෝ ළමා 
ෙංවිධානය 

සනො:05, සම්ධානන්ද 
මාව , අම්බලන්සගොඩ  

0714855237 

8 සෂයාර් පදනම 
ශාන්  සම්න් පාර , 
කලමුමල, කළු ර 

අධයක්ෂ 0342226587 

9 සකෝර් පදනම  සවදවත්  , මිගහ ැන්න කළමනාකරු 0342284209 

10 ෙර්සවෝදය  සමොමලිසගොඩ, වාීදුව 
නිමම සකො ලාවල 
දිේත්රික් ෙම්බන්දිකරණ 
නිළධාන් 

0382232236 

11 
නැව  සගොඩනැකාසම් 
පදනම 

එම.ජි.එේ  ලිසබ්න්, 
නාසගොඩ  පාර, මතුගම 

දිේත්රික්  ෙම්බන්ධිකරණ 
නිළධාන් 

0779105016 

12 
වාෙනා ෙමාජ ෙංවර්ධන 
පදනම 

සනො:62, පහලමාන්න පාර, 
දංගහවිල, කරන්සදනිය 

ෙභාපති,  0776503742 

13 
ෆ්ර ඩ්සෙෝ සමොරකන්ද, සබොක්කාවල දිේත්රික්  ෙම්බන්ධිකරණ 

නිළධාන් 
0773598351 

14 
ලංකා කසඩ් අධයාපන 
අරමුදල 

 සනො:133/1, සකො ලාවල,  
බන්ඩාරගම 

ෙභාපති 0114379976 

15 
රතු කුරුෙ ෙංවිධානය  ශ්රි ර නසජෝති මාව , 

කුඩාවේකඩුව, වේකඩුව 
 
කවින් චානක 
ෙම්බන්ධිකරණ නිළධාන් 

0773727140 

16 
යහපත් ෙමාජයක් පැහැෙර  
පන්ෙරයක්  සුර කසම් 
පදනම 

 පා කඩ, ගමපා  ෙභාපති 0718053411 
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17 
පාෙම වෑන් රථ ප්රවාහන 
සෙේවය 

 ෙදරුවන්,  පූර්වාරාම පාර, 
අලුත්ගම 

ෙරත් විසජ්සිංහ, ෙභාපති, 0718132366 

18 ගසදය  පදනම අ සම  , සබොරළුසගොඩ ෙභාපති, 0714101359 

19 
කළු ර දිේත්රික්  
වයවොයකත්ව පදනම 

5 වන මහල, දිේත්රික් 
සමකම් කාර්යාලය, 
කළු ර 

ෙභාපති 0779232258 
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ඇමුණුම 10 

දිර්ත්රි්ස ආපදා කළමනාකරණ කකකය්  ප්රාේේීයය කකකය්  රම්බ් ද කරගතා හැකි ක්රමේදදය  

 

දිර්ත්රි්ස ආපදා කළමනාකරණ මධ්යර්ථානය 

 

නම තානතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය 
ලුති න් කර්නම අයිපි 
ජයසිංහ ආර්ඩබ්පි 
ආර්එේපි 

ෙහකාර අධයක්ෂක 
(දිේත්රික්) 

සනො:432/ඒ,  මගහවත්  
කරන්සදණිය 

077-3957872 
 

බනි 11 වන්නිආරච්ච 
එච්සක් 

ේථාන භාර නිළධාන් විශ්මි  උයන  වලසගදර 0713724169 
0771230804 

 

බනි 11කුමාරතුංග 
එචසක්පි ආර්එේපි 

ක්සෂේත්ර නිළධාන් වතුරාව  කලවාන 0776370991 

ෙැරයන් කීර්තිපාල 
ඩබ්ඩිසජ්එෙ ්

ක්සෂේත්ර නිළධාන් අමුණු ැන්න  අම්බලන්යාය, 
ගමලෑමල  රත්නපර 

0710528466 

සකෝප්රම තුෂාර ඕසි ක්සෂේත්ර නිළධාන් විසජ්රත්න වත් , මමවත් ,  
කළු ර 

0717731820 

සකෝප්රම නිශාන්  ටිඑච් ක්සෂේත්ර නිළධාන් ඉඹුලසහේන  පරගෙස් ොට  සහොරණ 0786047784 

ලාන්ේ සකෝප්රම ද 
සෙොයිො ඩිසිඑම 

ක්සෂේත්ර නිළධාන් සනො.16/8  බලගලවත්   හැදල, 
වත් ල. 

0779817376 

ලාන්ේ සකෝප්රම ජයසිංහ 
ඩිඑේ 

ක්සෂේත්ර නිළධාන් සකොේගහසදනිය  වලසගදර 0776415666 

ලාන්ේ සකෝප්රම ධම්මික 
ඩබ්ඒ 

ක්සෂේත්ර නිළධාන් සදමගහවත්   ආදවල  මීගම  ධර්ගා 
නගරය. 

0719286351 

ලාන්ේ සකෝප්රම ලක්මාම  ක්සෂේත්ර නිළධාන් සනො:41/47 පැට්රික් පින්ෙ ්මාව  
කටුකුරුන්ද   කළු ර 

0778079526 

ලාන්ේ සබොම්සබොඩියර්  
පෂ්ප කුමාර ඒඩිසි 

ක්සෂේත්ර නිළධාන් දිමමි නිවෙ  බ ලසහේන්සගොඩ  යටියන 
  මා ර 

0776395204 

ලාන්ේ සකෝප්රම වාෙනා 
ඩබ්පි 

ක්සෂේත්ර නිළධාන්නි වදුරඹ  බීසීගම 0714475586 

ලාන්ේ සකෝප්රම 
රණතිලක ඩිඑන්ඒ 

ක්සෂේත්ර නිළධාන්නි සනො: 159/බි  ඇටවිල පාර  මහ 
හිනටියන්ගල  කළු ර. 

0711024878 

ලාන්ේ සකෝප්රම කුමුදුනි 
ඒජිඑන් 

ක්සෂේත්ර නිළධාන්නි සනො: 46  මමවත්  පාර  
විසජ්රත්නවත්    කළු ර උතුර 

0718118011 

ොසෙ  ද සිමවා එේආර් ක්සෂේත්ර නිළධාන් අංක 16  පන්ෙල පාර  කුරුදුවත්   
ධර්ගා නගරය 

0716640355 

ොසෙ කුමාරතුංග 
ඩිඑම්සක් 

ක්සෂේත්ර නිළධාන් සනමලිසහේන  මඩිත් සගොමල   
බදුමල 
 

0786489049 
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ප්රාේේය ය ේල්කම් 

ේකොට්ඨාශ්ය 

නම ලිපිනය දුරකථන අංකය 

කඵ ර   
තුෂාර විරසිංහ 
 

ා නු.05  රිා ේ නිළ නිඒාස්  පරණ 
ගුඒන්ා ්ුටුපා පාර  නාා ගුඩ 

0713404487 

සබ්රුවල  න්ඳු ජිවන්  
 
 

ා නු.38/3/1  ආන්,ඒාංශය ස මාඒ්  
ා බ්.ඒා 
 
 

0717898119 

මදුරාවල  ම්ජා අරදසපොල 
 
 

මඹගහඒත්්  ා රමුණ  මගු.ඒාා ්ු  0714454378 

මිමලනිය ජි.ඒ.අයි.සක් සපසර්රා 
 
 

ා නු.85    මිේානි, පාර  
ා කුළමැදින්,  බණ්ඩාරගම 

0719774491 

බණ්ඩාරගම ලහිරු ෙඳරුවන්,  
 

302/බි/25, වලදවත් , රයිගම, 
බණ්ඩාරගම 
 

0713704568 

පාලින්දම්වර මිම්වන් ඩි නිශාන්  
 
 

 මනි,ාඒා  මුගම 0783496985 

සහොරණ බි.වි. ඉඳුනිම  
 
 

106 ිම  කඳන පුර   ා දහාරණ 0712420936 

මතුගම ඩි.එම.ඩි  ස වරේසපරුම 
 
 

ස්ර්ගහඒත්් පාාම මස්ා   දික් ගා දහථන  
ා දුඩන්ා දගාඩ 

0779679228 

ඉංකාන්ය එන් සි විරමඅිාරච්ච 
 
 

ා දහාරණ පාර  කැකුා ණදාා  
බටුගොා පුා  හඳපාන්ා දගාඩ 

0773532667 

සදොඩන්සගොඩ කුෂාන් අකලංක සපර්රා 
 
 

 1 61 ඩි  දළඳාඒත්් පාර  ඒාේදුඒ  0714270121 

බුලත්සිංහල බී නිශාන්  
 
 

මානාන ා ගුඩැේා   බුාත්සිාංහා 0775802532 

අගලවත්  මයුන් ප්රමපමාලා 
 

මදැඒන්,ඒත්්   ඕමත්් මගාඒත්් 0773216381 

 

 

  

ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය් හි ආපදා රහන ේර වා නිලධ්ාරී්  
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a දිස්ත්රික් ආපදා කළෙයාකරණ සම්බන්ීකකරණ කකක (DDMCU) 
 

 දිස්ත්රික්කය යෙ කාර්යාලය දුරකාය නමක 

1 මොපාර 
 

ta'tia'tï' සි,ාේ මහ්ා 0632222218 0773957883 

2 මනුරාධ්ර්ර, 
 

ා ක් ග. .ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.බන්ඩාර 
මහ්ා 

0252234817 0773957881 

3 බදුේා 
 

ඉ.මො.මේ.පද,කුමාර මහ්ා 0552224751 0773957880 

4 මඩකාර්ඒ 
 

මස්ථ.ඉන්පරාින් මහ්ා 0652227701 0773957885 

5 ා කුළඹ 
 

මො.මො.පී.මො.මාරසිාංහ 0112434028 0773957870 

6 ගාේා 
 

ලු ම්න් කර්නේ 
පී.ඩී.ා ක් ග.ිම.මස්ථ. රත්නා,ක 

0912227315 0773957873 

7 ගොපහ 
 

 .මො. .මන්.ාන්්රසින් 
මහ්ා 

0332234671 0773957871 

8 හොබන්ා ්ු  
 

යු.මේ.ආර්.මස්ථ.ගුනසිාංහ 
මහ්ා 

0472256463 0773957875 

9 ,ාපන, 
 

මස්ථ. රස්  මහ්ා 0212221676 773957894 

10 කළු්ර ලු ම්න් කර්නේ 
මයි.පි.ි,සිාංහ  

0342222912 0773957872 

11 මහනුඒර 
 

මයි. .රනීමර මහ්ා 0812202697 0773957878 

12 කෑගේා 
 

ා ක් ග.ජි.මො.ිගත් මහ්ා 0352222603 0773957876 

13 කිලිා නුච්චි, 
 

ටි.මන්.සූර්,රාේ මහ්ා 0212285330 0772320528 

14 කු.ණෑගා 
 

මො.ආර්. .ස්රාේ දිස්ාන,ක 
මහ්ා 

0372221709 0773957884 

15 මන්නාරම මො. .සි.මො.න්,ාස්ථ මහ්ා 0232250133 0772320529 

16 මා්ා ේ 
 

ාමින්ද මමරීමර මහ්ා 0662230926 0773957890 

17 මා්ර 
 

ලු ම්න් කර්නේ 
යු. .පි.හා බ්සින්ඒර්ධ්න 

0412234134 0773957874 

18 ා මුණරාගා 
 

 .මච්.රීමන්්ර මහ්ා 0552276867 0773957889 

19 මුා මේ 
 

මච්.ජි.ඩි.ප්රි,න්් මහ්ා 0212290054 0773957886 

20 නුඒරමළි, 
 

මච්.මො.මො.බන්ඩාර මහ්ා 0522222113 0773957879 

21 ා පුා ළුන්න.ඒ පි.ා ක් ග.යු.මස්ථ.ා ක් ග.නාන,ක් ග
කාර  මහ්ා 

0272226676 0773957882 



255 
 

22 ර්ත්්ාම 
 

පි. .ා ි.ා රුඩ්න්ා ගෝ  මහ්ා 0322265756 0773957888 

23 රත්නර්ර, 
 

මස්ථ.මච්.මො.මාංජුා මහ්ා 0452222991 0773957877 

24 ත්රිකුණාමා,  ා ක් ග.සුගුනදාස්ථ මහ්ා 0262224711 0772395788
4 

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

ජාතිචක සෙයදේසේවා ෙධයස්ාායය  -  0112-665702 

නම දිස්ත්රික්කය යෙ දුරකාය නමක 

1 ා කුළඹ නන්දසින් 778819389 

2 කළු්ර ක්රිකාන් මහ්ා 071-3404987/ 0776368763 

3 මා්ා ේ  ජීඒනි මි, 718259813 

4 නුඒරමළි, ස් ම,ා ේළු මහ්ා 714464785 

5 මහනුඒර  ාාන්දනි මි, 714395435 

6 ගොපහ කුසුොසින් මහ්ා 710330522 

7 ර්ත්්ාම ාමින්ද මහ්ා 773489042 

8 රත්නර්ර කාමාර මහ්ා 714408835 

9 කෑගේා සුදන්් මහ්ා 0716319695  0779127597 

10 මනුරාධ්ර්ර, ලි,නගමා ව මහ්ා 718025181 

11 බදුේා මාහා කෝන් මහ්ා 710330307 

12 මොපාර  ප්රදීටර මහ්ා 783422026 

13 මුා මේ ා කෝකුාරාිා මහ්ා 772487804 

14 කු.ණෑගා මා ස්ෝක මහ්ා 722933113 

15 ත්රිකුණාමා, මජුරන් මහ්ා 772657122 

16 මා්ර  ස්දානා ව මහ්ා 718245180   715186309 

17 කිලිා නුච්චි, ා ස්ේඒ මරාිස්,ො මහ්ා 775486479 779349999 

18 ගාේා ඉසු. මහ්ා 710330179 

19 හොබන්ා ්ු  නීේ මහ්ා 778287874 

20 මඩකාර්ඒ සිඒනාදන් මහ්ා 776402324 

21 ා මුණරාගා සුා ේශය සථ මහ්ා 712166000 
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22 ,ාපන, ඒ,ාමේ මි, 773222853 

23 ා පුා ළුන්න.ඒ ාමින්ද මහ්ා 0711306896 0728399508 
0783450475 

24 ඒවුනි,ා ධ්නරාේ මහ්ා 776365793 

25 මන්නාරම මන්සිෆා මි, 715152902 
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කළුතාර දිර්ත්රි්ස මාධ්යේදදී් ේේ නාම ේල්ඛ්නය - 2017 

 නම ආයතානය ලිපිනය දුරකථන අංකය 

1 ඩnztuz Ydka;ms%h ප්රවෘත්ති නිළධාන්-
දි:සම:කා: 

සනො.247/1 ඉහල බියන්වල 
කඩව  0773263383 

2 සක්. ක. තිලකරත්න සඩ්ලිමිරර් 78  ;  වදුරාමුමල වත්  
පානදුර 0715317947 

3 tiatusvsis 
lreKdr;ak සදරණ ටීවී 

92/5 මදම්සේහමස ොට 
බණ්ඩාරගම 0716322429 

4 
vs chfk;a;s දිවයින 

ඉරංගා වාෙනා මන්දිරය 
බේනැවතුම්සපොල   බදුරලිය 0342244345 

5 
එම.ටී. බුීධික  දිවයින 

වැලිමඩවත්   හමස ොට 
බණ්ඩාරගම 0718919320 

6 cs lreKdr;ak osjhsk  සරමුණ අගුරැවාස ොට. 0718015049 
7 

tiatia ldrshjius osjhsk  
අළුසබෝගහවත්  බදුගම   
මතුගම 0771611693 

8 
flagsvs jsu,isrs osjhsk  

ගමඅමුණ පාර මකලන්දාව  
වලමලාවිට 0718023024 

9 cs .,fndv osjhsk  සරෝහම මාව   බදුරලිය 0723333200 
10 

mstavsisms OrAums%h osjhsk  
මුමවත්   මුමසලපිටිය  
සබ්රැවල 0716783671 

11 
එම්wdra fm%aur;ak osjhsk  

ෙමුපකාරයඅෙල  සකොබවක  
සගෝවින්න 0718441497 

12 
flamstia frdayK osjhsk  

55  ෙීදානන්ද 
මාව  වෑකඩ  පානදුර 0714495629 

13 
js ,shkf.a osjhsk  

නන්දනි  5  සින්ෙේ මාව   
කුරුේපමුමල  පානදුර 0714881173 

14 
ආර්.බී.පී.සප්රේමරත්න osjhsk  

නිෙන්ෙලා සකෝට්ටයාසහේන 
නෑබඩ 0773184691 

15 
ඩීඑන් ෙන්දනායක osjhsk  

 සරෝහමපාර කැන්දකඩුව 
නෑබඩ 0718441515 

16 vnstia wurfialr osjhsk  පා කඩ  ගමපා  0729011790 
17 එම් පත්මසුන්ය  osjhsk  ඉසුරැ වදුරබ්බ අගලවත්  0718192878 
18 

fcatavsnstia  chisxy osjhsk  
ජයා මාව   වැමමිමල 
හංදිය  බණ්ඩාරගම 0718148898 

19 tusvsvns jsfcar;ak osjhsk  228 හිදන්පිල  පන්නිල 0776630575 
20 එේඩබ් විදයාසෙේකර හිරු එ ෆ්එම්  සින්නිවෙ හමකදවිල පයාගල 07734014753 
21 

එන්එේ කුමාර ද සිමවා  අයිටීඑන් 
ෙමකා කළුපහන 
සපෝරුවදණ්ඩ '0714743473 

22 
Btචfca puskao අයිටීඑන් 

98  ගගබඩ පාර  කළු ර 
දකුණ 0777397347 

23 
vstkavs o fidhsid අයිටීඑන් 

69  සහොරණපාර  එළුවිල  
පානදුර 0718131972 

24 
flaflavsfla rKjsr අයිටීඑන් 

තුඩුගලපාර  සදොඩන්සගොඩ  
කළු ර 0715330300 

ඇමුණුෙ 11 

කළු්ර දිස්ථත්රික් ග මාධ්යා ේදීන්ා ව නාම ා ේන, 
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25 

සජ්සජ්a fygsgswdrpsps ලක්බිම 33  තිේෙ පාර  වාීදුව 0772445100 
26 

tka ms%horAYks සමක්හවුෙ ්
නිමාලි  රයිගම්පර  ඉංකාන්ය 

0772254470 
27 

ජීඩීවී මාසනම සමක්හවුෙ ්
විරමසෙවන ගමකඩුව 
සහොරණ 0713584808 

28 
ඩී විසජ්රත්න සමක්හවුෙ ්

සදමටගහවත්  
සදොඩන්සගොඩ 0777077710 

29 
is chisxy f,ala yjqia  

ෙමකා කළුපහන 
සපෝරුවදණ්ඩ 0718289313 

30 vswhsflafca l=,isxy  f,ala yjqia  320 මාසමවත්  ඉත් පාන 0755445725 
31 

nswdrA ගු,j;a; f,ala yදැjqia  
ඔලසබොදුව සගෝනපල 
හන්දිය 0728042796 

     
32 

tus OrAuisxyf.a  f,ala yjqia  
අරමකන්ද වමලතුයාය පාර 
බැමලපිටිය සහොරණ  0718428198 

33 
tusnstus uqla;dr f,ala yjqia  

43ඒ/1 යුසුෆ ්මාව  
චීනසකොටුව සබ්රුවල 0775951674 

34 
cstustus blandrA f,ala yjqia  

38ඒ/25 2ඒඑම් රෆායි නිවාෙ 
ෙංකීර්ණය සබ්රුවල 0755227449 

35 
ආර්..uඇ;sf.a  f,ala yjqia  

362 ගුරුසගොඩ මගුර 
බදුරලිය 0756024853 

36 msvsvs jsfca.=KjrAOk f,ala yjqia  දයාවාෙ මීගහ ැන්න 0715625282 
37 

t,a fkalvf.a  f,ala yjqia  
ශාන්ති පහල කරන්නා සගොඩ  
වරකා සගොඩ 0722979079 

38 
t,atiawdrA is,ajd  f,ala yjqia  

රන්මුතු ේටුඩ්සයෝ ඩඩ්ලි 
සෙේනානායක මාව  පානදුර 0779260147 

39 tus fiak  f,ala yjqia  සබෝගහසහේන සමෝමකාව 0779356853 
 t,a khkisrs f,ala yjqia  7 කණූව මතුගම යට්ටපා   0712708301 

40 
flatia m%kdkaoq f,ala yjqia  

67 සින්නිවාෙ මාව  කළු ර- 
උතුර  කළු ර 0771917042 

41 
vnstustkajs jsfcakdhl f,ala yjqia  

312 ගාළු පාර  මපිටිය 
දකුණ වාීදුව 0718324549 

42 
tustiatka us;%isrs' f,ala yjqia  

109 ස ොටවත්  
සකොසෙමවත්  පානදුර 0714544013 

43 fla l=,isxyf.a  f,ala yjqia  හමකදවිල පයාගල 0779625748 
 

44 vstkavs fudfydgsgs f,ala yjqia  
මපා අමවිේවත්  කළු ර 
දකුණ 0775587630 

 
45 tka jsfcar;ak f,ala yjqia  

29 නාමමගම මතුගම පාර 
නාසගොඩ කළු ර 0728106121 

 
46 tka jsrfiak  f,ala yjqia  

සහේමන්  නිවාෙ  පන්ෙල 
පාර බීන්සගොඩ සබෝම්ඹුවල  0775255178 

 
47 tia isrsjrAOk ,xldosm 

මුණමමගහවත්  
දියල සගොඩ මේසගොන 0718212699 
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48 tia uvj, ,xldosm 

අසනෝමා සකවිටියාගල  
සබොමගම්පල 0718582550 

 
49 fla fidaur;ak  ,xldosm 

171 ගාළු පාර  මපිටිය 
උතුර වාීදුව 0728482828 

 
50 iscs yrangs ,xldosm 

67/1 ගාළු පාර කුඩා පයාගල  
පයාගල 0715103039 

51 fca lygmsgsh ,xldosm ඉලිඹ සහොරණ  0778281644 
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ඇමුණුෙ 12 

ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ධායය කළුතර 
තත්ව වාර්ාාව 

දියය ................................ 
 

               දිස්ත්රික්

කය 
ආපදාව දි

ය

ය 

ප්රා.දේම.දේකො

. 
ආපදාවග 

ලක්වු 
වරතා

වු 

ෙරය 

ගයය 

තුවා

ල වු 

පුශග

ලින

න් 

නතුරු

දෙන් 

පුශග

ලින

න් 

ළධවාස 

ොළධ 
රැදවුම් 

ෙධයස්ාායය 

දේ
ව
ය
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ප
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ම

 

පු
ශ
ග
ල
ින
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ධ

 

න
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ප
වු
ම
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ශ
ග
ල
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න්
 

  
    

                      

    

    

                      

 කතුව                         

                            

  

                            

                            

                            

                            

 කතුව                         

 

ස්කස්ථ කා ේ. 

නිාධ්ාරී,ා.......................................................  ස්හකාර මධ්යක් ගක....................................... දිස්ථත්රික් ග 

ා ේකො.......................... 
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ඇමුණුෙ 13 

ආපදාදේවන් පසු කැලි කසල බැෙැර කි/ දේම් රෙදේේදයග සම්බන්ධ ආයතය සම්බන්ධ කර ගත ෙැකි රෙදේේදය 

පළාත් පාලය ආයතය වල දේමකම්වරුන් - කඵතර දිස්ත්රික්කය  

  ku m%dfoaYSh iNdj rdcldß oqrl:k 
wxlh 

 fm!oa.,sl 
oqrl:k wxlh 

*elaia wxlh 

1 සනළුම් ඉීදසගොඩ පානදුර නගර 
ස්භාඒ 

0382232275 0718393973 0382232276 

2 මාසනම සියඹලාසගොඩ ා හුරණ නගර 
ස්භාඒ 

0342261796 0718157684 0342261795 

3 ගී ානි ඩි සලොකුවැමල කළු ර නගර  
ෙභාව 

0342222275 0718506153 0342221787 

4 බී.ඩි.ඒ සක් ගයන්ති ා බ්.ඒා නගර 
ස්භාඒ 

0342276375 0777527080 0342276183 

5 චම්පා විරසෙේකර කළු්ර ප්රාා ේිය, 
ස්භාඒ 

0342222424 0718306177  

6 එච්.ඩි අම්ලා සින්මාන්න ා බ්.ඒා ප්රාා ේිය, 
ස්භාඒ 

0342275405 0774200477 0342275217 

7 සුනිම සප්රේමචන්ද්ර බුාත්සිාංහා 
ප්රාා ේිය, ස්භාඒ 

0342283175 0773027317 0342282592 

8 අසශෝක රණසිංහ මුගම ප්රාා ේිය, 
ස්භාඒ 

0342248488 0714448488  

9 ලලනි මපිකා උඩුමුමල මගාඒත්් 
ප්රාා ේිය, ස්භාඒ 

0342243236 0713214157 0342243236 

10 එන්.ඩි.අයි.එෙ.්සක් සපසර්රා බන්ඩාරගම 
ප්රාා ේිය, ස්භාඒ 

0342290975 0714454592 0372290035 

11 ගීතිකා රුද්රිගු ා දුඩාංා ගුඩ 
ප්රාා ේිය, ස්භාඒ 

0342281273 0773485495 0342280181 

12 ගංගා හතුරුසිංහ මදුරාඒා ප්රාා ේිය, 
ස්භාඒ 

0342251805 0714835400 0342251478 

13 එච්.ඒ ජයල ා පානදුර ප්රාා ේිය, 

ස්භාඒ 
0382294567 0719974926 0382294566 

14 ඩබ්.ඒ.එේ.එෙ ්කුඹලා ර පාලින්දනුඒර 

ප්රාා ේිය, ස්භාඒ 
0342244476 0776374096 0342244470 

15 මාසනම සියඹලාපිටිය ා හුරණ ප්රාා ේිය, 

ස්භාඒ 

0342262903 0718157684 0342264168 

16 පාලි  සිසිර කුමාර ඒාේාාස්  

ප්රාා ේිය, ස්භාඒ 
0342284661 0779497716 0342254024 
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ඇමුණුම 14 

ේවනත් අතායවශ්ය දුරකථන නාමාවලිය 

ප්රවාහන පහසුකම්  

විර්තාර  (බර්) 

රංඛ්යාව 

රජේේ $ 

පුේගලික 

අයිතිකු ේේ නම රහ දුරකථන 

කළුතාර ගමනාගමන මණ්ඩලය 

(ඩිේපෝව) 
77 රජය මො.මො.ඩබ්.ා ක් ග රාිපක් ගක 

(ඩිසපෝ අධිකාන්)          034-

2222281/0771056750 

පානදුර ගමනාගමන මණ්ඩලය 

(ඩිේපෝව) 
82 රජය ටි.ඒ.පි ප්රනාන්දු  

(ඩිසපෝ අධිකාන්)          0771056785                                

මතුගම ගමනාගමන මණ්ඩලය 

(ඩිේපෝව) 
75 රජය ලලිත් රංගන              0771056770 

(ඩිසපෝ අධිකාන්)           
 

සහොරණ ගමනාගමන මණ්ඩලය 

(ඩිේපෝව) 
54 රජය ආර්.ටි.පි. මළලසින්       0347706739 

(ඩිසපෝ අධිකාන්)           
 

අළුත්ගම ගමනාගමන මණ්ඩලය 

(ඩිේපෝව) 
48 රජය ඩබ්.පි.ආර් ප්රනාන්දු    0347706720 

(ඩිසපෝ අධිකාන්)           
 

මාර්ගේථ මකා ප්රවාහන අධිකාන්ය 1276 පීගලික සජ් ලලි ා සපසර්රා      0342223329 

 

රමුපකාර ේවලද රැල් 

ප්රාේේීයය 

ේල්කම් 

ේකොට්ඨාශ් 

පිහිටි ර්ථානය දුරකථන ගබඩා 

රංඛ්යාව 

සිල්ලර රැල් 

රංඛ්යාව 

ග්රාමීය ය බැංකු රංඛ්යාව 

කළු්ර 20  ගඟබඩ පාර  

කළු්ර දකුණ 
0342222356 01 12 09 

පානදුර පානදුර නගර, 0384927679 01 14 09 

ා බ්.ඒා ා බ්.ඒා නගර, 0342276198 01 31 08 

මදුරාඒා මුාංඒත්් 

නැා ගනහිර  

මගු.ඒාා ්ු  

0342251082  17 06 

ඉාංගින්, රයිගොපඩගහ 

පත්ුඒ  ඉාංගින්, 
0342269233 01 25 09 

බණ්ඩාරගම බණ්ඩාරගම 

නගර, 
0382290929 01 38 06 

පාලින්දනුඒර බදුරලිය නගරය  01 01 01 
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ඒාේාාස්  ඉත් ෑපාන, 

වලමලාවිට 
0342284018 01 01 01 

ා හුරණ සහොරණ දකුණ 0342261259 01 01 01 

මුගම මතුගම නගරය  01 01 01 
ා දුඩන්ා ගුඩ සදොඩන්සගොඩ 

නගරය 

0342247306 01 01 01 

බුාත්සිාංහා මහගම, 

බුලත්සිංහල 

 01 01 01 

මගාඒත්් අගලවත්  

නගරය 

0342247403 01 01 01 

 
ප්රධ්ාන තාැපැල් කාර්යාලය 

ප්රාේේීයය ේල්කම් 

ේකොට්ඨාශ්ය 
පිහිටි ර්ථානය දුරකථන 

කළු්ර කළු ර දකුණ 0342226250 

ා ේශය සාස්ථත්ර ා ේශය සාස්ථත්ර - කළු්ර 0342237515 

පානදුර පානදුර නගර, 0382232106 

ා බ්.ඒා ා බ්.ඒා 0344925662 

මදුරාඒා මගු.ඒාා ්ු  

 

034221434 

ඉාංගින්, ඉාංගින්, 0342269250 

බණ්ඩාරගම බණ්ඩාරගම 0382290250 

පාලින්දනුඒර බදුරලි, 0342246867 

ා හුරණ ේහොරණ 0342262359 

මුගම ෙතුගෙ 0342247250 

ා දුඩන්ා ගුඩ ා දුඩන්ා ගුඩ 0342281609 

බුාත්සිාංහා බුාත්සිාංහා 0342283150 

මගාඒත්් මගාඒත්් 0342247450 

ා බ්.ඒා ා බ්.ඒා 0342271842 

ඒාේාාස්  ඒාේාාස්  0342284053 

මිේානි, මිේානි, 0342252421 

ඉ් ධ්න පිරුරම්හල් 

පිහිටි ර්ථානය  රම්බ් ධ් විය යුතු පුේගලයා රහ ලිපිනය දුරකථන 

යටසදොලවත්   ටි.ඩි.ඩිඑන් කරුණාරත්න, යටසදොලවත්  

මතුගම 

0342246032 

අගලවත්  පාර මතුගම යු.එම.ඩි.එේ.පි ගුණසිංහ , අගලවත්  

පාර, මතුගම 
0342240125 

කළු ර පාර මතුගම කළමනාකරු, සි/ෙ විවිධ සෙේවා ෙමුපකාර 

ෙමිතිය මතුගම 
0342247306 

බේනැවතුම්පල අෙල එේ.ඒ සවමගම, අගලවත්  පාර , මතුගම 0342247175 
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මතුගම 

බණ්ඩාරගම කළමනාකරු, රත්නපර පාර, බණ්ඩාරගම 0382290928     0384290148 

බණ්ඩාරගම නගරය කළමනාකරු , ෙමුපකාර ප්රාසීය කය, 

කැේබෑව පාර, බණ්ඩාරගම. 

0382290929     0382238026 

පානදුර නගරය ඉන්දන පිරවුම්හල සනො.205, ගාළුපාර, 

පානදුර. සක්.එෙ ්සිසිරකුමාර 

0777220266  /0382233076 

පානදුර නගරය එච්.ඩි. පින්ේ ෙහ කම්පනි , 230 ගාළු පාර, 

පානදුර 

0382233055 

අගලවත්  නගරය ප්රියංක ෙමරනායක, අගලවත්  0773668426 

බැමලපිටිය සහොරණ ජයන්  කරුණාරත්න, මදුරාවල 0342267257 

සබමලන පාලින්දම්වර එේ.පි මමලවආරච්ච, සබමලන 

අගලවත්  

0342245879 

බදුරලිය නගරය ෙභාපති, ෙමුපකාර ෙංගමය, අගලවත්  0343342300 

සහොරණ නගරය කළමනාකරු, රත්නපරපාර, සහොරණ  
 

සහොරණ නගරය ලංකා සෙේවා පිරවුම්හල, පානදුර පාර, 

සහොරණ 

0342261515 

සහොරණ නගරය එමඑේඑේ සහට්ටිආරච්ච ෙහ පත්රසයෝ 0342261515 

සදොඩන්සගොඩ නගරය සජ්.ඒ.ඩි.ආර්.ජයලත් මයා 
සර්න්දපල සදොඩන්සගොඩ 

 
034-2281860/ 2285574 

 

සබ්රුවල නගරය ඒ.එම් එන්ට්රප්රයිෙෙ,් අංක,264, ගාළු පාර,  
මේෙල, සබ්රුවල 

0342276127 

සබ්රුවල නගරය ප්රියංගනි ද සිමවා , ලංකා අයිඕසි 
පිරවුම්හල, 173 ඒ, ගාළුපාර, සබ්රුවල 

0342278040 

 කළු ර කළමනාකරැ, ගාළු පාර, කළු ර උතුර 0342228020 

කළු ර කළමනාකරු,  ෙමුපකාර ප්රාසීය කය 
ගගබඩ පාර කළු ර  දකුණ 

0342222914 

කළු ර සවොෂින්ටන් සරොද්රිගු  ගාලු පාර කළු ර ද 0342221225 

කළු ර ෙහන එන්ට්රප්රයිෙෙ ් කළු ර උතුර 0342226401 

 

 

 

 

ගබඩා පහසුකම් 

අංක ගබඩාේද 

ර්වභ්ාවය  

පිහිට් ර්ථානය ඉඩ 

ප්රමාණය 

ව.අඩි 

අයිතිකු  ලිපිනය දුරකථන අංක 

1 ේථිර කළු ර පාර 
මතුගම 

100X75 කළමනාකරු  සි/ෙ විවිධ 
සෙේවා ෙමිතිය 
මතුගම 

0342247306 
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2 ේථිර අලුත්ගම්සගොඩ 
පාෙල අෙල 

 කළමනාකරු  සි/ෙ 
අලුත්ගංසගොඩ 
ෙණෙ ෙමිතිය  

0372244517 

3 ේථිර පාන්තිය 
මතුගම 

100X100 ෙම්පත් දිම්ෂ 
,  

ෙම්පත් ෆුඩ්සිටි 
පාන්තිය 
මතුගම 

0712565645 

4 ේථිර බණ්ඩාරගම  100X100 කළමනාකරු ෙමුපකාර 
ප්රාසීය කය, 
බණ්ඩරගම 

 

5 ේථිර පානදුර  ප්රාසීය ය 

සමකම් 

ප්රාසීය ය 

සමකම් 

කාර්යාලය , 

පානදුර 

03822320238 

6 ේථිර පානදුර  කළමනාකරු පානදුර විවිධ 

සෙේවා 

ෙමුපකාර 

ෙමිතිය 

0384927679 

7 ේථිර සහොරණ 100X300 ප්රාසීය ය 

සමකම් 

ප්රාසීය ය 

සමකම් 

කාර්යාලය , 

සහොරණ 

0342261239 

8 ේථිර සහොරණ 100X200 අධයක්ෂ වෘත්තිය පහුණු 

මධයේථානය , 

පාදුක්ක පාර, 

සහොරණ 

032264168 

9 ේථිර සබ්රුවල  ප්රාසීය ය  

සමකම්  

ප්රාසීය ය 

සමකම් 

කාර්යාලය 

සබ්රුවල 

0342279878 

10 ේථිර කළු ර 100X200 දිේත්රික් 

සමකම් 

දිේත්රක් 

සමකම් 

කාර්යාලය 

කළු ර 

0342222235 

11 ේථිර කළු ර 100X300 කළමනාකරු ෙමුපකාර 

ස ොග ගබඩාව 

ගගබඩ පාර 

කළු ර 

0342222356 
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ේලොරි රහ ටිපර් 

ඇති රංඛ්යාව රජේේ / 

පුේගලික 

රම්බ් ධ් විය යුතු පුේගලයා / අයිතිකු  දුරකථන 

ටිපර් 01  පීගලික සරෝහිණි ප්රනාන්දු, මතුගම 0711567229 

ටිපර් 01  පීගලික දිසන්ෂ් මමලවආරච්ච,  මතුගම 0342277876 

ටිපර් 01  පීගලික ඩි. සින්පාල, මතුගම 0775505035 

ටිපර් 01  පීගලික ඒ.ටි. අරුණ ෙංජිව, මතුගම 0372272539 

ටිපර් 01  පීගලික පි.සක් අතුල සුෙන් , මතුගම 0785285749 

ටිපර් 01  පීගලික ඉන්දුක පතිරන 0342273909 

ටිපර් 01  පීගලික එම්.ජි සුමිත් 0776216995 

ටිපර් 01  පීගලික සක් ෙමරසෙේකර 0342274759 

ටිපර් 01  පීගලික එච්.සක්. උපම ෙමන්  0771245253 

ටිපර් 02  පීගලික නිලංක ෙංජිව සමන්ඩිෙ ් 0773333219 

ටිපර් 02  පීගලික දක්ෂි  පතිරණසේ 0777979156 

ටිපර් 01  පීගලික සක්පි ෙමන් කුමාර 034224432 

ටිපර් 01  පීගලික එම්.ඒ.බි චන්දන 0777438866 

ටිපර් 01  පීගලික ශාන්  ප්රියංකර 0777920841 

ටිපර් 01  පීගලික එම්.ඩි ගාමිණි 0777077794 

ටිපර් 01  පීගලික ජගත් ලක්මාම කුමාරසිංහ 0771302472 

ටිපර් 01  පීගලික සක්.ඩබ්. දිනිම ආන්යවංශගම 0776030430 

ටිපර් 01  පීගලික අයිඑච් සඩොනමඩ් චමින්ී 0777325747 

ටිපර් 01  පීගලික ඩි.එම් බන්දුල    0777152726 

ටිපර් 01  පීගලික සක්.සක් අනිම 0718362632 

ටිපර් 01  පීගලික දයාසින් පතිරණසේ 0342248389 

ටිපර් 02  පීගලික ආර් ෙමරමාන්න 0775771771 

ටිපර් 06  පීගලික සජ් සකොඩිතුවක්කු 0342274088 
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ටිපර් 01  පීගලික ම්වන් ලක්ෂාන් 0711592190 

ටිපර් 01  පීගලික ඥානදාෙ  0775672091 

ටිපර් 01  පීගලික චන්ද්රරත්න ජයසිංහ 0776756857 

ටිපර් 01  පීගලික ජිඅයිඩි සෙෝමරත්න විසජ්සිංහ 0776412114 

ටිපර් 01  පීගලික කපිල ජාසගොඩආරච්ච 0774068216 

ටිපර් 01  පීගලික පි.සක්   සහේමචන්ද්ර,  0776011505 

ටිපර් 01  පීගලික සුසනත් මමශාන් 0717898626 

සලොන් 02 පීගලික ජගත් කුමාර සහට්ටිආරච්ච් 0786693245 

සලොන් 06  පීගලික ඒසජ් සකොඩිතුවක්කු 0342274088 

සලොන් 02  පීගලික පී. එච් ෙරත් කුමාර 0779367088 

සලොන් 03  පීගලික සෙෝමසින් ප්රනාන්දු 0714940922 

සලොන් 01  පීගලික එන්ජි අරුණශාන්  0770423976 

සලොන් 01  පීගලික උපම ඉන්දික 0724760656 

ටිපර් 02 පීගලික නලින් වීරසෙේකර , බණ්ඩාරගම  

   ටිපර් 02 පීගලික ජගත් විමසලෝරසේ බණ්ඩාරගම 0716526591 

ටිපර් 01 පීගලික නිමම හාඩ්සවයාර් බණ්ඩාරගම 0715147403 

සලොන් 02 පීගලික සක්.පි. සපසර්රා බණ්ඩාරගම 0382291707 

සලොන් 01 පීගලික එේ සුනිම බණ්ඩාරගම 0382291279 

සලොන් 04 පීගලික අයි.එච් රවින්ද්ර සීශප්රිය බණ්ඩාරගම 0715147403 

සලොන් 01 රජසේ ෙභාපති  ශ්රි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය 
පානදුර. 

0382232272 

ටිපර්  01 රජසේ සමකම් නගර ෙභාව , පානදුර. 0382232275 

ටිපර් 01 රජසේ සමකම්, පානදුර ප්රා සීය ය ෙභාව , වාීදුව. 0382294567 

සලොන් 02 පදගලික එමබි කුසුම්සින්, පානදුර. 0382298112 

සලොන් 02 පීගලික සලේලි නිමමසින් ප්රනාන්දු,පානදුර 0773608421 

සලොන් 01 පීගලික ඒ.ඩි දුලානි  ඉසරෝෂනි ,මිමලනිය 0714479251 
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සලොන් 01 පීගලික සක්. පෂ්පකුමාර රණවිර, මිමලනිය 0722159623 

සලොන් 01 පීගලික ටි. උපම මයා මිමලනිය 0777933869 

සලොන් 01 පීගලික ටි. රත්නපාල මයා  මිමලනිය 0342252846 

සලොන් 01 පීගලික ටි ෙරත් මයා , මිමලනිය 0342252141 

සලොන් 01 පීගලික ඒ චරක නිශාන්  , මිමලනිය 0777753235 

සලොන් 01 පීගලික එම.එම. පියදාෙ අමවිේ මිමලනිය 0776783248 

සලොන් 01 පීගලික එච්.පි. චන්ද්රසෙේන මයා, මිමලනිය 0345668100 

සලොන් 01 පීගලික එච්.පි. විසජ්සිංහ , මිමලනිය 0779630765 

සලොන් 01 පීගලික ඩික්නිෙ ්ය සරෝමාම , මිමලනිය 0776723305 

සලොන් 01 පීගලික ජි අසශෝක නිශාන්  කුමාර මිමලනිය 0718497534 

ටිපර් 01 රජසේ ෙභාපති  
ප්රාසීය ය ෙභාව 

0342247477 
0342247236 
0718429590 

ටිපර් 02 රජසේ ෙභාපති  
ෙමූපකාර ෙංගමය 

0342247403 

ටිපර් 02 රජසේ විධායක ඉංජිසන්රු  
මාර්ග ෙංවර්ධන අධිකාන්ය 

0342247405 
 

ටිපර් 01 රජසේ විධායක ඉංජිසන්රු  
පළාත්බද මාර්ග ෙංවර්ධන අධිකාන්ය 

0342247399 

ටිපර් 02 රජසේ විදුලි අධිකාන්ය  
විදුලි බල  මණ්ඩලය 

0342247551 

ටිපර් 01 රජසේ ෙභාපති  
රබර් පර්සේෂණ ආය නය , අගලවත්  

0342247383 
0342247426 

ටිපර් 01 රජසේ ජයන්  ජයසිංහ, අගලවත්  0724820092 

ටිපර් 01 පීගලික ප්රියන්  කුමාර, අගලවත්  0779527212 

ටිපර් 01 පීගලික අජිත් කුමාර, අගලවත්  0777206366 
ටිපර් 01 පීගලික  රංග ෙම්පත්, අගලවත්  0776336717 

ටිපර් 01 පීගලික චමින්ද ජනකජීව, අගලවත්  0776010443 

ටිපර් 01 පීගලික බී.වී.තිලකසින්, අගලවත්  0777035705 

ටිපර් 01 පීගලික ඩබ්.සක්.ඕ.වි ාන, අගලවත්  0779116548 

ටිපර් 01 පීගලික සක්.ඒ.සුනිම, අගලවත්  0775300220 

ටිපර් 01 පීගලික ෙරත් කුමාර, අගලවත්  0773278362 

ටිපර් 03 පීගලික බුීධික ප්රභාත්, අගලවත්  0777681716 
ටිපර් 02 පීගලික ලාම ෙරත් කුමාර, අගලවත්  0713116530 

ටිපර් 02 පීගලික පියම බන්දුල කුමාර, අගලවත්  0772997277 
0342244541 

සලොන් 1 පීගලික මමලිකා ගුණවර්ධන, මදුරාවල 0342251281 
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සලොන් 1 පීගලික ප්රදිේ කුමාර, මදුරාවල 0775877602 

සලොන් 2 පීගලික සක්.ඒ.ටි දිපාම , මදුරාවල 0777193553 

සලොන් 1 පීගලික ඩි.එම ෙමන් , මදුරාවල 0726132931 

සලොන් 1 පීගලික ඉන්ද්රරත්න අලුත්සේ, මදුරාවල 0779826297 
සලොන්  2 පීගලික ටි.ඒ චන්ද්රසින් , මදුරාවල 0779960689 

 ටිපර් 1 පීගලික ආර්.ඒ දයාරත්න , මදුරාවල 0343348029 

සලොන් 1 පීගලික එන්.ඩි සුදත් වෙන් , මදුරාවල 0772322928 

සලොන් 1 පීගලික දිලාන් දක්ෂින , මදුරාවල 0778335763 

සලොන් 2 පීගලික ජනිත් සහෝටලය, මදුරාවල 0773077359 

ටිපර් 1 පීගලික කපිල රණවක, මදුරාවල 0777847104 

සලොන්  2 රජසේ සමකම්, ප්රාසීය ය ෙභාව, පාලින්දම්වර 0342244476 
සලොන් 2 පීගලික එම්.ඩි දයාරත්න 0757719951 

ටිපර් 1 පීගලික මංගල මහිපාල , පාලින්දම්වර 0778637451 

ටිපර් 1 පීගලික කුලසෙේකර මයා, පාලින්දම්වර 0779932318 

සලොන් 1 පීගලික ෙමන්  මයා, පාලින්දම්වර 0776651645 

ටිපර් 1 පීගලික නිශාන්  මයා, පාලින්දම්වර 0777958928 

ටිපර්/සලොන් පීගලික උදය උත්ෙව භාණ්ඩ , සහොරණ 0342255305 
ටිපර්/සලොන් පීගලික ප්රියංකර, දඹර, මිවනපලාන 0777527506 

සලොන්/ටිපර් පීගලික එම්.ඒ. සප්රේමතිලක, 92/1, අඹගෙ ්හංදිය, සහොරණ 0777483230 

බැසකෝ 
/සලොන්/ටිපර් 

පීගලික එේ.ඒ.ඩි. සුනිම ශාන්  , මගවත් , සහොරණ 0342275033 

බැසකෝ/ටිපර් පීගලික බලසබොටුව, සගෝනපල 0728757156 

ටිපර් පීගලික ඩි.අයි.ජි දිසයෙ ්සපිාන්නම්සපරුම 0776786201 
ටිපර් පීගලික එන්.එේ රාජා, 624 , කුඩා උඩුව 0342253341 

සලොන් පීගලික ජි සුනිම ,   කසදමපිටිය, සහොරණ 0776711955 

සලොන් පීගලික එම්. සෙසනවිරත්න කහටපිටිය 0342254040 

සලොන් පීගලික ලයනම විරක්සකොඩි, සහොරණ 0776225225 

ටිපර් පීගලික මිත්රපාල  සපසර්රා, සගෝනපල, සහොරණ 0342254369 

සලොන් පීගලික ඩබ්.ඒ.ෙනිර නිේෙංක මයා 077-5911172 

සලොන් පීගලික යු.තිලක් මයා 034-2289395 
සලොන් පීගලික ටි.සුනිම 034-3304447 

සලොන් පීගලික ඩබ්.ඒ.ෙනිර නිේෙංක මයා 077-5911172 
සලොන් පීගලික යු.තිලක් මයා 034-2289395 
සලොන් පීගලික ටි.සුනිම 034-3304447 

සලොන් රජසේ සමකම්, නගර ෙභාව, සබ්රුවල 0342276375 

සලොන් රජසේ සමකම් , ප්රාසීය ය ෙභාව, සබ්රුවල 0342275405 
 

ජල බුරරර් 

ඇති රංඛ්යාව රජේේ / 

පුේගලික 

රම්බ් ධ් විය යුතු පුේගලයා / අයිතිකු  දුරකථන 

07 පීගලික අරුණ ෙමරමාන්න 0775771771 

01 පීගලික ජගත් පින්නසගොඩවි ාන 0342243909 

01 රජසේ ප්රාසීය ය ෙභාව මතුගම 0342247275 

01 රජසේ ප්රාසීය ය ෙභාව , බණ්ඩාරගම 0382290975 
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01 රජසේ ප්රාසීය ය කළමනාකරු , ජල ෙම්පාදන 

මණ්ඩලය, බණ්ඩාරගම 

0777800264 

01 රජසේ ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාලය පානදුර 0382232238 

01 පීගලික සමන්ඩිෙ ්ෙහ පත්රසයෝ පානදුර 038 2236713 

01 පීගලික ෙරත් රණසිංහ , මිමලනිය 0777277745 

 

01 පීගලික යු.ජි.පි ආය නය, සදමසගොඩ, 

අගුරුවාස ොට  

0343342056 

01 රජසේ ප්රාසීය ය ෙභාව  බණ්ඩාරගම 0382290975 

01 රජසේ ජාතික ජල ෙම්පාදන මණ්ඩලය, 

බණ්ඩාරගම 

0777800664 

1 රජසේ මදුරාවල ප්රාසීය ය ෙභාව 0342251478 

1 රජසේ ප්රාසීය ය ෙභාව, සහොරණ 0342267555 

    

 

 

 

කැපිම් ෙහ ශුීධ  කන්සම් උපකරණ 

උපකරණ වර්ගය රජේේ / 

පුේගලික 

ෙම්බන්ධ වියයුතු පීගලයා දුරකථන 

සමෝටර් සග්රේඩර් පීගලික ජගත් පින්නසගොඩවි ාන 0342243909 

සමෝටර් සග්රේඩර් රජසේ ප්රාසීය ය ෙභාව මතුගම 0342247275 

සඩෝෙර් රජ සේ ප්රාසීය ය ෙභාව මතුගම 0342247275 

සඩෝෙර් පීගලික ෙමකා ලි බඩු සවළදෙැල මතුගම 0779506184 

බැසකෝ යන්ත්ර පීගලික සක් න්ෂාන් මං මල 0779829466 

බැසකෝ යන්ත්ර පීගලික යු.ඩි ප්රභාෂ් සුරංග 0776295697 

සච්න්සෂෝ පීගලික අම්ර මුණසිංහ 0770848520 

සච්න්සෂෝ පීගලික ෙනත් කුමාර ජයසිංහ 0773399187 

සරෝලර් රජසේ ප්රාසීය ය ෙභාව මත්රගම 0342247275 

සදොඹකර පීගලික ෙමකා ලි බඩු සවළදෙැල මතුගම 0779506184 

සදොඹකර රජසේ මතුගම ඩිසපෝව 0342247282 

එක්ේකැසදටර් පීගලික විනි සිමවා 077452835 

එක්ේකැ සදටර් පීගලික චාමර එන්ට්රප්රයිෙෙ ් 0342247049 

සලෝඩර් පීගලික ෙමකා ලි බඩු සවළදෙැල මතුගම 0779506184 

සලෝඩර් රජසේ ප්රාසීය ය ෙභාව මතුගම 0342247275 

සඩෝෙර් පීගලික සුරංග කුමාර, 0777737729 

සඩෝෙර් පීගලික ඉන්ද්රජිත් අතුසකෝරල 0777635939 

සඩෝෙර් පීගලික ඩබ්.ආනන්ද කුමාරසින් සපසර්රා 0774364115 

බැසකෝ  පීගලික සක්.එම.ඩි.එෙ ් පෂ්ප කුමාර 0382290455 
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බැසකෝ පීගලික ජනක නිසරෝෂන්  0779106735 

බැසකෝ පීගලික සක්.ඒ.සජ්.පි සරෝෂාන් කුමාර 0383384999 

බැසකෝ පීගලික ඉන්ද්රජිත් අතුසකෝරල 0777635939 

බැසකෝ පීගලික පි.ආර් අජිත් කුමාර රණතුංග 0772673627 

සමෝටර් සග්රේඩර් රජසේ ෙභාපති  බණ්ඩාරගම ප්රාසීය ය 

ෙභාව 

0382290145 

සච්න්සෂෝ පීගලික එච් සුනිම මයා  0766196051 

සච්න්සෂෝ පීගලික බි. සහේමාම කුමාර මයා මිමලනිය 07723533412 

සච්න්සෂෝ පීගලික ඩි. තිලකරත්න , මිමලනිය 0779020085 

සච්න්සෂෝ පීගලික  ටි.ඩි ගුසන්න්ෙ ්, මිමලනිය 0779424154 

සච්න්සෂෝ පීගලික ආර්.එම් ෙරත් විකුම්සිංහ ,මිමලනිය 0775462317 

සච්න්සෂෝ පීගලික ජි.ඩි සහේන්ඩ්රි මයා,  මිමලනිය 03422445103 

සච්න්සෂෝ පීගලික ටි. විදුර වෙන්  රංගන, මිමලනිය 0725840909 

සච්න්සෂෝ පීගලික එම.ඒ ජනක  පෂ්ප කුමාර  

මිමලනිය 

0775755385 

සච්න්සෂෝ පීගලික ඩබි. තිලාන්  ලහිරු , මිමලනිය 0710483365 

සච්න්සෂෝ පීගලික ඒ. කුමුදු ෙම්පත් සිමවා, මිමලනිය 0724404287 

සච්න්සෂෝ පීගලික ඩබ්.ඒ චාමර දිලුම් කුමාර , 

මිමලනිය 

0775051370 

සච්න්සෂෝ පීගලික ඒ ෂම්මි මධුශංක , මිමලනිය 0766869024 

සච්න්සෂෝ පීගලික එම්. ඒ. රුවන් චාමර සපසර්රා 

,මිමලනිය 

0774942452 

සච්න්සෂෝ පීගලික යු. ගුණවර්ධන රුද්රිගු මයා, 

මිමලනිය 

0752129478 

සච්න්සෂෝ  පීගලික එේ.ඒ චමින්ද සරොෂාන් , මිමලනිය 0752684312 

සච්න්සෂෝ පීගලික ආර්.ඒ නිශාන්  මයා, මිමලනිය 0725386086 

සච්න්සෂෝ පීගලික එමි.ඒ ගුණදාෙ මයා, මිමලනිය 0343347084 

සච්න්සෂෝ පීගලික සක් පියසෙේන මයා, මිමලනිය 0779640673 

සච්න්සෂෝ පීගලික එච් අජිත් මයා, මිමලනිය 0726190302 

බැසකෝ යන්ත්ර රජසේ සමකම්   
ප්රාසීය ය ෙභාව 

0342247477 
0342243236 
0713214157 

බැසකෝ සලෝඩර් 
 
 
 
සමෝටර් සේඩර් 

රජසේ 
 
 
 
රජසේ 

විධායක ඉංජිසන්රු  
පළාත්බද මාර්ග ෙංවර්ධන අධිකාන්ය 
 
විධායක ඉංජිසන්රු  
පළාත්බද මාර්ග ෙංවර්ධන අධිකාන්ය 

0342247399 
 
 
 
0342247399 

සමෝටර් සේඩර්  සමකම්  
ප්රාසීය ය ෙභාව 

0342247477 
0342243236 
0713214157 

බැසකෝ යන්ත්ර පීගලික නිමම රංග 0724085346 
බැසකෝ යන්ත්ර පීගලික මසහේෂි මම්ල 0726053811 
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බැසකෝ යන්ත්ර පීගලික ෙම්පත් චමින්ද 0777753792 

සචන්සෂෝ රජසේ විදුලි අධිකාන්ය  
විදුලි බල මණ්ඩලය 

0342247551 

සචන්සෂෝ රජසේ සමකම්  
ප්රාසීය ය ෙභාව 

0342247477 
0342243236 
0713214157 

සචන්සෂෝ පීගලික එම්.ඒ.බාලසූන්ය 0343305401 

සචන්සෂෝ පීගලික ජී.ඩී.සින්සෙේන 0312244426 

සජනසර්ටර් රජසේ සමකම්   
ප්රාසීය ය ෙභාව 

0342247477 
0342243236 
0713214157 

සජනසර්ටර් පීගලික ආසින් නිහාම ප්රියන්  0723447892 

සජනසර්ටර්  ඒ.ඩී.නන්දසෙේන 0773535872 

වතුර සමෝටර් රජසේ 
 
 
 
 

සමකම්  
ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාලය 

0342243659 

වතුර සමෝටර් රජසේ සමකම්  
ප්රාසීය ය ෙභාව 

0342247477 
0342243236 
0713214157 

වතුර සමෝටර් පීගලික ෙරත් සපසර්රා 0345682064 

වතුර සමෝටර් පීගලික ජී.ඩී.නන්දසෙේන 0773535872 

වතුර ටැං ක රජසේ සමකම්  
ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාලය 

0342243659 
 

වතුර ටැං ක රජසේ සමකම්  
ප්රාසීය ය ෙභාව 

0342247477 
0342243236 
0713214157 

ගලි බවුෙර් රජසේ සමකම්  
ප්රාසීය ය ෙභාව 

0342247477 
0342243236 
0713214157 

ටැක්ටර් රජසේ සමකම්  
ප්රාසීය ය ෙභාව 

0342247477 
0342243236 
0713214157 

ටැක්ටර් රජසේ ෙභාපති  
රබර් පර්සේෂණාය නය  
අගලවත්  

0342247383 
0342247426 

අත් ටැක්ටර් රජසේ ෙභාපති  
රබර් පර්සේෂණාය නය  
අගලවත්  

0342247383 
0342247426 

ටැක්ටර්  රජසේ විධායක ඉංජිසන්රු  
පළාත්බද මාර්ග ෙංවර්ධන අධිකාන්ය 
 

0342247399 
 

අත් ටැක්ටර් පීගලික චමින්ද කුමාර 0776150845 

සමෝටර් සග්රේඩර් රජසේ මදුරාවල ප්රාසීය ය ෙභාව 0342251478 
බැසකෝ රජසේ මදුරාවල ප්රාසීය ය ෙභාව 0342251478 
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බැසකෝ පීගලික සක්.ඒ.ටි දිපාම, මදුරාවල 0777193553 

බැසකෝ පීගලික උපාලි අලුත්සේ, මදුරාවල 0779426297 

සඩෝෙර් පීගලික චන්න උපම, මදුරාවල 0773641944 

බැසකෝ පීගලික 90, ොගල කන්ද, කුඩා උඩුව 
සහොරණ 

0718488181 

බැසකෝ පීගලික ඉන්දික ගුණසෙේකර, 112/බි, කුඹුක, 
සගෝනපල, සහොරණ 

0777678620 

සචන්සෂෝ පීගලික එේ.රාජරත්නම් 077-2606955 

සචන්සෂෝ පීගලික එම්.සක්.ජනක ප්රදිේ මයා 072-6157464 

සජනසර්ටර් රජසේ ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාලය 034-2281612 
වතුර සමෝටර් රජසේ ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාලය 034-2281612 

ජල ටැං ක රජසේ ප්රාසීය ය සමකම් කාර්යාලය 034-2281612 

ජල ටැං ක රජසේ ප්රාසීය ය ෙභාව , සබ්රුවල 0342275405 

වතුර සමෝටර් රජසේ  නගර ෙභාව, සබ්රුවල 0342276375 

    

 

 

කළුතාර දිර්ත්රි්සකය තුල ේහලිේකොටරටර්  යානා ේගොඩ බැර්රවිය හැකි ර්ථාන 

අංකය ප්රාේේීයය ේල්කම් 

ේකොට්ඨාශ්ය 

ර්ථානේේ නම   ( ක්රීඩාංගනය ) ග්රාම නිලධ්ාරි වරම 

1 මතුගම ආනන්ද ශ්රාේත්රාල ක්රිඩාංගනය මතුගම 

2 මතුගම වලදසගදර මහා විදයාල ක්න්ඩාංගනය වලසගදර 

3 මතුගම මීගම මහා විදයාල ක්රිඩාපිටිය මීගම 

4 මතුගම සහොරවල මහා විදයාල ක්රිඩාපිටිය සහොරවල 

5 බණ්ඩාරගම බණ්ඩාරගම ජාතික පාෙම ක්රිඩාපිටිය බණ්ඩාරගම 

6 බණ්ඩාරගම වෑවිට වමත්රි මධය මහා විදයාල ක්රිඩාපිටිය වෑවිට 

7 පානදුර පානදුර නගර ෙභා ක්රිඩා පිටිය පානදුර නගරය 

8 පානදුර ශ්රි සුමංගල විදයාල ක්රිඩාපිටිය  

9 මිමලනිය පරගේස ොට විදයාසලෝක ක්රිඩාපිටිය පරගේස ොට 

10 මිමලනිය මිමලනිය ශ්රි සීවරක්ෂි  විදුහම ක්රිඩාපිටිය මිමලනිය 

11 මිමලනිය  සදොඹසගො සිලර න විදුහම ක්රිඩා පිටිය සදොඹසගොඩ 

12 මිමලනිය සදොඹසගොඩ යුහ කදවුරු  ක්රිඩාපිටිය සදොඹසගොඩ 

13 මිමලනිය පැමසපොල කනිෂ්ට විදුහම ක්රිඩාපිටිය පැමසපොල 

14 අගලවත්  අගලවත්  මිහිදු විදුහම ක්රිඩාංගනය අගලවත්  

15 අගලවත්   මහජන ක්රිඩාංගනය අගලවත්  නගරය 
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16 අගලවත්  උඩසවල ශ්රි ප්රියර න විදුහම ක්රීඩාංගනය උඩසවල 

17 මදුරාවල මාසහේන දකුණ බප බැමලපිටිය  කණිෂ්ඨ 
විදයාල ක්රීඩාංගනය 

මාසහේන දකුණ 

18 මදුරාවල වරකාසගොඩ උතුර මපාසලෝක මහා විදයාල 
ක්රිඩාපිටය 

වරකාසගොඩ උතුර 

19 මදුරාවල සකසෙමසහේනාව අගුරැවාස ොට සපොලිේ 
ේථානය අෙල 

සකසෙමසහේනාව 

20 සහොරණ සහොරණ නගර ෙභා ක්රීඩාංගනය සහොරණ නගරය 

21 සහොරණ  සහොරණ සම්ධංකර මහා විදයාල 
ක්රීඩාංගනය 

සහොරණ නගරය 

22 සහොරණ සහොරණ ශ්රීපාලි මහා විදයාල ක්රීඩාංගනය සහොරණ නගරය 

23 සදොඩංසගිාඩ සදොඩංසගොඩ ක්රිඩාංගනය සදොඩංසගොඩ නගරය 

24 සදොඩංසගොඩ ගමසගොඩ ක්රිඩාංගනය ගමසගොඩ 

25 සබ්රුවල ඊඩ්න් සහෝටලය ඉදින්පිට ක්රිඩාපිටිය,  ා මුරගේා 

26 සබ්රුවල ඩි.එේ සෙේනානායක විදුහසම ක්රිඩාපිටිය ා බ්.ඒා  

27 කළු ර නගර ෙභා ක්රිඩාංගනය කළු්ර 

28 කළු ර වර්නන් ප්රනාන්දු ් ඩාංගනය කළු්ර 

29 කළු ර කළු ර විදයාල  කිරඩාංගකය කළු්ර 

 

 

 

 

අගලවත්තා ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම 

නිලධ්ාරි 

වරම 

මධ්යර්ථාන නම හා 

ලිපිනය 

රැදවිය හැකි 

පුේගල 

කණ්ඩායම් 

රම්බ් ධ් විය යුතු 

පුේගලයා 
රම්බ් ධ්  විය යුතු 

දුරකථන අංකය 

826 ඕමත්  ශ්රී සුභද්රාරාම විහාරය  
ඕමත්  

100 පජය හකුරුසවල 
නාරද හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0713115611 
0723610036 

826 ඒ 
ඇවන්වත්  

කණිටු විදුහල  
ෙඳකාන්කන්ද 

100 විදුහමපති රීටා 
රත්නාව  
ග්රාම නිලධාන් 

0717165981 
0719025521 

826 බී 
ඕමත්  
නැසගනහිර 

කණිටු විදුහල  ඕමත්  
ජනපදය 

100 විදුහමපති  
බී.ඩි.සක්.පී.ෙමර
නායක 
ග්රාම නිලධාන් 

0713495479 
 
0713440800 

 ාවකාලික රැදවුම් මධයෙථ්ාන  සලෙ භාවි ා කලහැ ක  ේථාන 
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827 පිඹුර ප්රජා ශාලාව  පිඹුර 50 එේ.ඒ.කළුආරච්ච 
ග්රාම නිලධාන් 

0775399218 
0788362186 

827 ඒ 
කාන්සකොළ 

සින් ගුණර න කණිටු 
විදුහල  කාන්සකොළ 

200 විදුහමපති 
සක්.වී.සිසිර 
ග්රාම නිලධාන් 

0718884872 
0775964956 

827 බී 
හමඕවිට 

අභිනවාරාම විහාරය  
හමඕවිට 

100 විහාරාධිපති  
ගවරකාන්සේ සුදේසි 
හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0343307548 
 
0711234119 

828 
උඩසවල 

ශ්රී විසුීධාරාමය  
උඩසවල 

100 ලත්පඳුසර් 
ර නවංශ හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342248012 
0713440955 

828 ඒ 
හෑළඹ 

ප්රජා ශාලාව  හෑළඹ 50 සීවිකා ප්රියදර්ශනි 
ග්රාම නිලධාන් 

0343309508 
0717748532 

828 බී 
සගොසරොක්
සගොඩ 

ධර්මාය න පින්සවන  
ලියන්වල 

100 විහාරාධිපති  
යටියන අේෙජී හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342247054 
 
0711872829 

829 
අගලවත්  

මිහිඳු විදුහල  අගලවත්  200 විදුහමපති 
බී.වී.රත්නසින් 
ග්රාම නිලධාන් 

0718110478 
0771351125 

829 ඒ 
කැකුළන්දල 
උතුර 

පතිරාජ පින්සවන  
කැකුළන්දල 

100 විහාරාධිපති  පිඹුසර් 
උදි  හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342247494 
 
0718609941 

829 බී 
කැකුළන්දල 
දකුණ 

පතිරාජ පින්සවන  
කැකුළන්දල 

100 විහාරාධිපති  පිඹුසර් 
උදි  හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342247494 
 
0771351125 

829  ක 
සබ්රගම 

ශ්රී වර්ධනාරාමය  ඉහළ 
කන්ද 

50 විහාරාධිපති 
ග්රාම නිලධාන් 

0342247200 
0783830624 

830 වදුරබ්බ ශ්රී වර්ධනාරාමය  ඉහළ 
කන්ද 

50 විහාරාධිපති 
ග්රාම නිලධාන් 

0342247200 
0770042081 

830 ඒ 
යටියන නැ 

ශ්රී වර්ධනාරාමය විහාරය  
යටියන  

100 විහාරාධිපති  
මගුසර් සෙෝර  හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0713223020 
 
0771969400 

830 බී 
යටියන 
බටහිර 

ශ්රී වර්ධනාරාමය විහාරය  
යටියන  

100 විහාරාධිපති  
මගුසර් සෙෝර  හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342248131 
 
0773280189 

830  ක 
සබෝධිය 
කන්ද 

ප්රජා ශාලාව  සබෝධිය 
කන්ද 

50 ග්රාම නිලධාන් 0713440800 

831 
දාපිළිසගොඩ 

නිසග්රෝධාරාම විහාරය  
දාපිළිසගොඩ 

50 විහාරාධිපති  
දාපිළිසගොඩ 
සුමනධීර හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0711510440 
 
0710923100 

832 
පින්නසගොඩ 

ශ්රී ඉන්ද්රෙරාරාමය  
පින්නසගොඩ 

100 විහාරාධිපති  පූජය 
සබමලන 
සෙෝමාසලෝක හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342248100 
 
0713440955 
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832 ඒ 
මුලටියන 

ශ් රී ඉන්ද්රෙරාරාමය  
පින්නසගොඩ 

100 විහාරාධිපති  පූජය 
සබමලන 
සෙෝමාසලෝක හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342248100 
 
0772488322 

832 බී 
න්මසර්ාාගම 

ප්රජා ශාලාව  
න්මසර්ාාගම 

50 සජ්.ඒ.ඩී. කුලරත්න 
ග්රාම නිලධාන් 

0773995936 
0723610036 

833 
 කතුමසගොඩ 

ගසන්සගොඩැමල පරාණ 
විහාරය   කතුමසගොඩ 

100 විහාරාධිපති  
ඕවිටිගල 
විමලධම්ම හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342244354 
 
0716472371 

833 ඒ 
 කතුමසගොඩ 
දකුණ 

ගසන්සගොඩැමල පරාණ 
විහාරය   කතුමසගොඩ 

100 විහාරාධිපති  
ඕවිටිගල 
විමලධම්ම හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342244354 
 
0788163754 

844 
රත්මසම 

කණිටු විදුහල  රත්මසම 150 දදුහමපති තුෂාර 
විසජ්සින් 
ග්රාම නිලධාන් 

0718059315 
0717721288 

844 බී 
රත්මසම 
නැ 

 ඹකාන් විහාරය  
රත්මසම 

100 විහාරාධිපති  
සර්ව  හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0767499819 
0772262823 

844  ක 
සපොමගම්ප
ල නැ 

ප්රාසීය ය ෙභා 
සගොඩනැකාමල  
සපොමගම්පල 

100 සමකම්  ප්රාසීය ය 
ෙභාව 
 
ග්රාම නිලධාන් 

0342243236 
 
0779867607 

844 ඩී 
සපොමගම්ප
ල 

විරමය ලා පින්සවන  
සපොමගම්පල 

75 විහාරාධිපති  පූජය 
කවයන්කුලසම් 
විපේසි හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0712312657 
 
0717721288 

845 කුරුපිට ප්රියදර්ශනාරාමය  
කුරුපිට 

100 විහාරාධිපති  පූජය 
යකුපිටිසේ 
සෙෝමාරාම හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0344902306 
 
0712753345 

845 ඒ 
හරන්කහප
  

සීවකාන්  කලනාථ 
විහාරය  හරන්කහප  

100 විහාරාධිපති  පූජය 
කුරුපිට  කව  හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0343307565 
 
0715625282 

846 
සකවිටියාග
ල 

සකවිටියාගල මහ 
විදුහල  සකවිටියාගල 

100 විදුහමපති සුනිම 
ජයවර්ධන 
ග්රාම නිලධාන් 

0783663600 
0715625282 

846 ඒ 
දියපත්තුගම 

ශ්රී සුදර්මාරාම විහාරය  
දියපත්තුගම 

100 විහාරාධිපති  පූජය 
සකවිටියාගල 
ජිනසින්  හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0342245502 
 
0712753345 

846 බී 
සකවිටියාග
ල උ 

සකවිටියාගල විදුහල  
සකවිටියාගල 

100 විදුහමපති සුනිම 
ජයවර්ධන 
ග්රාම නිලධාන් 

0783663600 
0772262823 

847 
මහකළුපහ

සෙේලකලාරාමය  
මහකළුපහන 

100 විහාරාධිපති  පූජය 
මාවිට ඥාණර න 

0779478170 
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න හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0783945205 

847 ඒ කුඩා 
කළුපහන 

සෙේලකලාරාමය  
මහකළුපහන 

100 විහාරාධිපති  පූජය 
මාවිට ඥාණර න 
හිමි 
ග්රාම නිලධාන් 

0779478170 
 
0717642829 

මදුරාවල ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරි 

වරම 

මධ්යර්ථාන නම හා 

ලිපිනය 

රැදවිය හැකි 

පුේගල 

කණ්ඩායම් 

රම්බ් ධ් විය යුතු 

පුේගලයා 
රම්බ් ධ්  විය යුතු 

දුරකථන අංකය 

633 ඒ 
කනන්විල 

ශ්රී මහා විහාරය ධර්ම 
ශාලාව 

100 විහාරාධිපති  0344922402 

633 
සදරවත්  

සදරවත්  කනිටු 
විදුහල 

200 විදුහමපති 0714455367 

635 ඒ 
මදුරාවල 
බටහිර 

මදුරාවල මහා විදයාලය 300 විදුහමපති   
 

0711437531 

635 මදුරාවල 
නැසගනහිර 

සගොවිජන සෙේවා 
මධයේථානය 

15 සගොවිජන 
ෙංවර්ධන  
නිලධාන් 

0344923488 

811 ඒ පහල 
කරන්නාසගො
ඩ 

ශ්රි පනයාරාම මහා 
විහාරය 

50 විහාරාධිපති 0343302420 

816 
වරකාසගොඩ 
දකුණ 

ශ්රි කන්නන්ගරාරාමය  
උසඩෝවිට 

25 විහාරාධිපති   
 

0712349309 

 සදමළ විදයාලය කා 
 කයනකන්ද 

150 විදුහමපති 0774984484 

815 සි 
ඉහලසගොඩ 

නාහමල ශ්රි 
සුමංගලාරාමය 

100 විහාරාධිපති  

 කා  කයනකන්ද සනො:05 
සපර පාෙල 

30 සුභොධක නිළධාන් 0717020112 

636 කුඩා 
යාල 

අම්පිටිගල  ශ්රි 
සුමංගලාරාමය 

150 විහාරාධිපති 0342251465 

815 ඒ 
කටුසහේන 

ප්රජා ශාලාව කටුසහේන 40 ග්රාම නිලධාන් 0714230079 

650 ඒ 
එළවැමල 

මංගල සින්පර 
විහාරේථානය 

75 
විහාරාධිපති  
 

0719239447 

633 බි 
වමපිට 

ප්රජා ශාලාව 
පින්නසකොලසහේන 

100   
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පාලි් දුවර  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි. වෙම 
මධයේථාන නම හා 
ලිපිනය 

රැඳවිය හැ ක 
පීගලයින් 
ගණන 

ෙම්බන්ධ විය යුතු 
පීගලයා 

ෙම්බන්ධ විය යුතු 
දුරකධන අංක 

840   B 
අීදරසගොඩ      

ශ්රී ධර්මාරාම 

විහාරේථානය,අීදරසගො
ඩ 

75 පූජය හීසලෝගම 
ධම්මර න හිමි 

343345430 

839  
බදුරලිය 

බදුරලිය කණිටු 

විදුහල,බදුරලිය 
150 

විදුහමපති 
343947974 

835   B 
ලත්පදුර  නැ 

පඤ්ඤාසෙේන 
විහාරේථානය,ඉළුක්ප (
විසුීදාරාමය) 

70 පූජය ඕමත්සත් 
පඤ්ඤසින් හිමි 

343944433 

837  A  
මිදලන 
බටහිර 

ශ්රී ගංගාරාම 

විහාරේථානය,මිදලන 

125 
පූජය  
සබෝගහවත්සත් 
සෙෝමිේෙර හිමි 

718916378 

835   A 
ඉළුක්ප  

ගංගාරාම 
විහාරේථානය,ඉළුක්ප  

35 
පූජය කඩිගමුසද 
අම්රුීද හිමි 

343944433 

835   C 
මාරගහසදනි
ය 

මහින්දාරාම 
විහාරේථානය,මාරගහ
සදනිය 

75 පූජය සබෝධිමමකඩ 
සුමනර න හිමි 

0342241478 
0718132327 

834   A 
සබමලන  
නැ 

සබමලන මහා 
විදයාලය,සබමලන 

40 
විදුහමපති 

343338170 

836 
පැළැද             

පැළෑද රජමහා 

විහාරේථානය,පැළෑද 
340 

පූජය සීවමුමසම 
කලයාණවංශ හිමි 

342245899 

836   F 
ගලහිටිය          

අේවැලිය සදමළ 
කණිෂ්ට 

විදයාලය,ගලහිටිය 
180 

විදුහමපති 
779469677 

836   E 
පැළැද  
බටහිර  

වීදියබණ්ඩාර ශ්රී 
මංගලාරාමය - 

මාසහේන,පැළෑද 

70 පූජය සබ්රුවල 
රාහුල හිමි 

342245937 

834   D 
යකුපිටිය 

යකුපිටිය කණිෂ්ට 

විදයාලය,යකුපිටිය 
45 

විදුහමපති 
342952950 

836   C 
කපසගදර         

ඕමත්සත් විහාරෙථ්ානය 

80 පූජය ඕමත්සත් 
විමලධම්ම හිමි 

343944433 

839   D 
මගුර  
නැසගනහිර 

මගුර ශ්රී ගංගාරාම 

විහාරේථානය,මගුර- 
බදුරලිය 

70 
පූජය තිනියාවල 
ර නසජෝති හිමි 

342244162 
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ේහොරණ  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රා.නි. වෙම 
මධයේථාන නම හා 
ලිපිනය 

රැඳවිය 
හැ ක 

පීගලයින් 
ගණන 

ෙම්බන්ධ විය යුතු 
පීගලයා 

ෙම්බන්ධ විය යුතු 
දුරකධන අංක 

පලන්සනොරුව 
ශ් න් විජයසුන්දාරාමය, 
පසලොන්නරැව විදයාලය 

100 

    සක්එමඑේඩී 
කරදාන මයා 
 
 

0718002748 

සකෝරලඉම සෙොයිො විදයාලය 
සකොරලඉම,  සගෝනපල 

80 බීඒ ඉසනෝකා 
ප්රියදර්ශනි 

0721465451 

ඔලසබොඩුව ද ශ්රි ජයවර්ධනාරාමය 100 එච්ඩීඒයු සින්වර්ධන  0779350871 
ඔලසබොඩුව 
නැ 

ඔල සබොඩුව මයා 
විදයාලය 60 

සක්එමසජ් මදුෂානි 
මිය 0713424721 

ඔලසබොඩුව 
බටහිර 

මිහිදු 
විහාරේථානය,සගෝනපල 
හංදිය 

70 
යුඩී රමයල ා මිය 

0728757156 

වැමලමිමල 
විදියසගොඩ 
විහාරේථානය, 
සගොඩිගමුව, නැසගනහිර 

60 ඒඑේ වන්නිආරච්ච 
මිය 

0728236749 

 
සගොඩිගමුව 
නැ 
 

විදියසගොඩ විදයාලය 
 

90 

සජ්ඒපී සටක්ලා මිය 

0717139838 

හාලපිටිය 
විදියසගොඩ 
විහාරේථානය 

70 
යුඑේ 
පත්තුසදආරච්ච 
මිය 

0770612878 

කුඹුක නැ කුඹුක විදයාලය 80 
ඊවීඑම මං මලා 
මදුෂානි 

0774908728 

කුඹුක ද පරාණ ශ්රි මහා විහාරය 80 සජ්සක්ඩීඑෙ ්ගයනා 0778718933 

කුඹුක උ සුදර්මාරාමය හමුදා 
පහුණු මධයේථානය 

60 සක්සක්සක් 
වීර සකෝන් මිය 

0775276144 

කසන්විල 
ජනෙරණ ෙමෘීධි 
ශාලාව 

20 
පීඊ ක සපසර්රා මිය 0719737182 

සපොකුණුවි
ට ශ්රී විනයාලංකාරාමය 

70 
ඩීඑම්එම  භාේියා 
 ලසෙේන 

0713424868 

කළුපහන  කත්සින්සමවන් රජමහා 
විහාරය, සපොකුණුවිට 

60 
අයිඑම් දෙනායක  

0712016675 

අරමනාසගොම
ල 

සම්ධංකර  මධයමහා 
විදයාලය 

70 
සක් සප්රේමලාම 
සපසර්රා 

0772185384 

වැරැමලසහේන සබෝධිරුක්ාාරාමය , 
වැරැමලසහේන 

50 එේඒඑම්පී 
ෙමරතුංග 

0777813422 

මිමන 
ශ්රි නන්දාරාමය, 
කන්දසහේන 

50 
හිරුණි ෙන්මපනී 
අ සබ්සෙේකර  

0713424864 
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බටුවිට ද 
 ශ්රි සුදර්මාරාමය 

60 
සක්වයිඑම් ෙභසිංහ 
මිය 

0783627441 

කහටපිටිය 
ශ්රි සුසන්ත්රාරාමය 

40 
ඩීඑම රමණී 
අසබ්සිංහ 0772323316 

කනන්විල උ 
කන්සද විහාරය 

50 
ඩීඑම්සක් 
දිොනායක මිය 0778374180 

පන්නිල 
කහටපිටිය ශ්රි 
සුසන්ත්රාරාමය 

60 
ඩීඑමපී ෙමන්  
මයා 

0773719629 

කනන්විල ද කබමසගොඩ විදයාලය 50 ටීඑේ ෙදුන්ම  0712461172 

 ලගල උ ධර්මවර්ධනාරාමය 
 ලගල කනිටු විදුහල 

30 
එම්එන් ප්රබාදි මිය 

0711789044 

 ලගල ද  ලගල ප්රජා ශාලාව 15 වී ක කුමුදුනී  0772856972 

 ලගල බ පින්නසකොල වත්  ක.වි 50 පීඒ සුමිත් ජයලත් 0771042000 

 ලගල නැ සමොරගහසහේන විහාරය 50 ඒඑේ මදුවන්ති මිය 0782428182 

උතුරු උඩුව 
උතුරු උඩුව ප්රජා ශාලාව 

20 
ඩබ්ඩී ආර්එම 
වීදුවසේ මයා 

0776289170 

මහ උඩුව 
මහ උඩුව පන්ෙල 

50 
වයිජීඑේ 
විසජ්කුමාර මයා 

0714427930 

කුඩා උඩුව 
සබෝධිමලු විහාරය 

60 
ඩී ඈපාසිංහ මයා 

0718151978 

සහොරණ උ 
විදයාර  විදයා පිටඨය 

100 
ජීඩී ෙම්පත් 0778248817 

සහොරණ ද 
ශ්රිපාලි විී යාලය  
රාජ කරය විදයාලය 
සදොන් සේද්රික් විදයලාය 

300 එච්එන්ආර් 
කරුණාතිලක  

0774920878 

සහොරණ නැ 
ශ්රිපාලි විදයාලය 

100 
එච්එම්ආර් 
කරුණාතිලක 0774920878 

වැවල බ  ක්ෂිලා විදයාලය 
 ක්ෂිකා ක.වි 

150 
එච්ඒටී රංජිත් මයා  

0775495590 

වෑවල නැ 
ඉසිප නාරාමය 

100 
වයිඑේඑච්පීටී  
ඉන්ද්රසිංහ මයා 0776251890 

මුණගම බ 
ශ්රි සබෝධිරුක්කාරාමය 

80 
 කඑම ලියනසේ 
මයා 

0729610591 

ඕවිටියාගල 
සුධර්මාරාමය 

70 
එම්ඩී ක සක් 
සහේමචන්ද්ර මයා 

0772411800 

දික්සහේනගම 
ප්රජාපති බාලිකා වි 

60 
එේඩිඑමඑේ 
කරුණාරත්න මයා 0713424797 

මුණගම නැ 
ශ්රි සීවිනදනාරාමය 

50 
 කඑේ ලියනසේ 
මයා 

0729610591 

මිසදමලමුල
සහන ගංගාරාමය 

50 
සක්ජීපී සුන්යසෙේන 
මයා 0772610828 

ගුරුසගොඩ ශ්රි වාචේෙරාරාමය 60 එේ කුලසුන්ය මිය 0777495999 
 



281 
 

ේදොඩ් ේගොඩ ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම නිලධ්ාරි 

වරම 

රම්බ් ධ් විය යුතු 

පුේගලයා 

රැදවිය හැකි 

පුේගල යි්  
මධ්යර්ථාන නම රම්බ් ධ්  විය යුතු 

දුරකථන අංකය 

719 
සකොසහොලාන 
දකුණ  

එම්.එච්.ටි.එන්.සප්රේමති
ලක මිය 

650 සකොසහොලාන 
පන්ෙල 

071-2937891 

719 ඒ 
අධිකාන්සගොඩ 

ඩබ්.ඒ.ටී. ක.සෙෝමරත්
න මයා 

800 ශ්රි මහින්දාරාමය 071-5443778 

719 බි  
සකොසහොලාන 
උතුර  

ඩි.මධුකා හංොනි මිය 
650 සකොසහොලාන 

පන්ෙල 
071-6092925 

720 උක්වත්  
එම්.එම.ඩී.සුදත් 
ධම්මික මයා 

112 උක්වත්  පන්ෙල 071-3012262 

721 
සබොසලොේෙග
ම 

පි.ඩී.ඒෙ.්නිසරෝෂිණි 
මිය 

2200 සබොසලොේෙගම 
පන්ෙල 

071-5484424 

722 සෙේරුපිට 
බටහිර  

 නිර්මලා අමාලි 
පතිරසේ 

50 සෙේරුපිට පන්ෙල 077-2491442 

722 ඒ 
සෙේරුපිට 
නැසගනහිර 

සජ්.ඩී.එේ.ජයලත් මිය 
475 සිවිම ආරක්ෂක 

කඳවුර 
072-2931473 

724 ඒ 
ගමසගොඩ 
බටහිර 

වයි.වි.සි.මධුවන්ති 
75 ගමසගොඩ පන්ෙල 071-6267599 

726 
සරමුණසගොඩ 
දකුණ  

සජ්.එච්.බුීධිමා 
උදයානි මිය 

60 සෙේවා පියෙ 071-5201083 

 
726 ඒ 
සරමුණසගොඩ 
උතුර 
 

එච්.සක්.ජි.වීරතුංග  
මිය 

 
850 

 
සබොසලොේෙගම 
පාෙල/සෙේවා පියෙ 

 
077-9009567 

728 ඒ 
සබෝඹුවල 
උතුර 
නැසගනහිර 

එම්.ඩී.එෙ.්එේ. 
ආන්යනන්ද මිය 

350 මුනින්දාරාමය 072-3622384 

728  ක 
සබෝඹුවල 
උතුර බටහිර 

එම්.ඒ.එෙ.්ද සිමවා 
මිය 

125 ප්රජා ශාලාව 071-6466033 

800 බී 
ෙපගහවත්  

සජ්.නිෂාරා මධුෂානි 
මිය 

450 පිචචමම ෙැනැසුම 
විහාරය 

077-8332004 

801 ඒ වඩුගම  
සක්.සක්.ඩබි.එේ.දිසන්
ෂා මිය 

55 වඩුගම පන්ෙල 077-3385753 

800 ඩි 
බටහිර/සදො/උ 

සක්.ජි.රවින්ද්ර මයා 
110 සකත් ාරාමය 

පන්ෙල 
076-8457105 
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807 නෑබඩ  සක්.ඒ.ඩි.ජයන්  මයා 
750 නෑබඩ මහා 

විදයාලය 
072-2612630 

807 ඒ ඉහළ 
නෑබඩ 

වී.එම්.මුණසිංහ මයා 45 ප්රජා ශාලාව 077-1150424 

807 බී පහල 
නෑබඩ 

ආර්.ඉන්ද්රානි මිය 250 ශ්රි විජයාරාමය 071-4042766 

807 ඩී 
සවමල  

එේ.ඒ.රවීන්ද්ර මයා  
100 ප්රජා ශාලාව 072-8582584 

807 ඊ 
වත් සහේන 

සක්.සක්.ඩි.ෙමන් 
කුමාර  මයා 

450 සවමල  පාෙල 071-3284101 

808 තුඩුගල 
බටහිර 

අයි.සුසින් ප්රියංකර මයා 170 සෙේවා පියෙ 077-7740374 

808 ඒ තුඩුගල 
නැසගනහිර 

එේ.ඒ.රවින්ද්ර මයා 550 ප්රජා ශාලාව/ශ්රි 
බුීධරක්ති ාරාමය 

072-8582584 

809 ඒ 
ස බුවන  
බටහිර 

ජි.ඩි.චතුන්කා මිය 
1250 ස බුවන පාෙල 071-7583174 

809 ස බුවන 
නැසගනහිර 

සක්.වි.ඒ. ක.කරවිට 
මයා 
 

1250 ස බුවන පාෙල 077-2154157 

810 
පැලපිටියාසගො
ඩ 

බී.ලලිත් විපලනාත් 
මයා 

425 පැලපිටියාසගොඩ 
පන්ෙල 

071-8582583 

810 ඒ 
පැලපිටියාසගො
ඩ  

සක්.පි.චන්ද්රිකා මිය 

110 පැලපිටියාසගොඩ 
පන්ෙල 

077-7077365 

මිල්ලනිය  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම 

නිලධ්ාරි 

වරම 

මධ්යර්ථාන නම රැදවිය හැකි 

පුේගල යි්  
රම්බ් ධ් විය යුතු 

පුේගලයා   
රම්බ් ධ්  විය යුතු 

දුරකථන අංකය 

උඩුවර බ  
උඩුවර කණිෂ්ට විදුහල 
උඩුවර  විහාරේථානය 
උඩුවර , අගුරුවාස ොට 

192 බි.ජි . රොකා 
දමයන්ති මිය 

0718192795 

උඩුවර නැ 

උක්කමල 
විහාරේථානය, 
නිදචැටැමවත් , 
සරෝහල 

175 යු.එම.ඩි ෙංජිව 0713912433 

උඩුවර ද 
දැමලිවල 
විහාරේථානය, උඩුවර 
පාෙල 

325 බි.ඩි රසිකා 
දමයන්ති 

0718192795 
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පා කඩ 
පා කඩ විහාරේථානය, 
පා කඩ විදුහල 

180 උදානි සප සර්රා 0728584826 

සදමසගොඩ 
සදමසගොඩ ප්රජාශාලාව, 
අගුරුවාස ොට 

58 යු.එම.ඩි ෙංජිව 0713912433 

මහදුරුපිටිය 
පා කඩ විහාරේථානය 
ගමපා  

150 සක්.එෙ.්සක්. 
සපසර්රා 
 

0711805884 

යටවර උ / 
යටවර ද 

යටවර විහාරෙථ්ානය, 
යටවර , කළු ර දකුණ 

165 සක්.එෙ.්සක්. 
සපසර්රා 
 

0711805884 

සබ්ගමුව 
 ලහිටිය 

සබ්ගමුව විහාරේථානය 
/ සබ්ගමුව ප්රජා ශාලාව/ 
 ලහිටිය විහාරය/ 
 ලහිටිය පාෙල කළු ර 
ද 

150 ඩි.එම.ඩි ආනන්ද 07726641852 

පනාසගොඩ 
පනාසගොඩ 
විහාරේථානය 

125 පි.ඩි.ඩබ්. චතුරංගනි 0715151247 

ගමපා  නැ 
 

ගමපා  පාෙල/ ගමපා  
සරෝහල 

225 එච්.ඒ නදිශා මාලති 0712304775 

ගමපා  බ ගමපා  විහාරේථානය 
105 බි.ඩි.ඩි.එෙ ්

ධර්මපාල 
0717031820 

පන්සින්පර 
මුඩගමුව විහාරේථානය 
පන්සින්පර ගමපා  

125 එේ.ආර් .ගුණරත්න 0776010216 

මුමකඩකන්
ද 

මුමකඩකන්ද 
විහාරේථානය, 
බටසගොඩ. ගමපා  
 
 
 
 
 
 

120 පි.එේ.එම 
ජයතිලක 

0714154242 
 
 
 

මතුගම  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 
ග්රාම 

නිලධ්ාරි 

වරම 

මධ්යර්ථාන නම රැදවිය හැකි 

පුේගල යි්  
රම්බ් ධ් විය යුතු 

පුේගලයා   
රම්බ් ධ්  විය යුතු 

දුරකථන අංකය 

සබොන්දුපිටි
ය 

සබොන්දුපිටිය ක්රිඩාපිටිය 
150  0757282186 

 මගේසගො
ඩ 

සිහිලැම ැන්න 1 අදියර   
ශ්රි දිපාරාම 
විහාරේථානය 

75 විහාරාධිපති 0778048128 

ඉදිගේතුඩුව සින්නන්දනාරාම විහාරය 85 විහාරාධිපති 0342290848 

වලසගදර ද 
සිකාති සපර පාෙල /ප්රජා 
ශාලාව 

30 සපරපාෙම පාලිකා 0777716785 

වලසගදර උ 
ශ්රි නිවාෙ ප්රාථමික 
විදයාලය 

300 විදුහමපති 0728584726 



284 
 

ගමමත්   වලසගදර මහා විදයාලය 
400 විදුහමපති 

 
0714494392 

සහේසන්පිට ශ්රි වශලාරාමය 
120 විහාරාධිපති 

 
0342272131 

මීගම මීගම ක.වි 275 විදුහමපති 0714436769 

වැලිපැන්න 
නැ/ද 

මේජිද්රින් ම්ර්  මම්මා 
පමලිය 

130 මදලවි තුමා 0775207558 

වැලිපැන්න 
නැ/උ 

මේජිද්රින් න.බවි  මම්මා 
පමලිය 
 

100 මදලවි තුමා 0775206360 

මඩවල ශ්රි සුධර්මාරාමය 85 විහාරාධිපති 0342243799 

සහොරවල නසවෝදයා පාෙල 350 විදුහමපති 0712743486 

සහොරවල උ නසවෝදයා පාෙල 350 විදුහමපති 0712743486 

සහොරවල 
නැ 

වශලසෙේචරාරාමය 
100 විහාරාධිපති 0755155240 

සහොරවල බ කටුආලසගොඩ ක.වි 300 විදුහමපති 0342249460 

ඕවිටිගල ශ්රි සුනන්දාරාමය 120 විහාරාධිපති 0342247106 

 

ේේු වල  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම 

නිලධ්ාරි 

වරම 

මධ්යර්ථාන නම රැදවිය හැකි 

පුේගල යි්  
රම්බ් ධ් විය යුතු 

පුේගලයා   
රම්බ් ධ්  විය යුතු 

දුරකථන අංකය 

762ඒ 
කළුවාසමෝද
ර 

කන්සී විහාරය 
අළුත්ගම 

2000 විහාරාධිකාන් පජය 
සකොක්කාවිට විමල 
හිමි 

0342274369 

753 ඒ 
සහට්ටියාක
න්ද 

අභිනවාරාමය, සබ්රුවල 
1500 හැඩිගමසම විමල 

හිමි 
0714426506 

749 
කන්කානම්
සගොඩ 

මංගල පින්සවන, 
සබ්රුවල 

2000 පන්සවණාධිපති 
පින්නවල, ෙංඝ 
සුමනහිමි 

0342276703 

740 ඒ 
සපොතුවිල 
බටහිර 

ෙමනකන්ද පරාණ 
විහාරය, සගෝමරකන්ද 
පයාගල 

1000 විහාරාධිපති, 
වත් ල අමරවංශ 
හිමි 

0342226117 

733 
මසමසගොඩ 

ශ්රි පෂ්පාරාමය, 
මසමසගොඩ 

1500 මා ේා ගුඩ 
නන්දහිමි 

0342222773 
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බණ්ඩාරගම  ප්රාේේීයය ේල්කම් ේකොට්ඨාශ්ය 

ග්රාම 

නිලධ්ාරි 

වරම 

මධ්යර්ථාන නම රැදවිය හැකි 

පුේගල යි්  
රම්බ් ධ් විය යුතු 

පුේගලයා   
රම්බ් ධ්  විය යුතු 

දුරකථන අංකය 

656 රයිගම 
ද 

පහ වත්  පෂ්පාරාම 
විහාරය 

500 විහාරාධිපති 0382290509 

657 ඒ 
සකොළමැදින්
ය 

සකොළමැදින්ය පරාණ 
රජමහා විහාරය 

700 විහාරාධිපති 0718425425 

658 
 කම්මන්තුඩා
ව 

සුමනසජෝති කණිෂ්ට 
විදයාලය 

1000 විදුහමපති 0718015052 

659  
අටලුගම නැ Give life home 

200  පාලක 0382291808 

661 ඒ 
සකො ලාව
ල 

සකො ලාවල රජමහා 
විහාරය 

600 විහාරාධිපති 0382290935 

664 විදාගම 
නැසගනහිර 
 

සදමගේවත්  ශ්ර 
විසුීධාරාම ය විදාගම 

1100 විහාරාධිපති 0382290870 

666 ඒ 
කඹුරුසගොඩ 
බ 

කඹුරැසගොඩ ක.වි 
1000 විදුහමපති 0718021555 

667 ඒ 
සර්රුකාන 

ශ්රි වර්ධනාරාමය 
සර්රුකාන 

450 විහාරාධිපති 0382292100 

669 
 කසදමපිටිය 
බ 

 ශ්රි සච්තියාරාම විහාරය 
1200 විහාරාධිපති 0382290556 

669 සි 
සෙේනපර 
 

 ශ්රි පනයවර්ධනාරාමය 
750 විහාරාධිපති 0382290557 

678 
මහඅරුක්
සගොඩ 
 

 ශ්රි ඉන්ද්රොරරාම විහාරය 

800 විහාරාධිපති 0716386045 

678 සි කුඩා 
අරුක්සගොඩ 
 

ශ්රි මසහේනදුිාරාම 
අරුක්සගොඩ 

600 විහාරාධිපති 0773122650 

688 ඒ 
පිංවල 
නැසගනහිර 
 

පිංවල 
පාඨලිරුක්ාාරාමය 

350 විහාරාධිපති 0778851864 

688 බි 
වදුරාමුමල 
 

 ශ්රි පසනයෝදයාරාම 
විහාරය 

475 විහාරාධිපති 0382236012 
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690 මහවිල 
 

 මහවිල කණිෂ්ඨ 
විදයාලය 

1200 විදුහමපති 0382236046 

690 ඒ 
මාදුපිටිය 
 

සින්ගසන්කාරාම විහාරය 
750 විහාරාධිපති 0382251003 

691 ඒ 
අළුසබෝමුම
ල 
 

ශ්රි සුදර්ශනාරාමය  

600 විහාරාධිපති 0382234512 

694 
පමුණුගම 

ශ්රි සබෝධිරුක්ාාරාම 
විහාරය 

450 විහාරාධිපති 0382233491 

694 බි 
දිගනතුඩුව 
 

ග්රාම නිළදාන් කාර්යාලය 
75 ග්රාම නිළධාන් 0717658582 

695 ඒ 
මහවත්  
 

සින් වජිරාරාමය 
125 විහාරාධිපති 0382238158 

 
තාාවකාලික රැඳුරම් මධ්යර්ථාන ේලර භ්ාවිතාා කළ හැකි ර්ථාන පාලි් දුවර 

ග්රා.නි. වරම 
මධ්යර්ථාන නම හා 

ලිපිනය 

රැඳවිය හැකි 
පුේගලයි්  

ගණන 
රම්බ් ධ් විය යුතු 
පුේගලයා 

රම්බ් ධ් විය යුතු 
දුරකධ්න අංක 

840   B 
අීදරසගොඩ      

ශ්රී ධර්මාරාම 

විහාරේථානය,අීදර
සගොඩ 75 

පූජය හීසලෝගම 
ධම්මර න හිමි 343345430 

839  
බදුරලිය 

බදුරලිය කණිටු 

විදුහල,බදුරලිය 150 විදුහමපති 343947974 

835   B 
ලත්පදුර  
නැ 

පඤ්ඤාසෙේන 
විහාරේථානය,ඉළුක්ප 
(විසුීදාරාමය 70 

පූජය ඕමත්සත් 
පඤ්ඤසින් හිමි 343944433 

837  A  
මිදලන 
බටහිර 

ශ්රී ගංගාරාම 

විහාරේථානය,මිදලන 125 

පූජය  
සබෝගහවත්සත් 
සෙෝමිේෙර හිමි 718916378 

835   A 
ඉළුක්ප  

ගංගාරාම 
විහාරේථානය,ඉළුක්ප  35 

පූජය කඩිගමුසද 
අම්රුීද හිමි 343944433 

835   C 
මාරගහසද
නිය 

මහින්දාරාම 
විහාරේථානය,මාරගහ
සදනිය 75 

පූජය සබෝධිමමකඩ 
සුමනර න හිමි 

0342241478/071
8132327 

834   A 
සබමලන  
නැ 

සබමලන මහා 
විදයාලය,සබමලන 40 විදුහමපති 343338170 

836 
පැළැද             

පැළෑද රජමහා 

විහාරේථානය,පැළෑද 340 
පූජය සීවමුමසම 
කලයාණවංශ හිමි 342245899 

836   F 
ගලහිටිය          

අේවැලිය සදමළ 
කණිෂ්ට 

විදයාලය,ගලහිටිය 180 විදුහමපති 779469677 
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836   E 
පැළැද  
බටහිර  

වීදියබණ්ඩාර ශ්රී 
මංගලාරාමය - 

මාසහේන,පැළෑද 70 
පූජය සබ්රුවල 
රාහුල හිමි 342245937 

834   D 
යකුපිටිය 

යකුපිටිය කණිෂ්ට 

විදයාලය,යකුපිටිය 45 විදුහමපති 342952950 
836   C 

කපසගදර         

 
80 

පූජය ඕමත්සත් 
විමලධම්ම හිමි 343944433 

839   D 
මගුර  
නැසගනහිර 

මගුර ශ්රී ගංගාරාම 

විහාරේථානය,මගුර- 
බදුරලිය 70 

පූජය තිනියාවල 
ර නසජෝති හිමි 342244162 

 

තාාවකාලික රැදුරම් මධ්යර්ථාන කළුතාර 

ග්රානි වරම මධ්යර්ථානේේ නම රැඳවිය හැකි 
පුේගලයි්  

ගණන 

රම්බ් ධ්වියයුතු 

පුේගලයා 

දුරකථන අංකය 

700 මැේටිය මැේටිය විහාරය 100 ග්රාම නිළධාන් 0719606247 

කුඩාසගෝනදුව උත් ර සච්තියාරම 
විහාරය 

310 ග්රාම නිළධාන් 0716395671 

මැලැගම උ මැලැගම විහාරය 30 ග්රාම නිළධාන් 0728473490 

මාවල ද වජි රසකොත් විහාරය 
සකොසරොේදුව 

200 ග්රාම නිළධාන් 0776504411 

සපොසහොීදරමුමල මණිගර්ජනාරාම 
විහාරය 

90 ග්රාම නිළධාන් 0728669344 

සපොතුපිටිය නැ වාලුකාරාම විහාරය 35 ග්රාම නිළධාන් 0718135046 

සපොතුපිටිය උ සපොතුපිටිය ම.වි 600 ග්රාම නිළධාන් 0382295043 

කුඩා වේකඩුව බ ශ්රි සුසබෝති විදයාලය 500 ග්රාම නිළධාන් 0717681182 
පනාපිටිය  උ වෘත්තිය පහුණු ම 300 ග්රාම නිළධාන් 0776730506 

පරදුව ඉන්ද්රසජෝතියාරාමය 440 ග්රාම නිළධාන් 0779303822 

සදොඩන්මුමල දියගම මහා විදයාලය 150 ග්රාම නිළධාන් 0719058750 

මහවේකඩුව  ාලරුක්කාරාමය 90 ග්රාම නිළධාන් 0713430773 

 

තාාවකාලික රැදුරම් මධ්යර්ථාන පානදුර 

ග්රානි වරම මධ්යර්ථානේේ නම රැඳවිය හැකි 

පුේගලයි්  

ගණන 

රම්බ් ධ්වියයුතු 

පුේගලයා 

දුරකථන අංකය 

පමලියමුමල ශ්රි නිවාොරාම විහාරය 150 ග්රාම නිළධාන් 0713005579 

කළුදෑවල ජයවර්ධනාරාමය 350 ග්රාම නිළධාන් 0718678076 

දිබ්බැීද ගුණවර්ධන විදුහල 600 ග්රාම නිළධාන් 0713682203 

වෑකඩ බටහිර බැන්ඩිය පන්ෙල 375 ග්රාම නිළධාන් 0712855073 

ස ොටවත්  ස ොටවත්  මුේලිම් 
පමලිය 

200 ග්රාම නිළධාන් 0717986767 

සදරවත්  ශ්රි ෙීධර්මාරාම විහාරය 700 ග්රාම නිළධාන් 0778239494 
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බටහිර 
මාලමුමල 

ෙමාජ ෙත්කාර  
මධයේථානය 

100 ග්රාම නිළධාන් 0718087241 

පමලියමංකඩ දළදාවත්  විහාරය 560 ග්රාම නිළධාන් 0715860156 

පංචසදනිය කුරුේපමුමල පරාරම 
විදුහල 

800 ග්රාම නිළධාන් 0776278254 

කුරුේපමුමල ශ්රි සුභද්රාරාම විහාරය 200 ග්රාම නිළධාන් 0714393472 

සහොසර්තුඩුව ගංගාරාම විහාරය 300 ග්රාම නිළධාන් 0714445403 

නමලුරුව ගමවැටිසමෝදර විහාරය 420 ග්රාම නිළධාන් 0716606019 

මහ වාීදුව ෙමුද්රාරාම විහාරය 350 ග්රාම නිළධාන් 
 

 

0772224218 

 

තාාවකාලික රැදුරම් මධ්යර්ථාන බුලත්සිංහල 

ග්රානි වරම මධ්යර්ථානේේ නම රැඳවිය හැකි 

පුේගලයි්  

ගණන 

රම්බ් ධ්වියයුතු 

පුේගලයා 

දුරකථන අංකය 

පහල නාරගල ශ්රි සුමනාරාමය 150 ග්රාම නිළධාන් 0345672508 

සගොවින්න උ ර්ශී සුදර්ශනාරාමය 350 ග්රාම නිළධාන් 0776025666 

පහල කුඩලිගම කුඩලිගම විදුහල 600 ග්රාම නිළධාන් 0774894618 

සදයන්ගමල මුේලිම් පමලිය 375 ග්රාම නිළධාන් 0783418012 
මහගම උ සෙ  ිමයගම පජා 

ශාලාව 
100 ග්රාම නිළධාන් 0723877125 

මහගම ද සගොඩකුඹුර විහාරය 80 ග්රාම නිළධාන් 0723873830 

සපොසමසගොඩ 
බ 

ර්ශ  සුදර්ශනාරාමය 50 ග්රාම නිළධාන් 0754196172 

දියකඩුව නැ සුදර්ශනාරාම විහාරය 40 ග්රාම නිළධාන් 0718285528 

බුලත්සිංහල උ සීවමිත් ාරාමය 60 ග්රාම නිළධාන් 0754151941 

සබෝගහවත්  ඉවිමිමල විහාරය 75 ග්රාම නිළධාන් 0729510298 

හමවතුර සුදර්ශනාරාමය 40 ග්රාම නිළධාන් 0775347337 

යටගම්පිටිය මහසමදනාරාමය 100 ග්රාම නිළධාන් 0773738066 

නිේගහ පරාණසලන් විහාරය 60 ග්රාම නිළධාන් 0775007612 

ගලහිටිය මහසමදනාරාමය 80 ග්රාම නිළධාන් 0779207702 
පහල සවමගම සුභික්ෂාරාමය 90 ග්රාම නිළධාන් 0772329207 

ඉහල සවමගම තිසලෝගුරු ආශර්මය 80 ග්රාම නිළධාන් 0714614443 

බුලත්සිංහල සීවමිත් ාරාමය 40 ග්රාම නිළධාන් 0772166940 

දම්පරාදුසගොඩ සුභාෂි ාරාමය 60 ග්රාම නිළධාන් 0775437062 

පරසගොඩ ශාකයසිංහාරාමය 50 ග්රාම නිළධාන් 0717964564 

 න්නසහේන  කංසිවත්  සකෝවිල 90 ග්රාම නිළධාන් 0723018553 
බුලත්සිංහල නැ පැරණි සදමල විදුහල 60 ග්රාම නිළධාන් 0775777083 

ගලසහේන සබෝධිරාජාරාමය 50 ග්රාම නිළධාන් 0343742068 

සමෝමකාව ය ර්  මහාවිහාරය 30 ග්රාම නිළධාන් 0776302602 

 

 


