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පටුන 

 

 
01.  ෙැදින්විෙ 

02.  ආපදා ප්රතිචාාර දැක්විදේම් ප්රධාන ියයවරයන් 

 

2.1. ආපදාව සිදු වීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ. 

2.2. පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ත්රික් දේමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ ආ ාමීය ය ආපදා  කළෙනාකරණ කටුටු දක්වා  

2.3. ආපදාව ියළිබඳ සියළු දේ ොරතුරු රැස් කි/ ෙ 

2.4. දේ ොරතුරු ලබා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් දේකොග ආපදාව සිදුවූ ස්ාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

2.5. දිස්ත්රික් ආපදා කළෙණාකරන පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

2.6. දිස්ත්රික් දේමකම් සෙග තකතු වී ියටුටුවීෙ ආ දේෙදේෙයුම් ෙැදිරියක් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ 

2.7. විප ග පත්වූවන්දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු සඳො දේසවීම් ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ 

2.8. ආපදාදේේ ආසන්න ෙ දේ ොරතුරු අනුව විප ග පත්වූ ජන ාව සදො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය සැපීෙ 

2.9. සුරක්ෂි  ෙධයස්ාාන ස්ාාිය  කි/ ෙ  

2.10. සුරක්ෂි  ෙධයස්ාාන කළෙනාකරණයග අවකය ළධළධා/ න්ග ආරාධනා කි/ ෙ 

2.11. සුරක්ෂි  ෙධයස්ාාන සදො අවකය පපකරණ ලබා දීෙ 

2.12. සුරක්ෂි  ෙධයස්ාාන සැකසීෙග අවකය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ 

2.13. ජන ාව ඉවත් වූ ළධවාස වල ආරක්ෂාව  ෙවුරු කි/ ෙ 

2.14. ආපදා සිදු වූ ස්ාානය නැරඹීෙග පැටුදේණන අනවකය පුශගලිනන් පාලනය කි/ ෙ 

2.15. ආපදාදේේ වර් ොන  ත්වය ියළිබද සියළු දේ ොරතුරු රැස් කර ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ාානය දේව   

          ලබා දීෙ. (ආකෘතිචයක් සැකසිෙ)        

    

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

  2.16.1. අවකය ාවය අනුව  ආොර ලබා දීෙග කගයුතු කි/ ෙ. 

  2.16.2. ආපදාවග ලක් වූ කදවුරු වලග ජලය ලබා දීෙ 

  2.16.3. වැසිකිලි පෙසුකම් ලබා දීෙ 

  2.16.4. දේසෞඛ්ය අවකය ා සම්පාදනය. 

  2.16.5. අදාල ප්රදේශක වලග ලගා විය ෙැකි ෙමොවත් 
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  2.16.6. දුරකාන ො විදුලි බිද වැටීම් යාා  ත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ. 

  2.16.7. අවකය ප්රදේශක වල ආරක්ෂාව  ෙවුරු කි/ ෙ. 

  2.16.8. ආපදාවග ලක් වූ ළධවාස ියරිසිදු කි/ ෙආ ියළිසකර කි/ ෙ 

  2.16.9. සනීපාරක්ෂක කගයුතු  ෙවුරු කි/ ෙ. 

  2.16.10. ියරිසිදු ජලය සම්පාදනය කි/ ෙ.  

  2.16.11.  ාවකාලික ළධවාස අවකය ා  ෙවුරු කි/ ෙ. 

 2.17. රාජය දේනොවන ආ ජා යාන් ර රාජය දේනොවන ආය න සම්බන්ීකකරණ 
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ඇමුණුම් පටුන 

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

ඇමුණුම 02 ප්රා ශීය, ා කකො කා්ය,ාා,් හි ස්ොබ්ධ් කර ග් හැකි නිාධ්ාරී් 

ඇමුණුම 03 ා පුා ළු්න.ඒ දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්්ා ව ස්ස්ථ්ර 

ඇමුණුම 04 ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පුලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ො කණ්ඩා,ො ස්ොබ්ධ් කරග් හැකි නිාධ්ාරී් 

 4 1 දිස්ථත්රික් ගකා ේ ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ නිාධ්ාරී් 
 
 4 2 යුධ් හමුදා නිාධ්ාරී් 
 
 4 3 ා පුා ළු්න.ඒ දිස්ථත්රික් ගකා ේ ා පුලිස්ථ ස්ථාාන ළිබඳබත ා ්ුරු. 
 
 

ඇමුණුම 05 ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ාමාජික,්ා ව ා ්ුරු.  
 

ඇමුණුම 06 ආපදා කළමනාකරණ,  ස්ොබ්ද මා නකුත් ා ස් ඒා ස්ප,න ආ,්න,් ස්ොබ්ද කරග් හැකි 
නාමාඒලි,   

 
 6 1 ා පුා ළු්න.ඒ osia;%sla f,alï ld¾hd,hSh ld¾h uKav,h 
 
 6 2 ා පුා ළු්න.ඒ osia;%sla f,alï ld¾hd,hSh පන්ශ්රා ේ ඇ ම මා නකුත් රාිය ආ,්න 
 
 6 3 ා පුා ළු්න.ඒ Èia;%slalfha ඇ ම රාිය ආ,්න 
 
 6 4 ා පුා ළු්න.ඒ osia;%sla ප්රාා ශීය, ා කකො කා්ය,ාා 
 
 6 5 ා පුා ළු්න.ඒ Èia;%slalfha ස්මෘශධි නිළධ්ාරී්ා ව ා ්ුරු. 
 
 6 6 ා පුා ළු්න.ඒ Èia;%slalfha ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී්ා ව ා ්ුරු. 
 
        6 7 ා පුා ළු්න.ඒ දිස්ථත්රික් ගකා ේ කෘකරක්යම ප්යා ේ ණ නිළධ්ාරී්ා ව ා ්ුරු. 
 
   
ඇමුණුම 07 ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ග ඇුා් ාබාදීම ස්තහා හදුනා ගත් ආ,්නඒා ස්ොබ්ධීකරණ නාමාඒලි, 
 

ඇමුණුම 08 ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය ස ඒා ස්ොබ්ධීකරණ නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 09 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන ඒා දිස්ථත්රික් ග හා ප්රාා ශීය, මමේ ො ඒාදී ප්ර මාාර දැක් ගීමා ොදී                    

ස්ොබ්ධීකරණ නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 10 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක,් ප්රාා ශීය,  කක,් ස්ොබ්ද කරග් හැකි රමා ේද, 

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

 

10.2 ප්රාා ශීය, ා කකො ා කුමේශාශය ස,්හි ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාරී් 

ඇමුණුම 11 ා පුා ළු්න.ඒ osia;%sla මාධ්යා ේදී්ා ව නාම ා කන, 

ඇමුණුම 12 ා පුා ළු්න.ඒ osia;%sla ්ත්ඒ ඒා්යාා ආකෘ ම, 
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ඇමුණුම 13 ා පුා ළු්න.ඒ osia;%sla md¾,sfïka;= .re ue;s weu;sjreka ස්හ ප්රාා ශීය, ස් ා ම්රීඒ.් 

ඇමුණුම 14 ා ඒනත් ම්යඒශය සය දුරකාන නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 15 හදිසි ආපදා ්ත්ඒ,කදී කදවු. ග්කරන ස්ථාාන ස්හ ්ාඒකාලිකඒ රැදස්, හැකි ස්ථාාන 

ඇමුණුම 16 හදිසි ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි ාබා ග් හැකි උපකරණ හා ද්රඒය 

ඇමුණුම 17 ා පුා ළු්න.ඒ දිස්ථත්රික් ගක, ුළ වනඒ් ,ානා ා ගුඩබැස්ථස්ස්, හැකි ස්ථාාන 

ඇමුණුම 18 ා පුා ළු්න.ඒ දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක, මන්් නිකුත් කර ඇ ම  ාණ්ඩ ළිලිබද ස්ස්ථ්ර, 
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1.0. ෙැදින්වීෙ 

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

සිදුකරන ලද අ ර දේෙිනන් දිස්ත්රික් සැළැස්ෙග මුලිකත්වය දේදටුන් තය ළධර්ොණය කරන ලදි. දේෙටුදි ආපදාවක් සිදුවන 

අවස්ාාදේේ පගන් තය ෙනා කාර්යක්ෂෙ ාවයකින් යුතුව කළෙනාකරණය කර ගැළධෙග දේෙෙ සැළැස්ෙ තුලින් 

අවස්ාාව සැලදේසනු ඇ . 

 වද ආපදා කළෙනාකරණදේේ සියළුෙ අවස්ාාවන් ආවරණය වන පරිදි සෙ ඊග සන්ධි වන සියළු පාර්කවයන්දේේ කාර්ය 

භාරය ආවරණය වන පරිදි දේෙෙ සැළැස්ෙ සකසා ඇ . දේෙෙ සැළැස්ෙ තුල ගැලිම් සගෙන් ෙඟින් තෙ කාර්යයන්දේේ 

දේපළගැස්ෙද සම්ෙ  ක්රියා පපාපාපා ෙරො සවිස් රාත්ෙක සගෙනක්ද අන් ර් ග  දේේ. දේෙෙ දිස්ත්රික් සැළැස්ෙ තුල 

ආපදා  ත්ත්වයකදී ක්රියාත්ෙක වන සියළුෙ පාර්කවකරුවන්දේේ දුරකාන අමක සෙ විකමප සන්ළධදේේදන රෙ ඇතුලත් 

වන අ ර තෙ පාර්කවකරුවන් සම්බන්ධ කර ග  ෙැකි කාළපරිච්දේේද සඳෙන් දේේ. දේෙෙගින් ඕනැෙ අවස්ාාවක 

ආගන්තුක ළධළධාරියකුග පවා දේෙෙ සැළැසේ තුලින්  ෙ කාර්යභාරය ඉ ා කාර්යක්ෂෙව සෙ ඵලදාින දේලස ඉටු කිරිදේම් 

අවස්ාාව පදාවනු ඇ .  

දේෙෙ දිසත්්රික් සැළැසේ තුලින් ත්රිවිධ ෙමුදාව සෙ දේපොසිසිය සම්බන්ධිකරණය, පළමු ආොර දේපළ ලබාදිෙ ඇතුළු ප්රධාන 

ආපදා කළෙනාකරණ කගයුතු දේවනුදේවන් ෙෙගු දායකත්වයක් දක්වින. දේෙෙ සැළැස්ෙ යම් ළධක්චි  

කාළපරිච්දේේදයකග අනුව යාවත්කාලින කිරිෙ අළධවාර්ය වන අ ර තෙගින් දේෙෙ සජිවි දත්  ගබඩාවක් දේලස පවත්වා 

ග  ෙැක. 

සියළුෙ දිස්ත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ කකක ෙරො දේෙටු ඇමුණුම් යාවත්කාලින වුනු දත්  සෙඟ සම්පුර්ණ විය 

යුතුදේේ. දේෙෙගින් වඩා ඵලදාින ආපදා කළෙනාකරණ ක්රියාවලියක් ඇතිචදේකොග ප්රජාවන්දේේ සුරක්ෂි  බව ඇතිච කිරිෙ 

තුළින් ආපදාවන්ග මුහුණ දිය ෙැකි ප්රකස්ා ශ්රී ලමකාවක් බිටුවනු ඇ . 
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02.  ආපදා ප්රතිචාාර දැක්විදේම් ප්රධාන ියයවරයන් 

ක්රියාදාෙය 2.1. ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැන ගැනීෙ 

         

       

 

    

 

                            

 

 

 

 

  

                                         

 

 

 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

අමකය 
ඊදේම්ම 

විකමප සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

ප්රාා ශීය, ා කකො ඇමුණුො 06 
ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුො 03 
ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

ඇමුණුො 05 

ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

ඇමුණුො 01 

ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී් ඇමුණුො 04 
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පුලිසි, 

ඇමුණුො 04 

117 ඇමුො 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

ඇමුණුො 10 

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

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබන ළධළධා/ න් 

දුරකාන 

අමකය 
ඊදේම්ම 

විකමප සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

ඇමුණුො 01 

දි ා ක/ ම මා ්යක 
දි ා ක  ඇමුණුො 06 

මදාා ආ,්න ඇමුණුො 06 
සි,ළුම ආපදාඒ් ළිබඳබද දිස්ථත්රික් ග ාහළ නිළධ්ාන්් ස්හ මදාා නිළධ්ාන්් 
ළිබඳා ඒලි් දැනුඒත් කළ යුුා ේ  ා ො ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ො ස්ැළැස්ථමක් ග 
 මිම, යුු ම්ර සි,ළුම ආපදාඒ් ළිබඳබදඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකො ඇුළු 
ඒගකිඒ යුු නිළධ්ාන්් දැනුඒත් කින්ම මනිඒා්ය, ඒනු ඇ්  

X= ආපදාව සිදු වීෙ 

(දේේලාව) 

ආපදාවආ 

ආපදාව 

සිදුවන 

  X+ 8 මිනිත්තු 

X + 10 මිනිත්තු 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 

කළමනාකරණ 

 කක, 

දිස්ථත්රික් ග 

ා කකො/ම දි ා ක 

/ආ ක ම / 

ප්රා ා ක / ා නි  

වගකිෙ 

කාලය (ආපදාව 

අනුව දේවනස්දේේ 

අවෙ කාලයක් තුල 

ආපදාව ියළිබඳ 

දේ ොරතුරු ලබාදිය 

යුතුදේේ.) 

ආපදාඒ මනුඒ ා ඒනස්ථ ා ේ  

(මඒම කාා,ක් ග ුා ආපදාඒ 

ළිබඳබත ා ්ුරු. ාබාදි, 

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

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා 
ළිබඳබද ා ්ුරු. ිමො 
මමේ ා ො සි  දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ  කක, 
ා ඒ් ාගා ස්, යුුා ේ  ා ම, 
ආපදා ඒා රීඒ්ාඒ,්  
මදාාඒ ා්ා ා ක ක කාා,ක් ග 
ුා ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්් දැනුඒත් ස්, 
යුුා ේ  ා ො ා ඒනුා ඒ් මනා 
ස්්නිා ේදන රමා ේද,ක් ග 
ඇ මකා යුු ම්ර මම 
පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම  
 
 

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී් 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පුලිසි, 

 117 ඇමුො 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

 මාධ්ය 

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

ආපදා 
සිදුස් 
ස්නාඩි 5ක් ග 
ඇුා් 

සි,ළුම ආපදාඒ් ළිබඳබද 
දිස්ථත්රික් ග ාහළ නිළධ්ාන්් ස්හ 
මදාා නිළධ්ාන්් ළිබඳා ඒලි් 
දැනුඒත් කළ යුුා ේ   

 දි ා ක/ ම මා ්යක 
දි ා ක  

 මදාා ආ,්න 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී් 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පුලිසි, 

 117 ඇමුො 
මැදින්,(මහින්ාඒ) 

 මාධ්ය 

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

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

ාමීය ය ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු දක්වා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් සෙකාර 

අධයක්ෂ 

දු. 

අමකය 
දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂක විසින් බලය දේදන 

ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන 
නිළධ්ාන් 

         
 
       
           ඇමුණුො 01 

ස්හකාර 
ස්ොබ්ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම  
මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි ා ක  
මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුො 06 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක, ු ා       නිළධ්ාන්් 
ස්තහා ඇමුො ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ        යුුා ේ  
ා මහිදි ස්ොම් ක්රි,ා ප කපා ක, (3c) මනුඒ       ක්රි,ා කළ 
යුු ම්ර ා මහිදි නිඒැරදි ා ්ුරු.         දිස්ථත්රික් ග 
නිළධ්ාන්් ස්හ මහින්ාඒ ා ඒ් ාබා දි,       යුුා ේ  
ා මහිදි දිස්ථත්රික් ගක, ුා පඒ මන ර්්යඒ දැනුො       දිා ො රම 
ා ේද, ක්රි,ාත්මක කළ යුුා ේ  

ආපදාවන්ග අදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල 

නෙ 
දු. 

අමකය 
දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

ආ ක ම  ඇමුණුො 01 
මදාා ආ,්න 

ඇමුණුො 06 දිස්ථත්රික් ග ා කකො/  ම ම  
දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුො 04 
නාස්ක හමුදාඒ 

වනඒ් හමුදාඒ 

ා පුලිසි, 

  ආපදා ා ්ුරු. ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග ා කකො ඇුළු        
ප්යශය සඒක.ඒ් ා ඒ් දැනුො දිම ආපදා කළමනාකරණ        දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර මධ්යක් ග ක ස්සි් කළ යුුා ේ  ා මහිදි හු  ස්සි් නො 
කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්් 
හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුුා ේ  ා මහිදි ස්ධිමත් දැනුො දිා ො 
ස්්නිා ේදන රමා ේද,ක් ග  ාස්්ා කළ යුුා ේ  

X+ 5 ටුළධත්තු 

වගකීම 

 

කාලය(ආපදාව අනුව 

දේවනස්දේේ අවෙ 

කාලයක් තුල ආපදාව 

ියළිබඳ දේ ොරතුරු 

ලබාදිය යුතුදේේ.) 

 

 

01 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ 

ප්රධ්ාන කා්ය,ාා, 

දිස්ත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ කකකය 

 

District SOP 

 ා ්ුරු. ාබා ගැනිම  

 ා ්ුරු. ස් හ් කර ගැනිම 
(ා ාස් මාංක,් ස්හ ස් හ් 
ා ,දිම) 

 ා ්ුරු. ස්ථථිර කර ගැනිම  

 ා ්ුරු. ාබාදිම  ස්ථථිර කින්ම  
නැඒ් ාබාදිම  

 ගත් ක්රි,ාමා්යග ස් හ් කර 
ගැනීම  

   ර්්යඒ දැනුො දිා ො රමා ේද,් 
      (දුරකාන ෆැක් ගස්ථ ර්්යඒ මනු. 
      ඇඟස්ා ො   ස්මාි ා ේබ් මඩස්) ආපදා 
      කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මින් 
      ්ාක් ග ණික ආ,්න 
      ස්ොබ්ධිකරණ, කරමි් ර්්යඒ 
      මනු. ඇඟස්ො දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
      කළමනාකරණ  කක ා ඒ් 
      ්ාක් ග ණික දත්් පැ, 24 ර්රා ාබා 
      දි, යුු,    ස්දහා ර්්යඒ දැනුො දීා ො 
      රම ා ේද,  
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දිස්ත්රික් සෙකාර 

අධයක්ෂ 
දු. අමකය දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 

ස්හකාර 
ස්ොබ්ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම  
මන්් ්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි ා ක  
මන්් ්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුො 06 

ින්ාඒ දැනුඒත් රම ා ේද,  නැරිමම  ,ාම ඒැළැක් ගස්ම ස්හ ප්රා ශශය සා ේ 
ආරක් ග ාඒ ස්ොබ්ධ්ඒ  ස්ොබ්ධීකරණ ක යුු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග  

       ස්හකාර මධ්යක් ග කඒර,ා  පඒරනු ඇ්  

01 

01 

ා ගුදු.ස්, හැකි ාමීය , ි න්ාඒ / ප්රිාඒ් ාඒත් කිරීම  

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

ඒැාැක් ගීමම  ආරක් ග ක ළි,ඒර ගැනීම) 

 

ා ගුදු. ස්, හැකි ින්ාඒ දැනුඒත් කින්ම සිදු කළ 
යුුා ේ  ා මහිදි ාඒත් ස්ම ස්තහා මඒශය සය ්රො 
කාා,ක් ග ස්හි්ඒ ා මම ා ්ුරු. ින්ාඒ  ාබාදි, 
යුුා ේ  ්ඒද   ස්තහා ර්්යඒ දැනුො දිා ො  
පශධ් ම, ා්ා ස්ක්රි,ඒ ්බාග් යුුා ේ   
 ආපදා ්ත්ත්ඒ, නැරිමම  ,ාම ඒැළැක් ගස්ම ස්තහා 

ආරක් ග ක මාංශය ස ස්මග ක යුු ස්ාංස්ධ්ාන, කළ 

යුුා ේ  

 ප්රා ශශය සා ේ ආරක් ග ාඒ ා ඒනුා ඒ් ාදින් ඒැඩ ක යුු 

ස්ාංස්ධ්ාන, කළ යුු ා ේ  
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වගුව 2.2.පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ත්රික් දේමකම්ආ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ ආ ාමීය ය 

ආපදා කළෙනාකරණ කටුටු දක්වා 

  

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ්ුරු. ාබා 
ගැනිම 
(ා ො ස්තහා 
ස්ා ශය ස කර් 
කණ්ඩා,මක් ග 
ආපදාඒ සිදුවු 
ස්ථාාන, ා ඒ් 
ා ,ුමු ා කු  
නිර්්රා ,්ම 
,ාඒත්කාලින 
කින්ම කළ යුුා ේ  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

 

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

සිදුීම පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇුා් 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, මින් 
්ාක් ග ණික ආ,්න 
ස්ොබ්ධිකරණ, 
කරමි් ර්්යඒ 
මනු. ඇඟස්ො 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
 කක ා ඒ් 
්ාක් ග ණික දත්් 
පැ, 24 ර්රා ාබා 
දිම  

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

 

දුරකාන  ෆැක් ගස්ථ  
ර්්යඒ මනු. 
ඇඟස්ා ො   ස්මාි 
ා ේබ් මඩස් 
 

 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
 කක, ුා 
නිළධ්ාන්් ස්තහා 
ඇමුො ස්ැළැස්ථම 
ක්රි,ාත්මක කළ 
යුුා ේ  

 ස්හකාර 
ස්ොබ්ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ ක 
ම  මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි ා ක
  මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 
 

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

 

ආපදා ා ්ුරු. 
ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග 
ා කකො ඇුළු 
ප්යශය සඒක.ඒ් ා ඒ් 
දැනුො දිම  
 

 ස්හකාර 
ස්ොබ්ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ ක 
ම  මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොක  
 

 

ඇමුණුො 01 ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 
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 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි ා ක 
මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 

 

ින්ාඒ දැනුඒත් 
රම ා ේද, 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුො 01 
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දිස්ත්රික් සෙකාර 

අධයක්ෂ 

දු. 

අමකය 
දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 
ඇමුණුො 01 
 

දි ස් ස්ොබ්ධීකාරක 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි ා ක  
මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම  
මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 
  ආපදාඒ් ළිබඳබදඒ ා ්ුරු. රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය, 

        ඒන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබාගැනිා ො ස්ොර්්යණ 
        ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග ක ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ොබ්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
        නිළධ්ාන්්  පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබා 
        ගැනිම ස්තහා නි,මි් ස්් නිා ේදන රමා ේද,ක් ග 
        ඇ ම කා යුුා ේ  පළමු රම, මස්ා්යාක වු ස්  
        ස්කකප ස්්නිා ේදන රමා ේද,ක් ග  මිම, යුුා ේ  

හදිසි ා මා හයුො මැදින්, දැනුඒත් කිරීම ස්හ ,ාඒත්කාලීන 
කිරීම 

 

නෙ 
දු. 

අමකය 
දේවනත් 

විකමප සන්ළධදේේදන 

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 ස්ොබ්ධ් ස්, 
        යුු ම්ර   ස්තහා ස්්නිා ේදන රම කිහිප,ක් ග  ාස්්ා කළ  
        යුුා ේ  ්ඒද මම ස්්නිා ේදන රම ා ේද,  ස්ස්ධ් රම  ාස්්ා 
        කින්මද මහි නි,ම ලිළින,්  මාංක,න ස්තහ් කළ යුුා ේ  

දේ ොරතුරු සෙ ඡායාරූප, සජීවී 

දර්කන ලබා දේදන රෙදේේදය 
 

ෆැක් ගස්ථ  
දුරකාන  
ඊා ොක (ා ප්ශගලික ඊා ොක 
 ාස්්,/ රාිකාන් 
,ාඒත්කාලීන නැ්) 

 

Skype/ IMO  

CDMA  

Satellite  
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ුරු.  ස්ජිස් 

       ද්යශය සණ  ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ් 
       ාබාදිම ස්තහා ස්්නිා ේදන රම කිහිප,ක් ග 
        ාස්්ා කළ යුුා ේ  ා මහිදි  ෆැක් ගස්ථ  
       දුරකාන ඊා ොක Skipe,IMO,Whats  Apps 
       ස්හ ා්ද්රිකා ්ාක් ග ණික රමා ේද,්  
        ාස්්ා කින්ම මනිඒා්ය, ා ේ  

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම, 

ඇමුණුම 
12 

    

     

     

     

     

     

     

     

01 
වගකීෙ 

 

කාලය (අවෙ විනාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

සෙ ප්රදේශකය ෙ  

දේවනස් විය ෙැක.)  

 

දිස්ත්රික් ආ ආපදා 

කළමනාකරණ ඒකකය 

 මඒම ස්නාඩි 30 ආපදා 

්ත්ත්ඒ, ස්හ ප්රා ශශය ස, 

ම් ා ඒනස්ථ ස්, හැක  

ක්රියාදාෙය 2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස් කි/ ෙ 
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රැස්ථකළ යුු ා ්ුරු. (්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම,) -  ඇමුණුම 12 
 පීඩාඒ  පත්ඒ ඇ ම ස්ාංයාඒ 
 ා බ්රා ගැනීම  ඇ ම ස්ාංයාඒ 
 ජීස්් හානි 
 ුඒාා ක.ඒ් ස්ාංයාඒ හා මරණ ස්ාංයාඒ 
 ආපදාා ේ ස්ථඒ ාඒ, 
 ා ශපළ හානි - නිඒාස් 

මා නකුත්ා ගුඩනැන්ලි 
 ආපදා සිදුීම ඇ ම ස්ථාාන,  ගම්කළ හැකි මා්යග  

ා හෝ ස්කකප මා්යග  GPS මාංක,් 
 ප්රා ශශය සා ේ ිනගහන, 
 ආරක් ගකර් ස්ථාාන ඒා  ා ගන ,න ප්රමාණ, 

 (ස්ථරී  ර්.  ළමයි්) 
 හානි,  පත් ප්රා ශිය,/මා්යග/ා පුදු ස්ථාාන/ආගමික ස්ථාාන/ඒයාපාන්ක ස්ථාාන/ා රෝහක) 
 ඡා,ා.ප/ීමඩිා ,ෝ 

ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි මම ්ත්ත්ඒ, ළිබඳබත ස්ාංකරප්් ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒක් ග දිනක  02 ඒරක් ග උදැස්න 10 00 ස්ඒස් 
3 00  ා පර ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුො මැදින්,  ාබාදි, යුුා ේ  ා ො ස්තහා 
ස්්නිා ේදන රම කිහිප,ක  උපන්ම රමා ේද,් හරහා හදිසි ා මා හයුො මැදින්,  ාබාදි, යුුා ේ  ා මම 
්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ  සිශධි,  මදාාඒ උපන්ම ා ්ුරු. (12 ඇමුණුම  මනුඒ) ආකෘ ම,  ඇුාත් ස්, යුුා ේ  
ස්ා ශය ස  ා ,්ම ා මම ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ ස්හකාර මධ්යක් ග  ස්හ ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්් ,න ා දා දනා ඇුළුඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකො මත්ස්් කළ යුුා ේ  
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වගුව 2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස් කි/ ෙ 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ්ුරු. 
රැස්ථකින්ම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 ස් ස්ොබ්ධීකාර
ක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි ා ක
  මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ ක 
ම  මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 

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

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇුා් 

ආපදා 
්ත්ත්ඒ,කදී 
ා ්ුරු., ස්ජිස් 
ද්යශය සණ, ඡා,ාරූප 
ස්හ ්ත්ත්ඒ 
ඒා්ය්ාඒ්  
ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

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

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇුා් 

හදිසි ා මා හයුො 
මැදින්, දැනුඒත් 
කිරීම ස්හ 
,ාඒත්කාලීන 
කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

 DO - 1 

 DS - 1 

 DS - 2 

 DS - 3 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 (,ාඒත්කාලින 
කින්ම ) 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොක  
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 ඒා්ය්ා 
ා ,ුමු කින්ම  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 
 

ෆැක් ගස්ථ 
ඊා ොක 
Data base soft 
wear 
ස්කකප මඒස්ථාාඒ්  
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි 
මම ්ත්ත්ඒ, ළිබඳබත 
ස්ාංකරප්් ්ත්ත්ඒ 
ඒා්ය්ාඒක් ග දිනක  02 
ඒරක් ග උදැස්න 10 00 
ස්ඒස් 3 00  ා පර 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි 
ා මා හයුො මැදින්,  
ාබාදි, යුුා ේ  ා මම 
්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ  
සිශධි,  මදාාඒ 
උපන්ම ා ්ුරු. 
ඇුාත් ස්, යුුා ේ  
ස්ා ශය ස  ා ,්ම ා මම 
්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ 
ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර මධ්යක් ග  ස්හ 
ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්් ,න 
ා දා දනා ඇුළුඒ 
දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
මත්ස්් කළ යුුා ේ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ස්ාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් මඟින් 

ස ොරතුරු ලබා ගැනිම. 

දිස්ත්රික් සෙකාර 

අධයක්ෂ 

දු. 

අමක

ය 

දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුො 04 

වනඒ් හමුදාඒ 
නාස්ක හමුදාඒ 
ා පුලීසි, 
සිස්ක ආරක් ග ක 
බාකා, 

දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂ 
දු. 

අමකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 

දි ස් ස්ොබ්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි ා ක  මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම  මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 
  ආපදාඒ් ළිබඳබදඒ ා ්ුරු. රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය, 

        ඒන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබාගැනිා ො ස්ොර්්යණ 
        ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග ක ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ොබ්ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
        නිළධ්ාන්්  පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබා 
        ගැනිම ස්තහා නි,මි් ස්් නිා ේදන රමා ේද,ක් ග 
        ඇ ම කා යුුා ේ  පළමු රම, මස්ා්යාක වු ස්  
        ස්කකප ස්්නිා ේදන රමා ේද,ක් ග  මිම, යුුා ේ  

ප්රාසීය ය සමකම් සව  දැම්ම්මම 
 

දිස්ත්රික් සෙකාර 

අධයක්ෂ 

දු. 

අමකය 
දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුො 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී ඇමුණුො 06 
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී ඇමුණුො 06 

ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුො 01 

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධාරීන් යැවීම 
 

දිස්ත්රික් සෙකාර 

අධයක්ෂ 

දු. 

අමකය 
දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

ස් ස්ොබ්ධීකාරක 

ඇමුණුො 01 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (දි ා ක  
මන්් ්ාඒකාලිකඒ) 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (ආ ක ම  
මන්් ්ාඒකාලිකඒ) 

01 

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

ස්ාානදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරන 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ස්ීමො හා මුදඒා 
ගැනීො 
කණ්ඩා,ො ,ැීමම 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 යුශධ් හමුදාඒ 

 වනඒ් හමුදාඒ 

 නාස්ක හමුදාඒ 

 ා පුලීසි, 

 සිස්ක ආරක් ග ක 
බාකා, 
 

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

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

ප්රාා ශීය, ා කකො 
ා ඒ් දැනුොදීම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්් 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 
 

 

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

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

ආපදා 
කළමනාකරණ 
 කකා ේ 
නිළධ්ාරී් ,ැීමම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ොබ්ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 දි ස් ස්ොබ්ධීකාරක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි ා ක  
මන්් ්ාඒකාලිකඒ) 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම 
මන්් ්ාඒකාලිකඒ) 

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

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

01 

ඇමුණුො 01 03,04 06 

ඇමුණුො 01 
ඇමුණුො 04 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 
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ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ.  

 
දිස්ථත්රික් ගක, ුළ සිදුඒන කිසි,ො ා හෝ ආපදා ්ත්ඒ,ක දී ඊ  මදාළ පා්යශය සඒක.ඒ් දැනුඒත් කිරීා ො  ්යණ 

ඒගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ග  හ  පැඒා රන ම්ර පා්යශය සඒක.ඒ් 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   ළිබඳබත ා ස්ු,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ ්හවු. කළ යුු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ  ්ාක් ග ණික ආ,්නක් ග ස්සි් 

ාබා දු්ා ් නො මම ්ාක් ග ණික මාංශය සා ,් නැඒ් ම, ්හවු. කර ග් යුු,) සිදුවූ ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගීමම  

ස්කස්ථකර ඇ ම ස්ථාාඒර නිා ,ෝග හා දිස්ථත්රික් ග ා කකොා ව උපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම  ක යුු කළ යුු,  

සගෙන - සි,ළුම ා ්ුරු. දදනික සිදුීමො ා පුා ත් ස් හ් කළ යුු ම්ර ාද ලිළි ා ගුනු කර ්බා ග් යුු,  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

                                

                                

                                                                                                                                       

 

දිස්ත්රික් ක කළමනාකරණ කටුව ව ෙහ ප්රාසීය ය 

සමකම් සව  දැම්ම්මම 

දිස්ත්රික් ආපදා 

කළෙනාකරණ කටුටු 

ළධළධාරින් 

දු. 

අමකය 
දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුො 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 

ඇමුණුො 06 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 
ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුො 01 

ප්රාා ශීය, මාධ්ය ආ,්න දැනුඒත් කිරීම  

මාධ්ය ආ,්න 
දු. 

අමකය 
දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

ඇමුණුො 11 

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

 

දු. 

අමක

ය 

දේවන

ත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ඇමුණුො 06 
ිාස්ොපාදන 
මණ්ඩා, 

න්නි නිීමා ො හමුදා 

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

රාිය ා නුඒන 
ස්ාංස්ධ්ාන 

දු. 

අමක

ය 

දේවනත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

ඇමුණුො 09 

කාලය (අවෙ විනාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

සෙ ප්රදේශකය ෙ  

දේවනස් විය ෙැක.)  

 

වගකීෙ 

 

ආපදා ස්බැදි මූලික ා ්ුරු. ාද 
ස්   

(ා ්ුරු. ්හවු. කර ගැනීා ම් පසු) 
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වගුව 2.5. දිස්ත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 

කාර්යය 

පැවදේරන 

ළධළධාරි 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 
කාලසීොව 

කිසි,ො ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග 

දිස්ථත්රික් ගක, ුළ සිදුීම ඇ මබඒ  
ා ්ුරු. ාද ා හුත්   ළිබඳබත 
ා ස්ු,ාබාා මහි ස්්ය්ාඒ 
්හවු. කළයුු,  

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ොබ්ධි
කාරක 

 

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

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

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

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 
 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ොබ්ධි
කාරක 

 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොක  

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

 පණිස්ඩ, ාබා 
දු් මාධ්ය  
 උදා :- 
දුරක්න,වනඒ් 
ස්දුලි ස්ාංඥා 
මන්්,ෆැක් ගස්ථ 
මන්් ආදි, ද 
දදනික සිදුීමො 
ා පුා ත් ස් හ් 
කළ  යුු, 

 කිසි,ො වූ 
මාධ්ය,ක් ග මන්් 
ආ,්න, 
ස්ොබ්ධ් කර 
ගැනීම  හා 
මදාළ පණිස්ඩ, 

 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ාබා දීම  
ා නුහැකි 
වූඒානො   
ළිබඳබතඒ ද 
ස් හනක් ග 
දදනික සිදුීමො 
ා පුා ත් ස් හ් 
්ැිම, යුු,  

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

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 
 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ොබ්ධි
කාරක 

 

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

 

ඇමුණුො 01 

ඇමුණුො 01 
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ක්රියාදෙය 2.6. දිස්ත්රික් කටුටුව රැස්කිරිෙ. (සිදු වී ඇතිච වයසනදේේ ස්වභාවය අනුව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂ 
දු. 

අමකය 

දේව

න

ත් 

විකමප 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂක විසින් බලය දේදන ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 
දි ස් ස්ොබ්ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(දි ා ක  මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 

ඇමුණුො 06 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්(ආ ක ම  මන්් 
්ාඒකාලිකඒ) 

 
ඇමුණුො 10 
 

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාින් ෙම්බන්ධ කර ග  හැකි ක්රමසදදයන් 

නෙ ආය නය  නතුර ජමගෙ දු.අ. 

ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 

දු.ම. 

ා ප්ශගලික 

දු.ම. 
 

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

ඇමුණුො 06 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්ු) ආපදා 

ස්ථඒ ාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක  

 

 

 

 

දිස්ථත්රික් ග කමිටු නිළධ්ාන්් .ස්ථකින්ම ස්තහා දිස්ථත්රික් ග 

ා කකො ුමාා ව උපා දස්ථ ම් ස්ොබ්ධිකරණ, 

සිදුකින්ම  

වගකීෙ 
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ක්රියාදාෙය 2.7. විප ග පත්වූවන්දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු සඳො දේසවීම් ො 

මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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

කණ්ඩා,ො මන්් සිශධි, වූ ස්ථාාන, නිඒැරදිඒ හදුනා 

ගැනීම,  ණ්ඩාාංක ගැනීම, ආපදාා ේ ස්ථඒා ාඒ,, 

ප්රමාණ, (ස්ශය සාාත්ඒ, ) හා මඒධ්ානම ළිබඳබද 

මඒා බෝධ්,ක් ග ාබා ගැනීම මනුර  පත් ස්ාංයාඒ 

හවු් මුදඒාග් හැකි ආකාර, හා මනුර පත් ා ශපළ 

ළිබඳබත මඒා බෝධ්, 

සිදුීමම ළිබඳබත මූලික ා ්ුරුරැ ාබා ගැනීම 

ළි ත් කර ,ැවූ කණ්ඩා,ො ප්රධ්ානී  

ා ස්ීමා ො හා මුදඒා ගැනීා ො 

කණ්ඩා,ො සූදානො කර ්බාග්නා 

ා ාස්  

මදාළ ආ,්න ා ඒ් දැනුො දීම 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, 

(ස් ම  දිස්ථත්රික් ග) 

පළමු මි 10 (ආපදා ස්ථඒ ාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක ) 

 

  ළිබඳබතඒ 
ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම 

මනුර පත් ළින්ස්ථ ා බ්රා ගැනීම ස්තහා 
ස්හ, ාකලීම හා මඒශය සය ා ්ුරු. ාබාදීම  

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

 

ා ස්ීමො හා මුදඒා ගැනීා ො කණ්ඩා,ො ළි ත් කර හැරීම 

පළමු මි 05 (ආපදා ස්ථඒ ාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, 

හැක ) 

පළමු මි 15 (ආපදා ස්ථඒ ාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක ) 

 

පළමු මි 50 (ආපදා ස්ථඒ ාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක ) 

 

 

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

ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් කි/ ෙ 

 
කා්ය,් ඒගීමම ස්හ 

ස්ොබ්ධිකරණ, 
කා්ය, 

පැඒා රන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිා ේදන 
රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

සිශධි, වූ ස්ථාාන, 
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ොබ්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරී් 

 ා ො ස්තහා 
ස්ා ශය ස කර් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ොක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF  

(ඇමුණුො මාංක 

01/03/04) 

 

මිනිත්ු 05 

සිදුීමම ළිබඳබත මූලික 
ා ්ුරු. ාබාගැනීම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ොබ්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරී් 

 ා ො ස්තහා 
ස්ා ශය ස කර් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

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

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ොබ්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරී් 

 ා ො ස්තහා 
ස්ා ශය ස කර් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්ු 05 

ප්රා ා ශීය, බාධ්ාන්,ා 
දැනුඒත් කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 ා ො ස්තහා 
ස්ා ශය ස කර් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්ු 10 

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

 ා ස්ස්ො මුදඒා 
ගැනිා ො ස්හ හදිසි 
ප්ර මාාර දැක් ගස්ා ො 
කණ්ඩා,ො 

 ා ො ස්තහා 
ස්ා ශය ස කර් 
ර්ු ණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ා ස්ීමා ො හා මුතඒා ගැනීා ො 
කණ්ඩා,ො සූදානො කරන 
ා ාස් දැක් ගීමම 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී 

මිනිත්ු 10 

මනුර  පත් ළින්ස්ථ ා බ්රා 
ගැනීම ස්තහා ස්හ, ාකලීම  
මඒශය සයස්   EOC මන්් 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  ා හෝ හු  
ස්සි් බා, ාබා 
දි ඇ ම නිළධ්ාන් 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී ා හෝ 
OCDS 

මිනිත්ු 15 

ා ස්ීමො හා මුතඒා ගැනීා ො 
කණ්ඩා,ො ළි ත්කර  
හැරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස් කාර 
මධ්යක් ග  හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ොබ්ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරී් 

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

සදො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය සැපීෙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 
ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුො 03 
දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂ 

(සම්බන්ධිකරණය) ඇමුණුො 01 

කාලය = (X+1.50ටුළධත්තු) 

 

 

 

 

 

ආහාර කමිටුඒ කැතීමම /ස්ක්රි, කිරීම 

 

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී 

 

ාබා දීම  නි,මි් ා ේාාඒ  තීරණ, කර 

මමා ේාාඒ  පැ, 03ක  ඒත් කලි් 

ආහාරස්කස්නස්ථාාන,  දැනුො දීම  

 

වගකීෙ 

 

බීම ඒුර ාබා ග්නා 
රමා ේද, ්හවු. කරගැනීම 

 

ආහාර ාබා ගැනීම / මනුම් කර ගැනීම 

 

ිා, ා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 ඒ්යග තීරණ, කිරීම-  

ආපදාකළමනාකරණස්හකාර මධ්යක් ග  

 

,ාා ්ත්ත්ඒ,  පත්ීමම 

 

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 

 

ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 
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වගුව2.8. ආපදාදේේ ආසන්න ෙ දේ ොරතුරු අනුව විප ග පත්වූ ජන ාව සඳො 

ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය 

 

 
කාර්යන් වගකීෙ සම්බන්ධිකරණය කාර්ය පැවදේරන 

ළධළධා/ න් 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

කාලසීො

ව 

ාබාදීම  
මඒශය සය ආහාර 
හා ඒුර 
ප්රමාණ,  
තීරණ, කිරීම 
 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකො 

  

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග  
 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්   
 ාමීය , කමිටු 

ස්ාමාජික,් 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ොක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුො 

මාංක 

01,03 04 06) 

 

ආපදාඒ 
සිදුස් 
පළමු 
පැ, 06 
ඇුා් 

ආහාර ඒ්යග 
තීරණ,  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග  
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,් 

ආහාර කමිටු 
කැතීමම/ස්ක්රී, 
කිරීම 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග  
 

 ප්රධ්ාන කා්ය, 
ස්ාංස්ධ්ාන 
නිළධ්ාරී් 

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

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග  
 

 හදුනාගත් / 
ලි,ාපදිාංචි කළ 
ආහාර ස්කස්න 
ආ,්න   

ආහාර රැා ගන 
,ාම හා 
ා බතනු ාබන 
ආකාර,  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකො 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග  
 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජිකයි්  

ිා, 
ාබාා දනු 
ාබන 
ආකාර, 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකො 

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස් කාර 
මධ්යක් ග  
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී් 
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ක්රියාදාෙය 2.9. සුරක්ෂි  ෙධයස්ාානය ස්ාාිය  කිරිෙ. 

 (ආකෘතිච පත්රයක් අවකය දේේ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 
 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුො 03 
 

දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂ 

(සම්බන්ධිකරණය) 
ඇමුණුො 01 
 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ාඒ,් හදුනා 

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

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ළිහිටුීමම  මඒශය සය ආරක් ගකර් 

ස්ථාාන හදුනා ගැනීම 

 

පහසුකො ා ස්ු,ා බැලීම  
(ිා,  ේදුලි,  ඒැසිකිලි  ආරක් ග ාඒ) 

 

ප්රඒාහන පහසුකො (බස්ථ ඒෑ් රා කුලී පදනම ම් ාබා 

ගැනීම) 

 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන කරා ා ,ුමු කිරීම 

 

ම්යඒශය සය ද්රඒය ාබා ගැනීම 
(ා බා හත් ාබා ගැනිා ො ා රෝහක කාඩ් ප්) 

 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්ු) ආපදා 

ස්ථඒ ාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක  
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වගුව 2.9.සුරක්ෂි  ෙධයස්ාාන ියටුටුවීෙ 
 

කා්ය,් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී 

ස්්නිා ේදන 
රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

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

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී්  

 ාම කමිටු 
නා,කයි් ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ොක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුො මාංක 

01 03 06 13) 

 

ආපදා 
ස්ථඒ ාඒ, 
මනුඒ කාා, 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක  

සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන ඒා 
මඒශය සය්ාඒ් හදුනා 
ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො/ 
ප්රාා ශීය, ා කකො 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී  

 ාම කමිටු 
නා,කයි් ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

 

පහසුකො ා ස්ු,ා 
බැලීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො/ 
ප්රාා ශීය, ා කකො 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 CEB, NWSDB 

 ප්රාා ශීය, ස් ාඒ නගර 
ස් ාඒ ාමි, කමිටු 
නිළධ්ාරී්  

 ා පුලිසි,         

 PHI 

 

 

සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන ා ඒ් 
ා ,ුමු කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 ාම නිළධ්ාරී 

 ා පුලිසි,  

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී   
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ක්රියාදාෙය 2.10. සුරක්ෂි  ෙධයස්ාාන කළෙනාකරණයග අවකය 

ළධළධා/ න්දේේ කාර්යභාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුො 01 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුො 03 
දිස්ත්රික් සෙකාර අධයක්ෂ 

(සම්බන්ධිකරණය) 
ඇමුණුො 01 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ස්තහා ආහාර  මා නකුත් ද්රඒය ාබාදීම   

 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්ු) ආපදා 

ස්ථඒ ාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක  

 

 

 

 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ග ාඒ ්හවු. කිරීම 

 

ප්රා ශීය,/ාමීය , මමේ ා ො සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන හදුනාගැනීම 

 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්තහා මඒස්ර, ලබාගැනීම 

 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම 

 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා ර්ශගායි් ලි,ාපදිාංචි,  

 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන , ා ස්්ය   ස්නීපාරක් ග ාඒ  , ක්ා පහසුකො 

ඇ මකිරීම 

 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ො  ග්කිරීම 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ස්තහා මඒස්ර ාබාගැනීම 

කතවු. කළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාළි් කිරීම 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකො  ඇ මකිරීම 
 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකො  ඇ මකිරීම 
 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා , ක්ා පහසුකො  ඇ මකිරීම 
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01. සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන, කළමනාකරණ, ළිබඳබත ඒගකිම දරණ නිළධ්ාන්්   

 ප්රාා ශීය, ා කකො  

 ස්හකාර මධ්යක් ග  (ආපදා කාමනාකරණ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිමිකො ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්් 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ෘය නිළධ්ාන්් (මහින ා ස්්කය, පරීක් ග ක) 

 ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 

 ප්රාා ශීය, ස් ා  නගර ස් ා  මහනගර ස් ා නිා ,ෝින, කරමි් නිාධ්ාන්,කු 

 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්් 

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්් 

 ආරක් ග ක මාංශය ස, ා පුලිසි, 

 INGOS /NGOS 
 

02. ආපදා ප්රාා ශීය, ා කකො ා කුමේශාස් කිහිප,කදී මකඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් ග මමේ මි් 
ා මම කොටුඒ ස්ම්ස්් යුු ම්ර මහිදී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මන්් සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන ස්ොබ්ධ් තී්දු තීරණ ගනු ාැා බ්   

03. දිස්ථත්රික් ගක, ුළ ඇ ම හදුනා ගත් සි,ළුම සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ාැයිස්ථු ග් කර දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටුඒ නිා ,ෝින, කරන දිස්ථත්රික් ග මධ්යාපන හා මා නකුත් ආ,්න  ාර 
නිාධ්ාරී්ා ව මනුමැ ම,  ්යඒා ,් ාබා ා ගන  මිම, යුු, - ඒගීමම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  ඒර,ා 

04. පාස්ක  සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ා ාස් පාස්ච්චි කි  ්රීා ො දී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුා ේ 
මනුමැ ම, මනුඒ පාස්ා ා කුපමන කාා,ක් ග  ාස්්ා කරනඒාද ,්නත් තීරණ, කරග් යුු,  

05. සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒලි් බැහැරඒ ්ම නිඒස්ථ ුළ  මස්ක ඒැසි නිඒාස් ුළ  නෑදෑ නිා ඒස්ථ ුළ 
සි කන ම, ද සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා සි කන ම,  ා ම් ස්හන ස්හ ආහාර ස්ැපයි, යුු,  

06. මදාා ාම නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි  හා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් මන්් ර්ශගායි් කතවු. ඒා  
ලි,ාපදිාංචි කිරීම කළ යුු,  (ආකෘ ම පත්ර,ක් ග නිපදස්, යුු,) 

07. සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක් ග ාඒ ස්හ ා ස්්ය ළිළබතඒ ප්රාා ශීය, ා කකො ා ස්්ය 
නිළධ්ාන්් ස්සි් ස්ැාසුො ස්කස්ථ කර මදාා පහසුකො ස්ැපයි, යුු,   

08. සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ග ාඒ ස්ොබ්ධ්ඒ  ්යණ ඒගීමම මදාා ා පුලිස්ථ ස්ථාානා ේ 
ස්ථාානාධිප ම හ   ාරඒ ඇ ම ම්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ක ආරක් ග ක නිළධ්ාන්් ා ,ුදා ගනිමි් 
කතවු. ස්තහා මණ්ඩඒ ආරක් ග ාඒ ස්ැපයි, යුු,   

09. සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒ්ැ් වූ ින්ාඒ ස්තහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් ග මුළ් 
ාබාදි, යුු ම්ර මහි  ්යණ ඒගීමම ප්රාා ශීය, ා කකො ඒ. ස්ුා ේ  මහිදි ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්  ාම නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්  පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්් හ  ඒගීමො 
පඒරා හවු් මන්් ා මම ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුු,  
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වගුව 2.10. සුරක්ෂි  ෙධයස්ාාන කළෙනාකරණ කාර්යන් පැවදේරන 

ළධලධා/ න් ො වගකීම් 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 
කාලසීෙසීොව 

සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන 
ාබාගැනීම 
ස්තහා 
මඒස්ර, 
ාබාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 
(දිස්ථත්රික් ග ම ක ස්  ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩා, 

 ස්දුලි බා මණ්ඩා, 

 ා පුලිසි, 

මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුො 
මාංක 

01,02 03 04 
06 11) 

 
ආ
ප
දා
  
්ය
ඒ
ා 
,
්
 

හ
දුන

ාග
්
 යු
ු
,

 

ප්රා ශීය,/ා
මීය , මමේ ා ො 

සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන 
හදුනා 
ගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 
(දිස්ථත්රික් ග ම ක ස්  ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිමිකො ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 

ආ
ප
දා
  
්ය
ඒ
ා 
,
්
 

හ
දුන

ාග
්
 යු
ු
,
  
ආ
ප
දා
 

ම
ඒ
ස්
ථා
ාා 
ේ
 සු
දා
න
ො
 ක
ළ
 

යු
ු
,

 

සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන 
මඒශය සය්ා 
හදුනාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 
 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්් 

 

 

 ාම නිාධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්් 

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
1
 ු
ළ

 
සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන 
ර්ශගායි් 
ලි,ාපදිාංචි,  

 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 
 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්් 

 

 

 

 ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිමිකො ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්් 

 

ක
දවු
.
 ා 
ඒ
්
 ප
ැමි
ා 
ණ
න
 

ආ
ක
ාර
,
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සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන
  ා ස්්ය  
ස්නීපාරක් ග ා
ඒ  , ක්ා 
පහසුකො 
ඇ මකිරීම 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය 

නිළධ්ාන්් 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 
 

 

 මහින ා ස්්ය, පරීක් ග ක 
 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ළමා හිමිකො ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්  

 ඒැඩිහි ක  නිළධ්ාන්් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්් 

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
2
  

සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන 
ස්තහා 
ආහාර  
මා නකුත් 
ද්රඒය  
උපකරණ 
ාබාදීම   

 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක(දිස්ථත්රික් ග
 ම ක ස්  ) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  

 ාම නිළධ්ාන්්  

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්් 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්් 

 ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
3
  

සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන 
ආරක් ග ාඒ 
්හවු. 
කිරීම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ප්රා ශශය ස,  ාර 
ස්හකාර ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 සිස්ක ආරක් ග ක නිාධ්ාරී්  

මි
නි
ත්
ු
 3
0
 

සි
 

 

ස්හන 
ා ස් ඒකයි් 
ා ග්ඒා 
ගැනිම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 
(දිස්ථත්රික් ග ම ක ස්  ) 

 ප්රාා ශීය, ා කකො 

 ස්හකාර මධ්යක් ග ක 
(දිස්ථත්රික් ග ම ක ස්   
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ක්රියාදාෙය 2.11. සුරක්ෂි  ෙධයස්ාාන සඳො අවකය පපකරණ ලබා දීෙ 

 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ළිබඳබත ස්්නිා ේදන ක යුු ස්දහා මඒශය සය උපකරණ ස්මග 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාානා ේ ා මා හයුො කමිටුඒ  ස්්නශධ් කළ යුු,    ස්තහා ස්්නිා ඒදන 

උපකරණ ාබාදි, යුු,  

 

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

ස්තහ් නිළධ්ාන්්ා ව ප්රධ්ානත්ඒා ,් ක යුු කළ යුු ම්ර සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා 

ස්ොබ්ධ්ඒ ස්්නිා ේදන රමා ේද,් ස්ථාාපන, කිරීම  

 

 

 

 

 

 

 

උපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර මධ්යක් ග ක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කාමනාකරණ) ාහ් සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන 

කාමනාකරණ කමිටුඒ මන්් සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ස්තහා මඒශය සය පහ් ස්තහ් උපකරණ 

සුරක් ගකර් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුො කමිටුඒ  (Camp Operation Committee ) ා ඒ් ාබාදි, යුු,   

 

 ිා  ැාංකි 

 මුළු්ැ්ා ග  මඒශය සය උපකරණ ( ාින etc….) 

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

 පැදු.  ා කුමේ , etc…… 

 ස්නීපාරක් ග ක උපකරණ (First Aid, etc……) 

 ස්දුලි ප්දො 

 ්ාඒකාලික ඒැසිකිබඳ (Moving Toilets) 

 Mega Phones 

 CDMA Phones 

 ප්රාමාධ්ාර කමේ ා 

 ්ාා පුලි,් කරමේ 

 ඇඳුො 

 

ාම නිළධ්ාන් ස්්නිා ේද
න 

රමා ේද, 
ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාන්් 
 

 
ඇමුණුො 
06 
 
 

ස්මෘශධි නිළධ්ාන්් 
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2.12. සුරක්ෂි  ෙධයස්ාාන සැකසීෙග අවකය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරන  

ළධලධා/ න් 

සන්ළධදේේදන 

රෙදේේදය 
කාල සීොව 

ඒ්යගීකරණ, හා 
ප්රමාණ,් නි්යණ, 
කිරීම 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ප්රාා ශීය, ා කකො                           

 ාම නිළධ්ාන්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්  මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

මිනිත්ු 60 

කොක.ඒ්ා ව 
ා ේ්න  ආහාර හා 
ස්ාංයාඒ ස්හා 
ඇස්ථ්ා ෝු ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකො 
කා්ය,ාා,)                     

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකො 
කා්ය,ාා,) 

 ගණකාධිකාන්  

 (දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,) 

පැ, 01 

ආඒරණ මනුමැ ම,  දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශීය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ාම නිළධ්ාන් 

 

මදාා ආ,්න 
ස්ොබ්ධීකරණ, 
කිරීම 

 ස්හකාර මධ්යක් ග  
(ආ ක ම) 

 ස්හකාර ස්්නිා ේදන 
ස්ොබ්ධීකාරක 

 ප්රාා ශීය, ස් ාඒ 

 NWSDB 

 බ්ධ්නාගාර  මහ නගර 
ස් ා  ා  ලිා කුො ආ,්න, 

පැ, 01 

සුරක් ගකර් 
මධ්යස්ථාාන 
කළමනාකරණ, 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

පැ, 01 

 

  

ඇමුණුො 

මාංක 

01,02,03,0

6,11 
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2.13. ජන ාව ඉවත් වූ ළධවාස වල ආරක්ෂාව  ෙවුරු කි/ ෙ 

 

කා්ය,් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිා ේදන 
රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

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

 ා පුලිසි,  ප්රාා ශීය, ා කකො 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයි් 

 
 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 
 
 

ාඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

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

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක 

 නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම  

 ා ිය ථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 
 

 මඒශය සය ා ේ නො ත්රිස්ධ් 
හමුදා ස්හ, ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සි් මදාළ 
ළිබඳා ඒ්  ාබා ග් 
යුු,   

ාඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

ආරක් ග ාඒ ස්ැපයීම   ා පුලිසි,  ාම නිළධ්ාන් ස්සි් 
ා පුලීසි,  මඒශය සය 
ා ්ුරු. හා ස්හ, 
ාබා දි, යුු,  

ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

පසු ස්පරම හා ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ් ස්නාා 
කිරීම 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 ප්රාා ශීය, ා කකො 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයි් 

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     
 

 

(ඇමුණුො 

මාංක 01, 

02, 03, 04, 

06,11) 
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2.14. ආපදා සිදුවු ස්ාානය නැරඹිෙය පැටුදේණන අනවකය පුශගලිනන් පාලනය 

කිරිෙ. 

 

කා්ය,් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිා ේදන 
රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ප්රා ේශය ස මා්යග හදුනා ගැනීම   දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකො 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 ා පුලීසි, 
 

 නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම  

 ා ිය ථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 මඒශය සය ා ේ නො ත්රිස්ධ් 
හමුදා ස්හ, ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සි් මදාළ 
ළිබඳා ඒ්  ාබා ග් 
යුු,  

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

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

 නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම  

 ා ිය ථශ 
ා පුලිස්ථ මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 මඒශය සය ා ේ නො 
ත්රිස්ධ් හමුදා 
ස්හ, ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී ස්සි් 
මදාළ ළිබඳා ඒ්  
ාබා ග් යුු,  

 ා පුලිසි,  

්ඒ දුර ත් ර්ශගායි්  
කණ්ඩා,ො හදුනා ගැනීම 
ස්හ ාඒත් කිරීම / මත් 
මඩාංවනඒ  ගැනීම 

 නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම  

 ා ිය ථශ 
ා පුලිස්ථ මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 ා පුලිසි,  

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

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

  

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 මාධ්ය ප්රකාශය සක - 
ආ ක ම  
 

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     
 

 

ඇමුණුො 

මාංක 

01,04,06 
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2.15. ආපදාදේේ වර් ොන  ත්ත්වය ියළිබද සියළු දේ ොරතුරු රැස් කර ආපදා 

කළෙනාකරණ ෙධයස්ාානය දේව  ලබා දීෙ. (ආකෘතිචයක් සැකසිෙ) 

කා්ය,් ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී් 

ස්්නිා ේදන 
රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ා ්ුරු. ාබා ගැනීම   දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග  

 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකො ාම 
නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි 
නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාන්   

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇුළ් 

ස්රා ස්ධිමත් ා පුදු 
ආකෘ ම,ක් ග ස්කස්ථ කිරීම 

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 
මන්් ා පුදු ාර 
ා කන,ක් ග 
ාදින්පත් කළ 
යුු,  

 

 

     
 

ඇමුණුො 

මාංක 

01/06/10 
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16.1 අවකය ාවය අනුව  ආොර ලබා දීෙග කගයුතු කි/ ෙ. 
 

 
 

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා  ත්වය 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  තාක් ආේස්ු  ිරීම 

ආහාර සැපයුම් ස්ථාන තීරණය ිරීම 

පරිතායාග 

 
සමූපකා ර 

රජේේ මුදල් 

වියදමි්  

 

ආහාර පිළිේයල ිරීේම් හා ේෙදා හැීේම් 

ක්රමේදදය තීරණය ිරීම 

ආහාර ේෙදා හැීම 

 

ේ ෝක්  පතාක් ආ 

ලො දීම 
කාලසීමාව 

තීරණය ිරීම 

NGO / INGO 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

NDRC, DMC, water board,  

AG office  

 

 
 

 

  

වගකීෙ                                                                                                                                                                      

NDRC, DMC, water board,  

AG office 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 ආපදාවග ලක් වූ කදවුරු වලග ජලය ලබා දීෙ. 

 

    NDRC ිා ස්ොපාදන 

 කක, 

ජලය ලබා දීදේම් සම්බන්ීකකරණය 

මහින ා ස්්ය 

නිළධ්ාරී 

කදවුරු ප්රොණය අනුව ජල ගැමකි ීරරණය කි/ ෙ 
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වගකීෙ                                                                                                                                                                     
PHI, GA 
 
 
 
 

                                                           

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     
DMC,NDRSC 

GS,NGO/INGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අවකය ප්රොණයග ජමගෙ වැසිකිලි ලබා දීෙ 

කදවුරු අවග ඇතිච වැසිකිලි ියළිසකර කි/ ෙ 

16.3  වැසිකිලි පෙසුකම් ලබා දීෙ. 
 



41 
 

 

 

 

 

 ෙදේනෝ සොජීය අවකය ා  

 සායළධක කගයුතු 

 දේබෝවන දේරෝග වයාප්තිතිචය පාලනය. 

 

 

 

ඒගීමම                                                                                                                                                                

MOH, PHI,HOSPITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.4 දේසෞඛ්ය අවකය ා සම්පාදනය. 

         

අදාළ පුශගල කණ්ඩායම් සෙ දේබෝවන දේරෝග වයාප්ති  වන 

ප්රදේශකය ෙදුනා ගැනීෙ 

දේරෝග වයාප්තිතිචය පාලනය කි/ ෙ සදො 

අදාළ කණ්ඩායම් ෙදුනා  ගැනීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH,PHI,HOSPITAL 

 

දේසඛ්ය කණ්ඩායම්වලග අවකය පෙසුකම් සැපීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩසගෙන් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ, අීකක්ෂණය ො 

සම්බන්ීකකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH,HOSPITAL 

 

වගකීෙ 

RDHS, MOH,HOSPITAL 
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සම්බන්ධිකරණය                                                                                                                                                                   
GN,DS,DDMCU 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                               
RDA,GA,DMC,DS, 

Tri ForcesLGA   
 

  

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                               
DDMCU,DS,DMC 
         

 

 

 

 

 පිළිසකර කළ යුතු ආයතාන තීරණය 

ිරීම 

 

මාර්ග පිළිසකර ිරීම හා සම්ේ ධීකරණය 

 

RDA   

 

පළාත් පාලන 

ආයතාන 

16.5 අදාල ප්රදේශක වලග ලගා විය ෙැකි ෙමොවත් සැකසීෙ. 

 

සිවිල් ආරක් ආෂක 

ේදපාර්තාේම්් තුව 

 

ආපදාව  ලක් ආ වූ ප්රේේශ් වල පිළිසකර 

ිරීම   ඇති මං මාවත් හදුනා ගැනීම. 

 

මංමාවත් පිළිසකර කර ගැනීම  

ක්රමේදදයක් ආ හදුනා ගැනීම 

 

මධ්යම රජය 

 

ප්රාේේයය 

ේල්කම් 

කාර්යාලය 

(ග්රාම ේස්වක) 
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16.6  දුරකාන ො විදුලි බිද වැටීම් යාා  ත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු 

කි/ ෙ. 

 

 

 

ඒගීමම                                                                                                                                                                 

GN,DS, DDMCU, 

NDRSC,Police 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියළිසකර කි/ දේම් කගයුතු දියත් කි/ ෙ ො සම්බන්ීකකරණය  

 

ා  ලිා කුො 

ආ,්න, 

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

RD/PRD/LGA 

ියළීසකර කි/ ෙ සදො අදාල ආය න ො රෙදේේදය ීරරණය 

කි/ ෙ 

ස්දුලි බා 

මණ්ඩා,  

ප්රාා ශීය, ස් ා 

විදුලිය ො දුරකාන  බිඳ වැටීම් ෙදුනා ගැනීෙ 
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       වගකීෙ                                                                                                                                                                     
       GA,DS, DMC,GN  
 

 

 

 

 

        වගකීෙ                                                                                                                                                                     

         GA,DS, DMC  

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.7 අවකය ප්රදේශක වල ආරක්ෂාව  ෙවුරු කි/ ෙ. 

 

ආරක්ෂක අමකවලග දැනුම් දීෙ. 

ආරක්ෂාව අවකය ප්රදේශක ෙදුනා ගැනීම. 

වගකීෙ 

ආරක් ග ක මාංශය ස 

 

 

 

අදාළ ප්රදේශකවලග ආරක්ෂාව දේයදවීෙ. 
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16.8 ආපදාවග ලක් වූ ළධවාස ියරිසිදු කි/ ෙආ ියළිසකර කි/ ෙ. 
 

 

    

 

 වගකීෙ                                                                                                                                                                       
      GN,DS,GA,DDMCU  

 

  

  

 

  

 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

  

DDMCU,DS, 

DMC 
 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DDMC,DS.DMC 

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    
DDMC,DS.DMC  

 

ස්සදච්ජා 

ෙංවිධාන 

නිවාස පිළිසකර  

ිරීේම් සම්ේ ධීකරණය 

 

නිවාස පිළිසකර ිරීම   

අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනීම 
 

ආපදාව  ලක් ආ වී ඇති නිවාස 

වර්ගීකරණය  

 

සුලු  

අර්ධ් 

හමුදාව  

DMC  

සම්පූර්ණ 

 
සිවිමආරක් කෂක 

සදපාර් සම්න්

තුව 

ප්රාසීයය 

ෙභාව 

NDRC  

පිරිසිදු ිරීේම් කණ්ඩායම් 

හදුනා ගැනීම 

නිවාස පිළිසකර ිරීම  

 අවශ්ය ්රවය සැපීම 
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16.9 සනීපාරක්ෂක කගයුතු  ෙවුරු කි/ ෙ. 

                                     

 අපද්රවය ඉවත් කි/ ෙ. 

 වැසිකිලි පෙසුකම්. 

 ළධවාස ියරිසිදු කි/ ෙ 

 

වගකීෙ     

 CEA,DMC,DS,police 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

MOH,LOGA,DMC,DS 

 

 

 

 

  

සිදුකළ යුතු සනීපාරක් ආෂක ක යුතු හදුනා 

ගැනීම  

ප්රාසීය ය 

ෙභා 

සනීපාරක් ආෂක ක යුතු ක්රියාත්මක ිරීම 

සහ අධීක් ආෂණය 

අදාළ ආයතාන හදුනා ගැනීම  

MOH 

සරෝහල 
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16.10 ියරිසිදු ජලය සම්පාදනය කි/ ෙ. 
  

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

GN,DS,LOGA, 

NWSDB  
                                                                                                                                                                  

  

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                    

GN,DS,LOGA, 

NWSDB 

                                                                                                                                                                     

  

  

 

                                                                                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියරිසිදු කි/ ෙග ඇතිච ජල 

මූලාශ්ර ෙදුනා ගැනීෙ 
ජල අවකය ාවය ෙදුනා ගැනීෙ 

සිස්ක ආරක් ග ක 

ා දපා්ය්ා ෝුඒ 

ජලය දේබදා ෙැරිෙ රෙදේේදය ෙදුනා ගැනීෙ 

ිා ස්ොපාදන 

මණ්ඩා, 

ස්ථා ේච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

ාම නිළධ්ාරී 

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කි/ ෙ 
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වගකීෙ                                                                                                                                                                     

GN,NDRSE, DS 

 

      

 වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DS,GN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

              

 

 

වගකීෙ                                                                                                                                                                     

DMC, NDRSC 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 ාවකාලික ළධවාස අවකය  පවුම සමඛ්යාව ෙදුනා ගැනීෙ 

 ාවකාලික ළධවාස ඉදි කි/ ෙ සදො  ාක්ෂණික, 

මුලය, දුවයෙය අවකය ා  ෙදුනා ගැනීෙ ො සපයා 

ගැනීෙ. 

   MDDD 

වගකීම 

GA,DS,DMC 

ඉදි කි/ ම් කගයුතු ආරම්භ කි/ ෙ, 

අීකක්ෂණය 

 ස්සදච්ඡා 

ෙංවිධාන 

   NGO 

16.11  ාවකාලික ළධවාස අවකය ා  ෙවුරු කි/ ෙ. 

 

ත්රිවිධ 

හමුදාව 

 ාවකාලික ළධවාස ස්ාාිය  කි/ ෙග සුදුසු ස්ාාන  

Red cross 

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ. 
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ක්රියාදාෙය 2.17. රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න 

සම්බන්ීකකරණ 
 

 

 
 

 

                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                     
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
                                                                           

 

 

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 වගකීෙ                                                                                                                                                                     
DMC,NDRSC, 

DDMCU, GA 

 

 

 
 

සෙදේයෝගය ලබා ග  ෙැකි  රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන 

ආය න ෙදුනා ගැනීෙ 

වනඒ් ා ්ුටුපා 

ෙහය 

රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය න  වලග අවකය සෙදේයෝගය 

ියළිබද දැනුවත් කි/ ෙ  (INGO, NGO) 

රාජය දේනොවන ආ ජා යන් ර රාජය දේනොවන ආය නවලින් අවකය සෙදේයෝගය ෙදුනා 

ගැනීෙ 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 

තෙ ආය න විසින් ලබා දීෙග ෙැකි දේසේවාවම 

 ියළිබද අවදේබෝධය ලබා ගැනීෙ 

 ාණ්ඩ 

ා ස් ඒා 

ප්රඒාහන පහසුකො 

ිා්ය්්ර ආධ්ාර ාබා ගැනීා ො 
රමා ේද ස්ොබ්ධීකරණ, කිරීම 

     සම්බන්ීකකරණ කටුටු පත් කි/ ෙ 

        අවකය ස්ාාන සදො දේයොමු කි/ ෙ 

ආහාර 

ා ස්්ය 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 
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වගුව 2.16 ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැක්විෙ (පැය 12)  

 
 

කාර්යයන් වගකිෙ ආ සම්බන්ධිකරණය කාර්යය පැවදේරන ළධළධාරි 

සන්ළධදේේද

න 

රෙදේේදය 

කාලසී

ොව 

16 1 මඒශය සය්ාඒ, මනුඒ  ආහාර 
ාබා  දීම  ක යුු කිරීම  

i. ළිසූ ආහාර 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 (ස්හන ා ස් ඒා) 
 

 ාම ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ආ්යථික ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාමි කමිටු නා,කයි් 

 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 දානපතී් /පන්්යාග ීයලි් 

 සී/ස් ස්ස්ධ් ා ස් ඒා ස්මුපකාර 
ස්මි ම  

 ආගමික නා,කයි් 

මදාා 
දුරකාන 
මාංක 

නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ොක 
Skype/ 
IMO 

CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුො 
මාංක 

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

11) 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

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

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 පළාත් මා්යග 
මමා්යාංශය ස, 

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න 
මධිකාන්,   

 පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
ා දපා්යුා ෝුඒ  

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පුලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,්න,  

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කුො 

 ඒු මධිකාන් 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

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

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කුො  

 ස්දුලිබා මණ්ඩා,  

 ශ්රිාාංකා ා  ලිා කුො  

 මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,   

 පළාත් මා්යග 
ා දපා්යුා ෝුඒ  

 ත්රිස්ධ් හමුදා 

 ා පුලිසි, 

 දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

 පළාත් පාාන ආ,්න,  

 ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ාඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇුා
් 
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16.4 ළින්සිදු ිා, ස්ොපාදන, 
කිරීම / ිා මූාාශ්ර ළින්සිදු 
කිරීම 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ිා මක ිාස්ොපාදන හා 
ිාා ප්රඒාහණ 
මණ්ඩා,  

 ිා ස්ොපත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

 දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය 
මධ්යක් ග ක 

 ප්රාා ශිය, ා ස්්ය 
බාධ්ාන් 

 ිා මක ිාස්ොපාදන හා ිාා 
ප්රඒාහණ මණ්ඩා,  

 ිා ස්ොපත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන ආ,්න,  

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ග ක 

 ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ාම නිාධ්ාන් 
 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.5 ස්නීපාරක් ග ක ක යුු 
්හවු. කිරීම  
i. මපද්රඒය ාඒත් කිරීම  

ii. ඒැසිකිලි පහසුකො  

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ා කකො  පළාත් ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මමා්යාංශය ස, 
(සි,ළු ස්ොබ්ධිකරණ 
ක යුු) 

 ප්රාා ශිය, ා ස්්ය ා ස් ඒා 
මධ්යක් ග  

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

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.6 ා ස්්ය මඒශය සය්ා 
ස්ොපාදන,  

i. මා නෝ ස්මාජී, 

මඒශය සය්ා  

ii. ස්ා,නික ක යුු 

iii. ා බෝඒන ා රෝග 

ඒයාප් ම, පාාන,  

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය ා ස් ඒා 
මධ්යක් ග  

 ා කකො පළාත් ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මමා්යාංශය ස, 

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ග ක 

 මදාා ා රෝහක 

 පළාත් පාාන ආ,්න,  

 පවුක ා ස්්ය ා ස් ස්කා 

 ඒු ා රෝහා 

 ශ්රි ාාංකා රු කු.ස් ස්මාි, 

 කා්්ා ක යුු මමා්යාංශය සය 

ාඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇුා
් 

16.7 ්ාඒකාලික නිඒාස් 
මඒශය සය්ා ්හවු. කිරීම  

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ශිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ිා මක 
ා ගුඩනැන්ලි 
ප්යා ේ ණ නිළධ්ාන් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 
 

 

 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 ඒු මධිකාන් 

 ා ශශය සපාාන නා,කත්ඒ, 

 ාම නිාධ්ාන් 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 පළාත් පාාන ආ,්න, 

 ඒැස්ලි මානඒ ස්ාංඒ්යධ්න 
 ාර, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ආගමික ස්ථාාන 

 පාස්ැක බාධ්ාරී් 

ාඒත්ීම 
පැ, 
12ක් ග 
ඇුා
් 
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16.8 මඒශය සය ප්රා ශශය ස ඒා 
ආරක් ග ාඒ ්හවු. කිරීම  

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම 
(ඒගකිම) 

 ා පුලිසි, 

 සිස්ක ආරක් ග ක බාකා,  

 ස්ා ශය ස   කා්ය, බාකා, 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.9 ආපදාඒ  ාක් ගවු කතවු. 
ඒා  ිා, ාබාදිම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (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 ග ක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා ස්ොපත් මණ්ඩා, 

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන් 
 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.10 ඒැසිකිලි පහසුකො 
ාබාදීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 
දිස්ථත්රික් ගක ස්හ ප්රා ශිය, 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

 RDH (Regional 
Department of 
Health)  

 ිා මක ිාස්ොපාදන හා 
ිාා ප්රඒාහණ 
මණ්ඩා,  

 පළාත් පාාන ආ,්න, 
ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය 
පරීක් ග ක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

 ස්ථා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 INGOS / NGOS 

ාඒත්ීම 
පැ, 
06ක් ග 
ඇුා
් 

16.11 ආපදාඒ  ාක් ගවු 
නිඒාස් ා ගුඩනැන්ලි ස්හ 
පාස්ක ළින්සිදු කිරීම 
/ළිබඳස්කර කිරීම 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

 පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ (ඒගකිම) 

 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 ිා මක ා ගුඩනැන්ලි 
ප්යා ේ ණ ස්ාංස්ධ්ාන,  

 පළාත් පාාන ආ,්න,  

 ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 

 මහින ා ස්්ය පරීක් ග ක 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ 

 ස්ා ඒච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

 රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන 

 සිස්ක ආරක් ග ක 
ා දපා්යුා ෝුඒ 

ාඒත්ීම 
පැ, 
10ක් ග 
ඇුා
් 
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17 රාිය ා නුඒන  
ිා්ය්්ර ආ,්න 
ස්ොබ්ධීකරණ,  

 ආපදා කළමනාකරණ 
මමා්යාංශය ස, 

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

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ග ක (ආපදා) 

 ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

 ප්රාා ශිය, ා කකො 
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ඇමුණුෙ 01                                                   

ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයසා්ානය, අො යාමකය සෙ සෙන දේසේවා කකකවල ජාතිචක 
ෙට්ගදේම් දේ ොරතුරු සෙ අළධකුත්  ාක්ෂණික ආය න සම්බන්ධ කර ග  ෙැකි නාොවලිය. 

 

  
  

 

ආපදා කළෙනාකරණ අො යමකය 

නෙ කාර්යාල දුරකාන අමක ෆැක්ස් අමක 

ගරු අො යතුො 

 

සම්බන්ීකකරණ දේමකම් 

0112-665404 / 

0112-665298 

0112-665082 

0112-665306 

 

0112665296 

ගරු ළධදේයෝජය  අො යතුො 

 

සම්බන්ීකකරණ දේමකම් 

0112-665605 

0112-665284 

0112-665084 

 

දේමකම් 0112-665389 0718018700  

අතිචදේර්ක දේමකම් (පරිපාලන) 0112-665054 0715567076  

අතිචදේර්ක දේමකම් (සමවර්ධන) 0112-665013 0777547778  

ප්රධාන ගණකාධිකාරි  0112-665079 0713369483  

දේේක්ඪ සෙකාර දේමකම් 0777-808623  

සෙකාර දේමකම් 0112-665352  

පරිපාලන ළධළධාරි 0112-665185  

පරිපාලන අමකය 0112-665170  
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ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ාානය- 117 ආ 2670002  

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජමගෙ කාර්යාලය 

ජී.තම.තස්.දේසේනාීකර ෙෙ ා අධයක්ෂ ජනරාම 0773957896 0112136100 

ආර්.පී. සෙරක්දේකොඩි ෙෙ ා අතිචදේර්ක අධයක්ෂ ජනරාම 0773957909 0112136101 

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න 
ා මා නස්, 

මධ්යක් ග  (මඒම කිරීො  
ප්යා ේ ණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න) 

0772320525 0112136141 

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

සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා මධ්යක් ග  (දැනුඒත් කිරීො) 0772320533 0112136201 

බ්රිා වඩි,්ය මුා ආන්,රත්න   
මධ්යක් ග  (හදිසි 
ා මහා ,  ්ො) 

0773957903 0112136220 

ා ේ.මො. .ආ්ය. ි,රත්න මහ්ා නිා ,ෝිය මධ්යක් ග   හදිසි 
ා මා හයුො (රා ා) 

0773957908 0112136241 

ා ක් ග   ඩී පී ා ක් ග  ා කුඩිප්ළිලි 
මහ්ා 

නිා ,ෝිය මධ්යක් ග    ්යඒ 
දැනුොදීො (රා ා) 

0772320530 0112136242 

  ආ්ය මො පී රත්නා,ක මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ග   මානඒ 
ස්ොපත් (රා ා) 

0772320527 0112136260 

ා ක් ග. .නිශය සා්් මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ග   මුදක 
(රා ා) 

0773957899 
0112136270 

 

ශ්රිමාක ස්ම්සින් මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ග  
(ප්යා ේ ණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න) 

0773957907 0112136166 

නුඒ් මදඒ්ආරච්චි මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ග  (ා පර 
සූදානො ස්හ ස්ැාසුො) 

0773957906 0112136182 

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

0773957901 0112136181 

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

0772091597 0112136203 

ශය සා් ප මරණ මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ග  (ර්ු ණු 
හා දැනුඒත් කිරීො) 

0773957902 0112136202 

හිරා්  මාකරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ග  හදිසි 
ා මා හයුො 

0772320531 
0112136224 

 

ටී ඩබ් ා ක් ග මයි ර් ථපකුමාර මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ග  හදිසි 
ා මා හයුො 

0772130754 0112136231 
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ුකර් ා ඒදයරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ග   
ස්්නිා ේදන 0772129174 

0112136236 
 

ිානක හඳු්ප මරණ මහ්ා ස්හකාර මධ්යක් ග  (මාධ්ය)  0773957897 0112136243 

ා ේ.මච්.පී.ි,ාත් මහ්ා ම ය්්ර ස්ගණක 0772320532 0112136115 

ාා නෝකා හස්් ම රාිපක් ග   පන්පාාන නිාධ්ාරී  0773481695  0112136260  

මස්ථ ම් ි,සිාංහ  මූාය නිාධ්ාරී  0774940343  0112136275  

  

 

දිස්ත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ සම්බන්ීකකරණ කකක (DDMCU) 

 දිස්ත්රික්කය නෙ කාර්යාලය දුරකාන අමක 

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

2 මනුරාධ්ර්ර, ා ක් ග. .ඩී.ා ක් ග.මස්ථ.බ්ඩාර 

මහ්ා 

0252234817 0773957881 

3 බදුකා ා මො මක උද,කුමාර මහ්ා 0552224751 0773957880 

4 මඩකාර්ඒ මස්ථ ා්පරාි් මහ්ා 0652227701 0773957885 

5 ා කුළඹ මො මො පී මො මාරසිාංහ 0112434028 0773957870 

6 ගාකා 

 

ලු ම්් ක්යනක 

පී ඩී ා ක් ග ිම මස්ථ  රත්නා,ක 

0912227315 0773957873 

7 ගොපහ   මො   ම් ා්ද්රසින් 

මහ්ා 

0332234671 0773957871 

8 හොබ්ා ්ු  යු මක ආ්ය මස්ථ වනනසිාංහ 

මහ්ා 

0472256463 0773957875 

9 ,ාපන, 

 

මස්ථ  රස්  මහ්ා 0212221676 773957894 

10 කළු්ර ලු ම්් ක්යනක 

මයි ළි ි,සිාංහ  

0342222912 0773957872 
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11 මහනුඒර මයි   රනීමර මහ්ා 0812202697 0773957878 

12 කෑගකා ා ක් ග ජි මො ිගත් මහ්ා 0352222603 0773957876 

13 කිලිා නුච්චි,  ක ම් සූ්ය,රාේ මහ්ා 0212285330 0772320528 

14 කු.ණෑගා 

 

මො ආ්ය   ස්රාේ දිස්ාන,ක 

මහ්ා 

0372221709 0773957884 

15 ම්නාරම මො   සි මො න්,ාස්ථ මහ්ා 0232250133 0772320529 

16 මා්ා ක ාමි්ද මමරීමර මහ්ා 0662230926 0773957890 

17 මා්ර ලු ම්් ක්යනක 

යු   ළි හා බ්සින්ඒ්යධ්න 

0412234134 0773957874 

18 ා මුණරාගා   මච් රීම්ද්ර මහ්ා 0552276867 0773957889 

19 මුා මේ මච් ජි ඩි ප්රි,්් මහ්ා 0212290054 0773957886 

20 නුඒරමබඳ, මච් මො මො බ්ඩාර මහ්ා 0522222113 0773957879 

21 ා පුා ළු්න.ඒ ළි ා ක් ග යු මස්ථ ා ක් ග නාන,ක් ග

කාර  මහ්ා 

0272226676 0773957882 

22 ර්ත්්ාම ළි   ා ි ා රුඩ්න්ා ගෝ  මහ්ා 0322265756 0773957888 

23 රත්නර්ර, මස්ථ මච් මො මාංජුා මහ්ා 0452222991 0773957877 

24 ත්රිකුණාමා,  ා ක් ග සුවනනදාස්ථ මහ්ා 0262224711 07723957884 

25 ඒවුනි,ාඒ ම් සූන්,රාේ  මහ්ා 024222553 0773957892 
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ජාතිචක සෙනදේසේවා ෙධයස්ාානය  -  0112-665702 

අම දිස්ත්රික්කය නෙ දුරකාන අමක 

1 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය ) 

අින. සී . පතිචරාජ (අධයක්ෂක 

) 
0773550134  

2 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය ) 
සදිකාළධ තම .යශදේදටුදේේ  +94112665221  

3 දේකොළඹ (ප්රධාන 

කාර්යාලය ) 
දේේ.ක.ඩ් .සී .සාවිත්රි  +94112665221  

4 ා කුළඹ න්දසින් 778819389 

5 කළු්ර ක්රි ා් මහ්ා 071-3404987/ 0776368763 

6 මා්ා ක  ජීඒනි මි, 718259813 

7 නුඒරමබඳ, ස් ම,ා ේළු මහ්ා 714464785 

8 මහනුඒර  ාා්දනි මි, 714395435 

9 ගොපහ කුසුොසින් මහ්ා 710330522 

10 ර්ත්්ාම ාමි්ද මහ්ා 773489042 

11 රත්නර්ර කාමාර මහ්ා 714408835 

12 කෑගකා සුද්් මහ්ා 0716319695/ 0779127597 

13 මනුරාධ්ර්ර, ලි,නගමා ව මහ්ා 718025181 

14 බදුකා මාහා කෝ් මහ්ා 710330307 

15 මොපාර  ප්රදීප් මහ්ා 783422026 

16 මුා මේ ා කෝකුාරාිා මහ්ා 772487804 

17 කු.ණෑගා මා ස්ෝක මහ්ා 722933113 

18 ත්රිකුණාමා, මජුර් මහ්ා 772657122 
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19 මා්ර  ස්දානා ව මහ්ා 718245180/ 715186309 

20 කිලිා නුච්චි, ා ස්කඒ මරාිස්,ො මහ්ා 775486479/ 779349999 

21 ගාකා ාසු. මහ්ා 710330179 

22 හොබ්ා ්ු  නීක මහ්ා 778287874 

23 මඩකාර්ඒ සිඒනාද් මහ්ා 776402324 

24 ා මුණරාගා සුා ශශය සථ මහ්ා 712166000 

25 ,ාපන, ඒ,ාමේ මි, 773222853 

26 ා පුා ළු්න.ඒ ාමි්ද මහ්ා 0711306896 0728399508 

0783450475 
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වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජමගෙ කාර්යාලය ෆැක්ස් 

M. 

Thuraisingham 

Eng 

අධයක්ෂ ජනරාම 
077-3732854 011-2584984 011-2505890 

T.P මකස්ස්ථ 
මහ්ා 

අතිචදේර්ක අධයක්ෂ ජනරාම  
(System Management) 

071-8344337 011-2586839 011-2055413 

S.L. 
ා මුා හුමඩ් 
මලි,ාස්ථ මහ්ා 

අතිචදේර්ක අධයක්ෂ ජනරාම 
(Regional Development & 
Construction) 

071-8247486 011-2586311 011-2586311 

 P. 
ා හමේ කආරච්චි 
මහත්මි, 

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

M.M  මහ.ෆථ 
මහ්ා 

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

G.P. 
වනණඒ්යධ්න 
මහ්ා 

අධයක්ෂ (Engineering, Scientific 
& Technological Services) 

071-3058912 011-2586781 011-2586781 
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ජාතිචක දේගොඩනැගිලි පර්දේේෂණ සමවිධානය 

නෙ  නතුර 

දුරකාන 

ජමගෙ කාර්යාලය ෆැක්ස් 

ආාා්ය, ආසින් 
ක.ණඒ්යධ්න 

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

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

කි ් සුග්පාා මහ්ා අධයක්ෂ - 011-2 588 946 011-2 502 611 

K.N  බාංඩාර මහ්ා 
අධයක්ෂ 

- 011-2 588 946 011-2 556 003 

කාලගුණ විදයා දේදපාර්තුදේම්න්තුව -  

නම ්නුර 

දුරකාන - 011 2664746  /2686686  

(ෆැක් ගස්ථ 011 268311) 

ිාංගම කා්ය,ාා, ෆැක් ගස්ථ 

Mr. S Premalal Director 

(Meteorological Data Processing and Archival) 
 

Director General 
+94714402908  +94 112 694 104 

+94 112 698 

311 

Mr. A.K. 

Karunanayake 

Director 

(Forecasting and Decision 

Support) 

+94773050535  
+94 112 686 499 

 

011 268311 Mr. D.A. 

Jayasinghearachchi 

Director 

(Meteorological 

Observation Networks) 

 +94 112 691 443 

Ms. A.R. 

Warnasooriya 
Deputy Director 

+94774368390  +94 112 694 582 

භුවිදයා සමීය ක්ෂණ ො ප ම කාර්යාමකය 

නෙ  නතුර 
දුරකාන 

ජමගෙ කාර්යාලය ෆැක්ස් 

D.සජානා ද සිමවා අධයක්ෂ ජනරාම (වැ.බ.) 077-7315452 011-2886271 011-2886276 

Dr. C.H.E.R.සිරිවර්ධන ළධදේයෝජය  අධයක්ෂ  (Geology) 011-2886287 071-8063205 011-2887825 

පදය ද සිමවා සෙකාර  අධයක්ෂ 
071-7970797 011-2886277 011-2886695 
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ඇමුණුෙ 02 

 

ප්රදේශීය දේමකම් කාර්යාලයන් සම්බන්ධ කර ග  ෙැකි ළධලධා/ න් 

 
 ෙන්කඩුව ප්රාදේශියය දේමකම් කාර්යාලදේයන් සම්බන්ධකර ග  ෙැකි ක්දේෂේත්ර  ළධලධාරින් 

නෙ  නතුර 
ජමගෙ දුරකාන 

අමකය 
දේසේවා ස්ාානදේේ 
දුරකාන අමකය 

මො ජි ි,ොප ම බාංඩාර ආපදා ස්හනා ස් ඒා නිාධ්ාන් 071-0330573 027-2222238 

 ක ම් ප මරාි ්ාක් ග ණික නිාධ්ාන් 071-5780908 027-2222238 

මස්ථ මච් ්නූිා දිකහානි ්ාක් ග ණික නිාධ්ාන්(ස්හා,) 071-8276000 027-2222248 

ා ේ මො  ක මස්ථ ි,සු්දර ඒනි්ා ක යුු නිා 071-2215969 027-2222238 

මො ජි සුමිත්රා ඒැලිකුරර ස්මාිා ස් ඒා නිළධ්ාන් 071-4049771 027-2222238 

ා ක් ග මො   මස්ථ ක.ණානා,ක ස්හන ා ස්ුයුන්, 071-8459595 027-2222238 

ඩි ඩි මර්දිකා දුාානි ළමා හිමිකො ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 071-8290071 027-2222238 

ඩබ් මස්ථ පස්ත්රා ද්යශය සණි මුක ාමාස්, ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 071-8290071 027-2222238 

ඩබ් ජි ඩි ප්රි,රාංගන ක්රිඩා නිළධ්ාන් 071-8828277 027-2222238 

යු ජි ම් මක කුමාන් ර්න.ත්ාාපන නිාධ්ාන් 071-9709929 027-2222238 

මච් මො මච් රත්නා,ක ාම ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 071-5604687 027-2222238 

මස්ථ මො   මස්ථ බාංඩාර ්.ණා ස් ඒා නිාධ්ාන් 071-3058717 027-2222238 

ා ක් ග ළි ාන්ත් ා ක් ාය ්.ණා ස් ඒා නිාධ්ාන් 071-5817638 027-2222238 

 

 

 

 

ෙැදිරිගිරිය ප්රාදේශියය දේමකම් කාර්යාලදේයන් සම්බන්ධකර ග  ෙැකි ක්දේෂේත්ර  ළධලධාරින් 

නෙ  නතුර 
ජමගෙ දුරකාන 

අමකය 
දේසේවා ස්ාානදේේ 
දුරකාන අමකය 

ම්     මස්ථ නිශය සථශය සාංකආරච්චි ප්රාා ශීය, ා කකො 072-3530232 027-2248627 

පී ටී මො ා්යෆා් ස් ප්රාා ශීය, ා කකො 077-4930197 027-2248836 

ඊ මො ශය සා්් දිස්ානා,ක පන්පාාන නිළධ්ාරී 072-3755495 027-2248238 

මච් මො ා ස්නස්රත්න පන්පාාන ාම නිළ  077-8868842 027-2248238 

යූ ජී ි,ීමර ආපදා ස්හනා ස් ඒා නිළධ්ාරී 071-6494419 027-2248238 

ආ්ය ටී පී මස්ථ ා ස් නාරත්න කා්යමික නිළධ්ාරී 071-8162441 027-2248436 

ා ක් ග ජී නිා් ම කුමාන් ඒනි්ා ක යුු නිළධ්ාරී 071-8270860 027-2248238 

ා ක් ග මාානී ළමා හිමිකො ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 071-2621172 027-2248238 

මච් ඩී ියරාණි ා ්යණුකා ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 071-3180621 027-2248238 

ආ්ය ජී ර්ාංචි බාංඩා ක්රීඩා නිළධ්ාරී 077-3073658 027-2248238 
ඊ මස්ථ මො මස්ථ ග,ා් 
ස්මරසිාංහ 

ප්රාා ශීය, ළමා ආරක් ග ක නිළධ්ාරී 071-5175593 027-2248436 

මො ඩබ් ඩී ා ේ ස්්ානා ව ස්ාංඒ්යධ්න ස්ොබ්ධීකාරක 071-8335382 027-2248436 

බී ජී මස්ථ රමයසින් ාම ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 071-8670344 027-2248436 
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වැලිකන්ද ප්රාදේශියය දේමකම් කාර්යාලදේයන් සම්බන්ධකර ග  ෙැකි ක්දේෂේත්ර  ළධලධාරින් 

නෙ  නතුර 
ජමගෙ දුරකාන 

අමකය 

දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරකාන අමකය 

යූ මච් ස්ජි් කුමාර කුාඒාංශය ස 
ආපදා කළමණාකරන 
නිාධ්ාරී 

0789-772076 027-2259077 

ආ්ය මො මයි රත්නීමර මි, ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න ස්හකාර 071-3050980 027-2259077 

ආ්ය ජී ධ්්යමා ස් න ම,ා ස්ාංයාා කණ  නිළධ්ාන් 071-8133332 027-2259077 

ා ේ මො  ා ාුකුබණ්ඩා ම,ා නිඒාස් නිාධ්ාරී 071-6849562 027-2259077 

ා ක් ග පත් මනිදාස්් ම,ා ප්රිා ස්ා ශය සෝධ්න නිළධ්ාන්  027-2259077 

මස්ථ කිා් මනි මි, 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්( 
ඵාදායි්ා) 

077-8852424 027-2259077 

ම් සී ගමා ව පන්ස්ර නිළධ්ාන් 071-0323738 027-2259077 

මො මො ජී  ාුර ස්ොපත් 
ම,ා 

ිා ජීීම ඒයාප් ම නිළධ්ාන් 071-4596098 027-2259077 

යූ ජී ධ්ොමිකා ස්ි,ාත් මි, ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 078-7041898 027-2259077 

මයි මක ා ක් ග පී ක.ණාරත්න 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්( ස්ා ශශය ස 
ා ස් ඒා) 

078-9914381 027-2259077 

යූ මච්   ා ේ ීමරඒ්යධ්න මි, 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් (ා බ්ශධ් 
ක යුු) 

078-5119391 027-2259077 

ඩබ් ජී මි්්ා ප්රි,ද්යශය සනි 
මි, 

ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 
(කෘකරක්යම) 

071-6875735 027-2259077 

ඩී ා ක් ග ටී මා බ්රත්න ම,ා 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 
(කෘකරක්යම) 

071-2222585 027-2259077 

මක ජී ා ස් පාලිකා මි, ාම ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 071-8158029 027-2259077 

මච් සී මයි යූ හඳු්ා ව ම,ා 
මානඒ ස්ොපත් ස්ාංඒ්යධ්න 
ස්හකාර 

071-6194598 027-2259077 

මක   මනූ ා ඩී ලි,නාරච්චි 
මි, 

ිා  කාබශධ්්ා 
ස්ොබ්ධීකාරක 

071-7292462 027-2259077 

මස්ථ ා ග්න් ශය සාංග්ය ම,ා ප්රාා ශිය, ළමාරක් ග ක 077-4127269 027-2259077 

  මො ා නුෆීක නිඒාස් නිාධ්ාරී  027-2259077 
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ටුගුරක්දේගොඩ ප්රාදේශියය දේමකම් කාර්යාලදේයන් සම්බන්ධකර ග  ෙැකි ක්දේෂේත්ර  ළධලධාරින් 

නෙ  නතුර 
ජමගෙ දුරකාන 

අමකය 

දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරකාන අමකය 

ඩබ් ආ්ය මයි බණ්ඩාර ම,ා කා්යමික නිාධ්ාන් 071-4482764 027-2246236 

පී   පී ටී  ළි කගා ම,ා ්ාක් ග ණ ස්හා,ක 111 
071-2268072  
076-2268072 

මම 

මො ජී රත්නා,ක ම,ා 
ස්ාංඒ්යධ්න 
ස්ොබ්ධීකාරක 

072- 6519699 මම 

මක ම් සි වනණඒ්යධ්න ම,ා ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 071-5223794 මම 

පී ා ක් ග ඊ ා ක් ග ි,ඒ්යධ්න මි, 
මානඒ ස්ොපත් ස්ාංඒ්යධ්න 
ස්හකාර 

071- 4460799 මම 

මක  .ඒ් ප්රී මාාක ම,ා 
ස්ාංඒ්යධ්න ස්හකාර 
(ස්මාිා ස් ඒා) 

071-8076746 මම 

ආ්ය මස්ථ ා ක් ග රණුාංග ම,ා ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න ස්හකාර 071-8065080 මම 

ආ්ය   ආ්ය  ා පා ්යරා මි, 
ස්ාංස්ථකා මක ස්ාංඒ්යධ්න 
ස්හකාර 

071-3765837 මම 

ා ක් ග ජී ජී කුාුාංග මි, 
ස්ාංඒ්යධ්න ක් ගා   ත්ර 
ස්හකාර 

071-2260166 මම 

ා ක් ග ඩී මස්ථ සී  කුමාර ම,ා ස්ාංඒ්යධ්න  ස්හකාර 071-4470900 මම 

ඩබ්   මයි ා ක් ග කුමාර ම,ා ස්ාංඒ්යධ්න  ස්හකාර 071-3688431 මම 

ඊ ඩී මනුර මදින්සිාංහ ම,ා ස්ාංයා ා කන නිාධ්ාන් 071-3992090 මම 

මො ජී ා්ද්රානි ර් ථපා්ා ස්හන ා ස්ුයුන් 071-9585624 මම 

ා ක් ග ජී ස්ථඒ්යණා කා් ම මි, ාම ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 
071-5930132   
071-8617087 

මම 

  බී පී ම් ඩී  බණ්ඩාරනා,ක 
ම,ා 

ක්රීඩා නිාධ්ාන් 077-6114620 මම 

ජී ජී ස්රත් ස්මාීමර ම,ා ිනපද නිාධ්ාන් 1 071-6542567 මම 

ආ්ය මො මස්ථ  උපාලි ම,ා ාඩො නිාධ්ාන් 077-6643838 මම 

ඒයි ජී නිශය සථශය සාංක ීම්ය මා ස් න 
ම,ා 

ිනපද නිාධ්ාරී 071-1130530 මම 

ා ක් ග   ද,ාරත්න ම,ා ිනපද නිාධ්ාරී 077-7794717 මම 

මච් ජීමච් ජී  ස්රත් ීමරසිාංහ ම,ා 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 
(ාඩො) 

071-8065056 මම 

. ටී මො සී ා ක් ග ඒ රැක මි, ස්ාංඒ්යධ්න ස්හකාර(ාඩො) 071-8378802 මම 

  මො ා ක් ග  මධිකාන් ම,ා 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 
(ාඩො) 

071-1668893 මම 

මච් ා ක් ග මරමුදුා ගුකා   ම,ා 
ස්දයා හා ්ාක් ග ණ 
නිාධ්ාන් 

071-4401395 මම 

මච් ආ්ය ජී   රාංා කුත් ම,ා 
ස්දා්ා ක් ගා   ත්ර 
ස්ොබ්ධීකාරක 

077-6536628  
071-859526 

මම 

ීම ඩබ් දික.ක් ගකර ාොළිකා කා්ය,ාා ා ස් ඒක ා ස් ඒ, 071-3915527 මම 

ා ක් ග ජී මස්ථ .ශය සා් ම ා ම, ්.ණ ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 
071-6163953  
075-8562367 

මම 

මො ජී ජී දිාාංක රණසිාංහ ම,ා 
ස්හකාර ්.ණ ා ස් ඒා 
නිාධ්ාරී 

071-8828805 මම 

මක ඩී මො මයි මස්ථ බණ්ඩාර 
ම,ා 

ධීඒර පරීක් ග ක 071-5721502 මම 
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ඇළෙැර ප්රාදේශියය දේමකම් කාර්යාලදේයන් සම්බන්ධකර ග  ෙැකි ක්දේෂේත්ර  ළධලධාරින් 

නෙ  නතුර 
ජමගෙ දුරකාන 

අමකය 

දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරකාන අමකය 

ඩබ් ටී ා ක් ග ප්රි,ශය සා්් 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී III -(ආපදා 
ස්හන ා ස් ඒා) 071-5119809 

 066-2256638 

ා ේ මො මස්ථ රත්නා,ක 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී III -(ස්මාි 
ා ස් ඒා) 077-1599948 

මම  

බී ආ්ය ආ්ය ස්තමාලි 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී III ( ළමා 
හිමිකො ප්රඒ්යධ්න ස්හකාර 071-4597041 

මම 

ආ්ය ීම  ක  කුාුාංග 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී III ( ාමීය , 
ආ්යථික) 071-2284464 

මම 

මච් මො මස්ථ ා ක් ග  ි, මාක ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී III -ඵාදායි්ා 077-2603006 
මම 

ජී ම් ඩබ් ගමා ව 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී III -ස්ා ශශය ස 
ා ස් ඒා 071-1024051 

මම 

මො ඩී මක මයි ක.ණාරත්
න 

ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී III-ස්මාි 
ස්ාංඒ්යධ්න 071-7027490 

මම 

මයි බී යූ මකා ්යණු 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී III -ස්ථඒා ශශය ස 
ක යුු 071-3674246 

මම 

ජී ජී ආ්ය පී ීම්ය මරත්න ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී III -කෘකරක්යම 077-1969016 
මම 

ඒයි මො ා ක් ග බී ,ාපා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී III 072-4898561 
මම 

ළි ා ක් ග ජී   පී ස්ාංජීඒනී ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී III 077-4817865 
මම 

මස්ථ මො ඩී මො මස්ථ  
ා ස්නරත් ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී III 071-3983217 

මම 

මස්ථ මො ගමිණී කුමාරසිාංහ මූාස්ථාාන කළමණාකාර 076-6042864 
මම 

ඊ ඩී ආ්ය මා ගුඩා ව දිස් නැවනම ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 072-4725613 
මම 

මො මො ාමාරා ාා්දනී දිස් නැවනම ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 078-9691111 
මම 

ආ්ය මො ා ක් ග මස්ථ කඳු.කුර
ර කා්යමික නිාධ්ාරී 071-0509071 

මම 
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දිඹුලාගල ප්රාදේශියය දේමකම් කාර්යාලදේයන් සම්බන්ධකර ග  ෙැකි ක්දේෂේත්ර  ළධලධාරින් 

නෙ  නතුර 
ජමගෙ දුරකාන 

අමකය 

දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරකාන අමකය 

ා ක් ග ඩබ් ඩබ් ා ක් ග කැප්ා ප කා පුළ  
ස්හකාර මධ්යක් ග  
(ස්ැාසුො) 

0771555936 027-2051109 

ඩී මො මස්ථ දිස්ානා,ක 
මූාස්ථාාන ස්මෘශධි 
කළමනාක. 

0718458520 027-2051153 

මො ජී පී උර්ක කුමාර 
ආපදා ස්හනා ස් ඒා 
නිාධ්ාන් 

0702418988 0272051107 

  ම් ක.ණාරත්න  ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0716582098 0272051107 
  ා ක් ග මච් සී ක.ණාරත්න ඒනි්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 0718458520 0272051107 

මස්ාංක රණසිාංහ 
ළමා හිමිකො ප්රඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 

0714177776 0272051107 

පී ඩබ් මස්ථ ස්දමාලි ස්මාි ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 0725061381 0272051107 

 

 
ලමකාපුර ප්රාදේශියය දේමකම් කාර්යාලදේයන් සම්බන්ධකර ග  ෙැකි ක්දේෂේත්ර  ළධලධාරින් 

නෙ  නතුර 
ජමගෙ දුරකාන 

අමකය 

දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරකාන අමකය 

ඩි මයි ා ේ  මදින්සිාංහ 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන්(ආපදා 
ස්හන ා ස් ඒා) 

071-0330571 0272242176 

ඩබ් පී මස්ථ ම්  ස්රමනා,ක මි, 

 
ඒනි්ා ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන් 072-5252199 0272242176 

ඩී මො පී මස්ථ කුමාර ම,ා 

 
ාමා ආරක් ග ක නිාධ්ාන් 

071-3282593 
 

0272242176 

ටී ඩි  ප්රි,ානි මාංගලිකා 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාන්(ස්මාි 
ා ස් ඒා) 

071-7620875 0272242176 

ා ක් ග ජි  ා ප්ර මා්ා ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න ස්හකාර 077-6378410 0272242176 
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ඇමුණුම 03 
 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික් ාෙ ළධලධාරින්දේේ විස් ර 

 

 ෙන්කඩුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකදේේ ාෙ ළධලධාරින්දේේ දේ ොරතුරු 

නෙ රාජකාරි දේකදේරන  වසෙ ජමගෙ දුරකාන 
අමකය 

දේසේවා ස්ාානදේේ 
දුරකාන අමකය 

යූ.ජී.න,නාන්ද ම,ා ප්රාා ශිය, ා කකො කා්ය,ාා, 071-8157893 027-2222238 

ඩී.ඩබ්.පී. කමක ඥාණසින් ම,ා 153-බැදිඒැඒ 071-5310443 027-2222238 
ි,්් රත්නසින් ම,ා 154-ස්මුද්රගම 071-4470985 027-2222238 

ඒයි.මො.ජී.ඩබ්.ම්.බී.ා ස්ෝමරත්න ම,ා 155-ඇුමකළි ක, 071-2502875 027-2222238 

මච්.මො.මයි.යූ.ා ක් ග.ා හ රත් ම,ා 155-  සින්ස්ගා බෝා පා දස් 077-1364900 027-2222238 

මච්.ඩබ්.ා ක් ග.මබ,ඒ්යධ්න ම,ා 156-නිකඒැඒ 077-4539936 027-2222238 
ා ක් ග.ා ක් ග.මනු ා කුමාන් මි, 157-සිාංහඋදාගම 071-1561121 027-2222238 
ඩබ්.මො.ඩී.ස්ම් මකා මි, 158-කඩඒාඒැඒ 077-8045074 027-2222238 
මස්ථ.ා ක් ග.ජී.ප මරණ මි, 159-මළුත්ඒැඒ නැා ගනහිර 071-7122486 027-2222238 
ා ක් ග.ජී.ටී.සී.දම,් ම මි, 160-මළුත්ඒැඒ බ හිර 071-2171775 027-2222238 
 .ඩබ්.මර්දිකා ලුොිමණි 161-ගන්ා ගුකා 071-9589328 027-2222238 
ආ්ය. . ක.රත්නා,ක 162-ීමරා පා දස් 071-4482774 027-2222239 
 .මො.ා ක් ග.ජී.ු ාර බණ්ඩාර ම,ා 163-ර්ා මසිා පා දස් 071-8064759 027-2222238 
මො.ජී.මුා නඒරත්න ම,ා 164-පරාරම ස්මුද්ර, 077-7986582 027-2222238 
මො.ජී.මුා නඒරත්න ම,ා 165-මඹ්ගග 077-7986582 027-2222238 
පී.ජී.ා ේ.මක.ා ප්ර මසින් ා ම, 166-කාහගා 071-8979081 027-2222238 
ා ක් ග.ජී. .මස්ථ.ගමා ව ම,ා 167-ා පුත්වනකා පා දස් 071-4410601 027-2222238 
මච්.මො.ජී.ආ්ය.මස්ථ.ා ක් ග.ා හ රත් ම,ා 168-උඩා ඒා 071-4840198 027-2222238 
ඩී.මො.ම්.මස්ථ.ි,සිාංහ ම,ා 169-මහඒැලි ා පා දස් 071-3884941 027-2222238 

ා ක් ග.ඩී.මො.ඩී.මර්දතී කුමාන්හාමි මි, 170-නිශය සථශය සාංකමකා ා පා දස් 078-7139081 027-2222238 

මක.ා ක් ග.ජී.ි,රත්න ම,ා 171-ා ්ෝපාඒැඒ 071-6451584 027-2222238 
ඩී.ඩබ්.පී. කමක ඥාණසින් ම,ා 172-ා පුා ාු්න. නගර, 071-5310443 027-2222238 
ා ක් ග.ඩී.මක.සු ාකරණී මි, 173-පලුගස්ථදමන 1 ඇා 071-2623933 027-2222238 
 .මබුක කාසිො ම,ා 174-පලුගස්ථදමන 2 ඇා 077-6376660 027-2222238 
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ඩබ්.ජී.ීමරා කෝ් ම,ා 175-පලුගස්ථදමන 3 ඇා 071-6827569 027-2222238 
මො.ජී.මස්ථ.පී.කුමාන් මි, 176-පලුගස්ථදමන උුර 071-4466561 027-2222238 
ඩබ්.ම .මයි.කුමාන් ස්ා ේසිාංහ මි, 177-පලුගස්ථදමන දකුණ 071-8416872 027-2222238 

 .ජී.ීම.ා ක් ග.ම්.මස්ථ.සුම මඒ්යධ්න ම,ා 178-ගක්ඹරාඒ 071-8608784 027-2222238 

ා ක් ග.මො.ා ක් ග.මො.ක.ණානා,ක මි, 179-කු.ප්ර්හ්දි, 077-5846581 027-2222239 

පී.ජී.මච්.ප්රි,ාංකර ම,ා 180-මහා ස්්ා පා දස් 071-8410872 027-2222238 

ජි.ජි. .උද, කුමාර ම,ා 181-මාණික් ගකොපමේ ක, 071-6610562 027-2222238 

 . ආ්ය.මො.මයි.මකරත්නා,ක මි, 182-ා නළුොස්ා 071-7442898 027-2222238 
ජී.ජී. .උද, කුමාර ම,ා 183-කදු.ා ඒා බ හින් 071-6610562 027-2222238 
ඊ.මක. .ඒාහිඩ් 184-කදු.ා ඒා දකුණ 072-4178415 027-2222238 
ම්.ජී.පී.සී.ා පා ්යරා ම,ා 185-පැරකුොා පා දස් 075-8689511 027-2222238 
මස්ථ.මයි.මො.මමීය ් ම,ා 186-කදු.ා ඒා නැා ගනහිර 077-3906363 027-2222238 
යූ.මයි.ාා්දනී මි, 187-ගකාෑකා 072-8870476 027-2222238 
 .මආ්ය.මෆථ.නිෆාරා මි, 188-ගකාෑකා බ හිර 077-9566525 027-2222238 
ා ේ.පී. .මො.ි,ා ස් කර ා ම, 189-ා කු ලී, 071-2702124 027-2222238 
පී.ා ක් ග.ආ්ය.ඩී.සී.ගා ්ා ගුඩ මි, 190-කාලිාංගඇා 071-2850204 027-2222238 
ඩී.පී.ආ්ය.පී.ස්රමනා,ක ම,ා 191-දමනගැමුණුර්ර 071-1927979 027-2222238 
ීම.ජී.ස්තමාලි මමරසිාංහ මි, 192-දිේාාන 071-9537767 027-2222238 
මයි.මක.්වුළික් ග ම,ා 193-ර්දු්ය 077-5464267 027-2222238 
ජී.ජී.මො.මො.ස්මරනා,ක ා ම, 194-සිාංහරාිර්ර 077-3939584 027-2222238 
ඩී.පී.ආ්ය.පී.ස්රමනා,ක ම,ා 195-ඕනෑගම 071-1927979 027-2222238 
මච්.සී.ා ක් ග.හර්ආරච්චි ම,ා 196-ස්ි,රාිර්ර 071-5637752 027-2222238 
ඩබ්.ඩී.ගොාත් ම,ා 197-මැදමළුඒ 071-6425472 027-2222238 
ම්.බී.ාමි්ද කුමාර ම,ා 198-ාක් ග උ,න 071-3361603 027-2222238 
පී. .මයි.යූ.පනාඒා මි, 199-නිශය සථශය සාංකමකා ා පා දස් 071-0180754 027-2222238 
ා ේ. .ඩී. .ි,ා නත් ම මි, 200-ා ස් ඒාගම 071-4466563 027-2222238 
මො.මො. කනා,ක ම,ා 201-ඒැා ේ්ැ්න 071-2899596 027-2222238 
ා ක් ග.  . .පී.මක.කාටුඒාඒ මි, 202-ා මුණර්ැ්න 071-7720646 027-2222238 
ඩී.ආ්ය.මස්ථ.කුමාරා ව ම,ා 203-ස්ි,බාර්ර 071-3078233 027-2222238 
පී.ජී.  .ා ක් ග.ආන්,ඒාංශය ස ා ම, 204-සිාංහර්ර 071-7292637 027-2222238 
ආ්ය.කළිාරත්න ම,ා 205-උණගාාා ඒා හර 072-5445279 027-2222238 
ජී.ඩබ්.මස්ථ.ප්රි,ද්යශය සනී මි, 206-ශය සා් මර්ර 077-0416409 027-2222238 
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ෙැදිරිගිරිය  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකදේේ ාෙ ළධලධාරින්දේේ දේ ොරතුරු 
නෙ ාෙ ළධළධා/   

වසෙ ජමගෙ දුරක න 

අමකය 
දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරක න  අමකය 

ඩී.මො.මස්ථ.ස්මරා කෝ් 81-යුධ්ගනාඒ 071-8181121  
මස්ථ.මො.ා්දිමා නඒරත්න 82-ා නළුොා පුකුණ 077-9551571  
බී.මො.ජී.ක.ණා මාක 83-ස්හාරගම 077-5111415  
මච්.මො.මස්ථ.ප්රි,ාංකර 84-දිවුා්කඩඒා 077-5991165  
ා ක් ග.මො.පී.මො.ක.ණාදාස් 85-පැරකුොර්ර 071-6542361  

 .ඩී.ම්.ද,ාරත්න 86-ගිබාර්ර 077-6888187  

ා ක් ග.ා ක් ග.මස්ථ.ක.ණාසිාංහ 87-මැදින්න්න්, 078-5549718  
මස්ථ.මො.පී.ාදුනික ස්කාසූන්, 88-දි,ා ස්්ර්ර 071-3807281  
ීම.ජී.ම්.මධුශය සා් ම 89-ිමා ස්ෝඋ,න 077-4144691  

ා ක් ග.මො.පී.මො.ක.ණාදාස් 90-කහිමලි,ාඒ 071-6542361  
මස්ථ.මො.මක.දම,් ම ස්කළසූන්, 91-කවුඩුළුගම 071-0841469  
මච්. .මනු.ශධ් බාංඩාර 92-කවුඩුළුඒැඒ 071-4459316  
මො.ීම.ජී.මමිා රත්නා,ක 93-නඒනගර, 071-1774228  
ඩී.මො.සී.ා ේ.ා ක් ග.දස්නා,ක 94-ම ,ර්රගම 077-6510966  
ආ්ය.මො.ා්ද්රසින් 95-මැණික් ගා හුා රුේඒ 070-2470222  
යූ.ජී.ා ේ. .කුමාර ගමා ව 96-දිවගකර්ර 076-6897084  
මො.පී.ජී.මක.ළි,රාංග 97-ා ඒඩිකච්චි, 076-6188138  
යූ.ජී.ා ේ. .කුමාර ගමා ව 98-ඇ හඹ, 076-6897084  
යූ.ආ්ය.ග,ානි ප්රි,ද්යශය සනී 99-ා ේා ශහර්ර 077-9250777  
ඩී.මො.ස්ථඒ්යණා්ා 100-ිමා ස්ෝබණ්ඩාරගම 078-965090  
 .මො.රසිකා මත්්නා,ක 101-නාගරර්ර 072-5420265  
යූ.ජී.මස්ථ.වනණ මාක 102-ි,ගොර්ර 072-4847438  
බී.ජී.මො.ාුරාාංගනී 103-මහගස්ථඒැඒ 076-9089969  
ඩබ්.මච්.මො.මො.ස්ම්් කුමාර 104-මකමුුගම 071-3745529  
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මක.මච්.මො.ාමන් ලි,නහි කා ව 105-ි,ුගම 071-6273646  
මච්.ක.ණාදාස් 106-ා ස්නරත්ර්ර 077-6152285  
ඹ්.ජී.සී.මධුඒ් ම 107-කුමුදුර්ර 071-0497911  
ඩී.මො.ස්ථඒ්යණා්ා 108-ස්ි,ර්ර 078-965090  
බී.ආ්ය.ජී.සුරාංග වනණරත්න 109-ාහාගම 071-3745172  
බී.ආ්ය.ජී.සුරාංග වනණරත්න 110-දොා ස්ෝර්ර 071-3745172  
යූ.මො.මස්ථ.උඩහමුකා 111-්ළාා කුාඒැඒ 071-9172868  
ඩබ්.ටී.පස්් ා ාෝාන 112-මලුත්ඒැඒ 071-2950044  
ආ්ය.මො.ා්ද්රසින් 113-ිමා ස්ෝබණ්ඩාර 070-2470222  
ආ්ය.මො.ඒසු්දරා රත්නා,ක 114- මස්ථස්ර්ර 076-7574822  
මච්. .මනු.ශධ් බාංඩාර 115-මණ්ඩාන්න්, 071-4459316  
මච්.ම්.ා ක් ග.ා ම්ඩිස්ථ 116- මස්ථස්මමුණ 071-7443292  
ඩබ්.මො.ටී.මච්.උද,ාංගනී 117-මහා ස්්ර්ර 071-3980192  
ම්.ජී.ි, මස්ථස් 118-කුසුොා පුකුණ 077-1855120  
බී.මො.ජී.ක.ණා මාක 119-ස්ි,ර්ර 077-5111415  
මච්.ා රස්ථමීය ්ය 120-ඒඩිගඒැඒ 078-3558337  
මච්.ක.ණාදාස් 121-මීය ගස්ථඒැඒ 077-6152285  
මො.සුසික බාංඩාර 122-පකලි,ා ගුඩැකා 077-3937268  
මො.සුසික බාංඩාර 123-මක් ගබා්යර්ර 077-3937268  
යූ.ජී.ඩී.සී.පී. උඩා ගදර 124-ා ඒා හරගා 071-3745454  
ආ්ය.බී.මක.රාිපක් ග  125-ස්ාංසු්ගම 077-7684013  
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ලමකාපුර  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකදේේ ාෙ ළධලධාරින්දේේ දේ ොරතුරු 

නෙ ාෙ ළධළධා/   
වසෙ 

ජමගෙ දුරක න 

අමකය 
දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරක න  අමකය 
මච් මො ජී   ා හ රත්-ඒැ බ 

126-්කා පු් 
071-8588325 027-2242176 

ා ක් ග මක ඩි ා ක් ග ලි,නා ව 127-ා බ්ශධ්ා්යාගම 076-5351020 027-2242176 

ආ්ය   ම් මච්  රණඒක ම,ා-ඒැ බ 
128-ාාංකාර්ර 

071-8422701 027-2242176 

ආ්ය   ම් මච්  රණඒක ම,ා 129-ස්රර්ර 071-8422701 027-2242176 

බී මො ,ස්රත්න ම,ා 130-න්ෆායිර්ර 072-4070505 027-2242176 

මො   කළයාණි ප්රි,ාංන්කා මි, 
131-ඕනෑගම    මුස්ථලිොගම 

077-5850930 027-2242176 

ා ක් ග ඩබ් මයි පී  කුමාර ම,ා  132-්ඹාා 071-8126893 027-2242176 

මො මයි මො   සිශධික් ග ම,ා 133-මකහිාාකර්ර 071-8289719 027-2242176 

පී ඊ ාා නෝකා ප්රි,ද්යශය සනී මි, 
134-ස්ාංඝා බෝධිගම 

071-6966519 

 
027-2242176 

මස්ථ ජී ඩී මස්ථ  ා ිෝ මපාා මි, 
135-ර්ාස්ථ මගම 

071-2843665 

 
027-2242176 

ඩී,මො සී බණ්ඩාර ම,ා 136-ා නළුොර්ර 072-9883885 027-2242176 

ඒයි ඩී පී,කුමුදුණී මි, 136-  ි,ර්ර 071-0818180 027-2242176 

ම් ිමාකදී් ම,ා 137-සුාංගාස්ා 071-8157850 027-2242176 

ා ක් ග ම් ස්ජීඒනී මි, 138-ි,ිමම 072-6387846 027-2242176 

ඒයි   ා මුහොමදු ම,ා 139-පටුණුගම 078-8949519 027-2242176 

ඒයි   ා මුහොමදු ම,ා-ඒැ බ 140-ම ,ර්ර 078-8949519 027-2242176 

මච් උා ශනි ස්තමාලි මි, 141-ා ස්ෝමර්ර 072-6151232 027-2242176 

බී   ඩි ඩි  ම ,රත්න ා ම, 142-කෑගලුගම 071-6752232 027-2242176 

ඩබ් මො සී  ර් ථපකුමාන් මි, 143-ා දබරැකා 071-2805753 027-2242176 

ආ්ය ඩබ් ජී සුනික බණ්ඩාර ම,ා 
144-ා ස් නානා,කර්ර 

071-3745627 

 
027-2242176 

මච් මො ජී   ා හ රත් 145-ගැමුණුර්ර 071-8588325 027-2242176 

ඒයි   පී ම්  බණ්ඩාර ම,ා 
146-හිඟුරක් ගදමන 

071-6451305 

 
027-2242176 

ඒයි   පී ම්  බණ්ඩාර ම,ා-ඒැ බ 
147-ගක මමුණ 

072-9883885 

 
027-2242176 

ඩබ් මො සී  ර් ථපකුමාන් මි,- ඒැ බ 
148-ප්ස්කා ගුඩැකා 

071-2805753 

 
027-2242176 

ා ක් ග මො සි මක ා ක් ග  රණසිාංහ මි, 
149-ඒැලිඇා  

071-0325779 027-2242176 

මච් ජි ඩි මක  ීමරසූන්, ම,ා 150-මහකින්මැ ක, 072-2772565 027-2242176 

ඩී,මො ඩී  දිස්ානා,ක ම,ා 151-බුශධ්,ා, 072-4170333 027-2242176 

ආ්ය   උඳුාාඒතී මි, 152-මුණිසින්ගම 072-3330535 027-2242176 
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වැලිකන්ද ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකදේේ ාෙ ළධලධාරින්දේේ දේ ොරතුරු 
නෙ ාෙ ළධළධා/  

වසෙ 
ජමගෙ දුරක න අමකය දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරක න  අමකය 
මො.මක.ස්මාරත්න ම,ා පන්පාාන ාම නිළධ්ාරී 071-8181075  
 .ඩබ්.රසිකා ප්රි,ාංගනී මි, 258- න්දීා පුකුණ 078 - 4852918  
බී.ජී.මස්ථ.කුමාර ම,ා 259 - ා නළුොඒැඒ 072-5505241  
ඩබ්.ජී.ආ්ය.ස්මරසිාංහ මි, 260- න්නිදමන 027-5784007  
මච්.පී.මස්ථ.ධ්්යමසින් ම,ා 261- ා ස්ඒනළි ක, 071-7223023  
පී.මච්.බී.ශ්රී,ාන්ද ම,ා 262- මහඒැඒ 077-0361039  
ා ක් ග.ඩබ්.ජී.ම්.වනණරත්න ම,ා 263-  කරා පුළ 072-6043993  
ඩබ්.ජී. .ඩී.ම්.ීමරසිාංහ ා ම, 264-  මුුගා 075 - 8174349  
ඩබ්.ා ක් ග.මස්ථ.මස්ථ.බී.ා ස්නස්රත්න ම,ා 266- නඒා ස් නර්ර 078  -3564636  
මො.මස්ථ.මච්.ා ාබ්ා බ් ම,ා (ඒැ.බ) ්නුර ඒස්ම  
මො.මස්ථ.මච්.ා ාබ්ා බ් ම,ා 268- නැ/කටුඒ්ස්ා 078-4554255  
ඊ.මො. .ජී.ටී.මස්ථ. කනා,ක මි, 269- මදුරාංගා 075 - 2077685  
ා ේ. . .ඩී.ි,ඒ්යධ්න මි, 270- මකස්ා 076 - 7263556  
ඩී.ඩබ්.සී.ා්ද්රසින් මි, 271- මකලි්ද 071-5323992  
ඩී. .ඩී.ඒයි.ා ක් ග.ද සිකඒා ා ම, 272- ස්ඳු්ළි ක, 072 - 4620609  
ම්.ීම.මො.සුිානී මි, 273- ා බුරඒැඒ 078 - 8360624  
මො.මස්ථ.මච්.මාානී මි, 274- මැණික් ගා ඒා 071-2661551  
ආ්ය.මො.ආ්ය.මස්ථ.රණසිාංහ මි, 275- ා බෝ මත්් 072-5250919  
මච්.පී.ඩී.ස්ා ේමා්න මි, 276- .ු ණුා ක් 077-3936640  
ආ්ය.මො.ආ්ය.මස්ථ.රණසිාංහ මි, 277- සුසින්ගම 072-5250919  
ීම.ා ක් ග.මක. .මො.ළි,රත්න ම,ා 278- ඒැලික්ද 077 - 0798475  
බී.ආ්ය.මො.ස්්දීපනී ා ම,(ඒැ.බ) 279- මඟුකා පුකුණ 071 - 3184142  
මො.මස්ථ.ර් ථපකුමාරී මි, 280- ා මුණර්ැ්න 078-2718034  
 .ජී.ා ක් ග. .ි,සූන්, ම,ා 281- කඩඒ්මඩුඒ 077-3258633  
ආ්ය. .මක.මස්ථ.රණීමර ම,ා 282- මහි්දාගම 071 - 4756474  
ා ේ.ම්.ස්රමසිාංහ මි, 283- ක්දකාඩුඒ 071-5241051  
මො.මො.ා මුහිධී් ම,ා(ඒැ.බ) 284- කුඩාා පුකුණ 072-8245007  
ඩබ්. .සී.ා ක් ග.ස්ා ේසිාංහ ම,ා 285- මුුඒැකා 078-33564636  
පී.ඩබ්.යූ.මක.ස්්ාරණ ම,ා 286- සිාංහර්ර 071-8346698  
ඩබ්.ා ක් ග.ඩී.මස්ථ.ි,ා ස් න මි, 287- මළුත්ඒැඒ 071-3590952  
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ටුගුරක්දේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකදේේ ාෙ ළධලධාරින්දේේ දේ ොරතුරු 
නෙ ාෙ ළධළධා/  

වසෙ 
ජමගෙ දුරක න 

අමකය 
දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරක න  අමකය 
ා ක් ග   ා ේ රත්නා,ක ම,ා(ඒැ බ) 29 ා මුරගස්ථඒැඒ 071 -0818304 - 

මො මො නාානි මකලිකා මි, (ඒැ බ) 30 මහා ස්්ගම 071 -6250141  - 

ඩබ් මො මස්ථ ස්ත.ඒ් වනණ මාක ම,ා 31 සිාංහගම 077-5376475 - 

මො මො නාානි මකලිකා මි, 32 ගකහ, 071 -6250141  - 

මච් මස්ථ පරණස්්ාන ම,ා 33 රත්මා ක 712864343 027-2247035 

ඊ ජි ක.ණාා ස් න ම,ා ( ඒැ බ ) 34 ා රු ඒැඒ 077 -8970357   - 
ඊ ජි ක.ණාා ස් න ම,ා 35 පලුඒශදන 077 -8970357  027-3270619 

යු ආ්ය ඩි ආ්ය උඩා ගදර ා මනස්, 36 න්න්්ා ක 071 -8173115  - 

ඩී මක ඩී ි,මානි මි, 37 රිඇාගම 072-8402913 - 

ා ක් ග ජී පී මස්ථ කුමාන් කඩා දුරා ව මි, 38 රිඇා 071-9071445  - 
ඩී මො මාහා කෝ් මැණිා ක් ග මි, 39 න්න්්ා ක 

ර්රාණගම 
071 -8318775  027-5685257 

යු ආ්ය ඩි ආ්ය උඩා ගදර ා මනස්, 
(ඒැ බ) 

40 න්න්්ා ක ිනපද, 071 -8173115   - 

ා ේ ළි  ක ාක් ගමාලි මි, 41 මවා බෝර්ර 072 -5342881  027-2052506 

මච් මො ා ක් ග බණ්ඩාර ම,ා(ඒැ බ) 42 ස්ි,රාිඒැඒ 071 -8190068   - 
ඩී ජී ආ්ය මස්ථ කුමාරුාංග ම,ා 43 ා හ ් ා කුාා ඒා 072 -5306024  027-5634992 

ඩී ඩී ම් ා ස්ෝමා්ා මි, 44 ීමරගම 071-3806952  - 
ඒයි ජි  ක  වනණඒ්යධ්න ම,ා 45 ,ා, 05 ා පා දස් 075-5650022  - 

ඒයි ජි  ක වනණඒ්යධ්න ම,ා 46 සුදුක්ද නිකඒැඒ 075-5650022   - 
මස්ථ   මස්ථ ා ක් ග ස්ා ේරත්න ම,ා 46   ්ඹාඒැඒ 071 -3472871             

072-8972802  

- 

පී ඩී ටී මකකා් ම මි, 47 ා ච් ම,න්න්ගම  071-8473480 - 

ඩබ් ජි ඩි මො ළි ඩ,ස්ථ මි, 48 ි,් මර්ර 071-9589330  027-5788155 

ටී   මස්ථ ටී ා්ද්රසින් ම,ා 49 නාගා පුකුණ 077-5149100   

මච් මො ා ක් ග බණ්ඩාර ම,ා 50 ,ා, 12 ා පා දස් 071 -8190068  - 

ඩී ඩී ා ක් ග මච් ා දම ළි ක, 51 උණගාාා ඒා හර 
බ හිර 

071 -8190020             

071-5908688 

027-2224652 

ා ක් ග ආ්ය ජි රත්නසින් ම,ා ( ඒැ බ ) 52 උණගාාා ඒා හර 
නැා ග 

072-2370070  - 

ා ක් ග ආ්ය ජි රත්නසින් ම,ා 53 ා්දනා පුකුණ 072-2370070  - 

පී ීම ටී බණ්ඩාර ම,ා(ඒැ බ) 54 සි ළි ර්ර 071-2763989 027-5688447 

ඩබ් ජි ඩි මො ළි ඩ,ස්ථ මි,(ඒැ බ) 55 කටුකැලි,ාඒ 071-2736989  - 
පී මස්ථ මනුරාධ් ම,ා 56 මි්ා ්න්, 071-9561108 027-2247944 
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පී මස්ථ මනුරාධ් ම,ා(ඒැ බ) 57 ස්මන්ර්ර 071-9561108  - 
මච් පත්මා්ා මි, 58 බත්ගොපත්ුඒ 071-3841070 027-4902421 

ඩී මක ඩී ි,මානි මි,(ඒැ බ) 59 මුඒ්පැාැස්ථස් 072-8402913  - 
මච් මස්ථ පරණස්්ාන ම,ා( ඒැ බ ) 60 මිණිහින්ගම 071 -2864343             

072-3759900 
 - 

ඩබ් ආ්ය   බණ්ඩාර ම,ා 61 , ක,කප්ාන 071 -8290016             

076-7290016 

027-2247774 

පී ීම ටී බණ්ඩාර ම,ා 62 රාංා කුත්ගම 071 -8319549  027-5688447 

ඩී   ාා ්ය ා දිාානි මි, 63 ා ,ෝධ්ඇා 071-3197780  - 
පී ජී ජී මයි වනණ මාක මි, 64 මක් ගකර 70 071-3112302 027-2247240 

  ඩී ඒැ්ා ඩෝමේ මි, 65 පාසි,ාඒැඒ 071-1590603  027-5619003 

ඩී ජී ආ්ය ළි ර් ථපසින් ම,ා 66 බුබුා 071 -8318789              

075-0853931 

- 

ඩී ආ්ය මස්ථ ා ස් නාරත්න ම,ා( ඒැ බ ) 67 උකපත්ඒැඒ 071 -8290015  072-6154647 

ඩී ආ්ය මස්ථ ා ස් නාරත්න ම,ා 68 කිරාාඒා 071 -8290015 072-6154647 

යු ජී මො ා හ මමාලි මි, ( ඒැ බ ) 69 හිඟුරක 071 -8318786 027-3273111 

ා ක් ග   ා ේ රත්නා,ක ම,ා 70 හ්මුණ 071 -0818304 027-2053284 

යු ජී මො ා හ මමාලි මි, 71 හිඟුරක 
බණ්ඩාරගම 

071 -8318786  027-3273111 

ඩබ් මච් මො ා ක් ග ඒරකාඋකා මි, 72 කුමාරගම 071-8826468 - 

මක ළි ජි ආන්,ඒ ම මි, 73 සින්ා ක් 077 -3729832  027-2247194 

ඩබ් ආ්ය   බණ්ඩාර ම,ා ( ඒැ බ ) 74 හිඟුරක් ගා ගුඩ 071 -8290016  027-2247774 

ඩබ් ඩී දිකහානි මි, 75 ර්ා මසිගම 071-3994111  - 
ඩිම ජි දස්නා,ක ම,ා 76 ආ්ය ිම 01 072 -5483393  072-5483393 

ආ්ය     සි  ා ක් ග  රත්නා,ක මි, 77 උකකටුා පු් 077-3817881 027- 3275796 

මො   යු ද්යශය සනි උඩා ගදර මි, 78 ි,ර්ර 071-1196915 -  
ීම ස් පී ළි  ස්රමරත්න මි, 79 ා බෝර්ර 071 -7929480              

077-1814223 

- 

ටී මස්ථ ඩී ්ාළි ක, මි, 80 ස්ාමර්ර 071 -3744983  -  
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ඇළෙැර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකදේේ ාෙ ළධලධාරින්දේේ දේ ොරතුරු 

නෙ ාෙ ළධළධා/  
වසෙ 

ජමගෙ දුරක න 

අමකය 
දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරක න  අමකය 
  ජී ඩබ් ක.ණාරත්න ම,ා ා ඒා ක කා ඩ්, ,ා, 06, බකමූණ 072-9606020 066-3660531 

ඩී මො සී ඩී උඩා ගදර මි, ා රෝහා හ්දි,, බකමූණ 075-7272006   

මක ජි මස්ථ මා බ්රත්න ම,ා ,ා, 10, මාංක 04,බකමූණ 071-6206093   

මො ජී පී ස්ා ේරත්න මි, 03, දමන,ා,,බකමූණ 071-3057850 027-5685274 

මක මො ම් පී කුමාන් මි, 503/11,සින්කඳු,ා,, බකමූණ 071-3609992   

ආ්ය පී නිමක ම,ා 86/02, බකමූණ 071-3747065 072-4256566 

  ජී ඩබ් ක.ණාරත්න ම,ා ා ඒා ක කා ඩ්, ,ා, 36, බකමූණ 072-9606020 066-3660531 

ා ේ මස්ථ ලි,නා ව ම,ා මාංක 02,,ා, 10,බකමූණ 071-5908547   

මස්ථ ඩී   මො ීමරා ස් කර මි, 2/121, කුමාරඇකා 071-9256905   

මො ජී පී ස්ා ේරත්න මි, දමන,ා,, බකමූණ 071-3057850 027-5685274 

පී ීම න්දිකා මි, මාංක 06, ,ා, 07, බකමූණ 071-4459235 066-3667254 

ඩබ් මො ා ක් ග ා ක් ග ා ෆු්ා ස් කා මි, ා නු 143, නුඒරගා,බකමූණ 078-3911201 066-3007714 

යූ ජී ඩබ් ා ක් ග නිශය සථශය සාංක මි, 
504/196, ගා ේ,ා,, 
ා කෝමේ ළි ක, 071-3747019   

මක මස්ථ ලි,නා ව ම,ා මාංක 02,,ා, 10, බකමූණ 071-8372821   

ආ්ය ඊ මො ක.ණා මාක මි, ,ා, 14/1, ා කෝමේ ළි ක, 071-3747142   

යූ ජී ස්මරා කෝ් ම,ා 
505/564, නිකළි ක,, 
ා කෝමේ ළි ක, 071-4035871   

ඊ මච් පී මක මදින්සූන්, මි, 
506/236, ාකින්ඒැඒ, 
මත්්නකඩඒා 071-2957862   

මො මච් මො මො බණ්ඩාර ම,ා මාංක 78, ර්රාණගම, න්න්්ා ක 071-9790371 027-3278063 

මො පී ටී ා ක් ග දිස්ානා,ක ා ම, 
ඇනිකමේ මක මස්ා,ිරා ්යඒා, 
මත්්නකඩඒා 078-8841038   

ඩබ්   ඩී ජී දික.ක් ගකර ි,රත්න මි, 
508/3186, ඇබඳකිරාාඒ, 
දි,ා බදුම 072-8941395   

ඩී ජී මක ා ක් ග දිස්ානා,ක ම,ා 
507/805,රදස්ා ගහ,, 
මත්්නකඩඒා 072-7064936   

මො මච් මො මො බණ්ඩාර ම,ා මාංක 78, ර්රාණගම, න්න්්ා ක 071-9790371 027-3278063 

මස්ථ පී සුස්්් කුමාර ම,ා මස්ථ පී ා ඒළතස්ැා, දි,ා බදුම 072-4910965   

මස්ථ පී සුස්්් කුමාර ම,ා මස්ථ පී ා ඒළතස්ැා, දි,ා බදුම 072-4910966   

ඩබ් ටී ජී ස්ාංජීඒනී මි, 

රදස්ා ගහ, පාස්ා 
ාදින්ළි ,ිරා ්යඒා, 
මත්්නකඩඒා 077-4846417   

ජී උඩා ගදර ම,ා ,ා, 35,ාහකුළුඒැඒ, දි,ා බදුම 072-9064903 027-2050012 

ා ක් ග ජී ආ්ය  ආන්,ඒාංශය ස ම,ා දි,ා බදුම නගර,, දි,ා බදුම 077-8754965 027-5688014 

ා ක් ග ජී ආ්ය  ආන්,ඒාංශය ස ම,ා දි,ා බදුම නගර,, දි,ා බදුම 
077-8754966/  
078-6932957 027-5688015 
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දිඹුලාගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකදේේ ාෙ ළධලධාරින්දේේ දේ ොරතුරු 

නෙ ාෙ ළධළධා/  
වසෙ 

ජමගෙ දුරක න 

අමකය 
දේසේවා ස්ාානදේේ 

දුරක න  අමකය 

මස්ථ මො මා බ්රත්න ම,ා(ඒැ බ) 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

මනොළි ක, 
072-5955745 027-2051107 

ආ්ය පී   මච්  ද සිකඒා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

නැ/මනොළි ක, 
077- 8942565 027-3278154 

ඩබ් ජී සී මමරා ස් න ම,ා(ඒැ බ) ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, කුඩාඒැඒ 078-4630922 - 

ජී මො බී ආ්ය ගා ්පාආරච්චි 

මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, දළුකාන 078-7252280 027-5711088 

මච් මො ටී කුමාර ම,ා(ඒැ බ) ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, දිරාාගා 072-4101218 027-5613144 

මච් මො ටී කුමාර ම,ා ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, මිකාාන 072-4101218 027-5613144 

මස්ථ මො මා බ්රත්න බණ්ඩා 

ම,ා(ඒැ බ) 

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

පැාෑ ක,ාඒ 
072-5955745 027-5671756 

ා ක් ග පී ජී ස්මාරත්න ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

මඟුකදමන 
071- 3746459 027-3276751 

මො මක මස්ථ දීපාක ම,ා(ඒැ බ) 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, පහා 

ඇකා කඒැඒ 
071-1986123 027-5785427 

මො මක මස්ථ දීපාක ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ඇකා කඒැඒ 

071-1986123 
027-5785427 

078-8948643 

ා ක් ග පී ජී ම් පී මැණිා ක් ග මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

කළුකැා ක 
078-2706019 027-4907692 

ආ්ය   ටී කුමාන්හාමි මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ා/ඇකා කඒැඒ 
071-2272110 027-4901312 

ා ේ මො සී ා ස්ා නා හා්ා මි, ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, බතනාගා 077-2758649 027-5686422 

  ඩබ්   ළි,සීලි මි, ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, මහදමන 071-3746299 071-3746299 

  ජී පී උපන්ද ම,ා(ඒැ බ) ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, ,ක් ගකුා ්ය 078-6721213 027-5688021 

මො   පශමා්ා මි, ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, ළිහි කඒැඒ 071-8130704 - 

මච් ා ක් ග ම් ා්ද්රජිත් ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, පහළ 

,ක් ගකුා ්ය 
071-8458317 027-3274070 

ඩබ් ා ක් ග සින්ඒ්යධ්න ම,ා ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, නුඒරගා 077-6628194 027-5671923 

ඩී   ම් දස්නා,ක ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

දමා ්ඒැඒ 
072-3746888 027-5685936 

මො   සින්ක ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

නඒගහඇා 
072-7109109 027-5680414 
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මච් ජී ආ්ය ශය සා් මා්ා මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

කනිච්ාාගා 
078-3640785 027-2051107 

  ඩබ් ආ්ය ාුන්කා මි,(ඒැ බ) 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

කැකුලුා ඒා 
078-7084929 027-4904447 

ා ක් ග මො ජී ා ්යණුකා බණ්ඩාර 

මි, 

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

උකපත්ඒැඒ 
071-1638043 027-5685937 

  ඩබ් ආ්ය ාුන්කා මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

මකා දණි, 
078-7084929 027-4904447 

ඩී මො මස්ථ දිස්ානා,ක 

මි,(ඒැ බ) 

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ස්තගා්ැ්න 
077-1500931 027-3281072 

ඩී මො මස්ථ දිස්ානා,ක මි, ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, ීමරා්ද 077-1500931 027-3281072 

මයි මො පී මැණිා ක් ග මි, ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, ගකමබඳ, 071-3746142 027-2259077 

මච් ජී ආ්ය ශය සා් මා්ා මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ා ඒා හරගා 
078-3640785 027-2242127 

ා ක් ග පී ජී දික.ක් ග  ම,ා ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, ඒරාළි ක, 
071-9671281 

027-3289577 
078-4502660 

ඊ මො ම් මස්ථ බණ්ඩාර මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

නැ/ළිරරත්්ෑඒ 
078-4284661 027-5611215 

ඩබ් ීම මො ක.ණාරත්න ම,ා ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, මලුත්හ, 072-9910865 027-5684958 

ඩබ් මො ටී ා ේමමාාා මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

බ/ළිරරත්්ෑඒ 
072-8535447 027-5684958 

ඩබ් මො ආ්ය ආ්ය ීමරා කෝ් 

ම,ා 

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ඇාඒාකුරර 

071-5791866 
027-5684978 

071-4108208 

බී   මො ස්තා ්යණු මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ක්ා ශගම 
071-3855013 027-3273281 

ඒයි ජී මස්ථ මකලිකා මි, ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, ම.ණර්ර 078-9571789 027-3271830 

ඒයි ජී මස්ථ මකලිකා මි,(ඒැ බ) 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

දිවුකදමන 
078-9571789 027-3271830 

ආ්ය කුමාරසිාංහ ම,ා ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, ාහාඒැඒ 
072-8684808 

027-5684976 
071-3746196 

ආ්ය කුමාරසිාංහ ම,ා (ඒැ බ) ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, නිද්ඒා 072-8684808 027-5684976 

මයි ා ක් ග   ා රෝහණ කුමාර ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

මරාගාංස්ා 
027-2257166 027-2257166 

ඩබ් මො   ීමරා කෝ් ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

බ/මරාගාංස්ා 
071-8289787 027-5673015 

මස්ථ ශ්රි,ාා්ා මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

රත්මක්ැ්න 
072-5217344 027-3273553 

මස්ථ ශ්රි,ාා්ා මි,(ඒැ බ) 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

මරාගාංස්ා ,ා, 05 
072-5217344 027-3273553 
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ා ක් ග   මස්ථ මා බ්ස්රම ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ිමොා පුකුණ 
077-6601307 027-5688043 

ඩබ් මො   මස්ථ ීමරා ස් කර ම,ා ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, ීමරාන 075-4195013 027-5686425 

මස්ථ ආ්ය ඩී ප්රි,ද්යශය සනී මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

මහඋකප් 
078-8429446 027-5685159 

මස්ථ පී ි,ා ස් කර ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ා බෝගස්ථඒැඒ 
072-4904742 027-5686421 

මො මො ම් මකාඒ ා ම, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ා ඒා හරගම 
071- 8887557 027-5786446 

ආ්ය මො ආ්ය මස්ථ රත්්නා,ක 

මි, 

ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ස්ි,බාර්ර 
078-7280101 027-5684150 

ඩී මක බී යූ මර්ද ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ා ගෝම ම,ා, 

078-7475747 
027-3272374 

071-8038809 

ඩබ් ජී සීමමරා ස් න ම,ා ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, මැදගම 078-4630922 027-5686419 

ජී මක බී යූ මර්ද ම,ා(ඒැ බ) ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, ි,ර්ර 
078-7475747 

027-3272374 
071-8038809 

ඩී මො සී ආ්ය ා බෝගහකුරර 

ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, මීය ඒත්ර්ර 071-2819574 - 

  ජී පී උපන්ද ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ර්ා කත්ගම 
078-6721213 027-5688021 

මස්ථ   මො   මස්ථ ම් ා ස් නානා

,ක මි, 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, මුදු්ගම 077-4496134 027-2051107 

මච් බී මො   ප්රි,ද්යශය සනී මි, ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, සින්ර්ර 072-8212024 027-5685706 

මො මො ම් ස්ත.ඒ් ම,ා 
ාම නිාධ්ාන් කා්ය,ාා,, 

ස්ැාසුොගම 
071-7363999 027- 5616208 
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ඇමුණුෙ 04 

ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොලිසිදේේ ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කරග  ෙැකි 
ළධලධා/ න් 

 
දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික්කදේේ ආරෂක ප්රධානීන් 

ආරෂක ආය නය නෙ  නතුර 
දුරක න අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

ා පුලිස්ථ මධිකාන් 
කා්ය,ාා,, නඒනගර,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

ජී   ම් ාක් ගසින් 
ස්ා ේා ස් න මහ්ා 

ා ිය ථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාන් 

027 - 2222228 071 - 8591230 027 - 2222223 

සිස්ක ආරක්ෂක බාකා 
මූාස්ථාාන,, න්දීා පුකුණ 

ලු මන් ක්යනක 
ස්රාේ ප්රනා්දු මහ්ා 

මණා දන නිාධ්ාන්   071 - 8650914 027 - 5679907 

ආරක්ෂක ා ස් නා 
මූාස්ථාාන, 
(නැා ගනහිර) යු හ  
කතවුර, ඒැලික්ද 

ා ොි්ය ිනරාක 
මස්ථ     ාාක 
ා පා ්යරා මහ්ා 

ආඥාප ම   076 - 6907013   

සිස්ක ආරක්ෂක බාකා  
මූාස්ථාාන,, 
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

ා ොි්ය ා ස් නාධීර 
මහ්ා 

මණ ා දන 
නිාධ්ාන් 

027 - 5679821 027 - 5679821 027 - 5679666 

ා පුලිස්ථ ස්ා ශය ස   කා්ය, 
බාකා,, මොපාර 

  ඩී බී ා නත්්සිාංහ 
මහ්ා 

කතවුර මණා දන 
නිාධ්ාන් (මහහ, 
කතවුර ප්රධ්ාන 
මණා දන 
නිාධ්ාන්) 

  071 - 4441529 063 - 2244097 

ස්හකාර ා පුලිස්ථ මධිකාන් 
කා්ය,ාා,, හබරණ 

ගොාත් මහ්ා 
ස්හකාර ා පුලිස්ථ 
මධිකාන් 

066 - 2270283 077 - 5861520 066 - 2270283 

ස්හකාර ා පුලිස්ථ මධිකාන් 
කා්ය,ාා,,හිඟුරක් ගා ගුඩ 

නිශය සා්් ද සිකඒා 
මහ්ා 

ස්හකාර ා පුලිස්ථ 
මධිකාන් 

027 - 2246422 077 - 3868333 027 - 2246422 
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දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික්කදේේ දේපොලිස ්සා්ාන ියළිබඳ දේ ොරතුරු 

 නතුර 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාල කාර්යාල 
ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,  ා පුා ළු්න.ඒ 027-2222226 077-3618929 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,  මරාගාංස්ා 027-2222221 071-8422770 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,  ඒැලික්ද 027-2259143 071-8199000 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,  සින්ර්ර 027-5684981 - 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,  ර්ාස්ථ මගම 027-2242470 077-3627942 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,  හිඟුරක් ගා ගුඩ 027-2246422 077-7918877 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,  මි්ා ්න්, 027-3287722 071-8284634 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,  බකමූණ 066-2256622 077-3428001 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,  හබරණ 066-2270022 071-5851651 

 

 

 

දිස්ත්රික්කදේේ ප්රධාන දේපොලිස ්ළධලධා/ න් 

 නතුර නෙ 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාල ජමගෙ 
නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම  025 - 2234418 071 - 8591009 

ා ිය ථශ ා පුලිස්ථ 
මධීකාරී 

ා ිය ා පු ම පී   ම් මක ස්ා ේා ස් න 027 -2222228 071 - 8591230 

ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම  
ා පුා ළු්න.ඒ 

ප්ර ා පු ප මො මස්ථ මො ප්රූක 027 - 2222226 
077 – 3618929 
071 - 8591233 

ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම  
මරාගාංස්ා 

ා පු ප ාස්්් බණ්ඩාර 027 - 2257222 
071 -8591236 
071 - 8422770 

ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම  
ඒැලික්ද 

ා පු ප ා ප්ර මාාක 027 - 2259098 
071 – 8591235 
071 – 8199000 

ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම  
ර්ාස්ථ මගම 

ා පු ප ස්ර්ා බණ්ඩාර 027 - 2242470 071 – 8591234 

ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම  
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

ප්ර ා පු ප මො පී දඒදය මාක 027 - 2246224 
077 – 7918877 
071 - 8591238 

ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම  
මි්ා ්න්, 

ා පු ප ර් ථප කුමාර 027 - 2245422 071 - 8591243 

ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම  
බකමූණ 

ා පු ප නලී් 066 - 2256889 
071 – 8591242 
071 – 8011350 

ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම  
හබරණ 

ා පු ප ළි කගා 066 – 2270722 
071 – 8591241 
071 - 5851651 
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ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ.දේපොලිසිදේේ සෙ ස්දේේච්ඡා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් ෙරො සම්බන්ධ කර 
ග  ෙැකි ළධලධාරින් 

ආය නය  නතුර 

දුරකාන අමකය 

කාර්යාල ජමගෙ 

යුධ් හමුදාඒ 

ා ස් නාාංකාධිප ම 027-2259053 

071-5362929 23 ඒන ා ස් කාාංක,, යුධ් හමුදා 
කතවුර, ඒැලික්ද   

027-3278976 

මණ ා දන නිළධ්ාරී (ා කුමේශාශය ස 
 ාර)-්ම්කඩුඒ                                                    

027-2246589 077-8065302 

මණ ා දන නිළධ්ාරී (ා කුමේශාශය ස 
 ාර)-ාාංකාර්ර 

027-2246589 077-8065302 

නාස්ක හමුදාඒ  මණ ා දන නිළධ්ාරී - දිගොප්ාන 011-3818035 071-3510027 

වනඒ් හමුදාඒ මණ ා දන නිළධ්ාරී- හිවනරක් ගා ගුඩ 
027-2247550 077-2229242 

027-2246063 077-2229137 

සිස්ක ආරක් ග ක බාකා 
මූාස්ථාාන, 

මණ ා දන නිළධ්ාරී -  න්දී ා පුකුණ 027-5679907 071-8650914 

මණ ා දන නිළධ්ාරී - හිඟුරක් ගා ගුඩ 027-5679666 071-8389665 
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දේපොදේලොන්නරුව දිස්ත්රික් ෙදිසි ආපදා කළෙනාකරනය සදො පත් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාක 

සදො  
පත් කරන ලද යුධ ෙමුදා ළධළධා/ න් 

මනු 
මාංක 

ප්රාා ශීය, ා කකො 
ා කුමේශාශය ස, 

මනු නිළධ්ාරී් 
දුරකාන මාංක 

කා්ය,ාලී, ෆැක් ගස්ථ ිාංගම 

222 බාා ස් නාා ේ බළා ස් නාධිප ම ක්යනක ර්ස්ථස්ැකා මහ්ා 026-3262935 026-5675610 076-6907151 

01 ාාංකාර්ර  ක්යනක මඩුකා මහ්ා 027-2246343 
026-5675612 
026-5675610 

076-6907345 

02 ්ම්කඩුඒ ක්යනක ීමරා කෝ් මහ්ා 027-3278892 027-2245054 076-6907362 

03 මැදින්න්න්, ක්යනක ා ්යම්ඩ් මහ්ා - 027-2245413 076-6907561 

04 හිවනරක් ගා ගුඩ ක්යනක වනණරත්න මහ්ා 027-2246062 
026-5675612 
026-5675610 

076-6907576 

05 ඇළහැර/ බකමූන  
කරනක බමුණුසිාංහ 
මහ්ා 

027-2246777 027-2246936 
076-5303540 
071-5337267 

බ්රිා වඩි,්ය මාරසිාංහ මහ්ා 065-3641092 
026-5675612 
026-5675610 

076-6907155 

06 දිරාාගා ා ොි්ය හන්ා ස් න මහ්ා 027-3276050 
026-5675612 
026-5675610 

076-6907354 

බ්රිා වඩි,්ය හු.සිාංහ මහ්ා 065-3658131 
026-5675612 
026-5675610 

076-6907156 

07 ඒැලික්ද 
ා ොි්ය ි,සු්දර මහ්ා 

025-3898951 
026-5675612 
026-5675610 

076-6907407 
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දේබෝට්ටු පැදවීෙ ො නඩත්තුව ියළිබද පුහුණු ලත් සිවිම ආරක්ෂක ළධළධා/ න්දේේ නාෙදේමඛ්ණය 

 

ප්රාදේශීය 
දේමකම් 

දේකොට්ශාකය 

නෙ ලිියනය දුරකාන අමක 

්ම්කඩුඒ 

01) මයි.ා ක් ග මි්් බාංඩාර 68/05, සිාංහරාිගම 071-3813996 
02) ා ේ.මො මසි් ාමික 15/62, ඕනෑගම 071-5640107 
03)  .මමිා රාංගන 15/24, ඕනෑගම 071-2377740 
04) ඩී.මො ාමි්ද නිශය සථශය සාංක 68/13, සිාංහරාිගම 071-3982590 

05) මච්.මො නුඒ් ා්දිම 17/07, ඕනෑගම 077-9213107 

06) මස්ථ. .ම්.ප් රස්්න 22/12 ඇළ, ඕනෑගම 071-4022123 

07) ජී.ජී.ස්ම් බාංඩාර මේ රැක් ග 20, කාලිාංග ඇළ 071-8828494 

ඒැලික්ද 

01)  ා ක් ග ඩී සී ප්රි,ද්යශය සණ මාංක 151  ා නළුො ඒැඒ 077-1889386 

02)  පී ඩී කුමාර මාංක 129  ා ස්ඒනළි ක, 072-4999364 

03)  මච් මො යූ  මැදඒත්් මාංක 227  ා බුරඒැඒ ා ස්ඒනළි ක, 078-3222414 

04)  ඩී මො මස්ථ දිස්ානා,ක මාංක 02  ා බර මස්ථන 071-2048377 

05)    මො ා ේ  මමරා කෝ් මාංක 19/A  සිසින්ගම 071-0797116 

06)    පී ප්රස්ාශ මාංක 266 ආසින්ගම 071-2422771 

07)  ඩබ් ජී සිසිර කුමාර මාංක 268  ා නළුො ඒැඒ 071-2415157 

08)    ජී පී ස්ා ේා කෝ් මාංක 101  මළුත්ඒැඒ ා නළුො ඒැඒ  

09)  ජී ආ්ය ා රුහා් 
ර් ථපකුමාර 

මාංක 287  මළුත් ඒැඒ  ා නළුො 
ඒැඒ 

078-3552264 

10)  යූ මො පී කුමාර මාංක 12  මළුත් ඒැඒ  ා නළුො ඒැඒ 078-4502204 

හිඟුරක් ගා ගුඩ 

01)  මස්ථ   මමිා ්රාංග 
ස්මරක් ගා කුඩි 

මාංක 
1148 ශය සා් මර්ර පණගලාදේවදේෙර 

071-2404773 

02)  ා ක් ග මක මො මස්ථ  
ලි,නා ව 

මාංක 48  මක් ගකර 15 න්න්්ා ක 071-0797222 

03)    මච්   මස්ාංක මාංක 157  ප්ස්කා ගුඩැකා 075-2175514 

04)  මො පී ටී මක කුමාර මාංක 31/75 ළිාංපාර 072-2064733 

05)  ජී මො සී කළිාසින් මාංක 33  න්න්්ා ක 071-2404781 

ඇළහැර 01)  ා ක් ග මො මස්ථ බී උඩා ගදර 181/02  ,ා, 14  ා කෝමේ ළි ක, 071-2491143 
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02)  
ඩබ් ජී මස්ථ මස්ථ මස්ථ බණ්ඩාර 

මාංක 07  දමන,ා,  බකමූණ 071-6077067 

03)    මො පාලි්රත්න පාඒන ළි,ඒර  ් ා ගු පා 072-5886203 

04)    ජී ි, මාක 131/2 කුමාර ඇකා  බකමූණ 071-9571029 

05)  මච් ජී කණි ථක ස්ම් 
19/දීගහඒුර කා ඩ්  
ා කෝමේ ළි ක, 

071-806955 

මැදින්න්න්, 

01)  මස්ථ ඩබ් මස්ථ මො චුාරත්න මාංක 125 ස්මන්ර්ර මැදින්න්න්, 072-9383234 

02)  ආ්ය මච්   ුස්ා්් මාංක 74  පා ්ුක් ග ඒැඒ 077-4897541 

03)  ඩබ් පී ා ේ ා ක් ග ආන්ද මාංක 102  ඒඩිගඒැඒ  මීය ගස්ථඒැඒ 077-5055441 

04)  මො ප්රි,්් ා ප්ර මරත්න මාංක 58  ඒඩිගඒැඒ  මීය ගස්ථඒැඒ 072-6057489 

05)  ඩබ් ආ්ය ම.ණ කුමාර 
මාංක 1056  ිමා ස්ෝබණ්ඩාර  
මැදින්න්න්, 

072-8559508 

06)  ා ක් ග   කැළුො රස්ාාක දි,ඒර ගොමාන,  මැදින්න්න්, 072-4289125 

07)  ා ක් ග ප්රි,්් මජිත් කුමාර 
මාංක 275  ,ා, 9  පහළ 
මඹගස්ථඒැඒ 

077-5591971 

ාාංකාර්ර 

01)  ටී ජී ප්රි,්් කුමාර 
නිමාරත්න 

මාංක 125/7 BOP 400 ර්ාස්ථ ම 
ගම 

071-7674911 

02)  ා ක් ග මජිත් කුමා්ය මාංක 73 පටුනු ගම  ර්ාස්ථ ම ගම 071-1373346 

03)  ජී මච් මො  ස්රත් කුමාර 27 ි,ිමම සුාංගාස්ා 072-4582532 

04)  මො ජී ස්ම්් කුමාර 27 ි,ිමම සුාංගාස්ා 078-3313657 

05)  මස්ථ මච් මාංජුා දිා ් ථ 30 ි,ිමම සුාංගාස්ා 072-5659757 

06)  මස්ථ මර්ද මජිත් මාංක 13  ගකනැ කදමන 078-3339929 

07)  මො පී වනණ මාක ා හ මා්ද්ර ඒත්්  ම ,ර්ර 071-2553342 

08)  මො මස්ථ ඩබ් හීමො ්ඹාා 071-2491206 

දිරාාගා 

01)  ඩී ා ක් ග ජී මස්ථ කුමාරසිාංහ මාංක 169  මැදගම ා ශඒගා 078-3263038 

02)    පී ස්දු් මාංක 1/D ක්ා ශගම 075-4785277 

03)  ඩබ් මො ඩබ් බාංඩාර මාංක195  මැදගම ා ශඒගා 078-4813583 

04)  ඒයි මො ආ්ය පී ා ක් ග 
ා ස්ා නස්රත්න 

මාංක 157/ම.ණර්ර 078-9674463 

05)  මො ජී ම් ක.ණාරත්න 
මාංක B2/1 සිාමිනිස්ෑ, ,ා, 
01 ළිරරත්්ෑඒ 

078-3640764 

06)  ඩී මො ප්රස්්න ස්ාංජීඒ මාංක 124/දොමි්න 071-0178638 
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ඇමුණුෙ 5 

ාමීය ය කටුටු නායකිනන්දේේ දුරකාන අමක නාොවලිය 

 

ඇළෙැර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

මනු 
මාංක, 

ඒස්ා ො නම ්නුර නම 
දුරකාන මාංක, 

කා්ය,ාා, ිාංගම 

1 කින්හ, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  ජී ඩබ්  ක.ණාරත්න ම,ා    
071-
3747118 

ා කකො ඩබ් ජී  ම.ණ ශය සා් ම මි,    
071-
2796109 

 ාණ්ඩාගාන්ක       

2 ම්රගකාෑඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩීමො සී ඩී  උඩා ගදර ම,ා    
075-
7272006 

ා කකො ආ්්ය ීමරක් ගා කුඩි ම,ා    
072-
4963762 

 ාණ්ඩාගාන්ක මක  ප්රි,් ම ා හ මකුමාන් මි,    
072-
1325876 

3 ඇළහැර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මක ජී මස්ථ ආ්ය  මා බ්රත්න   
071-
4776256 

ා කකො ආ්ය මො  රත්නා,ක බාංඩා   
072-
5108457 

 ාණ්ඩාගාන්ක මක ජී මස්ථ ආ්ය  මා බ්රත්න   
071-
4776256 

4 හ.බැදිසි,ඹාාඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො මච් මො  ි,සිාංහ බාංඩාර ම,ා    
071-
3747036 

ා කකො ආ්ය මො මස්ථ  රත්නා,ක ම,ා    
071-
6085563 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඊ ජී  න්දන ම,ා    
071-
8157892 

5 හීර ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ජී ටී  ස්ාංජීඒනී මි,    
077-
4846417 

ා කකො 
ජී ජී  මනූිා මි,  (ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී) 

  
072-
8792454 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මො  මනුර බාංඩාර ම,ා    
072-
4910269 

6 කුමාර ඇකා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

7 බකමුන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  ජී  ඒස්්් ක.ණාරත්න ම,ා    
071-
3447118 

ා කකො ඩබ් මස්ථ  ීම්ය මරත්න ම,ා    
071-
2201065 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩී ඩී ජී  ර්ාංචිා නෝනා මි,    
072-
4077212 
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8 දමන,ා, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ේ මස්ථ  ලි,නා ව ම,ා   
071-
5908547 

ා කකො පී පී මස්ථ  වනණරත්න මැණිා ක් ග මි,    
071-
2028885 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඊ    ා ප්ර මදාස් ම,ා   
071-
4639240 

9 මළුා ේ,ා, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මස්ථ ඩී  මනූ ා නිලිමිණී ීමරා ස් කර 
මි,  

  
071-
9256905 

ා කකො පී ජී මස්ථ ම්  රණසිාංහ ම,ා    
071-
3772384 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා හ මපාා ක.ණානා,ක ම,ා    
072-
5037764 

10 
 
දකුණ ා කුමේ ළි ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො ජී  ප්රි,ානි ස්ා ේරත්න   
071-
3057850 

ා කකො යී මො ඩබ් ජී  දිස්ානා,ක   
071-
6550052 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මො  .ඒ්සින් මා බ්සිාංහ   
071-
0797260 

11 ා කුමේ ළි ක, උුර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

පී ීම  න්දිකා   
077-
4459235 

ා කකො   මො  සුමුදු කකපනී මදින්සිාංහ   
071-
3747115 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො ඩී  පාලි් මමරසිාංහ   
071-
5179096 

12 සින්කදුර,ා, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

13 ගා ව,ා, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

14 ා ස්ෝමි,ක 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මක මස්ථ  ලි,නා ව ම,ා    
071-
8322821 

ා කකො   ඩබ් සී පී මස්ථ  ආන්,රත්න ම,ා    
071-
5216946 

 ාණ්ඩාගාන්ක       

15 ා ස් ගා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ආ්ය යී මො  ක.ණා මාක   
071-
3747142 

ා කකො 
බී ජී  ා්ද්රානි (දිස් නැවනම 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී) 

  
071-
3734263 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය ජී  ස්කස්්   
077-
6237061 

16 නිකළි ක, 
ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 
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ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

17 ස්.ිමම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඊ මො බී  ාක් ගමාලි මදින්සූන්, ම,ා    
071-
2957862 

ා කකො ඩී මො ඩී ා ක් ග  රණසිාංහ ම,ා      

 ාණ්ඩාගාන්ක       

18 මත්්නකඩඒා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො ජී ටී ා ක් ග  දිස්ානා,ක ම,ා  066-2256638 
071-
6965524 

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක ඊ ආ්ය    ි,් ම කුමාන් මි,    
072-
6291882 

19 
මත්්නකඩඒා 
උුර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

20 
මත්්නකඩඒා 
බ හිර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ්   ජී ඩී ඩී  ි,රත්න ම,ා   
072-
8941395 

ා කකො   ඩබ් සී සී මස්ථ  ආන්,රත්න   
072-
0460406 

 ාණ්ඩාගාන්ක       

21 ාකින්ඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

22 මඩුදමන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

23 රදස්ා වහ, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

24 කහ ළි ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

25 ා කෝදු.ඒාඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

26  දි,ා බදුම 
ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ජී  උඩා ගදර   
072-
9064903 
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ා කකො ා ේ ඩබ් මච් මො  ි,සිාංහ   
072-
9363940 

 ාණ්ඩාගාන්ක මාා නක ආන්,සිාංහ     

27 ාහකුළුඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

28  කටුකැලි,ාඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

 

 

 

 

 

 

 

 

ාමීය ය කටුටු නායකිනන්දේේ දුරකාන අමක නාොවලිය 

වැලිකන්ද ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

මනු 
මාංක, 

ඒස්ා ො නම ්නුර නම 
දුරකාන මාංක, 

කා්ය,ාා, ිාංගම 

1 258 - න්දීා පුකුණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  ඩබ් ආ්ය ප්රි,ාංගනී   784852918 

ා කකො මස්ථ මො රසිකා   752740040 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ්   නිශය සා්්   275628021 

2 259 - ා නළුොඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

බී ජී මස්ථ කුමාර   787556288 

ා කකො ආ්ය ජී ශය සා් ම ධ්ොමිකා   784635965 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ් පී ම් ි,්් මමරසින්   786061240 

3  260 - න්නිදමන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ජී ආ්ය ස්මරසිාංහ   275784007 

ා කකො ආ්ය මො මකලිකා කුමාන්හාමි   275683360 

 ාණ්ඩාගාන්ක   ම  ළි,ා ස් න   273271271 

4  261 - ා ස්ඒනළි ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් පී මස්ථ ධ්්යමසින් 717223023 717223023 

ා කකො ආ්ය රසික ාස්්්   718099779 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ් ඩබ් මො ා ්යණුකා   774302825 

5  262 - මහඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ජී මච් බ්දුා ශ්රි,ාන්ද   770361039 

ා කකො ආ්ය ඩී නිශය සා්් රාමනා,ක   725487746 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ේ   ස්රත් ි,ා කුඩි   723801029 

6  263 - කරා පුා 
ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 
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ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

7   264 -  මුුගා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ජී   ඩී ම් මො ීමරසිාංහ   711949785 

ා කකො ා ක් ග ්යාගරාිා   729503639 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය ශය සක් ග ම ඒඩිා ේක   725433014 

8 
 265 - 
මලිාංචිා පු්ාන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

9 266 - ා ස් නර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ා ක් ග මස්ථ මස්ථ බී ා ස්ා නස්රත්න   783564636 

ා කකො මස්ථ ස්දාන්දො   775710654 

 ාණ්ඩාගාන්ක   ආ්ය රහීො   789887421 

10 
 267 - බ හිර 
කටුඒ්ස්ා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ක් ග ජී මයි බී ස්මාා ස් න   782977640 

ා කකො   මක මො හෂීෆි    788389763 

 ාණ්ඩාගාන්ක ම් හාාකදී්   783565944 

11 
 268 - නැා ගනහිර 
කටුඒ්ස්ා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො මස්ථ මච් ා ාබ්ා බ්   784554255 

ා කකො මස්ථ මො මො කා්   783565900 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො පී ා මුහිදි් ළිච්ායි   785628889 

12  269 - මඳුර්ඟා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

13  270 - මකස්ා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ේ     ඩී ි,ඒ්යධ්න   767263556 

ා කකො මස්ථ සුමනා ස් කර   759101177 

 ාණ්ඩාගාන්ක       

14  271 - මලි්ද 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

15 272 - ස්ඳු්ළි ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී   ඩී ඒයි ා ක් ග ද සිකඒා   724620609 

ා කකො මක මස්ථ කුා මාක   714611869 

 ාණ්ඩාගාන්ක මහමදු ා ාබ්ා බ් ර ථමින   774295386 

16  273 - ා බුරඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ම් ීම මො සුිානි   788360624 

ා කකො ස්නී්ා ගීකි,නා ව   725436256 

 ාණ්ඩාගාන්ක       

17  274 - මැණික් ගා ඒා 
ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො මස්ථ මච් මාානී   717386414 
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ා කකො ඩී ා ේ ඩී ශය සයාමලී ඒස්්්ා   727809042 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ් ඩබ් මො ඒස්්් ර් ථප කුමාර   723801338 

18 275 - ා බෝමත්් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

සී ඒඩු්්රී   723801170 

ා කකො ා ක් ග ජී සී ස්ම්මලී   788007149 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මො ස්ම්් බණ්ඩාර   772907968 

19  276 - .ු ණුා ක් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් පී ඩී ස්ා ේමා්න   774216974 

ා කකො ා ක් ග ාමි්ද කුමාර   755355149 

 ාණ්ඩාගාන්ක ටී ා ප්ර ම මාක   715897341 

20  277 - සුසින්ගම  

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ම් ජී පී සී ා පා ්යරා   758689511 

උප ස් ාප ම ා ක් ග ජී ා ස්ෝමරත්න   723995133 

ා කකො ඩී මො ර්ාංචිබණ්ඩා   726165006 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඊ   ජී ාමි්ද ස්ොපත්   712416264 

21  278 - ඒැලික්ද 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  මො ළි,රත්න   77070798475 

ා කකො පී ා හ රත්   718887998 

 ාණ්ඩාගාන්ක ස්ොපත්   712419868 

22 
 279 - 
මඟුකා පුකුණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

බී ආ්ය මො ස්්දීපනී   713184142 

ා කකො මක සුා ්ත්රා කුා මාක   714611869 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩී මස්ථ ඒස්් ම   273282114 

23 
 280 - 
ා මුණර්ැ්න 
(කුර.) 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො මස්ථ ර් ථප කුමාර   777545705 

ා කකො මො මක මක මස්ථ  මදුකරකා     

 ාණ්ඩාගාන්ක     මො ස්ෂී්ය   725024219 

24 
 281 - 
කඩඒත්මඩුඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  ජී ා ක් ග   ි,සූන්,   783928010 

ා කකො යූ පී නිමක වනණරත්න   712422494 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො මො දිස්ානා,ක   712422324 

25   282 - මහි්දගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

26  283 - ක්දකඩුඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ේ ම් ස්රමසිාංහ   783640837 

ා කකො ටී මො රණීමර   729306797 

 ාණ්ඩාගාන්ක   ම් මො කුමාරා ස් කර     

27 
     284 - 
කුඩාා පුකුණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       
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28  285 - මුුඒැකා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

29  286 - සිාංහර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

30 
   287- 
මළුත්ඒැඒ                

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ා ක් ග ඩී මස්ථ ි,ා ස් න   713590952 

ා කකො ඩබ් ඩී ඩී ා ස්ුයිස්ා   726301298 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො ජී සුමා ්න්ස්ථ   273286234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ාමීය ය කටුටු නායකිනන්දේේ දුරකාන අමක නාොවලිය 

ටුගුරක්දේගොඩ  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

මනු 
මාංක, 

ඒස්ා ො නම ්නුර නම 
දුරකාන මාංක, 

කා්ය,ාා, ිාංගම 

1 
29 - 
ා මුරගස්ථඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් මො ි,නාත්   718319526 

ා කකො ආ්ය ජී ,ස්ඒතී   722514320 

 ාණ්ඩාගාන්ක මක ආ්ය කුමාරුාංග බණ්ඩා   752733166 

2 
 30 - 
මහා ස්්ගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් මො ි,නාත්   718319526 

ා කකො මො  ස්මාාඒතී   775952019 

 ාණ්ඩාගාන්ක දිස්කා ක මස්ථස්ාන් හිමි   776710605 

3  31 - සිාංහගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී මො මො ප්රස්ාදිනී   715332017 

ා කකො ම් ජී ා ප්ර මා්ා   263203501 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො ීම සුස්නී්ා   773060624 

4 32 - ගකහ, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

5  33 - රත්මා ක 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඊ ජී ක.ණාා ස් න   778970357 

ා කකො මච් මො උපාලි රණසිාංහ     
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 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මො ලීාාඒතී     

6  34 - ා රු ඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඊ ජී ක.ණාා ස් න   778970357 

ා කකො පී   ි,සු්දර     

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩී මො ස්ාලි, ප්රස්්න     

7  35 - පළුඒශදන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

8 36 - න්න්්ා ක 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

9 37 - රිඇළගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී මක ඩී ි,මාලි   728402913 

ා කකො මච් ජී මාංජුා   711914111 

 ාණ්ඩාගාන්ක ීම සී ම් මා බ්සූන්,   713438375 

10  38 - රිඇළ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ක් ග ජී පී මස්ථ ා ක් ග කඩා දුර 
ා ගදර 

272246236 719071445 

ා කකො ඩබ් රාසික් ග   725890755 

 ාණ්ඩාගාන්ක   ාමාොදී්   776252767 

11 
39 - න්න්්ා ක 
ර්රාණගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

යූ ආ්ය ඩී ආ්ය උඩා ගදර 272246236 718173115 

ා කකො නලී් ස්ා ේරත්න 272246236 725342584 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මො ස්ම්ඒාංශය සනාා   766650231 

12 
 40 - න්න්්ා ක 
ිනපද, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මස්ථ ම ථ්  මස්ථ ා ක් ග ස්ා ේරත්න   713472871 

ා කකො ආ්ය මච් මො රත්නා ස් කර   273270290 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය මො කුමාන් රත්නා,ක   719424657 

13   41 - මවා බෝර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ේ පී ටී ාක් ගමාලි   725342881 

ා කකො මච් මො ස්ම්ඒාංශය සනාා     

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය මො ි,ඒ්යධ්න බණ්ඩා   710402650 

14 
 42 - 
ස්ි,රාිඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ආ්ය පී ඩී පී ා ස් නාරත්න   714006446 

ා කකො 
ා ක් ග මො උපමාලිකා 
කුමාන්හාමි 

  719572382 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො මක මකා දණි,   724050850 

15 
 43 - 
ා හ ්ා කුළඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඒයි ජී ටී වනණඒ්යධ්න   755650022 

ා කකො ආ්ය මො ීමරසිාංහ   726690097 

 ාණ්ඩාගාන්ක   ආ්ය ාක් ග ථමීය  ා්දික   785278124 

16   44 - ීමරගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ශය සයාමලී ්ාළි ක,   713744983 

ා කකො මාා නක ස්ථඒ්යණා්ා   275681418 
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 ාණ්ඩාගාන්ක බී ආ්ය ා්ද්රාඒතී මැණිා ක් ග   752180990 

17 
  45 - ,ා, 05 
ා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ක් ග මස්ථ ා ක් ග ා හ රත්   712598228 

ා කකො බී ආ්ය ා්ද්රාඒතී මැණිා ක් ග   752180990 

 ාණ්ඩාගාන්ක ීම ආ්ය ා්ද්රසින්   773226899 

18 
   46   - 
්ඹාඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී ජී මස්ථ කුමාරුාංග   725306024 

ා කකො ඩබ් ජී ස්රත් රත්නා,ක   774986712 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො පී මකලිකා දම,් ම   724403149 

19 
 46 - නිකඒැඒ 
සුදුක්ද 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

20 
 47 - 
ා ච් ම,න්න්,ගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ජී ඩී මො පී ඩගස්ථ   719589330 

ා කකො මච් මකලිකා   728005581 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ්   නිහාක   725350882 

21   48 - ි,් මර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

22 
  49 - 
නාගා පුකුණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ටී   මස්ථ ටී ා්ද්රසින්   775149100 

ා කකො ජී මච් මජිත් ස්ම්්   724624483 

 ාණ්ඩාගාන්ක බී මො ක.ණාරත්න     

23 
   50 - ,ා, 12 
ා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී ආ්ය මස්ථ ා ස්ෝමරත්න   718290015 

ා කකො ඩබ්   නිහාක   725350882 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මකලිකා   728005581 

24 
 51 - 
උණගාාා ඒා හර 
බ හිර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී ඩී ා ක් ග මච් ා දම ළි ක,   718190020 

ා කකො ආ්ය මො න්දිමා දික.ක් ගකර   716994941 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො ාලි්ා ා පා ්යරා   771959510 

25 
  52 - 
උණගාාා ඒා හර  

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

26 
  53 - 
ා්දනා පුකුණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

27 54 - සී පී ර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ආ්ය මො මො ටී කුමාන්   712763989 

ා කකො මො ජී ස්ාමා ා්ද්රිකා   722945184 
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 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග පී ශය සා් ම කුමාර   775262408 

28 
 55 - 
කටුකැලි,ාඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් මො මස්ථ මස්ථ වනණ මාක   775376475 

ා කකො මො ජී මස්ථ ා්ද්රිකා ප්රි,රත්න   722945184 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග පී ශය සා්් කුමාර   775262408 

29   56 - මි්ා ්න්, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී මො මාහා කෝ් 272246230 779344951 

ා කකො ජී රූපුාංග     

 ාණ්ඩාගාන්ක ීම ස්කස්්   716540176 

30  57 - ස්මන්ර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් මස්ථ පරණස්්ාණ   712864343 

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

31 
 58 - 
බදුගොපත්ුඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් පශමා්ා   713841070 

ා කකො මච් මො මකලිකා කුමාන්   775138546 

 ාණ්ඩාගාන්ක පී මක ා ශඒසින්   783558785 

32 
 59 - 
මුඒ්පැාැස්ථස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච්   ම් මස්ථ ි,ඒ්යධ්න   715754159 

ා කකො ා්ද්රානි ස්ා ේසිාංහ     

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මො ප්රි,් ම කුමාන්හාමි   275710892 

33  60 - මිණිහින්ගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් මස්ථ පරණස්්ාණ   712864343 

ා කකො ා ක් ග   ාමිාා දීපානි     

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග   ිගත් කුමාරසින්     

34 
 61 - 
, ක,කප්ාන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

35 
 62 - 
ර්ා කුත්ගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් මච් මො ා ක් ග ඒරකාඋකා   718826468 

ා කකො ආ්ය   ලූරසිාංහ බණ්ඩා   716622982 

 ාණ්ඩාගාන්ක ම් මො ජී ා හ මරත්න   724992683 

36  63 - ා ,ෝධ්ඇා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

37  64 - මක් ගකර 70 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

පී ජී ජී මයි වනණ මාක   719958283 

ා කකො ඩබ් මො සුන්දා ර් ථප කුමාන්   766220504 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩී මක ඩබ් පී දිස්ානා,ක   777648904 

38  65 - පාසි,ාඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  ීම ඒැ්ා ක් ගමේ 272246236 711590603 

ා කකො මස්ථ ඩබ් බී ම.ණ ශය සා්්   776006720 
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 ාණ්ඩාගාන්ක මො මො ා ප්ර ම මාක   775759871 

39 66 - බුබුා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

40  67 - උකපත්ඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ක් ග ජී මයි මස්ථ ආා ාෝකා   713932874 

ා කකො ඩී මක ස්චිත්රා ප්රි,ාංගනී   777648904 

 ාණ්ඩාගාන්ක උා ශනි බණ්ඩාර   723340769 

41  68 - කිරාාඒා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

පී ඩී ්ක් ගකරාා මකකා් ම 272245372 716318570 

ා කකො මස්ථ මො ම් පී ස්ා ේරත්න   778929686 

 ාණ්ඩාගාන්ක       

42  69 - හිවනරාන  

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

යූ ජී මො ා හ මමාලි   718318286 

ා කකො මො ා ස්ෝමා්ා   778698229 

 ාණ්ඩාගාන්ක පී මො කැා රුායි්   272247036 

43   70 - හ්මුණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

44  71 - බ්ඩාරගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

යූ ජී මො ා හ මමාලි   718318786 

ා කකො යූ ජී මකලිකා   275717267 

 ාණ්ඩාගාන්ක මස්ථ කර්.බණ්ඩා   275617447 

45  72 - කුමාරගම  

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී ඩී නාලිනී ා ස්ෝමා්ා   712919595 

ා කකො ඩී මො ස්කු්්ාා දිස්ානා,ක   774601251 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඊ මො ා ස්ා නස්රත්න බණ්ඩා   721286388 

46   73 - සින්ා ක් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

පී ීම ටී බණ්ඩාර   718319549 

ා කකො මො ස්රත් ා්ද්රසින්   722609832 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො ජී යූ ා්දික ි,සු්දර   722537001 

47 
 74 - 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

48  75 - ර්ා මස්ථස්ගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ඩී දිකහානි   713994111 

ා කකො ා ක් ග ා,නක ද සිකඒා   272247752 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග   ජී ා ක් ග ඩී ප්රි,ද්යශය සනී   784612887 

49   76 – RB 01 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මක පී ජී ආන්,ඒතී   773729832 

ා කකො මච් මො උා ශනි බණ්ඩාර     



96 
 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ් මො ජිනදාස්   716799994 

50 
  77 - 
උකකටුා පු් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ආ්ය   සී ා ක් ග රත්නා,ක 272246236 711751007 

ා කකො සුමාලි මා බ්නා,ක   778661203 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ් මස්ථ මස්ථ   ප්රනා්දු   779791972 

51   78 - ි,ර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො   යූ ටී ද්යශය සනී උඩා ගදර   711196915 

ා කකො ආ්ය ඩී යූ සී රණීමර   718826836 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග   ස්ා ේරත්න   774316970 

52  79 - ා බෝර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

53  80 - ස්ාමර්ර  

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

 

 

 

 

 

 

 

ාමීය ය කටුටු නායකිනන්දේේ දුරකාන අමක නාොවලිය 

ලමකාපුර  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

මනු 
මාංක
, 

ඒස්ා ො නම ්නුර නම 
දුරකාන මාංක, 

කා්ය,ාා, ිාංගම 

1 126 - ්කා පු් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

G.A. උද,ාංගනි   718341948 

ා කකො P.G. කායානි ීමරසිාංහ   729641198 

 ාණ්ඩාගාන්ක H.A. ා ශස්කා සු ාසිනි   711499121 

2 
127 - 
ා බ්ශශා්යාගම  

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.M.C.L.K. රණසිාංහ   774838668 

ා කකො K.R. ාා නෝකා රස්ාාංගනි කුමාන්   779793293 

 ාණ්ඩාගාන්ක K.M. ස්රත් ප්රි,්්   71 3737608 

3 128 - ාාංකාර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

N.A.P.N. මධු ාකරනි නුඒර 
පක් ග  

  711607173 

ා කකො නිමාලි දම,් ම   729641188 

 ාණ්ඩාගාන්ක 
W.M.ධ්ොමික කුමාන් 
ස්ා ේා කෝ් 

  718843643 

4 129 - ීමරර්ර 
ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 
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ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

5 130 - න්පායිර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

B.M. ,ස්රත්න   724070505 

ා කකො U.K.  මුනාප්   719635230 

 ාණ්ඩාගාන්ක M.S. මිරා ා ාබ්ා බ්   715268217 

6 
131 - ඕනෑගම 
මුස්ථලිොගම  

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

M.A.K. ප්රි,ාංන්කා   775850930 

ා කකො M.I. ා ස්යිතූ්   712843346 

 ාණ්ඩාගාන්ක S. ෆවුස්්යඩී්   773939268 

7 132 - ්ඹාා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

8 
133 - 
මකහිාාකර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

M.I.M.සිශදික් ග   718289719 

ා කකො A.P.D.දම,්ද   713007303 

 ාණ්ඩාගාන්ක M.I.ා ස්යිු් බීබී   712843346 

9 
134 - 
ස්ාංඝා බෝධිගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

P.E.I. ප්රි,ද්යශය සනි   716966519 

ා කකො M.K.S.K. දිස්නා,ක   771957857 

 ාණ්ඩාගාන්ක W.M.R.R. බාංඩාර   724229694 

10 
135 - 
ර්ාස්ථ මගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

S.D.G. ස්ම් ම ා ිෝ මමාා   712843665 

ා කකො A.M. මශදුම බාංඩා   710405619 

 ාණ්ඩාගාන්ක P.R. ගාමිනි බාංඩාර   718289883 

11 
136 - 
ා නළුොර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

D.M.C. බණ්ඩාර   729883885 

ා කකො R.G.ඒස්් ම රාිපක් ග    788094075 

 ාණ්ඩාගාන්ක A.H. ජුනයිදී්   724446189 

12 136 A - ි,ර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

13 137 - සුාංගාස්ා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

N. ිමාකදී් 718157850   

ා කකො I.L.කාද්ය ා මුහිදී්   779221858 

 ාණ්ඩාගාන්ක A.A.මසීස්ථ   755049000 

14 138 - ි,බීම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.N. ස්ජීඒනි   726387846 

ා කකො M.P.ආන්,ඒාංශය ස   778943044 

 ාණ්ඩාගාන්ක N.A. ස්කබමේ   729212849 

15 139 - පටුණුගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

Y.A.P.N. බණ්ඩාර   788949519 

ා කකො K.G. මා නෝේ ස්ාංජීඒ     
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 ාණ්ඩාගාන්ක G.R. මනු ථකා ප්රි,ද්යශය ස්   716118152 

16 140 - ම ,ර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

R.G.N.D. ා ස්ෝමා ස් කර   778442270 

ා කකො M.  මළකරත්න   718887740 

 ාණ්ඩාගාන්ක J.A. ා ඩ්ස්ඩ් ි,ා කුඩි   274900148 

17 141 - ා ස්ෝමර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

18 
142 - 
කෑගලුගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

B.A.D.D. මබ,රත්න   716752232 

ා කකො P. W.ඇා ස්ාංජීඒ බාංඩාර   719754021 

 ාණ්ඩාගාන්ක 
G.R. ස්ාංි, නමි්ද බාංඩාර 
ගොාත් 

  722870076 

19 
143 - 
ා දබරැකා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

20 
144 - 
ා ස් නානා,කර්
ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

R.W.G. සුනික බණ්ඩාර 272242338   

ා කකො I.P. රාංජිත් ා්ද්රසින්  718826228 

 ාණ්ඩාගාන්ක M.R. ආන්,රත්න ඩණ්ඩාර   729014291 

21 145 - ගැමුණුර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

22 
146 - 
හිවනරක් ගදමන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

Y.A.P.N. බණ්ඩාර   716451305 

ා කකො W.M.A.M. ාණ්ද්රාඒ ම    725688929 

 ාණ්ඩාගාන්ක H.H.A.M.ා හ මාඒස්ො   718302459 

23 147 - ගකමමුණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

24 
148 - 
ප්ස්කා ගුඩක
ා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.D. දුාාංි්  U. ා ස්ුයිස්ා   775899418 

ා කකො 
A.M.නිශය ස්් ජීඒ් 
මා ේා කෝ් 

  729641152 

 ාණ්ඩාගාන්ක W.A.ගාමිනි ර් ථපකුමාර     

25 149 - ඒැලිඇළ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.L.D.K.ලි,නා ව   765351020 

ා කකො U.D.I.R.උඩගම   718931512 

 ාණ්ඩාගාන්ක I.P.D. ළි,්් ස්රත් කුමාර   713343863 

26 
150 - 
මහකින්මැ ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

H.A.D.G.L. ීමරසූන්, 272242376   

ා කකො D.M. ා ස්නස්රත්න   716925251 
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 ාණ්ඩාගාන්ක H.G. ගාමිණි ිගත් කුමාර   275675218 

27 151 - බුශධ්,ා, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී මො  ද,ාරත්න දිස්ානා,ක 272242176 714170333 

ා කකො ඩබ් ළි   නඒරත්න මැණිා ක් ග   275689630 

 ාණ්ඩාගාන්ක   මො  ස්රත් උද,කා්්   273274163 

28 
152 - 
මුණිසින්ගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

R.A. උදුාාඒ ම   723330535 

ා කකො W.P. ස්රත්   722538660 

 ාණ්ඩාගාන්ක K.G. ි,ාංගන   726036785 

 

 

 

 

 

 

ාමීය ය කටුටු නායකිනන්දේේ දුරකාන අමක නාොවලිය 

දිඹුලාගල  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

මනු 
මාංක, 

ඒස්ා ො නම ්නුර නම 
දුරකාන මාංක, 

කා්ය,ාා, ිාංගම 

1 207 - මනොළි ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො මයි මස්ථ දීපාක   711986123 

ා කකො මො ා ස්්දික කුමාර   773548321 

 ාණ්ඩාගාන්ක යු යුගාන්ද රා ථ   771669906 

2 
  208 - නැ/ 
මනොළි ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ආ්ය පී   මච් ද සිකඒා   778942565 

ා කකො මක ීම රත්නා,ක බණ්ඩා   723801002 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග   ඩී ා ාස්ථලි ි,්්   776225205 

3   209 - කුඩාඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ජී ඩී මමරා ස් න   784630922 

ා කකො ා ානි කුමාන් ස්ි,ීමර   788813791 

 ාණ්ඩාගාන්ක   ස්දු් ස්මීය ර   788716154 

4   210 - දළුකාන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ජී   බී ආ්ය ගා ්පළ ආරච්චි   787252280 

ා කකො ඊ ජී නිශය සා් ම කුමාර     

 ාණ්ඩාගාන්ක ජී නදීශය සා ියා රෝකර   724950153 

5   211 - දිරාාගා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් මො ටී කුමාර   724101218 

ා කකො ආ්ය පී වනණපාා මකගම   728504145 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මො සින්පාා   776542065 

6 212 - මිකාාන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් මො ටී කුමාර   724101218 

ා කකො පී ිානක කුමාර   778300189 

 ාණ්ඩාගාන්ක 
ා ක් ග මො සී ාාමි්ද 
මමරා ස් කර 

  752174666 
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7 213 - පැාෑ ක,ාඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මස්ථ මො මා බ්රත්න ම,ා   725955745 

ා කකො ා ක් ග ජී ක.ණාදාස්   274906605 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මො ාා්දනී ප්රී මකා   275616063 

8 214 - මඟුකදමන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ක් ග පී ජී ස්මාරත්න   713746459 

ා කකො ආ්ය ම ථ්  ්රාංගනී ප්රදීළිකා   772197997 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඒයි ඩබ් මස්ථ ාලිත් කුමාරදාස්   774544403 

9 
 215 - 
පහළඇකා කඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මස්ථ මො මා බ්රත්න ම,ා   725955745 

ා කකො ඩී මො ිනක චි්්ක      

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ් මො මමරාඒතී   723862622 

10 
216 - 
ඇකා කඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො මක මස්ථ දීපාක   711986123 

ා කකො මස්ථ මො ා ස්ා නස්රත්න   774780628 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය ජී ආන්ද ඒස්්්   787280508 

11  217 - කළුකැා ක 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ක් ග පී ඩබ් ම් පී මැණිා ක් ග   782706019 

ා කකො මක ා ක් ග මයිරාාංගනී   711196504 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග මච් ස්දා ්යා   712642735 

12 
218 - ාහළ 
ඇකා කඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ආ්ය ම ථ්  ්මරා කුමාන්හාමි   712272110 

ා කකො 
ා ක් ග ා ක් ග ජී බ්දුා මුා 
කුමාර 

  787280578 

 ාණ්ඩාගාන්ක ස්මාධී සිාංහ ද්ර   710716949 

13  219 - බතනාගා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ේ මො සී ා ස්ා නා හා්ා   713746263 

ා කකො   ජී ළි,ා ස් න   729496751 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග පී ජී ද,ාන්ද   784864094 

14  220 - මහදමන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  ඩබ්   ළි,සීලි   772758649 

ා කකො ආ්ය ජී මයිරාාංගනී   275715813 

 ාණ්ඩාගාන්ක ම්   ධ්්යමදාස්   789854660 

15 221 - ,ක් ගකුා ්ය 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  පී ජී උපන්ද   786721213 

ා කකො ආ්ය මස්ථ මො ඩබ් ි,ීමර   717573731 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය මො මස්ථ කමාසූන්,   787109905 

16  222 - ළිහි කඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො   පශමා්ා   718130704 

ා කකො ජී මච් සු ාෂීණී ාක් ගමාලි   7888187689 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො ජී මා රෝ ා දිනි ම   729391481 

17 
223 - පහළ 
,ක් ගකුා ්ය 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් ා ක් ග ම් ා්ද්රජිත්   718458317 

ා කකො මො යූ කුමිරසිාංහ   729553030 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ් මො ා ස්ෝමදාස්     
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18 224 - නුඒරගා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ා ක් ග සින්ඒ්යධ්න   776628194 

ා කකො ඩබ් මො නඒරත්න බාංඩා   786646666 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච්   ා  ඩී ස්රම   788849404 

19 225 - දමා ්ඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

20 
 226 - 
නඒගහඇළ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

21 
 227 - 
කනිච්ාාගා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මස්ථ ඩබ් ඥාණපාා   717115810 

ා කකො ආ්ය ම් සුනික   783056050 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය ම ථ්   මාකරත්න   714231809 

22 
 228 - 
කැකුාාා ඒා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  ඩබ් ආ්ය ාුන්කා   787084929 

ා කකො   ා ේ නයිනා නිකමිණී   273270762 

 ාණ්ඩාගාන්ක     සුසිර   725617786 

23 
 229 - 
උකපත්ඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ක් ග මො ජී ා ්යණුකා බාංඩාර   711638043 

ා කකො ටී නිකමිණී ප්රි,ාංන්කා   766530751 

 ාණ්ඩාගාන්ක මො මො ස්ම්් කුමාර   723742381 

24  230 - මකා දනි, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  ඩබ් ආ්ය ාුන්කා   787084929 

ා කකො ජීඒනී ර් ථපා   716274479 

 ාණ්ඩාගාන්ක පී ා ක් ග ජී මප්ර්හාමි   716359009 

25 
 231 - 
ස්දගා්ැ්න 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී මො මස්ථ දිස්ානා,ක   771500931 

ා කකො ා ක් ග මො ශ්රි,ාණි ර් ථපා්ා   711727443 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩී මො ධ්්යමා ස් න   728403170 

26   232 - ීමරා්ද 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී මො මස්ථ දිස්ානා,ක   771500931 

ා කකො පී බී්සුදස්ථනා ප්රි,් ම   277912377 

 ාණ්ඩාගාන්ක   පී ජී දිස්ානා,ක   722582840 

27  233 - ගකමබඳ, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මයි මො පී මැණිා ක් ග   713746142 

ා කකො ඩබ් මො මස්ථ ඒ්නිනා,ක   275612374 

 ාණ්ඩාගාන්ක ටී මො රාංජිත්ාාක   784971183 

28 
  234 - 
ා ඒා හරගා                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් ජී ආ්ය ශය සා් මා්ා   275685938 

ා කකො ඩබ්   මචිනි ාක් ගමාලි   785763838 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඊ මක ස්ා ේපාා   713191457 
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29  235 - ඒරාළි ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

පී ජී ආ්ය කසු් දික.ක් ග    719671281 

ා කකො ආ්ය මො සුනික රත්නා,ක   783107785 

 ාණ්ඩාගාන්ක බී උපාලි ා ස් නාරත්න   782013616 

30 
 236 - 
නැ/ළිරරත්්ෑඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඊ මො ම් සුිානි බාංඩාර   787284661 

ා කකො මච් මො ශය සයාමලී ා ්යණුකා   711148267 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග ීම ි,ඒතී   725310611 

31  237 - මළුත්හ, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ීම මො ක.ණාරත්න   729910865 

ා කකො උර්ක ස්ොපත්   715130376 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග   පත්මා මයිරාංගනී   716053804 

32 
 238 - 
බ/ළිරරත්්ෑඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් මො ටී ා ේමමාාා   713746077 

ා කකො ආ්ය මො පී බණ්ඩාර   724023180 

 ාණ්ඩාගාන්ක ස්මක ා ඒකාප්ළිලි   771329493 

33 
 239 - 
මාඒාකුරර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් මො ආ්ය ආ්ය ීමරා කෝ්   775791866 

ා කකො ඩබ් මො යූ ඒ්නිනා,ක   728267159 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ්   උද, කුමාර ීමරසිාංහ   724620656 

34  240 - ක්ා ශගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

බී   මො ස්දා ්යණු   713855013 

ා කකො ඩබ් මො ස්ම්් බාංඩාර   773991172 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් මො ඥාණරත්න   753403662 

35  241 - ම.ණර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඒයි ජී මස්ථ මකලිකා   789571789 

ා කකො පී ජී සුනික ළි,සිාංහ   275710618 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා්ද්රා්ා ස්ා ේසිාංහ   788262834 

36   242 - දිවුකදමන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් සී ස්මාරත්න   710918654 

ා කකො ආ්ය මො ජී රත්නා,ක   777975087 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ් මො ස්රත් කුමාර   724333773 

37  243 - ාහාඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ආ්ය කුමාරසිාංහ   728684808 

ා කකො ඊ මො නිා් ම කුමාන්   779892423 

 ාණ්ඩාගාන්ක බී මො මජිත් ප්රශය ස්්   716581548 

38  244 - නිද්ඒා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් ඩී ස්මාරත්න   710918654 

ා කකො ඩී ජී ප්රි,් ම   275614373 

 ාණ්ඩාගාන්ක මක මච් ා ස් පාා   729304115 

39  245 - මරාගාංස්ා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මයි ා ක් ග   ා රෝහණ කුමාර   272257166 

ා කකො ා ක් ග ටී ර් ථප කුමාන්   711526809 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග මො ගාමිණී කඩිගමුඒ   726383162 
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40 
  246 - 
බ/මරාගාංස්ා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් මො   ීමරා ස් කර   71829787 

ා කකො යූ ඩබ් මා බ්රත්න බාංඩා   787475999 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච්   මනුාාඒතී     

41 
  247 - 
රත්මක්ැ්න 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මස්ථ ශ්රි,ාා්ා   725217344 

ා කකො මස්ථ පී ගී්ා මයිරාාංගනී   725387509 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය මස්ථ මනුාාඒතී   726368364 

42 
 248 - 
මරාගාංස්ා,ා,05 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මස්ථ ශ්රි,ාා්ා   725217344 

ා කකො මච් මො ජී සුනික බාංඩාර   785813184 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩී මො ටී බාංඩාර දිස්ානා,ක   784568383 

43 
 249 - ිමො 
ා පුකුන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ා ක් ග   මස්ථ මා බ්ස්රම   776601307 

ා කකො යූ මක ා හ රත් බාංඩා   275782392 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය මො  රත්නා,ක   786546562 

44  250 - ීමරාණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩබ් මො   ා ක් ග ඩබ් ස්රත් 
ීමරා ස් කර 

  754195013 

ා කකො ඩබ් ජී ද,ාන්ද බණ්ඩාර   275619044 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ස්ෝමදාස් ා මුා හුමේ කා ව   778234248 

45  251 - මහඋකප් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මස්ථ ආ්ය ඩී ප්රි,ද්යශය සනී   788429446 

ා කකො ඩී පී ස්රත් ධ්්යමසින්   720538444 

 ාණ්ඩාගාන්ක මච් පී ඒස්්් රාංජිත්     

46 
  252 - 
ා බෝගස්ථඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මස්ථ පී ි,ා ස් කර   724904742 

ා කකො ආ්ය ඩබ් ා ස්ා නස්රත්න බාංඩා   274904982 

 ාණ්ඩාගාන්ක   ආ්ය මො උපාලි රණසිාංහ   275617243 

47 
 253 - 
ා ඒා හරගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

48 
  254 - 
ස්ි,බාර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ආ්ය මො ආ්ය මස්ථ රත්නා,ක   787280101 

ා කකො ඩබ් මො යූ ස්රමසිාංහ   711104354 

 ාණ්ඩාගාන්ක මස්ථ රමයා්ා   788573289 

49 
 255 - 
ා ගෝම ම,ා, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී මක බී යූ මර්ද   787475747 

ා කකො ආ්ය මො ස්ම් රණසිාංහ   711460768 

 ාණ්ඩාගාන්ක යූ සී ජී ා හ ම්්   724620819 

50   256 - මැදගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො ජී බී මමරා ස් න 272051107 784630922 

ා කකො ා ක් ග   නිමක 272051107 724614940 

 ාණ්ඩාගාන්ක පී මො සුජීඒා උද,ාංගනී 272051107 710705580 
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51   257 - ි,ර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී මක බී යූ මර්ද   787475742 

ා කකො ඩී මො ා ේ ප්රදීප් දිස්ානා,ක   718181115 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ්   නිර්න ප්ර ාත්   784503002 

52   294 - මීය ඒත්ර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ඩී මො සී ආ්ය ා බෝගහකුරර   712819574 

ා කකො ීම මො නිමක ීමරසිාංහ   783196835 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ක් ග ා ාස්ථලි   275675321 

53 
   297 - 
ර්ා කත්ගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

  පී ම් උපන්ද   786721213 

ා කකො මක පී ඩී ාක් ග ථමි   729328168 

 ාණ්ඩාගාන්ක ඩබ් ා ස්ා නස්රත්න   713087114 

54  298 - මුදු්ගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මයි මො ඒයි උද,්ගනී   727089116 

ා කකො ා ක් ග පී මස්ථ ා ප්ර මා්ා   723700603 

 ාණ්ඩාගාන්ක ා ේ මො පී බණ්ඩාර   723985272 

55  299 - සින්ර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මච් බී මො   ප්රි,ද්යශය සනී   728212024 

ා කකො 
ඒයි මො ා ස්ා නස්රත්න 
බණ්ඩා 

  722140958 

 ාණ්ඩාගාන්ක යූ ඩබ් මො මහි්ද බණ්ඩාර     

56 
  300 - 
ස්ැාසුොගම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මො මො නාාක ස්ද.ඒ් 272051107 717363999 

ා කකො මක මො ා ක් ග මැණිා ක් ග   724022415 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආ්ය ඩී මස්ථ ා ප්ර මරත්න   718273540 

 

 

 

ාමීය ය කටුටු නායකිනන්දේේ දුරකාන අමක නාොවලිය 

 ෙන්කඩුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

මනු 
මාංක, 

ඒස්ා ො නම ්නුර නම 
දුරකාන මාංක, 

කා්ය,ාා, ිාංගම 

1 
153 - 
බැදිඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

E.L.A. ඒාහිධ්   272226399 

ා කකො W. ම්ා ්ෝනි කා මක   725451455 

 ාණ්ඩාගාන්ක H.M. ාුන්කා ාක් ගමාලි   779778309 

2 
154 - 
ස්මුශරහගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

ි,්් රත්නසින්   714470985 

ා කකො M.A. ස්ා ේසු්දර   770429034 

 ාණ්ඩාගාන්ක K.B. උපාලි ා ප්රමාාක   713188463 

3 
155 - 
ඇුමකළි ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

Y.M.G.W. නාාක 
බණ්ඩාර ා ස්ෝමරත්න 

272056164   

ා කකො M.I. ස්මාසූන්,   710197858 
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 ාණ්ඩාගාන්ක 
K.A. ා නරාංිාා 
මා බ්වනණඒ්යධ්න 

272223310   

4 
155/ A - 
සින්ස්ඝා බෝ 
ා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

M.I.U.E. ා හ රත් 272222238   

ා කකො M.V. පාලි්   728237646 

 ාණ්ඩාගාන්ක H. ස්ම් බාංඩාර   757591126 

5 
156 - 
නිකඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

H.W.K. ම ,ඒ්යධ්න   774539936 

ා කකො B.ස්දසින් ප්රනා්දු   27328736 

 ාණ්ඩාගාන්ක P. ඒස්්්   725968950 

6 
 157 - 
සිාංහඋදාගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.K. මනු ා කුමාන්   711561121 

ා කකො M.G. නිමාලි ප්රදීළිකා     

 ාණ්ඩාගාන්ක M.M. ළි,ක මත්්නා,ක     

7 
 158 - 
කඩඒාඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

8 
159 - 
මළුත්ඒැඒ 
නැා ගනහිර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

S.K.G. ප මරණ   717122486 

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

9 
160  -   මළුත් 
ඒැඒ බ හිර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.T.G.C. දම,් ම   712171775 

ා කකො H.M. ා පුඩිමැනිා ක් ග      

 ාණ්ඩාගාන්ක C.M. ධ්්යමා ේනි කුමාන්   724371056 

10 
 161 - 
ගන්ා ගුක
ා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

A.W.E. ලුොිමණි   277911457 

ා කකො T.R.Y.S. ා පා ්යරා   726433011 

 ාණ්ඩාගාන්ක       

11 
 162 - 
ීමරා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

R.A.T.K. රත්නා,ක   714482774 

ා කකො U.G. ා ස්ෝමරත්න   723244578 

 ාණ්ඩාගාන්ක T.G. පත්මසින්   718346388 

12 
 163 - 
ර්ා මසි 
ා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

A.M.K.G. ු ාර බණ්ඩාර   718064759 

ා කකො L.B. වනණරත්න බණ්ඩාර   786180100 

 ාණ්ඩාගාන්ක       

13 
 164 - 
පරාක් ගරදම 
ස්මුද්ර, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

A.G.V.K. සුම මඒ්යධ්න    718608784 

ා කකො B.ා්ද්රිකා   272222515 

 ාණ්ඩාගාන්ක R.H.ඒස්්්කුමාන්   272223313 

14 
 165  - 
මඹ්ගඟ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 
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ා කකො 
K.M.D. දි,රනිස්ථ 
මප්ප්රහාො 

  272226483 

 ාණ්ඩාගාන්ක N.M. ඵථකනා,ක   754797999 

15 
 166 - 
කළහගා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

P.P.J.L. ා ප්ර මසින් 272222232   

ා කකො I.G. නිා් ම කමකසින්   785507798 

 ාණ්ඩාගාන්ක R.M. රසිකා ප්රි,ද්යස්නි     

16 
167 - 
ා පුත්වනක 
ා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.G.A.S. ගමා ව   714410601 

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක I.M. ා ස්නස්රත්න   776360208 

17 
 168 - 
උඩා ඒා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

H.M.G.R.S.K. ා හ රත්   714840198 

ා කකො V. ාාක මුනසිාංහ   716849571 

 ාණ්ඩාගාන්ක නිා රෝස්නි ාුරානි   713055385 

18 
 169 - 
මහඒැලි 
ා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

D.M.W.S. ි,සිාංහ   713884941 

ා කකො G. ා හරකඩ් ගාමිනි   776269805 

 ාණ්ඩාගාන්ක W.P. ා්ද්රසින් ිනප්රි,   712630239 

19 
170 - 
නිශය සථශය සාංකමක
ාා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.D. ඵර්ද ම ක් ගමාන්හාන්   787139081 

ා කකො E.M. මමරදාස්   272223035 

 ාණ්ඩාගාන්ක D.W. මුා බාංඩාර   773939075 

20 
171 - 
ා ්ෝපාඒැඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

21 
172 - 
ා පුා ළු්න
.ඒ නගර, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

J.H. ා ස්ෝමීමර   724796899 

ා කකො B.L. කිත්සින්   719081720 

 ාණ්ඩාගාන්ක N. ස්ිා ස් කර   716849549 

22 
 173 - 
පළුගස්ථදමන 
01 ඇළ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.D.L. සු ාකරනි   758447005 

ා කකො J.A. ශ්රි,ානි   714639563 

 ාණ්ඩාගාන්ක L. මධිම් වනණ මාක   273288161 

23 
174 - 
පළුගස්ථදමන 
02 ඇළ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

මබුක්ාසිො   776376660 

ා කකො ජිනදාස් ස්්ාා ්     

 ාණ්ඩාගාන්ක මකලිකා වනණඒ්යදන     

24 
 175 - 
පළුගස්ථදමන 
03 ඇළ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

W.B. ීමරා කෝ්   716827569 

ා කකො M.B. ර්ි් ා ප්ර මා ස් න   775602919 

 ාණ්ඩාගාන්ක A.M. ා්ද්රරත්න   712702219 

25 
176 - 
පළුගස්ථදමන 
උුර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       
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 ාණ්ඩාගාන්ක       

26 
 177  -   
පළුගස්ථදමන 
දකුණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

M.P.S.P. කුමාන්   714466561 

ා කකො H.A. කුාඒාංශය ස     

 ාණ්ඩාගාන්ක Y.M. පශමා නාානි     

27 
178 - 
ගක්ඹරාඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

R.H. ා ස්ෝමසින්   724796899 

ා කකො D.H. ස්මක දිස්ානා,ක   272056640 

 ාණ්ඩාගාන්ක A.G. මනුාාඒ ම   711294905 

28 
 179 - 
කු.ප්ර්හ්දි
,  

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.M.K. ා ොනුකා 
ක.ණානා,ක 

  775846581 

ා කකො S.A. ා ස්ෝමාඒ ම   272225667 

 ාණ්ඩාගාන්ක V. සුම මපාා     

29 
180 - 
මහා ස්් 
ා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

P.G. හ්යස්නප්රි,ාංකර   718410872 

ා කකො D.L.W. ප්රි,ාංග ග,නාත්   777801794 

 ාණ්ඩාගාන්ක V.H. සුජීඒ කුමාරසින්   779054189 

30 
181 - 
මාණික් ගකොප
මේ ක, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

D.W.P. කමක ඥාණසින්   715310443 

ා කකො M.M. හනිකා   717033624 

 ාණ්ඩාගාන්ක M.S.M.ස්සී්ය   779472811 

31 
 182 - 
ා නළුොස්ා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

A.R.M.I.L. රත්නා,ක   717442898 

ා කකො කුමුදිනී දීප් මනා   717597781 

 ාණ්ඩාගාන්ක B.A. ා බ්ිමි්   277910651 

32 
 183 - 
කදු.ා ඒළ 
බ හිර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

33 
184 - 
කදු.ා ඒළ 
දකුණ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

A.R.F. නිහාරා   779566525 

ා කකො A.K.M. න්,ාස්ථ   775336125 

 ාණ්ඩාගාන්ක A.C.A. රස්ාක් ග   719299551 

34 
 185 - 
පැරකුො 
ා පා දස් 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

G.W. ශය සයාමා ප්රි,ද්යශය සනි   770416409 

ා කකො ා ඩ්සික ි,ානි   714989930 

 ාණ්ඩාගාන්ක ද,ා ස්්ානන,ා ව   713226286 

35 
186 - 
කඳු.ා ඒා 
(නැා ගනහිර) 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

S.I.M. මමීය ්   773906363 

ා කකො W.P. සුනිාාකා් ම   715780860 

 ාණ්ඩාගාන්ක R. ස්ා ේරත්න     

36 
187 - 
ගකාෑකා 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       
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 ාණ්ඩාගාන්ක       

37 
 188 - 
ගකාෑකා 
(බ හිර) 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

I.L. මීය රා ස්ායිබු   718448114 

ා කකො S.H. පා.ක් ග   779152477 

 ාණ්ඩාගාන්ක M.H. මීය රා ා ාබ්ා බ්   755168157 

38 
 189 - 
ා කු ලී, 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

J.P.A.M. ි,ා ස් කර 272222238   

ා කකො R. ස්මාසින්   717660410 

 ාණ්ඩාගාන්ක P. ා,ගක   717762781 

39 
 190 - 
කාලිාංගඇළ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

P.K.D.C. ගා ්ා ගුඩ   712850204 

ා කකො D.B. මඩකුරර   771684473 

 ාණ්ඩාගාන්ක T.H.G. වනණ මාක   767650857 

40 
 191 - 
දමනගැමුණුර්
ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

N.B. ාමි්ද කුමාර   713361603 

ා කකො Y.G. ,ාපා ධ්ොමික බාංඩාර   712509212 

 ාණ්ඩාගාන්ක K.G. ස්ම්් උද, කුමාර   710141951 

41 192 - දිවුාාන 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

42 193- ර්දු්ය 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

I.L. ්ස්ෆීක් ග   773463585 

ා කකො A. ිමාකදී්   724297166 

 ාණ්ඩාගාන්ක A.M. පායිස්ථ   770757567 

43 
 194 - 
සිාංහරාිර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

G.H.M.M. ස්මරනා,ක   773939584 

ා කකො U.G. ස්රාාණ   711347791 

 ාණ්ඩාගාන්ක K.S. න්දන දමරීපාා   275619149 

44 
195  -   
ඕනෑගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

M.H.M. ඵථකනා,ක   7130750141 

ා කකො D.M.T. ලීාාරත්න   777970842 

 ාණ්ඩාගාන්ක S.M. නිශය සා්්     

45 
 196 - 
ස්ි,රාිර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

46 
197 - 
මැදමළුඒ 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

47 
198 - ාක් ග  
උ,න 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       



109 
 

48 
199 - 
නිශය සථශය සාංකමක
ාර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

P.A.I.U. පනාඒා   272225096 

ා කකො S.M. ු ාන් ප්රි,ාංගීක   756659620 

 ාණ්ඩාගාන්ක W. ස්රමසිාංහ     

49 
 200 - 
ා ස් ඒාගම 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

J.A.D.A. ි,ා න් ම   714466563 

ා කකො ගාමිණී රාංජිත් වනණා ස් කර   275686599 

 ාණ්ඩාගාන්ක ආන්,ඒ ම ඵදින්සිාංහ   723862788 

50 
 201 - 
ඒැා ේ්ැ්න 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

D.G.R.P. ස්රමනා,ක   711927927 

ා කකො H.M. ීමරරත්න     

 ාණ්ඩාගාන්ක 
K.A. රාංජිත් ා ප්ර මාාක 
කුාසූන්, 

  277910211 

51 
202 - 
ා මුණර්ැ්
න 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

K.A.A.P.L. කගටුඒාඒ   711016081 

ා කකො A. ා ප්ර මරත්න 275712837   

 ාණ්ඩාගාන්ක H.H. ධ්මමිකා ි,ඒ්යධ්න   717364382 

52 
 203 - 
ස්ි,බාු ර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

D.R.S. ුමාරා ව   713078233 

ා කකො G.M. ස්මරා කෝ් බණ්ඩා   718143192 

 ාණ්ඩාගාන්ක 
M. න්දසින් ා පා ්යරා 
වනණා ස් කර 

  716869305 

53 
204  - 
සිාංහර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

G.G.A.K. ආන්,ඒාංස්   717292637 

ා කකො ස්ජි් කුමාන් රණීමර     

 ාණ්ඩාගාන්ක A.G. සුනික මධිකාන්   728143462 

54 
205 - 
උණගාාා ඒහ
ා ්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

      

ා කකො       

 ාණ්ඩාගාන්ක       

55 
 206  - 
ශය සා් මර්ර 

ාම නිළධ්ාරී 
ස් ාප ම 

Y.L.M. ධ්්යම ඒ්යදන   712268394 

ා කකො D.G. ු ාර මානක   76740184 

 ාණ්ඩාගාන්ක T.V.J. ද්යශය සන   786553483 
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ඇමුණුෙ 06 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික් දේමකම් කාර්යාලය 

 නතුර නෙ ලිියනය 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

රාංජිත් ආන්,රත්න 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග 
ා කකො/දිස්ාප ම 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-2222235 071-6904510 027-2225578 

ඊ මො ඩී මස්ථ 
 කනා,ක මහ්ා 

ම මා ්යක දිස්ථත්රික් ග 
ා කකො/ 
ම මා ්යක දිස්ාප ම 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-2222385 071-2509933 027-2225578 

මච් ා ක් ග ජී නිා රෝ ණා 
මි, 

ස්හකාර දිස්ථත්රික් ග 
ා කකො 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-2225579 077-7003980 027-2225578 

ටී පී ා හමේ කආරච්චි 
මහ්ා 

ප්රධ්ාන 
ගණකාධිකාන් 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-2222061 
072 - 

5629230 
027-2222061 

ආ්ය ඩී සී පී මා බ්රත්න 
මහ්ා 

ගණකාධිකාන් 
දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-2222291 
0712711699/ 

0713316979 
027-2222591 

බී ඩී ා ක් ග ා්ද්රා ස් න 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග 
ාාංජිා ්. 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-2222269 075-8972861 027-2222269 

මො මො   මස්ථස් 
ද,ාරත්න මහ්ා 

පන්පාාන 
නිාධ්ාන් 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-2222260 071-4410400 027-2225578 

 

 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික් දේමකම් කාර්යාල පරිශ්රදේයටු ඇතිච අදේනකුත් රාජය ආය න 

 නතුර නෙ ලිියනය 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

මයි  ම්සූ්ය මහ්ා 
මධ්යක් ග  
(ස්ැාසුො) 

දිස්ථත්රික් ග රම 
ස්ොපාදන මාංශය ස,, 
දි ා ක කා 
ා පු/න.ඒ  

027-

2222137 
071-8052213 027-2224685 

පී ා ක් ග යූ මස්ථ ා ක් ග 
නානා,ක් ගකාර මහ්ා 

ස්හකාර මධ්යක් ග  
(ආපදා 
කළමනාකරණ) 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
මාංශය ස,, දිස්ථත්රික් ග 
ා කකො කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2226676 
077-3704028 027-2226676 

ා ේ ා ිනි ් මහ්ා 
ස්හකාර 
මැ මඒරණ 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

මැ මඒරණ 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2222012 
071-2424059 

027-

22226191 

මස්ථ මො මස්ථ ආ්ය ස්මරනා
,ක මි,  

ප්රධ්ාන ම ය්්ර 
ස්ගණක 

ම ය්්ර ස්ගණන 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2222219 
071-8291117 - 
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ා ක් ග මො ීම බී පමුණුඒ 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග කෘකරක්යම 
මධ්යක් ග  

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2226217 
071-8112345 027-2225578 

සී  ි,රත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ග  
(ා පුා හුර) 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2226217 
071-4031120 027-2225578 

ා ක් ග පී ාාමි්ද මහ්ා 
නිා ,ෝිය ාඩො 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

ාඩො මාංශය ස,, 
දි ා ක කා  
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2222328 
071-4935232 027-2222328 

ඩබ් ජී ඩබ් ඒනසිාංහ මහ්ා 
දිස්ථත්රික් ග දිස්නැවනම 
මධ්යක් ග  

දිස්නැවනම මාංශය ස,, 
දි ා ක  කා   
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2222517 
071-8250888 027-2222517 

ා ේ සිඒා ,ෝග් මහ්ා 
ා මෝ ්ය රා 
පරීක් ග ක - I 

ා මෝ ්ය රා මාංශය ස,, 
දි ා ක කා, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2225818 
071-7911235 027-2225818 

මයි යූ මදින්සිාංහ මහ්ා 
ා මෝ ්ය රා 
පරීක් ග ක -II 

ා මෝ ්ය රා මාංශය ස,, 
දි ා ක කා, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2225818 
071-9183505 027-2225818 

ඩී මො ා ේ මස්ථ ධ්නපාා 
මහ්ා 

ස්හකාර මධ්යක් ග  
(කුඩා ඒයාපාර 
ස්ාංඒ්යධ්න) 

කුඩා ඒයාපාර 
ස්ාංඒ්යධ්න මාංශය ස,, 
දිස්ථත්රික් ග ා කකො 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2224716 
071-4856876 027-2224716 

ිනක ඒෑඒාා ව මහ්ා 
මිනුො ා ස් ඒා 

උපරම පරීක් ග ක 

කි.ො මිණුො 

මාංශය ස,, දි ා ක කා , 

ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2226706 
071-8414684 027-2226706 

ඊ මස්ථ ා ක් ග මමරසිාංහ මි, 

ස්හකාර මධ්යක් ග  

(ාඩො පන්හරණ 

ස්ැාසුො) 

දිස්ථත්රික් ග ාඩො 

පන්හරණ ස්ැාසුො 

කා්ය,ාා,, 

දි ා ක කා, 

ා පා ළු්න.ඒ  

027-

2222731 
071-7218692 071-4490655 

                       

පී මක මස්ථ මස්ථ ා ක් ග බී ා ක

කොා ව මි, 

දිස්ථත්රික් ග 

ස්ාංයාා කනඥ 

ස්ාංයාා කන 

මාංශය ස,, දි ා ක කා, 

ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2222272 
071 -4488908   

මස්ථ පී පාාාගම මහ්ා 
ස්හකාර ර්ර්රණ 

ද්රඒය පාාක 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

කා්ය,ාා,, 

ා පුා ළු්න.ඒ  

066-

2223985 
071-8033142 _ 

ම් ජී ම් ා ්යණුක 

කුමාර මහ්ා 

ස්ථාාන  ාර 

නිළධ්ාන් 

මිාපාාන මාංශය ස,, 

දි ා ක කා, 

ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

7755455 
071 -2307210 027-2225578 
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ඩබ්ලිේ  කස්ථුන්ආරච්චි 

මහ්ා 
ප්රඒෘත් ම නිළධ්ාරී 

රිා ේ ප්රඒෘත් ම 

මාංශය ස,, දි ා ක කා, 

ා පු/න.ඒ  

027-

2225467 
072-8213059 027-2225578 

ම් ම් මා බ්සිාංහ 

ා මනස්, 

දිස්ථත්රික් ග 

ස්ොබ්ධීකරණ  

නිාධ්ාන්  

ස්මාි ආරක් ග ණ 

මාංශය ස,, දි ා ක කා, 

ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

3274700 
071-6078268 027-2225578 

මො   ළි,ා ස්ෝම මහ්ා 
දිස්ථත්රික් ග ස්මාි 

ා ස් ඒා නිාධ්ාන් 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

කා්ය,ාා,, 

ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2222233 
071-6186776 027-2225578 

සිසිර කුමාර සිකඒා මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග ක්රීඩා 

ස්ොබ්ධීකරණ 

නිළධ්ාන් 

ක්රීඩා මාංශය ස,, 

දි ා ක කා, 

ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

5678539 
071-8290091 027-2225578 

බී මො  ා්ද්රා ළි,සීලී මි, 
දිස්ථත්රික් ග ක්රීඩා 

නිළධ්ාන් 

දිස්ථත්රික් ග ක්රීඩා ර්ු ණු 

මධ්යස්ථාාන,, 

නඒනගර,, 

ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2225690 
071-7117658 _ 

න,නා ා්දුමතී මි, 

දිස්ථත්රික් ග ළමා 

හිමිකො ප්රඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 

දිස්ථත්රික් ග ා කකො 

කා්ය,ාා,, 

ා පුා ළු්න.ඒ  

027-

2222233 
071-8568430 027-2225578 

 

 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික්කදේේ ප්රධාන රාජය ආය න 

නෙ  නතුර ලිියනය 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

ආ්ය මො පී ක.ණාර
ත්න මහ්ා 

ඒාන්මා්යග මධ්යක් ග  
ඒාන්මා්යග මධ්යක් ග  
කා්ය,ාා,,  
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222361 

  
027-
2222361 

  මො මයි බී මා බ්සි
්ාංහ මහ්ා 

ඒාන්මා්යග 
ාාංජිා ්., 
මි්ා ්න්, 

ා කුමේශාස් ඒාන්මා්යග 

ාාංජිා ්. කා්ය,ාා,, 
මි්ා ්න්, 

  071-1844626 
027-
2246270 

ආ්ය මයි ි,සිාංහ 
මහ්ා 

ඒාන්මා්යග 

ාාංජිා ්., 
ා පුා ාු්න.ඒ 

ා කුමේශාස් ඒාන්මා්යග 

ාාංජිා ්. කා්ය,ාා,, 
නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222330 

071-5656218 
027-
2222330 

ා ක් ග ා ක් ග ඩී   බී සුම
නා ස් කර මහ්ා 

ඒාන්මා්යග 

ාාංජිා ්., 
ඇාහැර 

ප්රාා ශීය, ඒාන්මා්යග 
ාාංජිා ්. කා්ය,ාා,, 
ඇාහැර 

066-
2256602 

071-4514822 
066-
2256602 
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  ඩබ් මා ස් ා 
උද,ාංග මහ්ා 

ප්රාා ශීය, 
ඒාන්මා්යග 
ාාංජිා ්. 

 ප්රාා ශීය, ඒාන්මා්යග 
ාාංජිා ්. කා්ය,ාා,, 
කවුඩුකා 

027-
2248434 

071-4399980 
027-
2248434 

ඩබ් ජී මස්ථ මස්ථ බණ්
ඩාර මහ්ා 

ප්රාා ශීය, 
ාාංජිා ්. 

 ප්රාා ශීය,  ාාංජිා ්. 

කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

      

මයි ඩබ් ා ක් ග ාරකග
ා ්ුඩ මහ්ා 

නිා ,ෝිය 
කෘකරක්යම මධ්යක් ග  
(ම්්්ය පළාත්) 

නිා ,ෝි, කෘකරක්යම 
මධ්යක් ග  (ම්්්ය පළාත්) 

කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222019 

071-4394374 
027-
2222019 

ප්රි,්් ීමරසූන්, 
මහ්ා 

නිා ,ෝිය 
කෘකරක්යම මධ්යක් ග  
(බීි හා ා රෝපණ) 

නිා ,ෝිය කෘකරක්යම 
මධ්යක් ග  (බීි හා ා රෝපණ 

ද්රඒය) කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222370 

071-8261827 
027-
2222370 

බී මො සී මච් කුමාන්
හාමි මි, 

ා ගුස්ින ා ස් ඒා 
ස්හකාර 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

ා ගුස්ින ස්ාංඒ්යධ්න දිස්ථත්රික් ග 

කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222583 

071-2763650 
027-
2222183 

ා ක් ග ජී ඩී මස්ථ බණ්ඩා
ර මහ්ා 

නිා ,ෝිය 
මධ්යක් ග (ප්යා ේ 
ණ) මරාගාංස්ා 

ප්රාා ශීය, කෘකරක්යම 
ප්යා ේ ණ හා ස්ාංඒ්යධ්න 

මධ්යස්ථාාන,, මරාගාංස්ා 

060-
2279699 

  
027-
5671054 

  මො ජී සින්ක 
මහ්ා 

ස්ථාාන  ාර 
නිාධ්ාන්- බීි 
ස්හි මක කිරීා ො 

නිාධ්ාන්, 
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

බීි ස්හ මක කිරීා ො ා ස් ඒ, 

ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,, 
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

027-
2246319 

071-
84113501 

  

මො ා ස්ා නස්රත්න 
මහ්ා 

ස්ථාාන  ාර 
නිාධ්ාන් 

බීි ස්හ මක කිරීා ො ා ස් ඒ, 
ප්රාා ශීය, 

කා්ය,ාා,,ා පුා ාු්න.

ඒ 

027-
2222119 

  
027-
2222119 

  ස්හකාර මධ්යක් ග   

ස්හකාර කෘකරක්යම මධ්යක් ග  

(ප්යා ේ ණ), ා ස් ඒා 
ස්ාංස්ථකරණ ම යාස් 

ආ,්න,, හාංස්,ාපාාම, 
මරාගාංස්ා 

      

ඩබ් මක ජී මස්ථ ලි,
නා ව මහ්ා 

පාාත් ඒාන්මා්යග 

මධ්යක් ග , 
මනුරාධ්ර්ර, 

පාාත් ඒාන්මා්යග 

ා දපා්ය්ා ෝුඒ, දිස්ථත්රික් ග 
ා කකො කා්ය,ාා පන්ශ්ර,, 
දමරීපාා ා ස් නානා,ක 

මාඒ්, මනුරාධ්ර්ර, 

  071-8702700 
025-
2234767 

ා ක් ග පී ාාමි්ද 
ධ්්යම මාක මහ්ා 

ස්මූපකාර 
ස්ාංඒ්යධ්න උප 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

ස්මූපකාර ස්ාංඒ්යධ්න උප 

ා කුමස්ාන්ස්ථ කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222014 

071-6303751 
027-
2222014 

ඩබ් ඩී මො ා ේ ස්රම
සිාංහ මහ්ා 

ස්හකාර මධ්යක් ග  

ඒනජීීම ස්ාංරක් ග ණ 

ා දපා්ය්ා ෝුඒ, කාාප 
කා්ය,ාා,, සී 10, 
නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222262 

  
027-
2222262 
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මච් ජී ඒස්්් 
මහ්ා 

දිස්ා ඒන නිාධ්ාන් 
දිස්ා ඒන කා්ය,ාා,, 
නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

  071-1541036 
027-
2225963 

ම  මො යූ බී මාහක
ා ්ෝ් මහ්ා 

ා ිය ථශ 
මිනි්ා දු. 
මධිකාන් 

මිනි්ා දෝ. මධිකාන් 

කා්ය,ාා,, නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222380 

  
027-
2222380 

ජී ා ේ ටී කුමාර 
මහ්ා 

ප්රාා ශීය, 
කළමනාක.  

ප්රාා ශීය, ගබඩා ස්ාංීම්යණ,, 
ාාංකා ා පුා හුර ස්මාගම, 
ස්දයාර්ර, ා පුා ාු්න.ඒ 

  077-3794697 
027-
2224672 

ඩබ් ටී මා ශය සෝක 
ප්රි,ද්යශය සන මහ්ා 

ස්හකාර මධ්යක් ග  

කෘකරකා්යමික ා ගුස්ින 

රක් ග ණ මණ්ඩා,, 
නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
5679328 

  
027-
5679328 

ඩබ්   මො ජී බණ්ඩා
ර මහ්ා 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 
කළමනාක. -
පරාරම ස්මුද්ර, 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 

කළමනාකරණ කා්ය,ාා,, 
පරාරම ස්මුද්ර, ඒයාපාර,, 
නඒනගර,, 
ා පුා ළු්න.ඒ 

  071-8079567 
027-
2222198 

ඩී මො ඥාණපාා 
මහ්ා 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 
කළමනාක. 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 

කළමනාකරණ කා්ය,ාා,, 
මි්ා ්න්, ඒයාපාර,, 
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

027-
2246248 

071-8185181 
027-
2246248 

ටී මො පී ා ්්නක
ා ්ෝ් මහ්ා 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 
කළමනාක. 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 

කළමනාකරණ කා්ය,ාා,, 
න්න්්ා ක ඒයාපාර,, 
ි,් මර්ර 

027-
2226590 

  
027-
2226590 

මච් මො මස්ථ බී ා හ ර
ත් මහ්ා 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 
කළමනාක. 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 

කළමනාකරණ කා්ය,ාා,, 
කවුඩුලුඒැඒ ඒයාපාර,, 
මැදින්න්න්, 

027-
2248339 

071-5937698 
027-
2248339 

  මො ා හ රත් 
බණ්ඩා මහ්ා 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 
කළමනාක. 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 

කළමනාකරණ කා්ය,ාා,, 
ශ්රී ාාංකා මහඒැලි මධිකාන්,,  
ජී කාාප,, බකමූණ 

066-
2256647 

  
066-
2256601 

ා ක් ග   සී ස්මක 
කුමාර මහ්ා 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 
කළමනාක. 

ශ්රී ාාංකා මහඒැලි මධිකාන්,, 
සී කාාප,, 
ා දහිමත්්කණ්ඩි, 

027-
2250119 

  
027-
2250119 

ා ක් ග   ි,සිාංහ 
කින්ඇකා මහ්ා 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 
කළමනාක.  

ශ්රී ාාංකා මහඒැලි මධිකාන්,, 
බී කාාප,, ඒැලික්ද 

027-
2259023 

  
027-
2259065 

මො මො මස්ාංක 
වනණ මාක මහ්ා 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 
කළමනාක. 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර 

කළමනාකරණ කා්ය,ාා,, 
ශ්රී ාාංකා මහඒැලි මධිකාන්,, 
ඩී කාාප,, මැදින්න්න්, 

    
027-
2248744 

  
ප්රාා ශීය, 

ාාංජිා ්., 

 පාාත් ාාංජිා ්. 

කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

    
027-
2222406 

  
ප්රාා ශීය, 

ාාංජිා ්.,  
පාාත් ාාංජිා ්. 

කා්ය,ාා,, හිඟුරක් ගා ගුඩ 
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පී රස්රාේ මි, 
ප්රාා ශිය, 
කළමණාක. 

ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,, ා පුක 
ඒගාකිරීා ො මණ්ඩා,, 
නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222377 

  
027-
2222377 

මුා ා්ද්ර මාක 
මහ්ා 

ස්හකාර 
ස්මානයාධිකාන් 

ප්රාා ශීය, ප්රධ්ාන 

කා්ය,ාා,, මහින බැාංකුඒ, 
නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2224404 

  
027-
2223522 

පාලි් 
ා කුඩිුඒක් ගකු 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග 
කළමනාක. 

ාාංකා බැාංකුඒ, නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2223009 

  
027-
2223010 

මො යූ සී නාාක 
බණ්ඩාර මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග ිාජීීම 
ඒයාප් ම නිාධ්ාන් 

දිස්ථත්රික් ග ිාජීීම ඒගා ඒයාප් ම 

කා්ය,ාා,, 28 කණුඒ, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

  071-2025884 
027-
2226738 

  
ප්රාා ශීය, 

කළමනාක., 

රාිය දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ, 
දුොන්,පා හ්දි,, 
මි්ා ්න්, 

027-
2246287 

071-8233995 
027-
2247176 

  
ප්රාා ශීය, 

කළමනාක., 
රාිය දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ, 
කදු.ා ඒා 

  071-8228975 
027-
2225908 

  
ප්රාා ශීය, කැණිො 
ාාංජිා ්. 

භූ ස්දයා ස්මීය ක් ග ණ හා ප්ක 

කා්ය,ාංශය ස,, ප්රාා ශීය, 
කා්ය,ාා,, නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2226366 

071-0631147   

  ම් ඩබ්   ආන
්ද මහ්ා 

ප්රාා ශීය, 
කළමනාක. 

ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,, රාිය 
දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ, මි්ා ්න්, 

027-
2246287 

071-1912290 
027-
2247176 

ටී පී පබාසීලී 
ි,ාත් මි, 

නිා ,ෝිය 
ා කුමස්ාන්ස්ථ 

ාඩො හිොකො නිරවුක 

කිරීා ො ා දපා්ය්ා ෝුඒ, 
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,, මාංක 
54, ගො උදාඒ, ර්ා මසිගම, 
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

027-
2245622 

  
027-
2245622 

  
කාාප මධ්යාපන 
මධ්යක් ග  

කාාප මධ්යාපන 

කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222185 

  
027-
2222185 

ප්රස්ාශ ි,ඒ්යධ්න 
මහ්ා 

කාාප මධ්යාපන 
මධ්යක් ග  

කාාප මධ්යාපන 

කා්ය,ාා,, හිවනරක් ගා ගුඩ 
027-
2246243 

  
027-
2246243 

  
කතවු. මණා දන 
නිාධ්ාන් 

ශ්රී ාාංකා වනඒ් හමුදා මූලික 

කතවුර, හිඟුරක් ගා ගුඩ 
027-
2247550 

    

ඩී   ි,රත්න 
මහ්ා 

ස්හකාර මධ්යක් ග  

ශ්රී ාාංකා ඒෘත්තී, ර්ු ණු 

මධිකාන්,, දිස්ථත්රික් ග 
කා්ය,ාා,, නාගාක්ද 

පාර, මි්ා ්න්, 

027-
2245442 

    

  
ප්රාා ශීය, ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මධ්යක් ග  

ප්රාා ශීය, ා ස්්ය ා ස් ඒා 

මධ්යක් ග  කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222383 

  
027-
2223253 

  දිස්ථත්රික් ග ාාංජිා ්. 
ිා මක ිා ස්ොපාදන හා 

ිාාපඒහන මණ්ඩා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 
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මක ඩබ් ා ේ කුාරත්
න මහ්ා 

කළමණාක. 
ිා මක පශු ස්ොපත් 

මණ්ඩා,, ා පුා ාු්න.ඒ 

ා ගුස්පා, ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2678151 

077-3782156 
027-
5678151 

  ජී ම් නිමක 
 කනා,ක මහ්ා 

ප්රාා ශීය, 
කළමණාක. 

ීම මා ාස් මණ්ඩා,, 
ප්රාා ශීය, කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222407 

  
027-
2222407 

ඩී ා ක් ග ශය සා්් 
ා ස් නාරත්න මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග 
කළමණාක. 

ිා මක නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න 

මධිකාන්,, ා පුා ාු්න.ඒ 

දිස්ථත්රික් ග කා්ය,ාා,, 
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

027-
2246362 

  
027-
2246362 

මො ම  පී වනණා ස් ක
ර මහ්ා 

ප්රාා ශීය, 
කළමණාක. 

ා පුක ඒගාකිරීා ො 

මණ්ඩා,, ප්රාා ශීය, 
කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

      

දඒදය 
මො ා ක් ග ස්ොපත් 
ා්දික කුමාර 
මහ්ා 

මධ්යක් ග  
දිස්ථත්රික් ග මහ ා රෝහා, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2223095 

  
027-
2225334 

මො ජී මස්ථ පී කුමාර 
මහ්ා 

ප්රාා ශීය, ස්දුලි 
ාාංජිා ්. 

ාාංකා ස්දුලි බා මණ්ඩා,, 
මි්ා ්න්, 

027-
2246032 

  
027-
2246032 

මයි ා ක් ග ා ක් ග ආ්ය ස්
ි,ඒාංශය ස මහ්ා 

ස්දුහකප ම 
රාිීම, ස්දයාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

027-
2222039 

    

ම් මච්   ම.ණ 
ස්ත.ඒ් මහ්ා 

ස්ගණන මධිකාන් 
ස්ගණන උප කා්ය,ාා,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 
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 ෙන්කඩුව ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලය 

 නතුර නෙ 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

ප්රාා ශීය, ා කකො ශ්රී ාාං ප ා ස්  
III 

ම්     මස්ථ  නිශය සථශය සාංකආරච්චි 
මහ්ා 

027-2222236 071-8874001 027-2222238 

ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකො 
ශ්රී ාාං ප ා ස්  III 

ම් නඒනීදරාිා මහ්ා 027-2226833 077-7065410 027-2222238 

ගණකාධිකාන් ශ්රී ාාං ග ා ස්  III ආ්ය ජී මස්ථ ි,ා ස් කර මහ්ා 027-2222366 071-6196347 027-2222366 

ස්හකාර මධ්යක් ග  -ස්ැාසුො III 
ා ශ්ර ණි, 

ා ක් ග මයි   ා කු්ාාඒා මි, 027-2223045 077-8867896 027-2222238 

පන්පාාන නිාධ්ාන් පී   මො ආ්ය ා ක් ග ප්නා මි, 027-2223044 077-9081396 027-2222238 

ස්මෘශධි මූාස්ථාාන කළමනාක. පී ආ්ය මික ් රාිපක් ග  මහ්ා 027-2226802 071-8398717 027-2222238 

 

දිඹුලාගල ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලය 

 නතුර නෙ 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

ප්රාා ශීය, ා කකො ශ්රී ාාං ප ා ස්  I මස්ථ ිාදීප් මි, 027-2051108 077-3545881 027-2051107 

ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකො 
ශ්රී ාාං ප ා ස්  III 

ටී මො පී මස්ථ බී  ා ්්නා කෝ් 
මහ්ා 

027-2051107 071-6549349 027-2051107 

ගණකාධිකාන් ශ්රී ාාං ග ා ස්  III මො මයි මස්ථ මස්ථ මහමඩ් මහ්ා 027-2051080 077-8927879 027-2051107 

ස්හකාර මධ්යක් ග  -ස්ැාසුො III 
ා ශ්ර ණි, 

ා ක් ග ඩබ් ඩබ් ා ක් ග කැප්ා ප කා පුා 
ා මනස්, 

027-2051109 077-1555936 027-2051107 

පන්පාාන නිාධ්ාන්  මාංජුාා වනණඒ්යධ්න මි, 027-2051107 077 -1817302 027-2051107 

ස්මෘශධි මූාස්ථාාන කළමනාක. ඩී මො පී බී දිස්ානා,ක මි, 027-2051103 071-8143169 _ 
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ඇළෙැර ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලය 

 නතුර නෙ 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

ප්රාා ශීය, ා කකො -ශ්රී ාාං ප ා ස්  
III 

මස්ථ මො ා ක් ග  කුමාන්හාමි මි, 066-2256634 077-4332338 066-2256638 

ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකො 
ශ්රී ාාං ප ා ස්  III 

මො සී මාස්ආරච්චි මි, 066-2256024 071-2341510 066-2256638 

ගණකාධිකාන් ශ්රී ාාං ග ා ස්  III ීම සු ාස්් මහ්ා 066-2256873 077-0048458 066-2256638 

ස්හකාර මධ්යක් ග  -ස්ැාසුො III 
ා ශ්ර ණි, 

ා ක් ග බී ඩී බී දිස්ානා,ක මහ්ා 066-2256071 071-6275666 066-2256638 

පන්පාාන නිාධ්ාන්  
ඩී සී මො ඩී ි,සූන්, මි, 
(ඒැ බ) 

066-2256638 
071-2780973/  

0783526039 
066-2256638 

ස්මෘශධි මූාස්ථාාන 
කළමනාක. 

මච් මො ගාමිණී කුමාරසින් 
මහ්ා 

066-2053238 076-6042864 066-2256638 

 

 

වැලිකන්ද ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලය 

 නතුර නෙ 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

ප්රාා ශීය, ා කකො (රා ා) 
ශ්රී ාාං ප ා ස්  III 

මච් මස්ථ ා ක් ග ා ේ  බණ්ඩාර 
මහ්ා 

027-2259085 072-9076837 027-2259077 

ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකො 
ශ්රී ාාං ප ා ස්  III 

මො මො දහ.්නිශය සා මි, 027-2259151 077-6677262 027-2259077 

ගණකාධිකාන් ශ්රී ාාං ග ා ස්  III ටී මද් මහ්ා 027-2259086 078-8187255 027-2259077 

ස්හකාර මධ්යක් ග  -ස්ැාසුො III 
ා ශ්ර ණි, 

ා ක් ග   ා ක් ග මො මො වනණ මාක 
මි, 

027-2259152 071-1324822 027-2259077 

පන්පාාන නිාධ්ාන් මස්ථ   මමරාඒතී මි, 027-2259077 071-4482801 027-2259077 

ස්මෘශධි මූාස්ථාාන කළමනාක. ඩී මො ා ස්ෝමාඒතී මි, 027-2259140 _ _ 
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ලමකාපුර ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලය 

 නතුර නෙ 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

ප්රාා ශීය, ා කකො (රා ා) 
ශ්රී ාාං ප ා ස්  III 

ඩබ්ලිේ මො මයි  ක.ණාරත්න 
මහ්ා 

027-2242338 071-9058114 027-2242256 

ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකො  ර්රප්පාඩු _ _ _ 

ගණකාධිකාන් ශ්රී ාාං ග ා ස්  III 
ඩබ් මො යූ සී ස්ා ේා කෝ් 
මහ්ා 

027-3272724 071-8505120 027-3272724 

ස්හකාර මධ්යක් ග  -ස්ැාසුො III 
ා ශ්ර ණි, 

ඊ මො ආ්ය ටී දිස්ානා,ක මි, 027-2242376 071-3882906 027-2242256 

පන්පාාන නිාධ්ාන් (ඒැ බ) යූ ජී න්දා ස්රමසිාංහ මි, 027-2242176   027-2242256 

ස්මෘශධි මූාස්ථාාන කළමනාක. ඩී මො ස්මාරත්න මහ්ා 027-2055774   027-2242256 

 

 

 

ෙැදිරිගිරිය ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලය 

 නතුර නෙ 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

ප්රාා ශීය, ා කකො(ඒැ බ) ශ්රී ාාං ප ා ස්  I 
ම්     මස්ථ  නිශය සථශය සාංකආරච්චි 
මහ්ා 

027-2248627 071-8894001 027-2248238 

ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකො 
ශ්රී ාාං ප ා ස්  III 

පී ටී මො ා්යෆා් මහ්ා 027-2248836 077-4930197 027-2248238 

ගණකාධිකාන් ශ්රී ාාං ග ා ස්  III ා ේ   මො ි,සිාංහ මි, 027-2248626 071-4753754 027-2248238 

ස්හකාර මධ්යක් ග  -ස්ැාසුො III 
ා ශ්ර ණි, 

ආ්ය මො ම් සී ා ක් ග රාමනා,ක 
මි, 

027-2248436 071-8213715 027-2248238 

පන්පාාන නිාධ්ාන් (ඒැ බ) ඊ මො ස්ා්් දිස්ානා,ක මහ්ා 027-2248238 070-2484405 027-2248238 

ස්මෘශධි මූාස්ථාාන කළමනාක. 
මස්ථ මො දු.ු කුමාන් 
ා දුරලි,ශද මි, 

027-3289155     
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ටුගුරක්දේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් කාර්යාලය 

 නතුර නෙ 
දුරකාන අමකය 

කාර්යාලය දේපෞශගලික ෆැක්ස් 

ප්රාා ශීය, ා කකො ශ්රී ාාං ප ා ස්  I ආ්ය මො ඩී පී  ර් ථපකුමාන් මි, 027-2246236 071-2505152 027-2247870 

ස්හකාර ප්රාා ශීය, ා කකො 
ශ්රී ාාං ප ා ස්  III 

ආ්ය මයි බී මස්ථ පී රත්නමාා 
මි, 

027-2247870 077-1872923 027-2247870 

ගණකාධිකාන් ශ්රී ාාං ග ා ස්  III මක මො   යූ ලි,නමාන මහ්ා 027-2246236 071-1408061 027-2247870 

ස්හකාර මධ්යක් ග  -ස්ැාසුො III 
ා ශ්ර ණි, 

බී ජී මස්ථ ශය සා්් මහ්ා 027-2246236 071-2185877 027-2247870 

පන්පාාන නිාධ්ාන් සී   ර් ථපා්ා ද සිකඒා මි,   071-8318797 027-2247870 

ස්මෘශධි මූාස්ථාාන 
කළමනාක. 

දු.ු කුමාන් ා දුරලි,ශද මි, 027-2247858 071-1940861 027-2247970 

 

 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික් සෙෘශධි ළධළධා/ න් 

  ප්රා.දේම.කාර්යාලය දේසේවා ස්ාානය රාජකාරි 

දුරක න 

අමකය 

දේපෞශගලික 

දුරක න 

අමකය 
  

1 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 071-2612122 

2 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 071-6078876 

3 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-3289154 072-8754846 

4 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 077-8528303 

5 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 071-5920687 

6 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-3217130 

7 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-3842157 

8 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 072-6538961 

9 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-8754846 

10 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර ප්රිාමූා ස්මි ම, 066-2256618 071-4281201 

11 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 071-7159275 

12 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 071-4440845 

13 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 072-4256449 

14 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 072-3212409 

15 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-3289154 072-5646360 

16 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 071-0498160 

17 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-1286162 

18 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-3289154 071-9958232 

19 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-9994008 
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20 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3289154 071-9560599 

21 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 072-3212409 

22 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 071-6075392 

23 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-4725613 

24 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-8540627 

25 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 071-3364628 

26 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 066-5713152 

27 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර ප්රිාමූා ස්මි ම, 066-2256618 071-7720200 

28 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-4271285 

29 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-3113526 

30 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-5452365 

31 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර ප්රිාමූා ස්මි ම, 066-2256618 071-2567612 

32 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3662967 072-4725748 

33 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-8757119 

34 ඇාහැර ප්රාා ක කා්ය,ාා, මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 066-3664617 072-4656182 

35 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ්ම්කඩුඒ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2226802 071-3033152 

36 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ්ම්කඩුඒ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2226802 075-8665460 

37 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-6172969 

38 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-4888593 

39 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 077-5673761 

40 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-6989847 

41 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-5945986 

42 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-1347808 

43 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 078-6512110 

44 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-5291586 

45 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 027-4920237 

46 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-6472969 

47 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ්ම්කඩුඒ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2226802 071-8097582 

48 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 072-8289974 

49 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ්ම්කඩුඒ ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2225298 071-3184590 

50 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-6539705 

51 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-4868456 

52 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-8242012 

53 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-7735472 

54 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-0498200 

55 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 077-5548910 

56 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-7126616 

57 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-1744822 

58 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ්ම්කඩුඒ ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2225298 071-6946051 

59 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-9589182 

60 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-2350196 
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61 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-9671929 

62 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 077-6400048 

63 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 077-3888990 

64 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-3039431 

65 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-7365485 

66 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 072-4114471 

67 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-8993644 

68 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-7658948 

69 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-3181022 

70 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-3224576 

71 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ්ම්කඩුඒ ප්රා ා ක ා කු 027-2222094 071-7736128 

72 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-3517975 

73 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-6515024 

74 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 078-5486557 

75 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-8450160 

76 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ්ම්කඩුඒ ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2225298 071-7597789 

77 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 072-8267282 

78 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-8242012 

79 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 077-9427097 

80 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-8658093 

81 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-8097557 

82 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 077-2859748 

83 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-8817348 

84 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-2350624 

85 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-8657859 

86 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-1957731 

87 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-9808858 

88 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-7033623 

89 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-1744822 

90 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ්ම්කඩුඒ ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2225298 071-2017009 

91 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-2350505 

92 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 072-6412211 

93 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-8158000 

94 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-7033446 

95 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 027-5784111 

96 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-6751851 

97 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-2709670 

98 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-6234789 

99 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, පරාරමසුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-8096567 

100 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ්ම්කඩුඒ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2226802 071-2211616 

101 ්ම්කඩුඒ ප්රාා ක කා්ය,ාා, බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-9530923 
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102 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-4410114 

103 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-7659070 

104 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-8458328 

105 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-6902801 

106 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 072-7122170 

107 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-4410465 

108 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-0918363 

109 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 072-6263915 

110 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-4410413 

111 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-3602812 

112 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-4893039 

113 දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ දි ා ක කා ා පුා ාු්න.ඒ 027-2222517 071-4459303 

114 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-9215476 

115 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2051107 071-8318914 

116 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 072-5660265 

117 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2051151 072-4910859 

118 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 077-6667704 

119 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 072-6367517 

120 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-8725121 

121 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා  ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2051107 072-6367822 

122 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 078-3792305 

123 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 027-4900920 

124 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-4023180 

125 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 078-8448268 

126 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 078-3651812 

127 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-8833886 

128 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 072-9279092 

129 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 077-1669906 

130 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 072-8410303 

131 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රා ා ක කා 027-2051150 072-9304252 

132 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 071-8459568 

133 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 078-3573626 

134 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 071-4621171 

135 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2051151 072-5148152 

136 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 072-4621218 

137 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 072-4620983 

138 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 072-9332009 

139 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 071-8448097 

140 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 072-3811181 

141 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 072-4614940 

142 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රා ා ක කා 027-2051107 072-4869786 
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143 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 077-4942001 

144 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2051151 071-8448591 

145 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2051151 077-5046388 

146 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-4621870 

147 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රා ා ක කා 027-2051107 072-2610035 

148 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 072-8066732 

149 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 072-5576121 

150 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 072-6519862 

151 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 072-9510230 

152 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 072-4047136 

153 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රා ා ක කා 027-2050550 071-8378572 

154 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 077-1837967 

155 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 072-3700603 

156 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 072-5615641 

157 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 072-1291717 

158 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 077-2450990 

159 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 072-9328168 

160 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 072-6955099 

161 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 077-7795690 

162 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 071-4230029 

163 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 071-4942153 

164 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2051107 071-3398038 

165 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 078-4503149 

166 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-814337 

167 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 078-2671424 

168 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 071-8412712 

169 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-898239 

170 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 071-7127068 

171 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 072-6566025 

172 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 077-8905428 

173 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 072-6311859 

174 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 077-1837964 

175 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 072-3044100 

176 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 072-3792305 

177 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 077-4818440 

178 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-4622225 

179 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 071-4047136 

180 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 072-6229934 

181 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 072-9391481 

182 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 071-6441479 

183 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-2819942 
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184 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 077-0257546 

185 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 071-2495371 

186 දිරාාගා ප්රාා ක කා්ය,ාා, ස්ි,බාර්ර  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 027-5673813 

187 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්,  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 077-9971165 

188 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මැදින්න්න්, ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-3289155 072-8325401 

189 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 077-1841067 

190 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-4262865 

191 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 027-8775081 

192 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-6572135 

193 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 071-4472020 

194 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-4947772 

195 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-8268763 

196 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මැදින්න්න්, ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-3289155 072-4472317 

197 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-7770222 

198 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-8813000 

199 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 071-4281270 

200 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 072-8293043 

201 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 071-5167037 

202 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 072-8289807 

203 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 072-5670660 

204 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 072-3335450 

205 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 077-2523766 

206 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මැදින්න්න්, ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-3289155 027-5618306 

207 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 072-4083615 

208 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 071-7443581 

209 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-4401426 

210 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-2236175 

211 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 077-8565006 

212 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 027-5618306 

213 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 077-5920459 

214 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මැදින්න්න්, ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-3289155 071-8289967 

215 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 077-1638641 

216 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-8203808 

217 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 071-8289802 

218 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 072-9443180 

219 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 072-2248519 

220 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-8730641 

221 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 027-5618306 

222 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 071-4472025 

223 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 027-5611290 

224 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 071-7753978 
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225 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 027-3275582 

226 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මැදින්න්න්, ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-3289155 077-1540636 

227 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-6243361 

228 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-1456778 

229 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-8657822 

230 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 072-3710916 

231 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-8657815 

232 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-8398723 

233 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 071-4472083 

234 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-6572135 

235 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මැදින්න්න්, ප්රිාමූා ස්මි ම, 027-2248673 072-3710331 

236 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 072-6601041 

237 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-6431521 

238 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 071-4472029 

239 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 071-4281270 

240 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 077-9678672 

241 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 071-4472074 

242 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 072-4083612 

243 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-4138154 

244 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මැදින්න්න්, ප්රිාමූා ස්මි ම, 027-2248673 071-6494593 

245 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 077-5730888 

246 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මැදින්න්න්, ප්රිාමූා ස්මි ම, 027-2248673 071-3188271 

247 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මැදින්න්න්,  ප්රිාමූා ස්මි ම, 027-2248673 072-9236566 

248 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-8398718 

249 මැදින්න්න්, ප්රාා ක කා්ය,ාා, මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-6243361 

250 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-4686975 

251 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 072-9641190 

252 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ාාංකාර්ර ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2055778 071-6991210 

253 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ාාංකාර්ර ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2055778 072-9641190 

254 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242275 071-6363659 

255 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242275 071-6150726 

256 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 071-6135166 

257 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 072-4259770 

258 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-9671257 

259 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ාාංකාර්ර ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2055774 072-3227910 

260 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-5178821 

261 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 072-8752952 

262 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 027-3283618 

263 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 072-9641196 

264 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ාාංකාර්ර ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2055774 027-5784887 

265 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 072-3974722 
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266 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 072-8034419 

267 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-8214469 

268 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-8568436 

269 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 027-3281782 

270 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-7659785 

271 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 071-3687551 

272 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 071-2843346 

273 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-9734250 

274 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ාාංකාර්ර ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2055774 071-7122710 

275 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 072-5680720 

276 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 072-5447402 

277 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 027-5686088 

278 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 072-9641198 

279 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ාාංකාර්ර ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2055778 072-3978894 

280 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-2815262 

281 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 078-8887942 

282 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-1957574 

283 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 072-9241188 

284 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 077-2835516 

285 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 071-0918899 

286 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 072-5343661 

287 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ාාංකාර්ර ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2055778 071-6850165 

288 ාාංකාර්ර ප්රාා ක කා්ය,ාා, ාාංකාර්ර ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2055774 072-3862289 

289 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2259140 071-2141416 

290 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 071-3007219 

291 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 071-8241976 

292 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 071-8447665 

293 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 071-6228503 

294 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 071-5384341 

295 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2259140 072-6159133 

296 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 072-5694493 

297 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 078-6212667 

298 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 078-3565900 

299 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 071-8336601 

300 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 071-8064917 

301 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 072-3726517 

302 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2259140 072-5962447 

303 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 072-3803500 

304 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 071-2615272 

305 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 072-1659922 

306 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 077-4302825 
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307 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2259140 071-4087337 

308 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 071-4611869 

309 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 072-5196914 

310 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 072-5478940 

311 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2259140 078-6703860 

312 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 072-4319525 

313 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 027-5606657 

314 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 072-5024219 

315 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 072-5436256 

316 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 077-4229540 

317 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 072-1417100 

318 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267   

319 ඒැලික්ද ප්රාා ක කා්ය,ාා, ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 072-8033329 

320 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2248858 072-4070512 

321 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2248858 071-0841616 

322 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2247858 072-9253972 

323 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2247858 077-1585241 

324 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2247858 071-8295534 

325 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 072-3441668 

326 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 071-4883854 

327 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 078-6777139 

328 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-3263149 

329 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 077-4316970 

330 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 071-1668825 

331 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 071-4472071 

332 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 077-9844927 

333 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 071-7441350 

334 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 071-2574636 

335 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-3441668 

336 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 071-4015491 

337 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-5342584 

338 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 072-6690097 

339 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 071-2166674 

340 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-5060728 

341 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 072-6263988 

342 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-5122220 

343 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 077-4182852 

344 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 075-2372256 

345 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-4253234 

346 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 071-1914111 

347 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 071-4471431 
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348 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2247858 077-2321683 

349 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 071-7292279 

350 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 072-6491952 

351 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247858 077-1699057 

352 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 071-5324275 

353 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 071-7585708 

354 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 027-2245162 

355 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 077-5962019 

356 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 077-9593049 

357 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2247858 077-9806789 

358 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 071-1899509 

359 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-2945184 

360 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 078-3107515 

361 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 072-4253331 

362 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 071-8289819 

363 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 077-3940386 

364 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 072-2912041 

365 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 072-4964602 

366 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 077-4601251 

367 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 077-8929686 

368 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 071-1915565 

369 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 027-2247858 077-5222228 

370 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 077-2848523 

371 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 071-8979679 

372 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 077-4262865 

373 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 077-6537231 

374 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 077-3894967 

375 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-5342624 

376 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 072-4905621 

377 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 077-7433194 

378 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 071-8181021 

379 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-6825909 

380 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 077-8490792 

381 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 072-9538768 

382 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 072-3340769 

383 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 072-8653535 

384 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 072-5462133 

385 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 071-2235820 

386 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 072-6565979 

387 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2225426 072-5350882 

388 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, ි,් මර්ර  ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 027-5617388 
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389 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, න්න්්ා ක ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247981 071-6499826 

390 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, මි්ා ්න්, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-3278929 077-4286276 

391 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2247386 072-3771054 

392 හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ක කා්ය,ාා, 65 පාසි,ාඒැඒ 027-2053264 077-6006720 

 

 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික් සමවර්ධන ළධළධා/ න් 

ඇළෙැර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 සම්පූර්ණ නෙ  නතුර දේසේවා ස්ාානය රාිකාන් 
දුරක්න 
මාංක, 

ා ප්ශගලික 
දුරක්න 
මාංක, 

1 
  මො ජී ජී ා ප්ර ම මාක 
බාංඩා 

දි ස්ාං  නි  
14 ා ස්ෝමි,ක /11 
ා කෝමේ ළි ක, උුර ඒැ බ  066-3662967 071-2612122 

2 ඩබ් ජී උපාලි සින්ා ස් න දි ස්ාං  නි  
ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3662967 071-6078876 

3 පී බී  ාානක නිකහා් දි ස්ාං  නි  
ඇාහැර දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-3289154 072-8754846 

4 
ා ක් ග ඩබ්  කුසුමා 
ි,ඒ්යධ්න 

දි ස්ාං  නි  
මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3664617 077-8528303 

5 
ඩී ජී  පත්මා නිශය සා් ම 
වනණසිාංහ 

දි ස්ාං  නි  12 සින්කදු,ා, / 13 ගා ව,ා, 
066-3662967 071-5920687 

6 
මච් මො  නිකමිණ් කුමාන් 
ා හ රත් 

දි ස්ාං  නි  
මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3664617 072-3217130 

7 
ඩබ්    ළි ුසි්ා 
ස්ා ේසු්දර 

දි ස්ාං  නි  
මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3664617 072-3842157 

8 ආ්ය මො  ර් ථපා කුමාන්හාමි දි ස්ාං  නි  
ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3662967 072-6538961 

9 
මො මො  ාමරා ාා්දනී 
වනණ මාක 

දි ස්ාං  නි  
04 ඹ.බැදිසි,ඹාාඒ  /05 
හීර ක, ඒැ බ  066-3664617 072-8754846 

10 
ම් ඩී ා ක් ග මකකා් ම 
නාක්දාා ව 

දි ස්ාං  නි  ඇාහැර ප්රිාමූා ස්මි ම, 
066-2256618 071-4281201 

11 
ආ්ය මො  රත්න කුමාන් 
රත්නා,ක 

දි ස්ාං  නි  
09 ම¿ා ේ,ා, /06 
කුමාරඇකා ඒැ බ  066-3662967 071-7159275 

12 ආ්ය ජී  ස්ථඒ්යණා්ා දි ස්ාං  නි  03ඇාහැර 066-3662967 071-4440845 

13 
මච් පී  ා්ද්රා්ා මාානී 
ා පා ්යරා 

දි ස්ාං  නි  
01 කින්හ, / 08 දමා ්,ා, 
ඒැ බ  066-3662967 072-4256449 

14 මච් ජී  මාා නක ප්රි,ාංන්කා දි ස්ාං  නි  
26 දි,ා බදුම / 18 
මත්්නකඩඒා දකුණ ඒැ බ  066-3662967 072-3212409 

15 මස්ථ මො  ු ාරා ස්ාංජීඒනී දි ස්ාං  නි  
 ඇාහැර දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-3289154 072-5646360 

16 
පී මො  නීාා ශය සා් ම 
ි,ාත් 

දි ස්ාං  නි  
ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3662967 071-0498160 

17 බී ජී  ා්ද්රාණි කුමාන් දි ස්ාං  නි  16 නිකළි ක, / 15 ස්ෑගා ඒැ බ  066-3664617 072-1286162 

18 
බී ා ක් ග මච් ජී   උද,ාංගනී 
ු ාාංගමුඒ 

දි ස්ාං  නි  
ඇාහැර දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-3289154 071-9958232 
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19 ා ක් ග ජී  ාොපා කුමාන් දි ස්ාං  නි  
මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3664617 072-9994008 

20 ටී    ශ්රි,ාා්ා ා ත්නුඒර දි ස්ාං  නි  
මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 027-3289154 071-9560599 

21 
ජී මො යු  ප්රි,ාංන්කා 
ක.ණාරත්න 

දි ස්ාං  නි  02 ම්රගකාෑඒ /  
066-3662967 072-3212409 

22 
මස්ථ ජී  ධ්නුකරකා ා ගෝ්මි 
සු සිාංහ 

දි ස්ාං  නි  
මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3664617 071-6075392 

23 
   ා ශස්කා රාණි 
මා ගුඩා ව 

දි ස්ාං  නි  
07 බකමූණ / කාාප ස්හකාර 
ඇාහැර ප්රිා මූා බැාංකුඒ 

066-3664617 072-4725613 

24 
ා ක් ග ජී  මො ස්රමඒාංශය ස 
රාිපක් ග  

දි ස්ාං  නි  27 ාහකු¿ඒැඒ 
066-3664617 072-8540627 

25 
මො මො  ධ්ොමිකා 
වනණා ස් න 

දි ස්ාං  නි  
ඇාහැර දිස්නැවනම ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3662967 071-3364628 

26 ආ්ය ඩී  කුාරත්න දි ස්ාං  නි  
23 රදස්ා වහ, /28 
කටුකැලි,ාඒ ඒැ බ  066-3662967 066-5713152 

27 
මස්ථ මො පී  ිානක නලි් 
කුමාර 

දි ස්ාං  නි  ඇාහැර ප්රිාමූා ස්මි ම, 
066-2256618 071-7720200 

28   ජී  රාංජිත් ප්රි,්් දි ස්ාං  නි  
24 කහ ගහළි ක, /21 
ාකින්ඒැඒ ඒැ බ  066-3664617 072-4271285 

29 බී ජි  ා්ද්රාණි රාිපක් ග  දි ස්ාං  නි  
22 මඩුදමන / 20 
මත්්නකඩඒා බ හිර ඒැ බ  066-3664617 072-3113526 

30   මො  මා බ්සිාංහ දි ස්ාං  නි  
 19 මත්්නකඩඒා උුර/25 
ා කෝදු.ඒාඒ ඒැ බ  066-3664617 072-5452365 

31 ා ක් ග ඩබ්  න්දාඒතී දි ස්ාං  නි  ඇාහැර ප්රිාමූා ස්මි ම, 066-2256618 071-2567612 

32 මස්ථ මො ළි  මක ා ාස්් ම දි ස්ාං  නි  10 ා කෝමේ ළි ක, දකුණ 066-3662967 072-4725748 

33 
මච් මො  රමයා පත්මිණි 
ා හ රත් 

දි ස්ාං  නි  
මත්්නකඩඒා ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 066-3664617 072-8757119 

34 
ජී බී  ඒජිර කුමාර 
ා ස් නා ධිර 

දි ස්ාං  නි  
17 ස්.ිමම / කාාප ස්හකාර 
මත්්නකඩඒා 066-3664617 072-4656182 

 

 

ටුගුරක්දේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
 සම්පූර්ණ නෙ  නතුර දේසේවා ස්ාානය රාිකාන් 

දුරක්න 
මාංක, 

ා ප්ශගලික 
දුරක්න මාංක, 

1 ඩබ් ජී  උපාලි බාංඩාර දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිා මූා 
ස්මි ම, 027-2248858 072-4070512 

2 
මච් උර්ක ිානක කුමාර 
ා හ ඒාසිාංහ 

දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2248858 071-0841616 

3 ඩබ්   ා්දනර් ථපකුමාර දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිා මූා 
ස්මි ම, 027-2247858 072-9253972 

4 පී ජි  සුනික මා බ්රත්න දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2247858 077-1585241 

5 ාමි්ද නිශය සා්් රණස්ර දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2247858 071-8295534 
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6 ඩබ් ජී  ාාක ස්මරස්ර දි ස්ාං  නි  33 රත්මා ක 027-2053264 072-3441668 

7 මච් මො     රාංජිත් ාාක දි ස්ාං  නි  
න්න්්ා ක ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247981 071-4883854 

8 
බී මො  සුස්්් 
ප්රදිප්කුමාර 

දි ස්ාං  නි  
ි,් මර්ර  ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2225426 078-6777139 

9 මො  ස්ර්ක මාරසිාංහ දි ස්ාං  නි  
න්න්්ා ක ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247981 072-3263149 

10 ා ක් ග    ස්ා ේරත්න දි ස්ාං  නි  
77 උකකටුා පු් / 78 
ි,ර්ර 027-2247386 077-4316970 

11 ා ේ මො නඒරත්න  බාංඩා දි ස්ාං  නි  
ි,් මර්ර  ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2225426 071-1668825 

12 
මච් ස්නත් ධ්ොමික 
හකා ාුලුඒ 

දි ස්ාං  නි  35 පලුඒශදන 
027-2247386 071-4472071 

13 
ජී ජි  ගැමුණු ා රු ා් 
ා ග්්මදාස් 

දි ස්ාං  නි  
75 ර්ාස්ථ මගම / 74 
හිවනරක් ගා ගුඩ 027-2247386 077-9844927 

14 
ටී පී  උර්ක සුස්ා්් 
ා පා ්යරා 

දි ස්ාං  නි  63 ා ,ෝධ්ඇා  
027-2247386 071-7441350 

15 
  මක මජිත් ා රෝහි් 
ා පා ්යරා 

දි ස්ාං  නි  40 ිනපද, 
027-2247981 071-2574636 

16 
මච් ආ්ය  උපාලි 
ා ස් නාධිර 

දි ස්ාං  නි  
න්න්්ා ක ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247981 072-3441668 

17 ආ්ය ආ්ය  ආන්ද බාංඩාර දි ස්ාං  නි  
න්න්්ා ක ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247981 071-4015491 

18 
ා ේ මො  නලි් ාොළික 
ස්ා ේරත්න 

දි ස්ාං  නි  
36 න්න්්ා ක / 39 
ර්රාණගම 027-2247981 072-5342584 

19 ආ්ය මො ීමරසිාංහ බාංඩා දි ස්ාං  නි  43 ා හ ්ා කුළා ඒා 027-2225426 072-6690097 

20 
මච් මො ා්දික කුමාර 
බණ්ඩාර 

දි ස්ාං  නි  60 මිණිහින්ගම 
027-2053264 

071-2166674 

21 මච් මො ස්ම් ඒාංශය සනාා දි ස්ාං  නි  41 මවා බෝර්ර 027-2247981 072-5060728 

22 මච් මො පී මච් බාංඩාර දි ස්ාං  නි  
46 සුදුක්ද/නිකඒැඒ / 
46   ්ඹාඒැඒ ඒැ බ  027-2225426 

072-6263988 

23 
ආ්ය මො  සුනික 
රත්නා,ක 

දි ස්ාං  නි  
38 රිඇා / 66 බුබුා 
ඒැ බ  027-2247981 072-5122220 

24 
ජී මක ජී  මනුර ආන්ද 
බාංඩාර 

දි ස්ාං  නි  31 සිාංහගම 
027-2053264 077-4182852 

25 ඩබ් පී  ස්ම්් ස්රසිාංහ දි ස්ාං  නි  
කාාප ස්හකාර 
මි්ා ්න්,  ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 027-2053264 075-2372256 

26 
මො මක ජී  මයි  ක මස්ථ  
මකදම්ා දනි, 

දි ස්ාං  නි  42 ස්ි,රාිඒැඒ 
027-2247981 072-4253234 

27 
මච් ජී මාංජුා ධ්්යමප්රි, 
ස්ා ේරත්න 

දි ස්ාං  නි  37 රිඇා 
027-2247981 071-1914111 

28 පී බී න්දනි ා හ මසීලී දි ස්ාං  නි  
ි,් මර්ර  ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2225426 071-4471431 

29 
මො මො  ප්රි,්්ා කුමාන් 
ක.ණානා,ක 

දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2247858 077-2321683 

30 
ජී ඩබ් ආ්ය  රමනි 
ස්ථඒ්යණා්ා 

දි ස්ාං  නි  
මි්ා ්න්, ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2053264 071-7292279 

31 
ම්  ා්ද්රානි 
කා් මා්ා 

දි ස්ාං  නි  
මි්ා ්න්, ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2053264 072-6491952 
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32 
ඩී මො  සුජීඒා කුමාන් 
දස්නා,ක 

දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247858 077-1699057 

33 පී මච් ජී  චිත්රා ප්රි,ද්යශය සනී දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247386 071-5324275 

34 
ම් ජී ා ්්නා කෝ් 
මැණිා ක් ග 

දි ස්ාං  නි  
මි්ා ්න්, ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2053264 071-7585708 

35 
මක මො  ප්රි,ාංගා කුමාන් 
මමරුාංග 

දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247386 027-2245162 

36 මො මච්  ස්මාාඒතී දි ස්ාං  නි  30 මහා ස්්ගම 027-2053264 077-5962019 

37 
ආ්ය මො ස්්ධ්යා 
දම,් ම ා පා ්යරා 

දි ස්ාං  නි  64 මක් ගකර 70 
027-2053264 077-9593049 

38 
  මො රාංිනි කුමාන් 
 කනා,ක 

දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2247858 077-9806789 

39 ආ්ය ඩබ්  ජි   ාලි්ා දි ස්ාං  නි  
න්න්්ා ක ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247981 071-1899509 

40 
මො ජී  ශය සයාමා ා්ද්රිකා 
ළි,රත්න 

දි ස්ාං  නි  
55 කටුකැලි,ාඒ / 54  
සී පී ර්ර ඒැ බ  027-2247981 072-2945184 

41 
  ජි  මකලිකා 
ධ්්යමරත්න 

දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247386 078-3107515 

42 
ා ේ මො    ප්රි,් ම 
ා ස් පාලිකා 

දි ස්ාං  නි  
මි්ා ්න්, ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2053264 072-4253331 

43 
මයි මච් ා ප්ර මා මකලිකා 
ි, මස්ථස් 

දි ස්ාං  නි  34 ා රු ඒැඒ 
027-2053264 071-8289819 

44 මො පී  දු ා් ම මාංජුාා දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247386 077-3940386 

45 ආ්ය ජී  ,ස්ඒතී දි ස්ාං  නි  29 ා මුරගස්ථඒැඒ 027-2053264 072-2912041 

46 
මො   ආ්ය  ි,් මා්ා 
මැණිා ක් ග 

දි ස්ාං  නි  32 ගකහ, 
027-2053264 072-4964602 

47 
ඩී මො  ස්කු්්ාා 
දිස්ානා,ක 

දි ස්ාං  නි  
73 සින්ා ක් / 72 
කුමාරගම ඒැ බ  027-2247386 077-4601251 

48 
මස්ථ මො  නිලූකරකා ප්රදීපනි 
ස්ා ේරත්න 

දි ස්ාං  නි  68 කිරාාඒා 
027-2247386 077-8929686 

49 
පී මක මච්  ාා රෝ නී 
වනණා ස් කර 

දි ස්ාං  නි  71 හිවනරක බණ්ඩාරගම 
027-2247386 071-1915565 

50 මක පී  දූලීකා ා හ ම් ම දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිා මූා 
ස්මි ම, 027-2247858 077-5222228 

51 
මො ඩි  දිකමි නිමා ා 
වනණසිාංහ 

දි ස්ාං  නි  
න්න්්ා ක ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247981 077-2848523 

52 
මච් ආ්ය ඩබ්  ස්්දයා 
ශ්රි,ාණි මැණිා ක් ග 

දි ස්ාං  නි  
ි,් මර්ර  ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2225426 071-8979679 

53 
ා ක් ග  ඩි ිම ා්ද්රානි 
ස්ා ේසිාංහ 

දි ස්ාං  නි  59 මුඒ්පැාැස්ථස් 
027-2247981 077-4262865 

54 
ා ක් ග ජි  ප්රි,් ම 
මාංගලිකා කුමාන් 

දි ස්ාං  නි  
57 ස්මන්ර්ර / 56 
මි්ා ්න්, ඒැ බ  027-2053264 077-6537231 

55 
ඩබ් ා ක් ග පී  ධ්ොමිකා 
ස්මාසින් 

දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247386 077-3894967 

56 ා ක් ග පී  කුමාරසින් දි ස්ාං  නි  
කාාප ස්හකාර න්න්්ා ක 
ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2247981 072-5342624 

57 
මච්    මජිත් ා රෝහණ 
හු.සිාංහ 

දි ස්ාං  නි  
51 උණගාාා ඒා හර 
බ හිර 027-2225426 072-4905621 
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58 ඩබ් මො  ක.ණාඒතී දි ස්ාං  නි  
52 උණගාාදහර 
නැා ගනහිර 027-2225426 077-7433194 

59 
මච් මො  දස්නා,ක 
බාංඩාර 

දි ස්ාං  නි  
ි,් මර්ර  ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2225426 071-8181021 

60 මච් මො  ිමා ස්ෝමැණිා ක් ග දි ස්ාං  නි  
න්න්්ා ක ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247981 072-6825909 

61 
ආ්ය මො ශ්රිනාත් ි,න්ද 
රත්නා,ක 

දි ස්ාං  නි  
70 හ්මුණ / 69 හිවනරක 
ඒැ බ  027-2225426 077-8490792 

62 
මො    මහි්ද 
ා ස් නාරත්න 

දි ස්ාං  නි  

කාාප ස්හකාර 
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 61 , ක,කප්ාන 
ඒැ බ  027-2247386 072-9538768 

63 මච් මො  උා ශනි බාංඩාර දි ස්ාං  නි  
76 ආ්ය ිම 01 / 67 
උකපත්ඒැඒ ඒැ බ  027-2247386 072-3340769 

64 මච් ිම  ස්රත් මා බ්ඒ්යධ්න දි ස්ාං  නි  79 ා බෝර්ර 027-2247386 072-8653535 

65 
මස්ථ මො  ප්රි,්් මුා 
ස්මරා කෝ් 

දි ස්ාං  නි  58 බත්ගොපත්ුඒ 
027-2247981 072-5462133 

66 ම් ආ්ය ජී  ා ස් නාරත්න දි ස්ාං  නි  53 ා්දනා පුකුණ 027-2225426 071-2235820 

67 
ඩී මො  ගාමිණි 
දිස්ානා,ක 

දි ස්ාං  නි  

48 ි,් මර්ර ඒැ බ    /  
49 නාගා පුකුණ 
ඒැ බ කාාප ස්හකාර 
ි,් මර්ර ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 027-2225426 072-6565979 

68 ඩබ්    නිහාක දි ස්ාං  නි  
50 ,ා, 12 / 47 
ා ච් ම,න්න්ගම ඒැ බ   027-2225426 072-5350882 

69 ඒයි ජී ා්ද්රරත්න දි ස්ාං  නි  
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2247386 027-5617388 

70 
මයි ඩී බී  පශමාඒතී 
කුමාන්හාමි 

දි ස්ාං  නි  
45 ,ා,05 / 44 ීමරගම 
ඒැ බ  027-2247981 071-6499826 

71 
ා්ද්රා රත්නමාලි ා හ ඒා 
ස්්ාරණ 

දි ස්ාං  නි  
මි්ා ්න්, ප්රිාමුා 
බැාංකුඒ 027-2053264 077-4286276 

72 
ජී ජි  සුසිාා ා්ද්රාණි 
මැණිා ක් ග 

දි ස්ාං  නි  62 ර්ා කුත්ගම 
027-2247386 072-3771054 

73 ම.ණ ශය සා්් ා බෝඒත්් දි ස්ාං  නි  65 පාසි,ාඒැඒ 027-2053264 077-6006720 
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 ලමකාපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
 සම්පූර්ණ නෙ  නතුර දේසේවා ස්ාානය රාිකාන් 

දුරක්න 
මාංක, 

ා ප්ශගලික 
දුරක්න මාංක, 

1 ම් ජී  උර්ක රණසිාංහ දි ස්ාං  නි  ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-4686975 

2 ආ්ය    කුමාරසිාංහ දි ස්ාං  නි  
145 ගැමුණුර්ර / 147 ගකමමුණ 
ඒැ බ  027-2055775 072-9641190 

3 
  ආ්ය   මාකරත්න 
ම්පත්ු 

දි ස්ාං  නි  127 ා බ්ශධ්ා්යාගම 
027-2055775 071-6991210 

4 
මයි ජී  ිානක ස්ොපත් 
කුමාර 

දි ස්ාං  නි  ාාංකාර්ර ප්රිාමුා ස්මි ම, 
027-2055778 072-9641190 

5 මස්ථ  ාබ්රාහිො දි ස්ාං  නි  ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242275 071-6363659 

6 
මො මස්ථ   ගර්්ය 
ා මුා හුා මඩ් 

දි ස්ාං  නි  ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 
027-2242275 071-6150726 

7   මක මො ාක් ගබා්ය  දි ස්ාං  නි  ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242276 071-6135166 

8 යූ ජී  ා ප්ර මසින් දි ස්ාං  නි  
කාාප ස්හකාර ගකමමුණ 
ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2055775 072-4259770 

9 
මයි පී ඩි  ප්රි,්් 
ස්රත්කුමාර 

දි ස්ාං  නි  ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 
027-2055775 071-9671257 

10 
ා ක් ග මො ස්රත් ප්රි,්් 
කුමාර 

දි ස්ාං  නි  
ාාංකාර්ර දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-2055774 072-3227910 

11 
මච් මො  නිශය සා්් ජිඒ් 
මා බ්ා කෝ් 

දි ස්ාං  නි  
148ප්ස්ැකා ගුඩැකා /149 
ඒැලිඇා ඒැ බ  027-2055775 071-5178821 

12 
මො මො  මාක් ග බාංඩාර 
ි,ා ස් න 

දි ස්ාං  නි  132 ්ඹාා 
027-2242276 072-8752952 

13 යූ මස්ථ  ප්රි,ද්යශය සනී කුමාන් දි ස්ාං  නි  146 හිවනරක් ගදමන 027-2055775 027-3283618 

14 මච් මො  මි්්ා දි ස්ාං  නි  
139 පටුනුගම / 140 ම ,ර්ර 
ඒැ බ  027-2242276 072-9641196 

15 මස්ථ මක ප්රි,ානි ප්රදීපා දි ස්ාං  නි  
ාාංකාර්ර දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-2055774 027-5784887 

16 
ඩී මො කුමුදුණි ස්්ධ්යා 
කුමාන් 

දි ස්ාං  නි  
134 ස්ාංඝා බෝධිගම / 135 
ර්ාස්ථ මගම ඒැ බ  027-2242276 072-3974722 

17     ා ේමා කුමුදු ා්ා දි ස්ාං  නි  150 මහකින්මැ ක, 027-2055775 072-8034419 

18 මො ළි  මාංගලිකා ි,් ම දි ස්ාං  නි  143 ා දබරැකා 027-2055775 071-8214469 

19 ඩබ්    නිමාලි දම,් ම දි ස්ාං  නි  128 ාාංකාර්ර / 129 ීමරර්ර ඒැ බ  027-2055775 071-8568436 

20 
මස්ථ ජී  මාංජුාා ද,ා 
ප්රි,ාංගනී 

දි ස්ාං  නි  ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 
027-2055775 027-3281782 

21 
ඩබ් ඩබ් මො  ා්ද්රාඒතී 
මගාකුරර 

දි ස්ාං  නි  ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 
027-2055775 071-7659785 

22 මස්ථ   ජී  කුමාන්හාමි දි ස්ාං  නි  130 න්ෆායිර්ර 027-2242276 071-3687551 

23 
මො මස්ථ  ා ස්යිුො උොමා 
ා මුහමදු 

දි ස්ාං  නි  
133මකහිාාකර්ර /131 ඕනෑගම 
ඒැ බ  027-2242276 071-2843346 

24 ා ක් ග  දිස්ා් ම දි ස්ාං  නි  
151 බුශධ්,ා, / 152 මුණසින්ගම 
ඒැ බ  027-2055775 071-9734250 

25 
මො ජී  ා්ද්රා කා් ම 
කුමාන් මහා කකො 

දි ස්ාං  නි  
ාාංකාර්ර දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-2055774 071-7122710 

26 ඩී   මනූ ා ස්ා ේා ස් කර දි ස්ාං  නි  ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 072-5680720 

27 මස්ථ ඩබ් ජී  න්දා මාානී දි ස්ාං  නි  144 ා ස් නාන,කර්ර 027-2055775 072-5447402 
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28 
ඩබ් ඩී දම,් ම කුමාන් 
ක.ණාරත්න 

දි ස්ාං  නි  ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 
027-2055775 027-5686088 

29 පී ජී කායාණි ීමරසිාංහ දි ස්ාං  නි  126 ්කා පු් 027-2055775 072-9641198 

30 බී ජී  ජිා ්්ද්රදාස් දි ස්ාං  නි  ාාංකාර්ර ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2055778 072-3978894 

31   මො  රණසිාංහ බාංඩා දි ස්ාං  නි  ගකමමුණ ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2055775 071-2815262 

32 ා ක් ග මච් ජී ා,නක දි ස්ාං  නි  
142 කෑගලුගම / 141 ා ස්ෝමර්ර 
ඒැ බ  027-2055775 078-8887942 

33 ඩබ්  ා දු් ා්ද්රාඒතී දි ස්ාං  නි  ර්ාස්ථ මගම ප්රිා මුා බැාංකුඒ 027-2242275 071-1957574 

34 මච් මො  නඒරත්න බාංඩාර දි ස්ාං  නි  
කාාප ස්හකාර ර්ාස්ථ මගම 
ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2242276 072-9241188 

35 
මච් මො  කනා,ක 
ා දුර ක,ාඒ 

දි ස්ාං  නි  137 සුාංගාස්ා / 138 ි,ිමම ඒැ බ  
027-2242276 077-2835516 

36 පී ා මුහිදි් ස්ාිහා්  දි ස්ාං  නි   ස්ා ශශය සග් 027-2242276 071-0918899 

37 හ,ාු ා මුා හුමඩි දි ස්ාං  නි  
136 ා න¿ොර්ර / 136   ි,ර්ර 
ඒැ බ  027-2242276 072-5343661 

38 ා ක් ග ජි ීම්ය ම දි ස්ාං  නි  ාාංකාර්ර ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2055778 071-6850165 

39 සී මච්  ා හ මසින් ස්රත්ා්ර්ද්ද්ර දි ස්ාං  නි  
ාාංකාර්ර දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-2055774 072-3862289 

 

 

ෙැදිරිගිරිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 සම්පූර්ණ නෙ  නතුර දේසේවා ස්ාානය රාිකාන් 
දුරක්න 
මාංක, 

ා ප්ශගලික 
දුරක්න 
මාංක, 

1 ඩබ් ජි   මාකරත්න දි ස්ාං  නි  
92 කවුඩුලුඒැඒ / කාාප 
ස්හකාර මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ ඒැ බ  027-2248519 076-6910620 

2 ඩී  ාදුනික ප්රි,ශය සා්් දි ස්ාං  නි  
 මැදින්න්න්, දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-3289155 071-6945997 

3 මච් මො .ඒ් පාලි්රත්න දි ස්ාං  නි  81 යුධ්ගනාඒ 027-2248740 076-6778545 

4 
ඩී මො  නිශය සා්් නලි් 
දිස්ානා,ක 

දි ස්ාං  නි  83 ස්හාරගම 
027-2248740 077-6942490 

5 මො ආ්ය ිානකි සුා ්යකා දි ස්ාං  නි  84 දිවුාාංකඩඒා 027-2248740 072-8775081 

6 ජී ාාමි්ද ප්රි මකුමාර  දි ස්ාං  නි  
119 ඒි,රාිර්ර ඒැ බ /කාාප 
ස්හකාර දිවුාාංකඩඒා ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 027-2248740 072-9407759 

7 
  මො  ස්මරසිාංහ 
මත්්නා,ක 

දි ස්ාං  නි  දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2248740 071-4472020 

8 ඩබ් සුමිත් ප්රි,ශය සා්් දි ස්ාං  නි  දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-4847772 

9 පී ඩබ් ා ස් න ක.ණාරත්න දි ස්ාං  නි  
87 මැදින්න්න්, / 85 පැරකුොර්ර 
ඒැ බ  027-2248740 072-8268763 

10 
ා ක් ග ආ්ය මො  ප්රි,ාංකර 
ා රෝහණ මාක 

දි ස්ාං  නි  
 මැදින්න්න්, දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-3289155 072-4472317 

11 මො මො  මනුර කුාසුන්, දි ස්ාං  නි  124 ා ඒා හරගා 027-2248740 072-7770222 

12 මච් ජී  නිමක  මාකරත්න දි ස්ාං  නි  දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-8818000 
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13 මො    සුනික ි,ඒ්යධ්න දි ස්ාං  නි  125 ස්ාංසු්ගම 027-2248740 071-4281270 

14 ා ක් ග  ා ප්ර මර්න  දි ස්ාං  නි  දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 076-6910655 

15 
ම් ජී  ප්රි,්් 
සිසිරකුමාර 

දි ස්ාං  නි  90 කහිමලි,ාඒ 
027-2054300 071-5167037 

16 
  ජි  කුසුොකුමාර 
මත්්නා,ක 

දි ස්ාං  නි  89 ිමා ස්ෝඋ,න 
027-2054300 071-8289804 

17 
ා ක් ග  නිා්් ර් ථපකුමාර 
දිස්ානා,ක 

දි ස්ාං  නි  111 මහ්ාා කුාඒැඒ 
027-2054300 072-3669206 

18 පී මක  ස්ොපත් ා්ද්රසින් දි ස්ාං  නි  
107 කුමුදුර්ර /102 ි,ගොර්ර 
ඒැ බ  027-2054300 072-3335450 

19 පී ආ්ය  ස්දයාරත්න දි ස්ාං  නි  
121 මීය ගස්ථඒැඒ ඒැ බ  / කාාප 
ස්හකාර දි,ා ස්්ර්ර 027-2054300 076-6910650 

20 
ඩී මො  ර් ථපකුමාර 
දිස්ානා,ක 

දි ස්ාං  නි  
 මැදින්න්න්, දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-3289155 078-9649648 

21 මො ජී  මුාසින් කුමාර දි ස්ාං  නි  97 ා ඒඩිකච්චි, 027-2248519 076-6910630 

22 මො ඩබ්  මජිත් ස්්ාරණ දි ස්ාං  නි  
108 ස්ි,ර්ර / 101 නාගරර්ර 
ඒැ බ  027-2054300 071-4401426 

23 
ා ක් ග  ාක් ග ථම් 
ක.ණාස්ාගර 

දි ස්ාං  නි  105 ි,ුගම 
027-2248519 071-7443581 

24 මච්  ාමි්ද .ඒ්කුමාර දි ස්ාං  නි  106 ා ස්නරත්ර්ර 027-2248519 078-8526713 

25 ඩබ්  ජී ගාමිණි උද,කුමාර දි ස්ාං  නි  115 මණඩාන්න්, 027-2248519 077-3565006 

26 
ා ක් ග ළි ාමිාා දිාානි 
ා පා ්යරා 

දි ස්ාං  නි  109 ාහළගම 
027-2054300 071-6552981 

27 
ා ක් ග ඩබ්  නිා රෝ ා 
ස්ම්මලී 

දි ස්ාං  නි  116  මස්ථස්මමුණ 
027-2248740 076-6910617 

28 බී  ා්ද්රානි ා පා ්යරා දි ස්ාං  නි  
 මැදින්න්න්, දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-3289155 076-6903234 

29 
ආ්ය ජී  ස්ජි්ා මාානී 
කුමාන් 

දි ස්ාං  නි  දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2054300 077-1638641 

30 බී මො ජි  රූපා කුමාන් දි ස්ාං  නි  දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 072-8203808 

31 
ඩී මො  නිා් ම ධ්ොමිකා 
කුමාන් 

දි ස්ාං  නි  88 දි,ා ස්්ර්ර  
027-2054300 071-8289802 

32 
ම් ජී ඒජිරා කුමාන් 
බණ්ඩාර මැණිා ක් ග 

දි ස්ාං  නි  120 ඒඩිගඒැඒ 
027-2054300 072-9443180 

33 ා ක් ග ඒස්්්ා කුමාන් හාමි දි ස්ාං  නි  93 නඒනගර, 027-2248519 076-8435392 

34 මච් මො  ශ්රි,ානි පත්මා දි ස්ාං  නි  මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 076-6910617 

35 මො පී  ඒජිරා මකකා් ම දි ස්ාං  නි  99 ා ේා ශහර්ර 027-2248519 027-5618306 

36 ා ේ මො  පත්මිණි ි,සිාංහ දි ස්ාං  නි  දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 071-4472025 

37 
බී ජී ජි  පත්මසීලි 
ස්ථඒ්යණකා් ම 

දි ස්ාං  නි  මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2248519 076-6910624 

38 
මච් ජී  මාංගලිකා කුමාන් 
ා හ රත් 

දි ස්ාං  නි  113 ිමා ස්ෝබණ්ඩාර 
027-2248740 071-7756975 

39   ජී  ා පුඩිමැණිා ක් ග දි ස්ාං  නි  දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 071-6315030 

40 මො ජී  සී්ා කුමාන් දි ස්ාං  නි  
 මැදින්න්න්, දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-3289155 076-6903226 

41 
ා ක් ග ා ්යනුකා ාා්දනී 
කුාරත්න 

දි ස්ාං  නි  
96 දිවගකර්ර / 91 කවුඩුලුගම 
ඒ බ  027-2248519 071-5310506 

42 පී ඩි  ශ්රි,ාණි කුාුාංග දි ස්ාං  නි  මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 076-6910623 
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43 
ම් ළි ඩි කුමාන් 
 කනා,ක 

දි ස්ාං  නි  86 ගිබාර්ර 
027-2248519 076-6910616 

44 මො මො  ා ප්ර මා ස්ා ේසූන්, දි ස්ාං  නි  98 ඇ ඹහ, 027-2248519 072-3710916 

45 මො ජී  ශ්රි,ානි කුසුමා්ා දි ස්ාං  නි  
94 ම ,ර්රගම /100 
ිමා ස්ෝබණ්ඩාර ඒැ බ  027-2248519 077-6112372 

46 ඩී ජී  මාංගලිකා ශය සා් ම දි ස්ාං  නි  මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-6082924 

47 
ටී මො ා ක් ග  ා ්යණුකා 
ා ්්නා කෝ් 

දි ස්ාං  නි  දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2248740 071-4472083 

48 ඩී මො  නිාානි  කනා,ක දි ස්ාං  නි  දිවුාාංකඩඒා  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248740 075-2730022 

49 
ආ්ය මො  මස්ථ  කුමාර 
මුණසිාංහ ආරච්චි 

දි ස්ාං  නි  මැදින්න්න්, ප්රිාමූා ස්මි ම, 
027-2248673 072-3710331 

50 ා ක් ග බී ස්රත් රාික.ණා දි ස්ාං  නි  
122 පකලි,ා ගුඩැකා / 123 
මක් ගබා්යර්ර ඒැ බ  027-2054300 729437311 

51 ටී මො  ර්ාංචිබාංඩාර දි ස්ාං  නි  82 ා න¿ොා පුකුණ 027-2248740 075-0471453 

52 ම් ා ක් ග ජී  මහි්ද ා හ රත් දි ස්ාං  නි  
114 
 මස්ථස්ර්ර/මැණික් ගා හුා රුේඒ 
ඒැ බ  027-2248740 714472029 

53 මච් මො  ද,ාරත්න දි ස්ාං  නි  
117 මහා ස්්ර්ර/ 118 කුසුො 
ා පුකුණ ඒැ බ  027-2248740 077-5920459 

54 
මච් මො ගාමිණි ි,පාා 
ා හ රත් 

දි ස්ාං  නි  දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2054300 077-9678672 

55 ඩබ් මො  නික රණසිාංහ දි ස්ාං  නි  දි,ා ස්්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2054300 071-4472074 

56 ඩබ් පී  මා ශය සෝක කිත්සින් දි ස්ාං  නි  112 මලුත්ඒැඒ 027-2054300 072-3810855 

57 
ආ්ය ඩී  නිමක 
ක.ණා මාක රාිමුණි 

දි ස්ාං  නි  104 මකමුුගම 
027-2248519 078-5346772 

58 මච් ජී  ස්ථඒ්යණා රමයා්ා දි ස්ාං  නි  මැදින්න්න්, ප්රිාමූා ස්මි ම, 027-2248673 071-6494593 

59 
මයි ජී  මේ  කමාා 
ීමරා ස් කර 

දි ස්ාං  නි  110 දොා ස්ෝර්ර 
027-2054300 072-5730888 

60 ඩී   ා පුඩිහාමිා ් දි ස්ාං  නි  මැදින්න්න්, ප්රිාමූා ස්මි ම, 027-2248673 071-3188271 

61    ා ප්ර මදාස් දි ස්ාං  නි  මැදින්න්න්,  ප්රිාමූා ස්මි ම, 027-2248673 078-3823506 

62 බී මක ස්මාා ස් න දි ස්ාං  නි  මණ්ඩාන්න්, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2248519 071-8398718 

63 මො මයි ජී  ි,ා ස් න දි ස්ාං  නි  103 මඹගස්ථඒැඒ 027-2248519 071-6243361 
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 ෙන්කඩුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
 සම්පූර්ණ නෙ  නතුර දේසේවා ස්ාානය රාිකාන් 

දුරක්න 
මාංක, 

ා ප්ශගලික 
දුරක්න 
මාංක, 

1 
මස්ථ ජී  .ඒ් කණි ථක 
සින්ා ස් න 

දි ස්ාං  නි  
්ම්කඩුඒ දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2226802 071-3033152 

2 
ඩබ් මො  ඩබ්  ළි කුමාර 
ඒලිසු්දර 

දි ස්ාං  නි  
්ම්කඩුඒ දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2226802 075-8665460 

3 මො ජී  උපාලි ස්රත් දි ස්ාං  නි  
167 ා පුත්වනක ා පා දස්/ කාාප 
ස්හකාර පරාරමසුද්ර, ප්රිා මූා 
බැාංකුඒ 027-2225118 071-6172969 

4 ා ක් ග ජී  මජිත් ර් ථපකුමාර දි ස්ාං  නි  
 201 ඒැා ේ්ැ්න /200 
ා ස් ඒාගම ඒැ බ  027-2225540 071-4888593 

5 ා ක් ග මො  උර්ක ා්දන දි ස්ාං  නි  
156 නිකඒැඒ / 205 
උණගාාා ඒා හර ඒැ බ  027-2225271 077-5673761 

6 ඩබ්    ම.ණ ප්රදිප් ා ස් නාරත්න දි ස්ාං  නි  බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-6989847 

7 මච් පී  ප්රන්ත් නිා්් ස්රමසිාංහ දි ස්ාං  නි  බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-5945986 

8 මො ජී  ා ස්නස්රත්න බාංඩාර දි ස්ාං  නි  ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-1347808 

9 
මො    නිා්් මාංජුා 
රත්නාාක 

දි ස්ාං  නි  165 මඹ්ගග 
027-2225118 078-6512110 

10 ඩබ්  ුසි් ප්රි,ාංකද සිකඒා දි ස්ාං  නි  169 මහඒැලි ා පා දස් 027-2225118 071-5291586 

11 ජී ජි  පත්මසින් බාංඩාර දි ස්ාං  නි  
196 ස්ි,රාිර්ර / 195 ඕනෑගම 
ඒැ බ  027-2225540 027-4920237 

12   ම්  ළි,ක නානා,ක් ගකාර දි ස්ාං  නි  166 කාහගා 027-2225118 071-6472969 

13 ඩබ්  ිානීම ර් ථපකුමාන් දි ස්ාං  නි  
්ම්කඩුඒ දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2226802 071-8097582 

14 මක මක  සුා ්ත්රා මාානී දි ස්ාං  නි  202 ා මුනර්ැ්න 027-2225540 072-8289974 

15 ජී ජි  ආශය සා මා නෝන් ගමා ගදර දි ස්ාං  නි  ්ම්කඩුඒ ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2225298 071-3184590 

16 ආ්ය මො  සුා ්ත්රා මකකා් ම දි ස්ාං  නි  පරාරමස්මුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-6539705 

17   ජී  ශ්රිමා ස්ම් ම  දි ස්ාං  නි  පරාරමස්මුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-4868456 

18 ටී මො  ර් ථපමාාා කුමාන් දි ස්ාං  නි  ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-8242012 

19 
මස්ථ ආ්ය  කුසුො නිාක් ග ම 
ස්්රසිාංහ 

දි ස්ාං  නි  කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2222094 071-7735472 

20 ඩබ් ජී  ස්ාගන්කා ප්රි,් ම දි ස්ාං  නි  
179 කු.ප්ර් හ්දි, / 178 
ගක්ඹරාඒ ඒැ බ  027-2225271 071-0498200 

21 මො ා ක් ග ජි  ස්ථඒ්යණා්ා දි ස්ාං  නි  187 ගකාෑකා 027-2222094 077-5548910 

22 මච් මො  ා ප්ර මාඒ ම දි ස්ාං  නි  188 බ හිර ගකාෑකා 027-2222094 071-7126616 

23 
ා ක් ග    සුද්යකරකා ාස්් ම 
කුමාන් 

දි ස්ාං  නි  
170 නිශය සථශය සාංක මකාා පා දස් / 
162 ීමරා පා දස් ඒැ බ  027-2225118 071-1744822 

24 මයි පී  නිා් ම රණුාංග දි ස්ාං  නි  ්ම්කඩුඒ ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2225298 071-6946051 

25 
මො ඩබ් ආ්ය  ඩි  ා ස්්මයා 
ප්රස්ාදනී 

දි ස්ාං  නි  173 1 ඇා පලුගස්ථදමන 
027-2222094 071-9589182 

26 
යූ මො  ,මුනා නාානී 
වනණ මාක 

දි ස්ාං  නි  185 පැරකුො ා පා දස්  
027-2222094 071-2350196 
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27 මො ම්  සිත් ම න් ානා දි ස්ාං  නි  
192 දිවුාාන / 197 මැදම¿ඒ 
ඒැ බ  027-2225540 071-9671929 

28 ආ්ය මො  දම,් ම රත්නා,ක දි ස්ාං  නි  
198 ාක් ග උ,න / 203 
ස්ි,බාු ර්ර ඒැ බ  027-2225540 077-6400048 

29 
පී ආ්ය  මස්ථ ප්රි,ද්යශය සනි 
ා ප ම,ාා ගුඩ 

දි ස්ාං  නි  171 ා ්ෝපාඒැඒ 
027-2225540 077-3888990 

30 ා ක් ග මක  ිම,ාංකා ා්ද්රඒතී දි ස්ාං  නි  ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-3039431 

31 ඩබ්  න්දනී ස්ථඒ්යණා්ා දි ස්ාං  නි  186 නැ කදු.ා ඒා 027-2222094 071-7365485 

32 ඩබ් මො  ාොපා කුමාන් දි ස්ාං  නි  
193 ර්දූ්ය / 194 සිාංහරාිර්ර 
ඒැ බ  027-2225540 072-4114471 

33 පී මො  ද්යකරකා ස්ජීඒනී දි ස්ාං  නි  පරාරම ස්මුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-8993644 

34 ආ්ය  සුජීඒා ප්රි,ද්යශය සනී දි ස්ාං  නි  161 ගණ්ා ගුකා 027-2225118 071-7658948 

35 මො    නිකමිණි  කනා,ක දි ස්ාං  නි  
175 3ඇා පලුගස්ථදමන / 180 
මහා ස්් ා පා දස් ඒැ බ  027-2222094 071-3181022 

36 
  මො  නිලූකා ර් ථපශය සා් ම 
 කනාක 

දි ස්ාං  නි  පරාරම ස්මුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2225118 071-3224576 

37 ආ්ය ජී  ස්ම්ා්ා රාිපක් ග  දි ස්ාං  නි  කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-7736128 

38 
ඩබ් මො  මයි  ප්රි,ද්යශය සනී කාන්, 
ඒස්ො 

දි ස්ාං  නි  බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2225271 071-3517975 

39 බී ඩබ්  ්රාංගා නිා රෝ නි දි ස්ාං  නි  ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-6515024 

40 බී ා ක් ග මො  දිාානි සුද්යමා්ා දි ස්ාං  නි  164 පරාරමස්මුද්ර, 027-2225118 078-5486557 

41 මො මො ජී  සුරාංන් .ඒ් කුමාන් දි ස්ාං  නි  පරාරමස්මුද්ර, ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225118 071-8450160 

42 
  මො  ඒස්්් කුමාරසින් 
 කනා,ක 

දි ස්ාං  නි  ්ම්කඩුඒ ප්රිාමුා ස්මි ම, 
027-2225298 071-7597789 

43   මක  මලි,ා්ය දි ස්ාං  නි  181 මානික් ගකොපමේ ක, 027-2222094 072-8267282 

44 
මස්ථ ා ක් ග ජී  ා ්්නා කෝ් 
මැණිා ක් ග 

දි ස්ාං  නි  බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2225271 071-8242012 

45   ජී  වනණ මාක ා ස්ෝමපාා දි ස්ාං  නි  
183 බ හිර කදු.ා ඒා ඒැ බ  / 
කාාප ස්හකාර කදු.ා ඒා 
ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 077-9427097 

46 මො ජී  ක.ණාා ස් න ප්රි,ා ශඒ දි ස්ාං  නි  

191 දමනගැමුණුර්ර ඒැ බ  /190 
කාලිාංගඇා ඒැ බ /කාාප 
ස්හකාර ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 027-2225540 071-8658093 

47   ජී  ා ස්නරත් බාංඩාර රූපසිාංහ දි ස්ාං  නි  ා ස් ඒාගම ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225540 071-8097557 

48 ා ේ මො  ධ්ොමිකා මකකා් ම දි ස්ාං  නි  
182 ා න¿ොස්ා / 189 ා කු ලී, 
ඒැ බ  027-2222094 077-2859748 

49 ා ක් ග    දීප් ම කුමාන් දි ස්ාං  නි  කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-8817348 

50 ආ්ය ජී  ිමා ස්ෝමැණිා ක් ග දි ස්ාං  නි  172 ා පුා ාු්න.ඒ නගර, 027-2222094 071-2350624 

51 බී    ා ස් පාලිකා දම,් ම දි ස්ාං  නි  බැදිඒැඒ ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2225271 071-8657859 

52 මො ජී  ස්මුද්රාණි ි,සූන්, දි ස්ාං  නි  199 නිශය සථශය සාංකමකාර්ර 027-2225271 071-1957731 

53 
ා ක් ග ජී  ා්ද්රානි ප්රි,ාංකා 
ා ප්ර මකුමාන් 

දි ස්ාං  නි  
154 ස්මුද්රාගම / 153 බැදිඒැඒ 
ඒැ බ  027-2225540 071-9808858 

54    ගාමිණි ආන්,දාස් දි ස්ාං  නි  174 2ඇා පලුගස්ථදමන 027-2222094 071-7033623 

55   මො  ඒස්්් කුමාර දි ස්ාං  නි  
176 පලුගස්ථදමන උුර /177 
පලුගස්ථදමන දකුණ ඒැ බ  027-2225271 071-1744822 
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56 
ා ක් ග මො  
ස්ජි්න්දක.ණාරත්න 

දි ස්ාං  නි  ්ම්කඩුඒ ප්රිාමුා ස්මි ම, 
027-2225298 071-2017009 

57 මො බී  ආසින් ස්ොපත් කුමාරඒාංශය ස දි ස්ාං  නි  
157 සිාංහඋදාගම ඒැ බ  / කාාප 
ස්හකාර බැදිඒැඒ ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 027-2225271 071-2350505 

58 ජී ජි  කා් මා්ා දි ස්ාං  නි  184 කදු.ා ඒා දකුණ 027-2222094 072-6412211 

59 මච් ජී   ාාානී ා ප්ර මඒ්යධ්න දි ස්ාං  නි  155   සින්ස්ගා බෝා පා දස් 027-2225271 071-8158000 

60      ා හ ම ම රූළිකා දි ස්ාං  නි  කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-7033446 

61 බී  නිලූකා ප්රනා්දු දි ස්ාං  නි  155 ඇුමකළි ක,  027-2225271 027-5784111 

62 
ඩබ්  රමණි මනු.ශධිකා 
ා පා ්යරා 

දි ස්ාං  නි  
206 ශය සා් මර්ර /204 සිාංහර්ර 
ඒැ බ  027-2225540 071-6751851 

63 මස්ථ මච්  ධ්ොමිකා ර් ථපකුමාන් දි ස්ාං  නි  කදු.ා ඒා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2222094 071-2709670 

64 පී ා ක් ග ඩි දිස්ථනා නිා් ම දි ස්ාං  නි  
159 නැ මලුත්ඒැඒ / 160 
බ මලුත්ඒැඒ ඒැ බ  027-2225118 

071-6234789 

65 ආ්ය මො ජී ාක් ග ථම් දි ස්ාං  නි  168 උඩා ඒා 027-2225118 071-8096567 

66 
මො ආ්ය  ිනක ා හ ම්් 
ප්රැ්සිස්ථ 

දි ස්ාං  නි  
්ම්කඩුඒ දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2226802 071-2211616 

67 ඊ මො චි්්ා කුමාන් දි ස්ාං  නි    027-2225271 071-9530923 

68 ආ්ය ජි ා ස්ෝමඒ්යධ්න දි ස්ාං  නි    027-2225118 071-1516733 

 

 

දිඹුලාගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
 සම්පූර්ණ නෙ  නතුර දේසේවා ස්ාානය රාිකාන් 

දුරක්න 
මාංක, 

ා ප්ශගලික 
දුරක්න 
මාංක, 

1 ටී මො  මමරුාංග දි ස්ාං  නි  ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-9215476 

2 ඩි  සුනික ගාමිණි ි,සින් දි ස්ාං  නි  
 දිරාාගා දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-2051107 071-8318914 

3 ඩී ජී  මුා ා ස්ා නස්රත්න දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 072-5660265 

4 ඩී මො  සුමන මැණිා ක් ග දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2051151 072-4910859 

5 ා ක් ග    මජිත් ප්රි,ඒාංශය ස දි ස්ාං  නි  
කාාප ස්හාකාර  දිරාාගා 
ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 077-6667704 

6 ඩබ් ජි සුා ොධ් ප්රි,ද්යශය සන දි ස්ාං  නි  ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 072-6367517 

7   ජී ස්ජි්ා නිකමිණි කුමාන් දි ස්ාං  නි  ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-8725121 

8 ා ක් ග ජී ස්ම් ප්රි,්් බණ්ඩාර දි ස්ාං  නි  
දිරාාගා දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-2051107 

072-6367822 

9 ඩී පී ා ප්ර මරත්න දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 078-3792305 

10 
ා ේ ා ක් ග ජී මච් මො  කකින් 
බණ්ඩාර 

දි ස්ාං  නි  253 ා ඒා හරගම 
027-2051150 

027-4900920 

11 ආ්ය මො  ර්ාංචි බණ්ඩාර දි ස්ාං  නි  238 බ  ළිරරත්්ෑඒ 027-3274788 072-4023180 

12 ඩබ් මො  ා හ රත් බණ්ඩාර දි ස්ාං  නි  නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 078-8448268 

13 
ා ක් ග මච්  සිසිර ස්ථඒ්යණකුමාර 
ආන්,සිාංහ 

දි ස්ාං  නි  නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-3274791 078-3651812 

14 ඊ    මමරජීඒ පීන්ස්ථ දි ස්ාං  නි  ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-8833886 
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15 මච් ඩබ්  නිමක කුමාරසිාංහ දි ස්ාං  නි  සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053838 072-9279092 

16 යුගා්නද රා ථ දි ස්ාං  නි  207 මනොළි ක, 027-2051150 077-1669906 

17 ා ේ මො  ීමරසිාංහ දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 072-8410303 

18 මස්ථ ජී   මාක් ග ධ්්යමසින් දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 072-9304252 

19 මස්ථ    ගාමිණි ස්ා ේ මාක දි ස්ාං  නි  219 බදනාගා / 220 මහදමන 027-3274791 071-8459568 

20 මො බී  සුජිත් මුුකුමාරණ දි ස්ාං  නි  
කාාප ස්හකාර ා ඒා හරගා 
ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 078-3573626 

21 ා ක් ග    රාංජිත් ක.ණා මාක දි ස්ාං  නි  
228 කැකුළුා ඒා / 231 
මකා දනි,  027-3274788 071-4621171 

22 ජී    ාාක ශ්රි ධ්ොමික වන.සිාංහ දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2051151 072-5148152 

23 ඩබ් ජී    ප්රි,්් ස්ා ේසිාංහ දි ස්ාං  නි  241 ම.ණර්ර / 244 නිද්ඒා 027-2050550 072-4621218 

24 යූ ජී  ප්රි,්් වනණඒ්යධ්න දි ස්ාං  නි  
245 මරාගාංස්ා / 242 
දිවුකදමන 027-2050550 072-4620983 

25 ඩී ජී නිශය සථශය සාංක ක.ණාරත්න දි ස්ාං  නි  246 මරාගාංස්ා 027-2050550 072-9332009 

26 මො ආ්ය  ඒස්්් ා්ද්රා ස් න දි ස්ාං  නි  
254 ස්ි,බාර්ර / කාාප 
ස්හකාර ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 027-2050550 071-8448097 

27 මච්    උර්ක බණ්ඩාර දි ස්ාං  නි  255 ා ගෝම ම,ා, 027-2050550 072-3811181 

28 ා ක් ග  නිමක දි ස්ාං  නි  257 ි,ර්ර / 256 මැදගම 027-2050550 072-4614940 

29 
මච් මො  මනුකරකා ා හ රත් 
මැණිා ක් ග  

දි ස්ාං  නි  
දිරාාගා දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-2051107 072-4869786 

30 ඩබ් ඩබ්  ග,ා ශ්රී කුමාන් දි ස්ාං  නි  210 ද¿කාන 027-2051150 077-4942001 

31 මො ඩබ්  ා්ද්රාඒ ම දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2051151 071-8448591 

32 මක ආ්ය  මකලිකා පශමිණි  දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2051151 077-5046388 

33 ඩබ්    සුමනාඒතී කුසුමා්ා දි ස්ාං  නි  237 මලුත්ඹ, 027-3274788 072-4621870 

34 මො ජි ාලි්ා කුමාන් දි ස්ාං  නි  
දිරාාගා දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-2051107 072-2610035 

35 
ඩබ් මො  ්මරා කුමාන් ස්ා ේ 
සු්දර 

දි ස්ාං  නි  ස්ි,බාර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2050550 072-8066732 

36 මො    ඒස්්්ා ි,කා් ම දි ස්ාං  නි  218 ාහා ඇකා කඒැඒ 027-3274791 072-5576121 

37 ා ානි ම.ණ කුමාන් ස්ා ේීමර දි ස්ාං  නි  
209 කුඩාඒැඒ / 252 
ා බෝගස්ථඒැඒ 027-2051150 072-6519862 

38 
මච් ආ්ය  මා නෝමා කුමාන් 
ා හ රත් 

දි ස්ාං  නි  
223 පහා ,ක් ගකුා ්ය/ 225 
දමා ්ඒැඒ 027-3274791 072-9510230 

39 ටී ආ්ය මො  කුසුමා්ා බාංඩාර දි ස්ාං  නි  216 ඇකා කඒැඒ 027-3274791 072-4047136 

40 පී ජී ා ඩ්ලිකා ස්ි,් ම දි ස්ාං  නි  
239 මාඒාකුරර / 243 
ාහළඒැඒ 027-2050550 071-8378572 

41 ා ක් ග පී  සුනික ා ප්ර මා්ා දි ස්ාං  නි  298 මුදු්ගම 027-2053838 072-3700603 

42 මස්ථ    ශ්රි,ාා්ා මැණිා ක් ග දි ස්ාං  නි  300 ස්ැාසුොගම 027-2053838 072-5615641 

43 ඩබ්    පත්මා කුමාන් දි ස්ාං  නි  299 සින්ර්ර 027-2053838 072-1291717 

44 ා ක් ග ා ක් ග  ු ාන් දි ස්ාං  නි  297 ර්ා කත්ගම 027-2051150 077-2450990 

45 
මක ඩී  ාක් ග ථමි සුා ්ත්රා 
රණුාංග  

දි ස්ාං  නි  සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2053838 072-9328168 

46 ඩී ජී  කුසුමා්ා දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 072-6955099 

47 ා ක් ග  ා්ද්රිකා දි ස්ාං  නි  දිරාාගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2051150 077-7795690 
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48 ම් මො  ටී  නඒරත්න මැණිා ක් ග දි ස්ාං  නි  
247 රත්මක්ැ්න /248 ,ා, 
05 027-2050550 071-4230029 

49 ම් ටී  සිත් ම න් ානා දි ස්ාං  නි  208 නැ  මනොළි ක,  027-2051150 071-4942153 

50 
ා ක් ග ඒයි මො  උා ශනි චි්්ා 
කුමාන් 

දි ස්ාං  නි  
දිරාාගා දිස්නැවනම මූාස්ථාාන 
කා්ය,ාා, 027-2051107 071-3398038 

51 
ඩබ් මො  ඒජිරා දීපානි කුමාන් 
ීමරසිාංහ 

දි ස්ාං  නි  ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-3274788 078-4503149 

52 
මො    ම්  ප්රි,ද්යශය සනී 
ම්දනා,ක 

දි ස්ාං  නි  ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-3274788 072-814337 

53   මො  ප්රි,ාංන්කා  කනා,ක දි ස්ාං  නි  නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274791 078-2671424 

54 
ම්    මාංජුාා ක්රි ා් ම 
ධ්්යමදාස් 

දි ස්ාං  නි  නුඒරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-3274791 071-8412712 

55 ජී  ා්ද්රාණි කුසුමා්ා දි ස්ාං  නි  ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-898239 

56 ටී ජි  ියා රෝමි රත්නා,ක දි ස්ාං  නි  240  ක්ා ශගම 027-2050550 071-7127068 

57   මච්  ි,ීමර දි ස්ාං  නි  
217 ක¿කැා ක / කාාප 
ස්හකාර නුඒරගා 027-3274791 072-6566025 

58 මච් මො මශදුම බණ්ඩා දි ස්ාං  නි  251 මහඋකප් / 212 මිකාාන 027-2051150 077-8905428 

59 ආ්ය ඩබ් ආ්ය ා ක් ග මො  ලීාාඒ ම දි ස්ාං  නි  
221 ාහළ ,ක් ගකුා ්ය /226 
නඒගහඇා 027-3274791 072-6311859 

60 
ම් මක බී  කා් මා්ා 
ා පුඩිමැණිා ක් ග 

දි ස්ාං  නි  සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 
027-2053838 076-6974184 

61 ා ක් ග    කුසුමා්ා දි ස්ාං  නි  
කාාප ස්හකාර සින්ර්ර ප්රිාමූා 
බැාංකුඒ 027-2053838 072-3044100 

62 ප්රි,්් ා ප්ර මාාක මාරසිාංහ දි ස්ාං  නි  211 දිරාාගා /250 ීමරාන 027-2051150 072-3792305 

63 ඒස්්් කුමාරසින් පැාඒත්් දි ස්ාං  නි  
215 පහළ ඇකා කඒැඒ / 214 
මවනකදමන 027-3274791 077-4818440 

64 ර් ථපකුමාර රණසිාංහ දි ස්ාං  නි  ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 072-4622225 

65 ා ක් ග ජී   මාකා මමරාාංගනී දි ස්ාං  නි  235 ඒරාළි ක, 027-3274788 071-4047136 

66 මච් මො  සුා ්ත්රා දි ස්ාං  නි  294 මීය ඒත්ර්ර 027-2053838 072-6229934 

67 මො ජී  මි්්ා දීපානි දි ස්ාං  නි  224 නුඒරගා /222 ළිහි කඒැඒ 027-3274791 072-9391481 

68 මො ඩබ්  රත්නා සුමනසින් දි ස්ාං  නි  ා ඒා හරගා ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-3274788 071-6441479 

69   ජි  ද,ාඒතී මා බ්ා කෝ් දි ස්ාං  නි  
236 නැ ළිරරත්්ෑඒ / 234 
ා ඒා හරගා  027-3274788 072-2819942 

70 ම් මො සින්,ාඒතී දි ස්ාං  නි  
230 උකපත්ඒැඒ / 227 
කණිච්ාාගා 027-3274788 077-0257546 

71 මක ඩබ්  කුසුමා්ා දි ස්ාං  නි  
231 ස්දගා්ැ්න / 233 
ගකමලි, / 232 ීමරා්ද 027-3274788 071-2495371 

72 මස්ථ ඩබ් මො ඩී මො ජී ු න්කඩුඒ දි ස්ාං  නි  ස්ි,බාර්ර  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050550 027-5673813 

73 මො මො ජි ස්ථඒ්යණා්ා දි ස්ාං  නි  ස්ි,බාර්ර  ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2050551 075-4195013 

74 ා ක් ග   ා,නක පශමසින් දි ස්ාං  නි  සින්ර්ර ප්රිාමූා බැාංකුඒ 027-2053828 077-4171969 
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වැලිකන්ද ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
 සම්පූර්ණ නෙ  නතුර දේසේවා ස්ාානය රාිකාන් 

දුරක්න 
මාංක, 

ා ප්ශගලික 
දුරක්න මාංක, 

1 පී ඩබ්  ා බුා ත්ජු ාලිත් දි ස්ාං  නි  ඒැලික්ද ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2259140 071-2141416 

2 මො ජි මමර මාක දි ස්ාං  නි  262 මහඒැඒ 027-2050267 071-3007219 

3 ජී ආ්ය  මනික ා ප්ර මසින් දි ස්ාං  නි  
282 නැ මහි්දාගම / 276 
.ු ණුා ක් ඒැ බ  027-2259103 071-8241976 

4   පී  මුදි් රාංින ා ම්ඩිස්ථ දි ස්ාං  නි  ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 071-8447665 

5 මයි    මා හ  ථ ාමි්ද කුමාර දි ස්ාං  නි  ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 071-6228503 

6   මච් ප්රදිප් ග,ා් දි ස්ාං  නි  ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 071-5384341 

7 
ඊ  සුා ්ය ථ ප්රි,ාංකර 
ක.ණාරත්න 

දි ස්ාං  නි  
ඒැලික්ද දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2259140 017-7720206 

8 
මො මො ජි  ා ්්නා කෝ් 
බාංඩාර 

දි ස්ාං  නි  277 සුසින්ගම / 271 මකලි්ද 
027-2050267 072-5442762 

9 මො ිම  ආබ්දී් දි ස්ාං  නි  ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 078-6212667 

10 මස්ථ මො මො  ා් දි ස්ාං  නි  
267 බ කටුඒ්ස්ා / 268 
නැ කටුඒ්ස්ා ඒැ බ  027-2259103 078-3565900 

11 මච් මො  වනණදාස් බාංඩාර දි ස්ාං  නි  
281 කඩඒ්මඩුඒ / 278 
ඒැලික්ද ඒැ බ  027-2259103 071-8336601 

12   ජී  ශය සා්් ි,ා කුඩි දි ස්ාං  නි  282 බ මහි්දාගම 027-2259103 071-8064917 

13 ඩී මො  කමාාඒතී දි ස්ාං  නි  
284 කුඩාා පුකුණ / 283 
ක්ද කඩුඒ ඒැ බ   027-2259103 072-3726517 

14 ජී සුා ්යා කා්ානී දි ස්ාං  නි  ඒැලික්ද ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2259140 071-8447640 

15 ටී න,නා නිා් ම කුමාන් දි ස්ාං  නි  ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2259103 072-3803500 

16 
මො මච්  ශය සයාමා ා්ද්රකාා 
ා ප්ර මරත්න මැණිා ක් ග 

දි ස්ාං  නි  ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 
027-2050267 071-2615272 

17 
මච් මො  නිා රෝ ා කුමුදුණි 
ස්මාා ස් න 

දි ස්ාං  නි  287 මලුත්ඒැඒ 
027-2050267 078-9142977 

18 
ඩබ් ඩබ් ඩබ් මො  ා රු ානි 
ා ්යණුකා ප්රි,රත්න 

දි ස්ාං  නි  
261 ා ස්ඒනළි ක, / 274 
මැණික් ගා ඒා ඒැ බ  027-2050267 077-4302825 

19 මච් මො ්මරා කුමාන් ා හ රත් දි ස්ාං  නි  
ඒැලික්ද දිස්නැවනම 
මූාස්ථාාන කා්ය,ාා, 027-2259140 071-8722584 

20 මක  සුා ්ත්රා කුා මාක දි ස්ාං  නි  
279 මවනකා පුකුණ /270 
මකස්ා ඒැ බ / 272 ස්දු්ළි ක, 
ඒැ බ  027-2259103 071-4611869 

21 ා ක් ග මො  කි්ය මපාා බාංඩා දි ස්ාං  නි  
කාාප ස්හකාර ා ස්ඒනළි ක, 
ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 072-5196914 

22   ඩබ් මච් මො  ස්රත් කුමාර දි ස්ාං  නි  
275 ා බෝමත්් / 258 
න්දිා පුකුණ 027-2050267 072-5478940 

23 පී   ජී  ර්ාංචිබාංඩාර දි ස්ාං  නි  ඒැලික්ද ප්රිාමුා ස්මි ම, 027-2259140 078-6703860 

24 ආ්ය ජී  ශය සා් ම ධ්ොමිකා දි ස්ාං  නි  259 ා න¿ොඒැඒ 027-2050267 078-4638965 

25 
ඒයි කමාා ස්ථඒ්යණපශමා 
ා ්්නා කෝ් 

දි ස්ාං  නි  ඒැලික්ද ප්රිාමුා බැාංකුඒ 
027-2259103 027-5606657 
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26   මො ස්පී්ය දි ස්ාං  නි  
280 ා මුනර්ැ්න / 266 
ා ස් නර්ර ඒැ බ  027-2259103 

072-5024219 

27 ජී  ස්නී්ා දි ස්ාං  නි  
260 න්නිදමන /273 ා බුරඒැඒ 
ඒැ බ  027-2050267 072-5436256 

28 ටී  ා කෝකිාඒානී දි ස්ාං  නි  ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267 077-4229540 

29 පී ජී  ා්ද්රාණි දි ස්ාං  නි  
263 කරා පුා /269 මදුරාංගා 
ඒැ බ  / 264 මුුගා ඒැ බ  027-2050267 078-5554070 

30 යූා ක් ග ා ක් ග ආ්ය  ා්ද්රා මනුරඒතී දි ස්ාං  නි  ා ස්ඒනළි ක, ප්රිාමුා බැාංකුඒ 027-2050267   

31 
ඩී මක  කුසුමා ස්ා ේස්රම 
ලි,නා ව 

දි ස්ාං  නි  
285 මුුඒැකා / 283 
ක්දකඩුඒ ඒැ බ  027-2259103 072-8033329 

 

 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික්කදේේ කෘෂිකර්ෙ පර්දේේෂණ ළධළධා/ න් 

ළධලධාරියාදේේ නෙ වසෙ දේපෞශගලික ලිියනය 

දුරකාන 

අමකය 

පුශගලික 

  මො පී ා ක් ග මමරා කෝ් මි, 155 ඇුමකළි ක, 
මාංක 10/1,පළමු හරස්ථ 
පටුමග,ා පුා ළු්න.ඒ 

077-6540769 

ආ්ය ජී ා්ද්රානි සින්,ා්ා මි, 158 කඩඒා ඒැඒ මාංක 49,ගොර්ළුක කිරීම බැදිඒැඒ 071-8318621 

  ඩබ් ා පුඩි මැණිා ක් ග මි, 162 ීමර ා පා දස් මාංක 17A,ීමර ා පා දස්,ා පුා ළු්න.ඒ 027-2222962 

පී ීම නාාක ම,ා  180 මහා ස්් ා පා දස් 102/16,සුමාංගා මාඒ්,කු.නෑගා 0728169244 

ස්ොපත් ා රෝාන නඒරත්න ම,ා 
ා ස්්ය මමා්ය 
ස්ොබ්ධීකරණ ා කකො 

උදයාන ා පා දස්,4ඇළ,ා පුා ළු්න.ඒ 
                           
-    

බී ජී නිමක ා ප්ර මරත්න ම,ා 164 පරාරම ස්මුද්ර, මාංක 61/1,බී ඕ පී 400,ර්ාස්ථ මගම 071-4381219 

මච් ජී සුා ්ත්රා ා ප්ර මඒාංශය ස මි, 157 සිාංහ උදාගම මාංක 600/2,කු.ප්ර් හාංදි,,ා පුා ළු්න.ඒ 071-4466608 

බී ජී නිමක ම,ා 183 බ/කදු.ා ඒා මාංක 160,ගණ්ා ගුකා,නඒනගර, 027-5615235 

සී සී ගාබඩආරච්ච් මි, 181 මානිකොපමේ ක, මා ශය සෝක නිඒස්,නඒනගර, 077-6992549 

ඩී මක මච් පී ලි,නා ව ම,ා 205 උණගාාා ඒා හර 830,උණගාාා ඒා හර,ා පුා ළු්න.ඒ 071-8079526 

ා ේ ම් ඩබ් ි,රත්න ම,ා ා ගුස් බැාංකු මාංක51,පැරකුො උ,න,ා පුා ළු්න.ඒ 071-8064964 

යූ මක මස්ථ මක ලි,නා ව මි, 188 මහා ස්්ා පා දස් මාංක 191,,ා, 05,ි,් මර්ර 
                           
-    

ඩී ආ්ය මස්ථ මැණිා ක් ග මි, 153 බැදිඒැඒ ස්මුද්රාගම මාංක 1/8,මහඒැලි ා පා දස්,මක් ගකර 500 071-6369984 

ඩී මො ා ක් ග ර්ි් ා ශඒන්න් ම,ා 165 මඹ්ගග මාංක 26/20 සී්ාගම,බැදිඒැඒ 072-3278995 

ඩබ්   මනුාා ීමරසිාංහ මි, 171 ා ්ෝපාඒැඒ මාංක 49,මරමුදු හ,,පරාරම ස්මුද්ර, 071-7292888 

ඩී මො බී මො  දිස්ා,නා,ක මි, 166 කාහගා මාංක 40/4/2,ඒැඒ පාර,නඒනගර, 077-9295154 

මච්   නීක ස්දරාි ම,ා 183 බ/ කදු.ා ඒා 
මාංක 71,ස්මන් මාඒ්,ා පුත්වනක 
පටුමග,ා පුළා්න.ඒ 

071-8024179 

ඒයි ජි රාිපක් ග  ා මනස්, 156 නිකඒැඒ මැදඒැඒ, කැකිරාඒ 071-2982151 

  මස්ථ ා ක් ග මානෑඒ ා මනස්, 166 ගණ්ා ගුකා මාංක 48, ා ගෝනප මරාඒ, ාපා ාෝගම 071-7265358 

මස්ථ ළි කුමාන් ා මනස්, 163 ර්ා මසි ා පා දස් මාංක 89, පත් මනිගම,කාාංකුමේ ක, 071-6983511 

ඩිම ජි මස්ථ මස්ථ කුමාන් න්දසින් මි,  
155   සින්ස්ඝා බෝ 
ා පා දස් 

ට්රැක් ග 42, මාංක 122, දි,ා බදුම 071-3056304 
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මො ආ්ය මො යු රත්නා,ක ම,ා ා බෝගස්ථ ඒැඒ 127,කාශය සයපර්ර,ා බෝගස්ථඒැඒ 027-5670023 

  ජී  මහි්ද බණ්ඩාර ම,ා  දළුකාන 203/1,මනොළි ක, 072-5236786 

  ජී මහි්ද ස්ා ේරත්න ම,ා ි,ර්ර  01,පැරකුොගම,ගක්ාාඒ,ා ශඒගා 072-6298282 

මො ජී පී ඩී ා ක් ග රත්නා,ක මි, ා ගුස් බැාංකු න්හා් ා  ක් ගස්ථ යික,මරාගාංස්ා 027-5670023 

  ජී සුමිත් රාංින ම,ා ා ඒා හරගා මාංක 23, උකපත් ඒැඒ,.ු ණුගම 071-8568423 

ඩී ජී ා ක් ග ක.ණාරත්න ම,ා මරාගාංස්ා 
මාංක 10,,ා, 14, ා ඒා හර ා ගුඩැකා, 
මරාගාංස්ා 

072-3909127 

ආ්ය බී ා ක් ග කුසුමා්ා මි, කැකුළුා ඒා  මාංක 318, කැකුළුා ඒා 072-6264004 

ා ක් ග මච් මො සිරස්ාඒතී මි, ස්ි,බාර්ර මාංක 01/A, ක්ා ශගම ,දොමි්න 027-3272427 

  මො ධ්්යමා ස් න ම,ා උකපත් ඒැඒ මාංක 491,ස්ා ශය ස   කජු ඒයාපෘ ම,, .ු ණුගම 027-3271708 

මච් මො පී බී  දිස්ානා,ක ම,ා මරාගාංස්ා මාංක 130,ි,මුුගම,මරාගාංස්ා 
    072-
5236626 

මො ජී මක ප්රි,ද්යශය සනී මි, මහ උකපත් ඒැඒ මාංක 272, මහ උකප් ,කාශය සයපර්ර 027-5688562 

ආ්ය   ා ක් ග ආන්ද ම,ා දිවුකදමන මාංක 235,දිවුකදමන 072-3792707 

ා ක් ග මො ා ප්ර මරත්න ම,ා මාඒාකුරර මාංක 10,,ා, 01, ළිරරත්්ෑඒ  027-5784469 

ම් ා ක් ග  ස්මාාඒතී මි, ස්දගා්ැ්න මාංක153,ස්දගා ්ැ්න,මහඒනාා ඒා 072-4721282 

මච් මො මස්ථ   කුමාන් මි, ා ගෝම ම,ාඒ මාංක 7/127, හාංස්,ාපාාම,මරාගාංස්ා 072-9065389 

යූ ම් ඩී රත්නා,ක මි, පැාෑ ක,ාඒ 383  පැාැ ක,ාඒ  072-6298282 

ආ්ය ජී ස්මක රත්නා,ක ම,ා ාහළ ඇකා ක ඒැඒ 405, ාහා ඇකා කඒැඒ,ඇකා කඒැඒ  072-3863643 

බී මො   පී බණ්ඩාරනා,ක ම,ා ාහළ ඒැඒ 31,ාහග ඒැඒ,දොමි්න  071-6581548 

  මො ා ේ ා ක් ග මො මධිකාරො මි, මනොළි ක, 152 මැදගම,ා ශඒගා  072-5236786 

ඒයි   මස්ථ බණ්ඩාර ම,ා කමිටුඒ ඒස්්් නිඒස් බී ඕ පී 400,ර්ාස්ථ මගම 071-3189662 

ඊ   සී ආන්,ඒාංශය ස ම,ා පහළ ඇකා ක ඒැඒ 469,පාමුපටුමග ි,් මර්ර  072-4613915 

ඩබ් ා ක් ග මාානී මි, ඒරාළි ක, 249,ා ඒා හරගා,.ු ණුගම 072-2583198 

ා ක් ග සී මානඒස්ාංහ ම,ා ීමරාන 290,මහඋකප්,කාශය සයපර්ර  077-1256556 

ආ්ය ආ්ය මා බ්රත්න ම,ා කනිච්චිගා 17, කනිච්ාගා,.ු ණුගම   

මො ජි දිමුු ස්ොපත් ා නළුඒත්් 
ම,ා 

ාහාඒැඒ 4 ඇා,ා පුා ළු්න.ඒ 071-8024183 

ා ේ   මස්ථ ළියුමාලි  මාකරත්න 
ා මනස්, 

ා ඒා හරගම කුඩකුාඒ,හකමිකා ඒැඒ,කු.ණෑගා 071-0927355 

මස්ථ ළි ජි මා හ  ා .ක් ගමාලි මහඋකප් 821/01,රත්මාඒැ ක,,ා බුරළුඒැඒ,කු.ණෑගා 077-3910395 

ආ්ය ඩි මො කාාංානා වනණරත්න බ/ මරාගාංස්ා 255/08,කුඹකහළුඒ ,ා ේ,්ා ගුඩ 071-5771400 

ා ේ මො මයි සි ා ශය ස  ාදරී ි,සූන්, 
ා මනස්, 

රත්මක්ැ්න බටු ඒත්්,හැාමඩ 071-4723580 

මො   මස්ථ මක ප මරණ ා මනස්, නැ/මරාගාංස්ා 12/02, ම ,ප ම ා ස්ඒන,හාළි කගම,කකමබඳ, 071-2925083 

ඩිම මයි මා නෝමා ප්රි,ාංගනි 
ා මනස්, 

කුඩාඒැඒ 18  ,රත්මක්ැ්න,ම,ගම,රත්නර්ර 077-1357447 

ටී ඒජිර වනණ මාක මහ්ා මළුත්ඹ, ඕා ගුඩපා,ා බෝ,ගා ්,කු.ණෑගා  -  

    

ආ්ය මො සී බණඩාර ම,ා සිාංහර්ර 208,ිම ඕ ළි 316, ්කා පු් 071-8319168 

ජී ජී මුණීමර ම,ා කාලිාංග ඇා 1198/01,ශය සා් මර්ර, උණගාාා ඒා හර 077-8857759 

ා ක් ග ජී ම් ස්ම්ා්ා මි, සිාංහරාිර්ර ට්රැක් ග 17, මාංක 09, ඕනෑගම 072-6433430 
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මො ජී ආන්,ඒාංශය ස මි, පලුගස්ථදමන දකුණ 25, පලුගස්ථදමන, ා පුා ළු්න.ඒ 071-8158038 

ා ක් ග ඩී ආ්ය සුනික කා් ම මි, මැදමළුඒ 12/02, සුහදමාඒ්, පලුගස්ථදමන 072-6464539 

මො ජී වනණරත්න ම,ා දිවුාාන 91/ , පාස්ක මාඒ්, බැදිඒැඒ, 071-8126951 

මච් සී  ද ා ස්ුයිස්ා මි, ඒැා ේ්ැ්න 21, ඒැා ේ්ැ්න, ා පුා ළු්න.ඒ 071-1136259 

  ජී මස්ථ යූ බණ්ඩාර ම,ා ා ගුස් බැාංකු 21, කාලිාංගඇා, ා පුා ළු්න.ඒ 077-1850331 

ඩබ් මො සිසිර කුමාර ම,ා ස්ි,බාු ර්ර 
 03,මක් ගකර 800,ස්ි,බාු ර්ර, 
ා පුා ළු්න.ඒ 

077-0360560 

ා ක් ග ආ්ය ආ්ය ාක් ගමාලි මි, පලුගස්ථදමන 3 ඇා 342, ඒා කකා ඩ්, ා ස් ඒාගම 071-8052181 

ඩබ් මො සී ස්දා ්යකා රත්නා,ක මි, ගක්ඹරාඒ 39, සුදුා නළුොගම, ස්දයාර්ර, ගකාෑකා 072-5836341 

මස්ථ ජී පී ා ප්ර මකා් ම මි, දමන ගැමුණුර්ර 189/01, ා මුණර්ැ්න,ා පුා ළු්න.ඒ   

මො පී ආ්ය මකලිකා මි, පලුගස්ථදමන 1 ඇා 101, 1 ඇා,පලුගස්ථදමන 071-4791171 

මස්ථ ඩී ස්ථඒ්යණා්ා මි, ාක් ග  උ,න ඇුමකළි ක,, ා පුා ළු්න.ඒ 077-6111775 

ඩබ්   මස්ථ ස්රමආරච්චි මි, ා ස් ඒාගම 94, ිම ඕ ළි 400, ර්ාස්ථ මගම 071-8190010 

ඩි මො මධු ා දික.ක් ගකර ා මනස්, 202 ා මුණර්ැ්න 99, මලුත් ඒැඒ,ා පුා ළු්න.ඒ 078-2408329 

ටී ජි මයි ස්ොපත් දස්නා,ක මහ්ා 195 ඕනෑගම 506/343,ි,සින්ර්ර,බකමුණ 076-6935859 

ා ක් ග මො මො ස්දුක ද,ාරත්න මහ්ා 177 පලුගස්ථදමන උඩුබැමේඒැඒ,්කගොපා,ගාකා 071-7797267 

    

මක ා්දන ා පා ්යරා ම,ා 34 ා රු ඒැඒ 40/11, කිරාාඒා, හිවනරක් ගා ගුඩ 077-9377936 

ටී ආ්ය පී කුමාර ා පා ්යරා ම,ා 32 ගකහ, 56,රත්මා ක 077-2815454 

ඩබ් ස්කස්් ම,ා  56 මි්ා ්න්, 124,මි්ා ්න්, 071-6540176 

ා ක් ග පී ශය සා් ම කුමාර ම,ා 55 කටුකැලි,ාඒ 1 කණුඒ,දි,ා බදුම පාර, න්න්්ා ක 071-8892710 

මචි මො මක ි, මාක ම,ා 30 මහා ස්්ගම මහා ස්්ගම,සීන්න්,   

ඩී   මො   මස්ථ මා බ්සිාංහ මි, ා ගුස් බැාංකු 11, කුමාරගම,හිවනරක් ගා ගුඩ 071-3237161 

මස්ථ ා ක් ග කා් ම මි, 76 ආ්ය බී 01 මක ිම 02, හිවනරක් ගා ගුඩ 072-4070512 

මක මො මක කුමාන්හාමි මි, 74 හිවනරක් ගා ගුඩ 212,මක ිම 01, හිවනරක් ගා ගුඩ 071-8826634 

මො ඩී සුග්දාස් ම,ා 31 සිාංහගම හ්රැස්ථා කුටුඒ, ගකහ,   

ජී ඩී ජී මස්ථ ා ක් ග රත්නා,ක මි, ා ගුස් බැාංකු මකලිකා ා බ්කන්,,ා හ ් ,ා,, මි්ා ්න්,   

ඩබ් ජී මස්ථ කුමාන් මි, 69 හිවනරක කදවුර ා පා දස්,ස්ාමර්ර,හිවනරක් ගා ගුඩ 071-4180914 

පී ඩී ජී ඩී බණ්ඩාර ම,ා  66 බුබුා 70,හිවනරක් ගා ගුඩ   

ටී මො මස්ථ මස්ථ ා ක් ග බණ්ඩාර ම,ා 70 හ්මුණ ආ්ය ිම 05 , හිවනරක් ගා ගුඩ 077-4021161 

බී මො ස්ා ේා කෝ් බණ්ඩා 73 සින්ා ක් 05 කණුඒ,හිවනරක් ගදමන 071-4829271 

  ජී ස්ථඒ්යණපාලි මි, 71 හිවනරක සින්ා ක්,හිවනරක් ගා ගුඩ   

මච් මො පී කුමාන්හාමි මි, 58 බත්ගොපත්ුඒ ර්රාණ ා ශඒාා හ්දි,, හිවනරක් ගා ගුඩ   

ආ්ය පී ඩබ් ජී ි,සූන්, ම,ා 38 රිඇා 507, ා කු්ාාඒා පාර, හිවනරක් ගා ගුඩ 071-8143136 

මක ආ්ය ා ක් ග බණ්ඩාර ම,ා 29 ා මුරගස්ථඒැඒ උදාකා ගොමාන, ා මුරගස්ථඒැඒ, හඹරණ 071-8143219 

ඊ ජී මස්ථ බණ්ඩා ම,ා 72 කුමාරගම 25/01, කුමාරගම,හිවනරක් ගා ගුඩ 077-1671389 

ජී සුජීඒා මි, 35 පලුඒශදන 28 රණස්. ගොමාන,,යුදගනාඒ 071-3465209 

ආ්ය මයි බී මස්ථ ා ස්ා නස්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

59 මුඒ්පැාැස්ථස් රිඇා,මි්ා ්න්,   

ජී මාානී මි, 67 උකපත්ඒැඒ 03, කාාංන්,,උකපත් ඒැඒ,හිවනරක් ගා ගුඩ   

මච් ම  මස්ථ කුමුදු කුමාන් ා මනස්, උකකටුා පු් 
මලුකැ ක, ඒත්්,නරඒැකළි  දකුණ,හක් ගමන, 
මා්ර 

071-9753909 
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ා ේ මස්ථ ා ක් ග ම් ි,ඒ්යධ්න මි, මක් ගකර 70 27/ ,ළි කදූඒ,හබරාදූඒ,ගාකා 076-8419578 

    

බී බී ඩී ි,ඒ්යධ්න ම,ා 41 මවා බෝර්ර 85/01 ිාපද,, න්න්්ා ක 072-4613508 

ඩබ්   මක ජී ස්රමආරච්චි මි, 39 ර්රාණගම රණස්. ගොමාන,, දි,ා බදුම 071-8067671 

මච් මො මස්ථ ම් හි කනා,ක මි, 46   ්ඹාඒැඒ ,ා, 14,්ඹාඒැඒ, ා පුා ළු්න.ඒ   

බී ආ්ය මයි මැණිා ක් ග මි, 44 ීමරගම 340, ,ා, 05, ි,් මර්ර   

ඩී ා ක් ග ජී උප මස්ථස් ම,ා 40 ිනපද, 239,උණගාාා ඒා හර 071-4137798 

මො ටී මැදඒත්් මි, ා ගුස් බැාංකු 138, ,ා, 04, න්න්්ා ක   

ජී මච්   ස්ම්් ම,ා 49 නාග ා පුකුණ 
184, ා කු්ාාඒා පාර, ස්ුටු ගම, 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

072-4624493 

මච් මො ා ක් ග ා හ රත් මි, 48 ි,් මර්ර 43, ,ා, 03, න්න්්ා ක   

ඩබ් ජී මස්ථ රත්නා,ක ම,ා 42 ස්ි,රාිඒැඒ   077-4986712 

ඩී පී මයි ා ක් ග ම් මමරසිාංහ ම,ා 
51 උණගාා ා ඒා හර 
බ හිර 

මහා ස්්ර්ර, ,ා, 04, න්න්්ා ක 072-8695584 

මච් මො ා හ රත් මි, 47 ා ච් ම,න්න්ගම ප්ස්ා මස්ා, දැහැමිගම, ි,් මර්ර 072-8005581 

ළි ආ්ය බුශධි පැාඒත්් මහ්ා 
                                           
-    

45/55,මුඒගම,රත්නර්ර 071-3571864 

මො ම් ම් ීමරා ස් න 
                                           
-    

නාරොඒා පාර,හර්ගහ ා ගදර,මාේඒ 071-0566732 

    

මො   මුදලිා ව ම,ා ගා ව,ා, න්න්්ා ක පාර, බකමූණ 071-7227479 

ඩබ් මො ආ්ය ඩී මස්ථ මා බ්ා කෝ් 
ම,ා 

ා කෝමේ ළි ක, දකුණ 34, ්.ණ ා ගුස්පා, බකමුණ 072-4256708 

මච් මො ස්රමරත්න බණ්ඩා ම,ා ාහකු කඒැඒ 161, කටුකැලි,ාඒ,දි,ා බදුම 072-4277960 

      පී කුමාරසිාංහ ම,ා ස්.ිමම ම.්දතී,14, ා කෝමේ ළි ක, 071-8099519 

ඊ මො හන්ස්ථා්ද්ර ම,ා නිකළි ක, 19/52,ා කෝමේ ළි ක, 071-8186953 

ා ක් ග ජී සී ස්රමසිාංහ මි, ා ගුස් බැාංකු 12, මක ඩි  ඕ  බකමුණ 071-8077611 

මච් පී ා හ මසින් ම,ා ම්රගකාෑඒ 25, ආ්ය  මත්්නකඩඒා 071-2806740 

මච් ජී මච් සී ා හ රත් ම,ා  කින්හ, ම්රගකාෑඒ, බකමුණ 071-8322099 

  ජී ම් රූපසිාංහ ම,ා සි,ඹාාඒ 2/125, කුමාර ඇකා, හ.බැදිසි,ඹාාඒ 071-5215812 

ඩී මො සී මො දස්නා,ක මි, ා කෝමේ ළි ක, උුර 14/42, ා කෝමේ ළි ක,   

  ඩබ් සී ි,ා ස් න මි, ඇාහැර මිණිර්රගම,ම්රගකාෑඒ 071-4883205 

මයිරාාංගනී ස්්ානා ව මි, මත්්නකඩඒා බ හිර 30/12, මත්්නකඩඒා   

යූ පී ජී ක.ණාරත්න ම,ා කහ ළි ක, 29/2, මත්්නකඩඒා 072-4848465 

ඩී ජී ආ්ය පී ධ්ොමි උපා ස් න මි, දමන,ා, 23, ා ඒා කා ගදර, ාහා ා කු ස්, බකමුණ 071-4639875 

ා ක් ග ජී ම් න්දි රාි ම,ා මළුා ේ,ා, 502/274, ගකමුකා,බකමුණ   

මක   සී නිා් ම මි, රදස්ා ගඹ, 29 ආ්ය  මත්්නකඩඒා 072-4271094 

මච් මො ා ක් ග බණ්ඩාර ම,ා කුමාරඇකා ගම ඇා, ම්රගකාෑඒ 071-8077613 

ම්ය මො ම් මධු ාණි රත්නා,ක ස්ෑගා කු.දුමකලි,,දිවා දණි,,මැකසින්ර්ර 072-4566970 

ඩි මො ආ්ය ඩි ඊ ා ක් ග බ්ඩාරනා,ක ා ස්ෝමි,ක 231සී,ඒාස්ථ ඒැඒ,ගා කා ඒා 071-1658298 

ීම සි  ක කුමුදු කුමාන් ාකින්ඒැඒ 34/1,ළිදිස්කා,මාගකා,ා හොමා්ගම 071-2974918 

ඩි ඩි මච් බී දිස්ානා,ක දි,ා බදුම 
හ්දිා ඒද නිඒස්,2 බී 
ගොමාන,,කූන්ගස්ථඒැඒ,මප්පාඒා 

071-9430679 
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ඩි මක ද,ා් මත්්නකඩඒා උුර මලි, දිවුක ඒැඒ,මප්පාඒා 071-9469131 

ිම ඩබ් ළි මො ස්ා ේරත්න ා මනස්, බකමූණ 102/71,ිනඋදානගම, ානාමළුඒ 071-2953829 

    

ඩබ් ඒ්ද්රා ි,සිාංහ මි, ා ගුස් බැාංකු 39, බී ඕ ළි 317, ්කා පු් 072-8869795 

පී ජී මො ඩී ා ්්නා කෝ් ම,ා ්කා පු් 201, ිම ඕ ළි 317, ්කා පු් 071-8378558 

මො ඩබ් සී ා්ද්රා්ා මි, කෑගලුගම ිම ඕ ළි 317, ්ඹාා පාර, ර්ාස්ථ මගම 071-8378558 

ා ක් ග ඩබ් ා්ද්ර මාක ම,ා ීමරර්ර 140,ීමරර්ර,්ඹාා 071-6365879 

ම් පී සී ා ක් ග  දිස්ානා,ක ම,ා ා දබරැකා 77, බී ඕ ළි 317, ්කා පු් 077-9347351 

මො ඊ මො පලීක ම,ා සුාංගාස්ා 08, පරණගම,සුාංගාස්ා 072-9962358 

ා ක් ග ඥාණසින් කළුආරච්චි ම,ා ා ස්ෝමර්ර 398, ා ස්ෝමර්ර,ර්ාස්ථ මගම 072-6159164 

ඩී ම් ා ක් ග ලීාාරත්න ම,ා ාාංකාර්ර 102/02, ාාංකාර්ර,්කා පු් 071-6473010 

ඩී ඩබ් මස්ථ ස්රමරත්න බණ්ඩාර 
ම,ා 

ම ,ර්ර 01, ම ,ර්ර,ර්ාස්ථ මගම 072-5572019 

ම් ඊ ා ාබ්ා බ් ම,ා ්ඹාා  බී ඕ ළි 314, 87, මකහිාාකර්ර,්ඹාා 071-6076785 

පී ඩි මස්ථ කුමාන් ර්ාස්ථ මගම 28, 1 ඇා පාර, කුමාර ා පුකුණ, ා පු/න.ඒ 077-6523871 

ිම   ා ක් ග හස්ාංගනී බාාසුන්, 
ා මනස්, 

                                           
-    

සි 88,මක ිම 09,කවුඩුකා 072-4714746 

ජි මො ම් මධුඒ් ම න්රාකඩුඒ 
                                           
-    

ඊ 15/01,ස්ාංසු්ගම,කවුඩුකා 077-6596283 

ඩිම   දිකහානි ඒ්යණසිාංහ 
                                           
-    

18/07, ඕනෑගම,ා පුා ළු්න.ඒ 071-5764560 

    

ඩී මො ටී ා්දික දිස්ානා,ක ම,ා 120 ඒඩිගඒැඒ ිමා ස්ෝඋ,න,දි,ා ස්්ර්ර 077-2420055 

පී ා ක් ග මස්ථ ඩබ් කුමාර ම,ා 113-ිමා ස්ෝබණ්ඩාර 17, ිනඋදාන ගොමාන,,යුදගනාඒ 072-6431366 

මස්ථ ඒයි ඩී පාලි් ා ස්නරත් ම,ා 88 දි,ා ස්්ර්ර 143,,ා, 12,මහමඹගස්ථඒැඒ,මැදින්න්න්, 071-4472093 

  ම් ර් ථප කුමාර ම,ා 89-ිමා ස්ෝඋ,න 1635,,ා, 08,මහ්ාා ා කුාඒැඒ 072-3710531 

  මො නිශය සථශය සාංක ම,ා 118-කුසුොා පුකුණ 458, දිවුා්කඩඒා,මැදින්න්න්, 077-9320588 

ආ්ය ආ්ය ම් රත්නා,ක ම,ා 112-මළුත්ඒැඒ වන.ා ගුඩැකා,මහ්ාාා කුාඒැඒ,මැදින්න්න්, 077-9330725 

ඩී මො ඩිාංන්න් බණ්ඩා ම,ා 109-ාහාගම 1562,,ා, 08, මහ්ාාා කුාඒැඒ,මැදින්න්න්, 072-3710768 

ඩී   ඩී ා ක් ග  ස්ා ේසු්දර මි, ා ගුස්බැාංකු 556  ,මහරත්මා ක පාර, දිවුා්කඩඒා 072-3984612 

බී ජී ජී සුනික ම,ා 81-යුධ්ගනාඒ 143,,ා, 13,මහමඹගස්ථඒැඒ,මැදින්න්න්, 072-9678166 

ා ක් ග ජී ටී ර් ථප කුමාර ම,ා 110-දොා ස්ෝර්ර ි,් ම නිඒස්,ස්ි,ර්ර,මැදින්න්න්, 072-8775080 

ආ්ය     ගැමුණු කුමාර ම,ා 84- දිවුා්කඩඒා 381,කුසුො ා පුකුණ,දිවුා්කඩඒා 077-5142138 

බී   මස්ථ ි,රත්න ම,ා 96-දිවගකර්ර පා නි ස් නිා නිඒස්,නඒනගර,,මැදින්න්න්, 071-1294597 

ා ේ   ධ්්යමප්රි, රත්නා,ක ම,ා 122- පකලි, ා ගුඩැකා 
150/01,,ා, 
07,ිමා ස්ෝබණ්ඩාරගම,මැදින්න්න්, 

071-9172912 

ා ක් ග ඩබ් මස්ථ උද, කුමාර ම,ා 91- කවුඩුගම 64/01,පැකුොර්ර,මැදින්න්න්, 072-4856658 

පී ජී මස්ථ ස්ා ේසිාංහ ම,ා 94-මා ඹ්ර්රගම 568,දා්ය පාර,මැදින්න්න්, 071-8158003 

ඩබ්   කුාා ස් කර ම,ා 106-ා ස්නරත්ර්ර බ  03 හ්දි,,මැදින්න්න්, 071-4869437 

ඩබ් ා ක් ග ජී ද,ා මැණිා ක් ග මි, 85-පැරකුොර්ර පාමු ළි,ඒර,මැදින්න්න්, 077-0695837 

ඩබ් මො   ීමරා ස් කර මි, 100-ිමා ස්ෝබණ්ඩාරගම 11, ිනඋදාන ගොමාන,,යුදගනාඒ 072-8941624 

මො ඩී ටී පශමකා් ම මි, 90-කහිමලි,ාඒ 416,කහිමලි,ාඒ,දි,ා ස්්ර්ර,මැදින්න්න්, 072-9443587 
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ආ්ය මො  මාකරත්න ම,ා 87- මැදින්න්න්, 
ම.ණා ා ාෝක 
ස්ථා  ෝස්ථ,ජි ළි මස්ථ හ්දි,,මැදින්න්න්, 

නැ් 

මච් මක   න්දා ස් න ම,ා 83-ස්හාරගම 637,ස්හාරගම,දිවුා්කඩඒා 072-9443578 

මච් පී ස්ා ේසින් ම,ා 108-ස්ි,ර්ර 372,ිමා ස්ෝඋ,න,දි,ා ස්්ර්ර,මැදින්න්න්, 072-2965344 

ඩි මො ළි ඩි ි,ඒ්යධ්න   ා නක මාඒ්,සිකඒා පාර හ්දි,,හිවනරක් ගා ගුඩ 071-9352130 

ා ක් ග යු නදිකා දික.ක් ගකර   170, ා ස්නරත්ර්ර,මඹගස්ථඒැඒ 071-3816229 

    

    

පී ජී ඩී බණ්ඩාර ම,ා 97-ා ඒඩිකච්චි, 32, ,ා,01, මස්ථස්ර්ර,මැදින්න්න්, 072-3710508 

ඩී පී මස්ථ පී වනණසිාංහ මි, 98-ඇ ඹහ, 950,ිමා ස්ෝබණ්ඩාරගම,මැදින්න්න්, 072-4859898 

ඩබ් ා ක් ග බී පී මකකා් ම මි, 116- මස්ථස්මමුණු 32,ිනඋදාන ගොමාන,,යුදගනාඒ 072-9443587 

ඩබ් ජී ගාමිණී ම,ා 107-කුමුදුර්ර 1939,,ා, 07,ස්ි,ර්ර,මැදින්න්න්, 071-8289877 

මච් ඩී සී නීක නිශය සා්් ම,ා 103-මඹගස්ථඒැඒ 05,පා ්ුක් ගඒැඒ,මීය ගස්ථඒැඒ,මැදින්න්න්, 071-5219819 

මචි මක ා්ද්රාාක ම,ා 104-මකමුුගම 327,1 ළි,ඒර,මැදින්න්න්, 072-3710590 

පී ඩී ා ක් ග ධ්්යමා ස් න ම,ා 111-්ාාා කුළඒැඒ 05 කණුඒ,මීය ගස්ථඒැඒ,මැදින්න්න්, 077-3959054 

මො   ඩී මුණසිාංහ ම,ා  123-මක් ගබා්යර්ර 722, ඩීපා ඇා,මැදින්න්න්, 071-1276852 

පී ඊ   ජී ා ක් ග ර් ථපකුමාර ම,ා 101-නාගරර්ර 99,,ා,12,මඹගස්ථඒැඒ,මැදින්න්න්, 071-7227665 

පී ආ්ය ා ප්ර මරත්න ම,ා 121-මීය ගස්ථඒැඒ 316,,ා, 09,මහමඹගස්ථඒැඒ,මැදින්න්න්,   

   රසිකා දම,් ම 
                                           
-    

29, ද්යශය සනර්ර, නඒනගර,,මැදින්න්න්, 072-933075 

    

මො පී මස්ථ උද,සින් ම,ා පටුනගම 356,ස්්රයිස්ථ ගාඩ්්ස්ථ,හිඟුරක් ගා ගුඩ 077-9785161 

පී ා ක් ග සී ආන්,රත්න මැණිා ක් ග මි, ප්ස්කා ගුඩැකා 41/1 ා ,ෝධ් ඇා හිඟුරක් ගා ගුඩ   

මො ජී මස්ථ කුමාර ම,ා බුශධ්,ා, 265,කින්මැ ක, ගකමමුණ 077-1670784 

මච් මො මස්ථ කුමාර ම,ා , ක,කප්ාන 74,, මක බී 9, කවුඩුකා    

ා ක් ග ජී ි,රත්න ම,ා ගකමමුණ 53,පකස්කා ගුඩැකා,මැදින්න්න්,    

මච් ආ්ය ා ප්ර මරත්න ම,ා රාංා කුත්ගම පකස්ා පාර,කින්මැ ක,,ගකමමුණ  077-2763375 

ා ේ   ආ්ය ි,සිාංහ මැණිා ක් ග මි, හිවනරක් ගදමන ආ්ය බී 7,5 කණුඒ,හිඟුරක් ගා ගුඩ   

ජී   බ්දුා ි,.ඒ් ම,ා ා ඒා හරගා ආ්ය බී 5, ා ,ෝධ් ඇා,හිඟුරක් ගා ගුඩ 722944039 

ා ක් ග මො ා ක් ග බණ්ඩාර මැණිා ක් ග 
මි, 

ා ගුස් බැාංකු ි,ිමම,සුාංගාස්ා 726159588 

ඩී මො මස්ථ කුමාර ම,ා ස්ාංසු්ගම 362-2 මුණිසින්ගම,ගකමමුණ 072-8082296 

ඩබ් පී මස්ථ ස්ා ේසිාංහ ම,ා මුණසින්ගම 469,බුශධ්,ා,,ගකමමුණ 072-2538660 

මච් ජි බණ්ඩාර මැණිා ක් ග ා ගුස් බැාංකු 67, ස්්සු්ගම, කවුඩුකා   

    

ා ක් ග මො   පී මමරා ස් කර මි, ා ගුස් බැාංකු 224. මිකාාන,දිරාාගා 077-3896287 

මස්ථ න්දිීමර ම,ා ,ක් ගකුා ්ය 198,ළිහි කඒැඒ,නුඒරගා 072-5508500 

ඊ ජී ා පුඩිමැණිා ක් ග මි, කළුකැා ක 251,කළුකැා ක 072-5469149 

ආ්ය බී ජී මස්ථ රාිපක් ග  ම,ා මීය ඒත්ර්ර 05,මහඒැලි නිඒාස්,නඒගහඇා,නුඒරගා 072-4614121 

ඩී මො මන්,රත්න ම,ා  නුඒරගා රත්මක කණ්ඩි,,සින්ර්ර 072-4257038 

ආ්ය මො ස්රත් ම,ා දමා ්ඒැඒ 231,පහා ,ක් ගකුා ්ය  නුඒරගා 072-4064336 

ආ්ය ජී මක රාිපක් ග  ම,ා පකා කගම 264,නිකඒ්ා්ද,ා දහිමත්්කණ්ඩි, 072-3665407 
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මස්ථ මච් ආ්ය  මලිණි මනුරාධ්ා මි, සින්ර්ර 91, දමා ්ා ඒා, ා දහිමත්්කණ්ඩි, 078-8039665 

 ක   ආ්ය ළි ස්මාා ස් න ා මනස්, මුදු්ගම 
  17, ිමොා පුකුණ, 
කාශය සයපර්ර,ා පුා ළු්න.ඒ 

071-9770304 

  ජි මස්ථ ජි ි, මාක මි, බතනාගා 156,නඒමිකාාන, දිරාාගා 077-4325544 

    

ඩී මො හී්බණ්ඩා ම,ා 271-මලි්ද 237,මලි්ද,ා ස්ඒනළි ක, 071-6250063 

ආ්ය   මස්ථ ඩී ආ්ය කුමාන් ි,සූන්, 
මි, 

273- ා බුරඒැඒ මාංක 03,පළමුපටුමඟ,උඩා ඒා,නඒනගර, 071-1831919 

ා ක් ග මා හ ්ද්රරාිා ම,ා 263-කරා පුා 168,මුුගා,ා ස්ඒනළි ක, 078-3559018 

මො මස්ථ මො ්ාජුදී් ම,ා 264-මුුගා 216,කටුඒ්ස්ා,ා ස් නර්ර 077-6740718 

ම් ඩබ් ස්ම්් ම,ා  276-.ු ණු ා ක් 293,සුසින්ගම,ා ස්ඒනළි ක, 075-9101234 

ඩබ් මො පත්මා මැණිා ක් ග ඒනසිාංහ 
මි, 

ා ගුස් බැාංකු 300,සූන්,ඒැඒ,සිාංහර්ර,ඒැලික්ද 072-4869859 

  මච් ආදමි ා ාිමා බ් ම,ා 267-කටුඒ්ස්ා 306,කටුඒ්ස්ා,නඒා ස් නර්ර 078-4554206 

ඩබ් ඩබ් මො ඒස්්් ර් ථපකුමාර 
ම,ා 

274-මැණික් ගා ඒා 124,මැණික් ගා ඒා,ා ස්ඒනළි ක, 072-4614496 

ම් ඩබ් ටී ස්ම් නානා,ක් ගකාර 
ම,ා 

262- මහඒැඒ 291,න්ණිදමන,ා නළුො  ්ඒැඒ 075-9101188 

ා ේ මො බී ජී ආන්ද ි,සිාංහ ම,ා 258-න්දී ා පුකුණ 122,ා නළුොඒැඒ,න්දී ා පුකුණ 072-4702515 

ජී ආ්ය ම්  ප්රි,ාංගනී බණ්ඩාර මි, 281-කඩඒත්මඩුඒ 396,නඒ මැණික් ගා ඒා,මා ස් ාර්ර 078-5744874 

පී ඩබ් ජී මස්ථ ාාංද්රානි මි, 282 මහි්දාගම 157,මහි්දාගම,මා ස් ාර්ර 072-9571655 

ා ක් ග ජී  ා ස්ෝමරත්න ම,ා 287-මළුත්ඒැඒ 268,සුසින්ගම,ා ස්ඒනළි ක, 072-2762139 

  මක   ාතීෆථ ම,ා 283- ක්දකඩුඒ බී ඕ පී 649,මාංක 50,ා නළුොප්ය සුාංගාස්ා 072-3995133 

මස්ථ සුමනා ස් කර මි, 261-ා ස්ඒන ළි ක, 73,මකස්ා,නඒා ස් නර්ර  072-8941713 

ා ක් ග මච් මස්ථ මො ආන්,රත්න මහ්ා 286-නැ සිාංහර්ර 
29,නිශය සථශය සාංකමකා, 
ා්දනා පුකුණ,උණගාාා ඒා හර 

071-2884413 

ආ්ය මො ම් මස්ථ ධ්්යමසින් මහ්ා 286-බ සිාංහර්ර 
13, ගන්ා ගුකා,පරාරම ස්මුද්ර,, 
ා පු/න.ඒ 

071-5906125 

මච් ළි මස්ථ මක ා ස් නාරත්න 287- මලුත්ඒැඒ 101,න්දී ා පුකුණ,ා නළුො ඒැඒ,ා පු/න.ඒ, 071-0818322 

මස්ථ   මස්ථ මො වනණ මාක මහ්ා 282-බ මහි්දාගම 152/1, ස්ි,බාු ර්ර, ා පුා ළු්න.ඒ 075-0662831 

  ඩබ් මස්ථ ා ක් ග  මාකරත්න මහ්ා 284-කුඩා ා පුකුණ 1039,උණගාා ා ඒා හර, ා පුා ළු්න.ඒ 
                           
-    

ඩි ඩි මො දිස්ානා,ක 285- මුුඒැකා 125/01, ිම ඕ ළි 316,ාාංකාර්ර 
                           
-    

මච්     මස්ථ කුමාර 279-මවනකා පුකුණ 505,23 කණුඒ,ි,් මර්ර 
                           
-    
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ඇමුණුෙ 07 

ප්රාෙ ආොරදේේල, පානීය ජලය සෙ දේේකරි ළධෂ්පාදන පැය 6 ක් ඇතුල  ලබාදීෙ 
සඳො ෙදුනා ගත් ආය නවල සම්බන්ීකකරණ නාොවලිය 

 
 ෙන්කඩුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

ා හෝ ාා ේ නම ලිළින, ප්රමාණ, දුරකාන මාංක, 

ම්යස්් ා බ්කන්, ස්මුද්රාගම,බැදිඒැඒ 1000  765663302 

ා දස්මිණි ා බ්ක්යස්ථ මාහ, 1000  772133804 

ස්ොපත් ස්ථා  ෝරස්ථ කඩඒාඒැඒ 
1000 

272225063  

සිුමිණ ස්ථා  ෝ්යස්ථ කඩඒාඒැඒ 
1000 

275672257  

ස්ොපත් ස්ථා  ෝරස්ථ කඩඒාඒැඒ 
1000 

272225063  

සිුමිණ ස්ථා  ෝ්යස්ථ කඩඒාඒැඒ 
1000 

275672257  

ින්ා ා බ්කන්, 2 ඇළ,ා පුා ළු්න.ඒ 250   

මනුරසින් ා බ්කන්, 2 ඇළ,ා පුා ළු්න.ඒ 150   

මයිා රඩ් 228   ,ා පුත්වනක ා පා දස් 150 272055205  

මයිා රඩ් 228   ,ා පුත්වනක ා පා දස් 60 272055205  

හාංස් ම් ්යප්රයිස්ස්ථ 50/2 පටුමග 1000 272223723 774419168 

ාානිකා ා බ්ක් ග හවුස්ථ ා පුා ළු්න.ඒ 250 272225669 779798243 

ස්්රයිස්ථ ා පුා ළු්න.ඒ 1300  718499555 

ි,සින් ා බ්ක් ග හවුස්ථ ා පුා ළු්න.ඒ පා් 1500  775548997 

සිත්මි ා හුා  ක 
36/2,පළුගස්ථදමන,ා පුා ළු්න

.ඒ 
පා්යස්ක 300   

ීමරසිාංහ ා බ්කන්, 2 ඇා,පළුගස්ථදමන 
පා් 300, බනිස්ථ 
200 

  

ා්දික ා බ්කන්, පළුගස්ථදමන 200 272224284  

ස්ා ේකා ා රස්ථටුර්මේ 28 කනුඒ, ා පු/ න.ඒ 200  779054189 

ම්ෆාස්ථ ා හුා  ක ගකාෑකා 1500   

ස්ාරා කෑම ශය සාාාඒ මුස්ථලිො ා කdානි, 1000   

මd්ය.ජි  ගාමිනි මාංක 26,කදු.ා ඒා 200  716129016 

ම්ෆාස්ථ ා හුා  ක මඩකාර් පාර,ගකාෑකා 400 - 500  766880008 

ම්ෆාස්ථ ා හුා  ක මඩකාර් පාර,ගකාෑකා 400 - 500  766880008 

ම්ෆාස්ථ ා හුා  ක මඩකාර් පාර,ගකාෑකා 400 - 500  766880008 

ර්දු්ය ජුොමා පකලි, ර්දු්ය, කාලිාංඇා පා්යස්ක 500 275612260  

ඇ් 124/3 ර්දු්ය ා බෝ්ක 500   
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දිඹුලාගල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
දේෙෝගලදේේ නෙ ලිියනය ප්රොණය දුරකාන අමකය 

බුාත්සිාංහා ා හෝ ා, මඩකාර් පාර හ්දි, 1500 274907842 710326067 

වනණර මන ා හෝ ා, මඩකාර් පාර හ්දි, 200  770804573 

නදීකා ා හෝ ා, මඩකාර් පාර හ්දි, 1000  772652792 

ාක් ගස්. ා බ්ක් ග හවුස්ථ 231 , මනොළි ක, 500, 600  719722720 

ා ශස්කා ස්ථා  ෝ්යස්ථ මඩකාර් පාර හ්දි, 1000 272051190  

මමරා ා ඒළ| ස්ාා 1, දකකන 20  774668013 

ා ඒළ|ස්ාා බී/20 දකකන 15   

ඒාස්නා ා හුා  ක දිරාාගා 1000   

දුකස්,ා ා හු ක 19. දිරාාගා 500   

සින්ක් ා හුා  ක දිරාාගා 200   

සින්ක් ා හුා  ක දිරාාගා 500   

ඒාස්නා ා හුා  ක දිරාාගා 500   

ශය සා්් ස්ථා  ෝ්යස්ථ දිරාාගා 500   

මා ප් කා ඩ් - දිඹ්ාාගා දිරාාගා 500   

ක්සින් ස්ථා  ෝ්යස්ථ දිරාාගා 500   

ස්ා ේරත්න 177, මිකාාන දිරාාගා 
පා් 50,         
බනිස්ථ 100 

 772490759 

ඇ් ඇකා කඒැඒ   786210528 

ඵස්ථ ඵච් ඵො  ා හ රත් බාංඩා කළුකැා ක   788091591 

ඵච්  ස්කස්් 11,ළිහිමේඒැා 100  728268274 

ි,මාලි ා බ්ක් ග හවුස්ථ නඒගහඇළ 200   

ද,ාසින් ා ඒළදස්ාා ,ා, 01, ළිරරත්්ෑම 100  727961501 

ඒාස්නා කා ඩ් ා බෝගස්ථ හ්දි,,ම.ගාංස්ා 400   

සුහක ා බ්කන්, ා බෝගස්ථ හ්දි,,ම.ගාංස්ා 500   

ස්දමාලි ා බක් ග හවුස්ථ ා බෝගස්ථ හ්දි,,ම.ගාංස්ා 100 272257034  

ප්ර,්් ා බ්කන්, බ හිර ළිරරත්්ෑඒ 500  722618595 

ස්ළුලි ා බ්කන්, 184,ර්බුදුගම දොමි්් 103   

ස්ා ේ ා ඒළ| ස්ාා 02,ක්ා ශගම 50   

ස්ා ේ ා ඒළ| ස්ාා 02,ක්ා ශගම 50   

රාංග ා හෝ ා, මරාගාංස්ා 60  723974695 

ා ධ්ා ඒෝ් ා හෝ ා, නඒනගර,,මරගාාංස්ා 750  729839072 
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ි,රත්න ා බකන්, 
රිා ේ ා රෝහා ාදින්ීමම 
ම.ගාංස්ා 

පා් 200 - 
බනිස්ථ 600 

272223242  

ඩබ් මො ධ්්යමසින් 13,ා මත්සින්ගම,මරාගාංස්ා  500   

ජී මයි සුා ේ්ද්ර සුමිත් ාක් ගසින් 19/22,මරාගාංස්ා පා් 1000 726696203  

පී ජී වනනරත්න 123,මැදගම 200   

මච් මො ාස්්් බණ්ඩාර 265,මැදගම 200   

පී ම් ා ක් ග ම් ධ්නපාා 44,ා්ද්රපාා 200   

ජී බී ා්ද්රපාා 34,මැදගම 200   

  ීම ා මන්ක ප්රනා්දු 140,මැදගම 200   

ා ක් ග  ා කස්ථලි 106,මීය ඒ්ර්ර,සින්ර්ර 1000 275675302  

ආ්ය ළි     ා්ද්රසින් 114,මීය ඒ්ර්ර,සින්ර්ර 200  786215006 

පා් ා බ්කන්, 175,ර්ා කත්ගම,සින්ර්ර 100   

පකා කගම ා බ්කන්, පකා කගම,සින්ර්ර 100   

ා්ද්රා කුමාන්හාමි 143,ර්ා කත්ගම,සින්ර්ර 500   

නුඒ් ාමි්ද කුමාර ඵථ ඵ්/01,සින්ර්ර    

ශය සා්් ා බ්කන්, සින්ර්ර    

 

 

 

 

 

 

ෙැදිරිගිරිය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
දේෙෝගලදේේ නෙ ලිියනය ප්රොණය දුරකාන අමකය 

නාමක ම.ණ  දිවුා්කඩඒා 1000     

ඇ් මාංක 128,යුධ්ගනාඒ 2000     

ඇ් මාංක 128,යුධ්ගනාඒ 3000     

ස්ා කේ දි,ා ස්්ර්ර 250 272054362   

ා හුා  ක ා කු්මා්යමේ දි,ා ස්්ර්ර 300 272056699 711911388 

ාමි්ද ා රා කෝඩ් බා්ය දි,ා ස්්ර්ර 200     

ා රෝහි් ා බ්කන්, දි,ා ස්්ර්ර 500     

ා හු ක ා කෝ්මා්යමේ දි,ා ස්්ර්ර     717117175 

ස්ාංහිද ආහාර  දි,ා ස්්ර්ර     711911370 

ි,ාත් ා බ්ක් ග හවුස්ථ දි,ා ස්්ර්ර       

ස්මනනිා ා ඒළදස්ා දි,ා ස්්ර්ර     726236153 
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රත්නීමර ා බ්කන්, 
35/1 ,ා, 06 
නඒනගර, 

1000 
(බනිස්ථ/පා්) 

  770274446 

ධ්නුින ා බ්කන්, ,ා, 06 නඒනගර, 
1000 
(බනිස්ථ/පා්) 

  771303781 

ස්ම් ා බ්කන්, 
මාංක 220,,ා, 4, 
නඒනගර, 

200   723710991 

මහි්ද ායිනීස්ථ 
,ා, 7, 
ිමා ස්ෝබණ්ඞාරගම 

500     

නදුනි ා බ්ක් ගහවුස්ථ ,ා,10 මඹගස්ථඒැඒ 
    බනිස්ථ 200  
පා් 100 

  726572129 

ස්මිපත් ා බ්ක් ග හවුස්ථ මලුත්ඒැඒ 50     

ස්මපත් ා බ්ක් ග  හවුස්ථ මලුත්ඒැඒ 200     

කලු්ර ා බ්කන්,  ිමා ස්ෝ බණ්ඩාර 
100 පා්, 
200බනිස්ථ 

  710433810 

ා පුශගලිකඒ කෑම පා්යස්ක 
ස්ප,ාදීම 

19, කුඩාගම 
මණ්ඩාන්න්, 

    272248714 

ා පුශගලිකඒ කෑම පා්යස්ක 
ස්ප,ාදීම 

48, කුඩාාම 
මණ්ඩාන්න්, 

    272056766 

සිකු. ා හෝ ා, දිවුා්කඩඒා 300   757358282 

ාොපා ා ඒළදස්ැා දිවුා්කඩඒා 500   756890613 

සිකු. ා හෝ ා, දිවුා්කඩඒා 500   757358282 

ඇ් 
128,ඒාන්මා්යග 
හ්දි,,යුධ්ගානඒ 

2000     

ඇ් 
128,ඒාන්මා්යග 
හ්දි,,යුධ්ගානඒ 

3000     

ා බ්ා ්ෝ  ා බ්කන්, 
ා බ්ා ්ෝ  
ා බ්කන්, 

500 කෑම පා්යස්ක   776565480 

ා බ්ා ්ු  ා බ්කන්, ා බ්ා ්ු  ා බ්කන්, 1500   776565480 

ා ක් ග මජිත් රණසිාංහ මීය  ගස්ථඒැඒ 200     

ාමික රත්නා,ක මීය  ගස්ථඒැඒ 200     
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ලමකාපුර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේේ නෙ ලිියනය ප්රොණය දුරකාන අමකය 

දාංගකා ා හෝ ා,  ර්ාස්ථ මගම 50   779623737 

ා හක ම ෆූඩිස්ථ  ර්ාස්ථ මගම 50   716130506 

ි,ාත් ා හෝ ා,  ර්ාස්ථ මගම 50   716182596 

දාංගකා ා බ්කන්, ර්ාස්ථ මගම 100   779623737 

ස්ථ ා්ය ා බ්කන්, ි,ර්ර සුාංගාස්ා 200   755910510 

ාක් ග ා බුජු් හා ම ,ර්ර ර්ාස්ථ මගම 1000   702296865 

 

 

 

 

වැලිකන්ද ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
දේෙෝගලදේේ නෙ ලිියනය ප්රොණය දුරකාන අමකය 

ඵථ ඩි  සී්ා 12, න්දි ා පුකුන     767263556 

න්දි ිා ඒ,ාප්ර තීක  න්දි ා පුකුන     767263556 

සුනි්ා ා හෝ ා, 
මඩකාර් 
පාර,මහඒැඒ 

250   772275863 

නැගනහිර මහඒැඒ ිා ම, ිා 
කමිමේටු 

මහඒැඒ 500   772028118 

පකලි ා බ්කන්,  283, ා ස් නර්ර      783566011 

යු ඵක  කාලිදී් 263, කටුඒ්ස්ා 
පා් 50 , බනිස්ථ 
100 

  783848606 

ඵථ ඵො  ප්ර,්් 
114,  මැණික් ගඒැා 

ා ස්ඒනළි ක, 
පා් 200, බනීස්ථ 
500 

  711724745 

ාක් ගසින් ා බ්ක් ග හවුස්ථ ඒැලික් ගනද 1000   775884003 

මමක සිකඒා (මකකි ා බ්ක්යස්ථ) මවනකා පුකුණ 1000   775844691 

 

 

 

 

ටුගුරක්දේගොඩ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
දේෙෝගලදේේ නෙ ලිියනය ප්රොණය දුරකාන අමකය 

ිා ා පරණ ස්ථාාන 
ශ්රී ආා ාෝකාරාම,, ා රු ඒැඒ ලී ්ය 2000   728338006 

    ි,සිාංහ,ා රු ඒැඒ ලී ්ය 2000   776827220 

ිා ා පරණ ස්ථාාන  පලුඒශදන ලී ්ය 2000   766556780 

ටුඒ්ය ා් න්න්්ා ක 500   781098565 

මයි මො දිස්ානා,ක න්න්්ා ක 250     
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ා පුක මු බත් කා ඩ් ,ා, 12 ා පා දස් 500   724613370 

ා පුක මු බත් කා ඩ් 22, ි,් මර්ර ලී ්ය 50     

මනුරසින් ස්ථා  ෝ්යස්ථ 22, ි,් මර්ර ලී ්ය 100     

හස්ථර් ෆාමසි 22, ි,් මර්ර ලී ්ය 100     

ප්රස්්න ා ක් ග න්් 
උණගාාා ඒා හර 
නැා ගනහිර 

500   719541810 

සිසිා කැ ා ෆ  
ා පුා ළු්න.ඒ පාර, 
මි්ා ්න්, 

කෑම පා්යස්ක 500 
027-
2246037 

  

ා  හා් ා බ්ක් ග හවුස්ථ 
ා පුා ළු්න.ඒ පාර, 
මි්ා ්න්, 

700   
077-
6745969 

මශදුම හාඩ්ා ඒ,ා්ය 
ා පුා ළු්න.ඒ පාර, 
මි්ා ්න්, 

1000   
077-
7199065 

ා  හා් ා බ්ක් ග හවුස්ථ 
ා පුා ළු්න.ඒ පාර, 
මි්ා ්න්, 

700   
077-
6745969 

ිා මක ිා ස්ොපාදන හා 
ිාාප්රඒාහන මණ්ඩා, 

ිා ස්ොපාදන රම,, 
මි්ා ්න්, 

1000 
027-
2245039 

077-
7160507 

ස්ා ේ ා හුා  ක , ක,කප්ාන 100   716494015 

ආන්,ඒ්යධ්න , ක,කප්ාන ලී ්ය 1000   716494015 

මධුර ා බ්ක් ග හවුස්ථ ළිාංපාර, කවුඩුකා 250   
071-
6317463 

මධුර ා බ්ක් ග හවුස්ථ ළිාංපාර, කවුඩුකා 250   
071-
6317463 

ිගත් ස්ථා  ෝ්යස්ථ ළිාංපාර, කවුඩුකා 100 
027-
2055040 

072-
4856599 

ා ස්නරත් ස්ථා  ෝ්යස්ථ ළිාංපාර, කවුඩුකා 100 
027-
2055030 

  

සුපැ්ස්ා 
ා නක මාඒ්, මක් ගකර 70, 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

ලී ්ය 1000    
071-
8464951 

ා මුරඒක ා හෝ ා, ා කලි් ීමදි,,හිවනරක් ගා ගුඩ 300 
027-
2245451 

077-
2322888 

ා මුරඒක ා හෝ ා, ා කලි් ීමදි,,හිවනරක් ගා ගුඩ 800 
027-
2245451 

077-
2322888 

ා මුරඒක ා හෝ ා, ා කලි් ීමදි,,හිවනරක් ගා ගුඩ 2000 
027-
2245451 

077-
2322888 

මනු ථක ා බ්කන්, RB 4, හ්මුණ,හිවනරක් ගා ගුඩ 
         පා් - 250           
බනිස්ථ - 250 

  
078-
4730888 

ර්ි් ා ක් ග න්් ස්්යස්ස්ථ 
ස් ා ්ු ස් හාංදි,,හිවනරක් ගගා 
පාර,හිවනරක් ගා ගුඩ 

1000 
027-
2246134 

072-
5238547 

නුඒර ා හෝ ා, හිවනරක් ගා ගුඩ 500   779592900 

ා රෝ,ක පා්යක් ග ා හෝ ා, හිවනරක් ගා ගුඩ 500   777777077 

ා මුරඒක ා හෝ ා, හිවනරක් ගා ගුඩ 200   772041191 

ි,සිාංහ ා බ්ක් ග හවුස්ථ හිවනරක් ගා ගුඩ 200   778055720 

 මාක් ග ා බ්ක් ග හවුස්ථ හිවනරක් ගා ගුඩ 250   725414721 
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ා රෝ,ක ා බ්ක් ග හවුස්ථ හිවනරක් ගා ගුඩ 300     

නුඒර ා හෝ ා, හිවනරක් ගා ගුඩ 1000   779592900 

හිවනරක් ගා ගුඩ ්ානා,ම හිවනරක් ගා ගුඩ 50 
027-
2246904 

  

ා ගෝකඩ් ෆථාඒ්ය ා හුා  ක වනඒ් ා ්ුටුා පුළ පාර 50 
071-
84585258 

  

මදාරා ා රස්ථටුර්මේ ගොඋදාඒ 50     

ෆැමිලි පා්යක් ග ගොඋදාඒ 50     

ගමා ව ා බ්කන්, වනඒ් ා ්ුටුා පුළ පාර පා් 50     

ABC පානී, ිා, 31,ගොඋදාඒ ා බෝ්ක 50     

ඩබ්  සුසික ස්ම් මජිත් 
ගොඋදාරවුො 
පාර,හිවනරක් ගා ගුඩ 

පා් 200   
077 - 
9791972 

ස්රත් මඩ්ම්  
ගොඋදාරවුො 
පාර,හිවනරක් ගා ගුඩ 

පා් 100     

ාලි්ා කුාුාංග 
cs - 463,ා රෝහා 
හ්දි,,ස්ාමර්ර,හිවනරක් ගා ගුඩ 

පා්යස්ක 500ක් ග 
පමණ 

- 
071-
2840603 

ි,් ම ා බ්ක් ගහවුස්ථ 
ි,් ම ා බ්ක් ගහවුස්ථ, ා රෝහා 
හ්දි,, හිවනරක් ගා ගුඩ 

ා බ්කන් නි ථපාදන 
1000ක් ග පමණ 

    

 

 

 

ඇළෙැර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
දේෙෝගලදේේ නෙ ලිියනය ප්රොණය දුරකාන අමකය 

කා් ම ගාලුා ව කින්හ, , ම්රගකාෑ, 300 663661480   

්ා.ක ා හෝ ා, කින්හ, , ම්රගකාෑ,       

උදාර නි ථපාදන කින්හ, , ම්රගකාෑ, 1000     

ස්දකිරන ා බ්කන්, කින්හ, , ම්රගකාෑ, 500   725511551 

ාක් ගසින් ා බ්කන්, කින්හ, , ම්රගකාෑ, 1000   724927905 

ප්රි,්් ස්ථා  ෝ්යස්ථ කින්හ, , ම්රගකාෑ, 200 663061239   

ා ප්ර මරත්න ා ඒළදස්ැළ කින්හ, , ම්රගකාෑ, 200 665687013   

කුමාරසිාංහ ා හෝ ා, ඇාහැර 500   717539280 

රාංජිත් ා හෝ ා, ඇාහැර 600   710797124 
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ස්ා ේසින් ා බ්කන්, ා ඒා්කටුඒ, ඇාහැර පා්400   722609790 

 ි,ාත් ඥානසින් පාස්ා මස්ා හ.බැදිසි,ඹාාඒ බනිස්ථ 150 පමනයි   717441291 

දුමිදු  ා හෝ ා, ා රෝහා හ්දි,, බකමුන 1500     

ධ්ොමි් ා හෝ ා, සිසිා බකමුන 
පා්  250, බනිස්ථ 
600 

  716075463 

බ ගකා ා බ්කන්, ගකමුකා 
මඒශය ස, උපන්ම 
ස්ැපයි, හැ් 

    

 මාක් ග ා බ්කන්, 7/1 බකමුන 
බනිස්ථ 250 ,       
පා් 100 

  724725978 

උා ො ා ා බකන්, ,ා, 14/33 ා කුමේ ළි ක, 
    පා් 250    
බනිස්ථ 250 

    

ගාමිනි ා බ්කන්, 504/ගා ව,ා, 150 පමන     

ා හ රත්  නි ථපාදන ,ා, 30/12 මත්්නකඩඒා මඒස්න ප්රිමාණ,ක් ග     
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ඇමුණුෙ 08 

ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය සඒා ස්ොබ්ධීකරණ නාමාඒලි, 

නෙ  නතුර ජමගෙ දුරකාන 

අමකය 

කාර්යාලදේේ දුර 

කාන අමකය 

දඒදය මො ා ක් ග ස්ොපත් ා්දික මධ්යක් ග  077-7392848 027-22222261 

දඒදය 
මස්ථ ා ේ ා ක් ග මො  ආ්ය ම් මො වනණ මාක 

නිා ,ෝිය මධ්යක් ග ක 071-4459299 027-2222261 

දඒදය මා ස් ා ා ්ඒරප්ා ප.ම ා ිය ථශ දඒදය නිාධ්ාන් 
බාහිර ා රෝන් මාංශය ස, 

 027-2222261 

දඒධ්ය ා ක් ග    මස්ර කුමාර ා ක් ග්ද්රග් දඒදය නිාධ්ාන් 
ආපදා කළමණාකරන  කක, 

071-7988716 027-2222261 

ිම මො මක මස්ථ බාාසූන්, ගණකාධිකාන් 071-4427925 027-2222261 

මච් මො සුමිත් බාංඩාර පන්පාාන නිළධ්ාන් 071-1610116/ 
071-2505116 

027-2222261 

මච් ි,සිාංහ ප්රධ්ාන ස්ා ශය ස   ා ශ්ර ණිා ේ ා හද 
නිළධ්ාන්(ආපදා කළමණාකරන 
ස්ොබ්ධීකාරක) 

077-
7768861/071-
2505116 

027-2222261 

ි,ාාක ි,ඒ්යධ්න ා හද නිළධ්ාන්-හදිසි මනු. 
 කක, 

071-4421106 027-2222261 

මස්ථ ජී ා ක් ග වනණ මාක මි, ස්ථාාන ාර ා ස්්ය දඒදය 
නිාධ්ාන් 

071-6370020 027-2055770 

ප්රි,ාක දු ථම්් ා පා ්යරා ම ම ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාන් 077-7838249 027-2055770 

ර්බුදු  නිස්ාංස්ා  කාන්,ඒස්ො දඒදය නිාධ්ාන් 071-3346019 027-2242261 

මජිත් දඒදය නිාධ්ාන් 071-4470932 027-2051661 

මච් ඩබ් සින්ඒ්යධ්න ම,ා ා ශිය, දඒදය 

ආයු්යා ේද 

071-5637688 027-2055770 

පී ජී ි, මාක ම,ා ා ශිය, දඒදය 

ආයු්යා ේද 

071-8457348 027-2055770 

මහි්ද ි,සිාංහ ම,ා පන්පාාන මහිනා ස්්ය 
ා ස් ඒා  පන්ක් ග ක 

071-7217346 027-2055770 

ටී ා ේ මො ා ක් ග ස්මාරත්න දිස්ථත්රික් ග දඒදය නිළධ්ාරී 077-562943 027-2246261 

  මො යූ මාහා කෝ් කළමනාකරණ ස්හකාර 077-5455677 027-2246261 

  මස්ථ   ි,සිාංහ දඒදය මධිකාරී 071-8319514 027-2248561 

ඩබ්   මුා උද, කුමාර ා ස්්ය දඒදය නිළධ්ාරී 071-8319318 027-2248265 
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ඇමුණුම 09 

රාජය දේනොවන සමවිධාන වල දිස්ත්රික් ො ප්රාදේශීය ෙට්ගම් වලදී ප්රතිචාාර දැක්වීදේම්දී 

සම්බන්ීකකරණ නාොවලිය 

ක්රියාකා/  රාජය දේනොවන සමවිධාන - දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය 

වයාපෘතිචදේේ නෙ සම්බන්ීකකාරක නෙ ලිියනය දුරකාන අමකය 

කයා්ය ආ,්න, ඒයි ා ක් ග බාංඩාර 
ා නු 73.ාසිප්න 

මාඒ් ා කුළඹ 5 
011-2539929 

ඒ්යකඩ් ස් ් නඒාස්නීද් ා ස්ඒනළි ක, ඒැලික්ද 077-6795580 

ක්ස්රා ෝ ශ්රි ාාංකා ෆ්යනා්ා ඩු ා නු 546.ා කුච්චිකා ඩ් 077-7037676 

මුස්ථලිො ඕකඩ් ෆයිස්්ය කා් 
ා නු 22 පාස්ක 

මාඒ් නාඒා 
011-2076160 

හක් ගස්ථ ෆාො ඕස්ථා ේලි,ා සු ද්ර ා ,ෝගසිාංහො ා නු 15.ා කුළඹ 6 011-2585855 

ලීඩ්ස්ථ ජි ඩි නීකස්ථ ා නු 25.ා දහිඒා 011-4000259 
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  ඇමුණුෙ 10 

දිස්ත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ කකකයන් ප්රාදේශීය කකකයන් සම්බන්ධ කරග  ෙැකි 

රෙදේේදය  

දිස්ත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ ෙධයස්ාානය 

නෙ  නතුර ලිියනය දුරකාන අමකය 

පී ා ක් ග යූ මස්ථ ා ක් ග නානා,ක් ගකාර  ස්හකාර මධ්යක් ග ක 
(දිස්ථත්රික් ග) 

"ළි,ක."  බැදිඒැඒ  ි,් මර්ර  077-3957882 

 ච් ජී සී ක.ණාරත්න දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

මාංක 08,මහඒත්්,මලුත්ඒැඒ 
පාර,උඩා ඒා,නඒනගර,,ා පුා ාු්
න.ඒ  

071-1306896 

ඩී මො මස්ථ මො ා ක් ග දිස්ානා,ක දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ ස්හකාර 

මාංක 97  රාිාාංගණ පාර  
්රත්ා ත්ගම  

078-4318822 
 
 

මච් ජී මස්ථ සුරාංග කා්ය,ාා කා්ය, ස්හ,ක මාංක 13  මත්කො නිඒාස්  
ා දා බුක් ගකාඒ  කාන්,මඩිත්්  

071-4121061 

ඊ මක ම් ප්රනා්දු න්,දු. මාංක 48  මිහිදුර්ර  මනුරාධ්ර්ර,  077-8326909 
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ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකයන්ටු ආපදා සෙන දේසේවා ළධලධා/ න් 

ප්රාදේශීය 

දේමකම් 

දේකොට්ශාකය 

ළධළධාරි නෙ ලිියනය (රාජකාරි) ලිියනය (දේපෞශගලික) දුරක න අමකය 

්ම්කඩුඒ මො ජී ි,ොප ම බාංඩාර 
්ම්කඩුඒ ප්රාා ශීය, ා කකො 
කා්ය,ාා,,නඒනගර,, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

 ැක් ග 19/21,හනෑගම, 
ා පුා ාු්න.ඒ  

071-0330573 

දිරාගාා මො පී ජී උර්ක කුමාර 
දිරාගාා ප්රාා ශීය, ා කකො  
කා්ය,ාා,,දිරාගාා, 
ා පුා ාු්න.ඒ 

87/8,උඩා ඒා,නඒනගර,
,ා පුා ාු්න.ඒ  

070-2418988 

ඒැලික්ද යු මචි ස් ඩි ා ක් ග කුාඒාංශය ස 
ඒැලික්ද ප්රාා ශීය, ා කකො  
කා්ය,ාා,,ඒැලික්ද, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

මාංක-
312,ා කුා ාු්කැා ක 
පාර,මරාගාංස්ා, 
ා පුා ාු්න.ඒ  

071-0330570 

හිවනරක් ගා ගුඩ ඩබ් ඩබ් ම් ා ස් නාරත්න 
හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ශීය, ා කකො  
කා්ය,ාා,,හිවනරක් ගා ගුඩ, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

මාංක 
251,B0P317,්කා පු්, 
ා පුා ළු්නරැඒ  

071-0330575 

ාාංකාර්ර   ඩි මයි ා ේ මදින්සිාංහ 
ාාංකාර්ර ප්රාා ශීය, ා කකො  
කා්ය,ාා,,්කා පු්,ාාංකාර්, 
ා පුා ළු්න.ඒ  

151/1, B0P305 ,ස්ි, 
බාු  ර්ර,ා පුා ළු්නරැඒ  

071-0330571 

ඇළහැර  ක ළි ා ක් ග ප්රි,ශය සා්් 
ඇළහැර ප්රාා ශීය, ා කකො  
කා්ය,ාා,,බකමුණ,ා පුා ළු්
න.ඒ 

මාංක 08,,ා, 
26,මත්්නකඩඒා, 
ා පුා ාු්න.ඒ  

071-0330577 

මැදින්න්න්, 
 
යූ ජී  ි,ීමර 
 

මැදින්න්න්, ප්රාා ශීය, ා කකො  
කා්ය,ාා,,මැදින්න්න්,,ා පුා ළු
්න.ඒ 

මාංක 550  දා්ය පාර  
මැදින්න්න්,  

071-6494419 
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ඇමුණුෙ 11 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික් ොධයදේේදීන්දේේ නාෙ දේමඛ්නය - 2017 
 

ku udOH wdh;kh ,smskh oqrl:k 
wxlh 

tus. mS. cS vns,sjs. lia;+rs 
wdrpsps 

rcfha m%jD;a;s fomdrA; 
fuska;+j. 

3z 15,rcfha ks< 

ksjdi,,kjk.rh 
fmdf<dkakrej. 

072-8213059 

tps. tia .nS ..+KjrAOk rcfha m%jD;a;s fomdrA; 
fuska;+j. 

wxl 518, 23 lKqj, 
chka;smqr. 

077- 9657110 

lreKdr;ak .uf.a osjhsk. 
wxl 124$1, jschNdyq 

mqr, fmdf<dkakrej. 

071-8190018, 
077-4141178 

wdrA. tus. mS .nKavdr ,lansu. wxl 206, m,qfoKsh, 
isrsmqr.  

071-6217167 

Vns mS tia tia rK;+x. osjhsk. 
kd.iajej 
foysw;a;lKavsh 

071-3394117 

yrsiapkao% .+KjrAOk osjhsk. fmdf<dkakrej mdr, 
ynrk. 

071-4466581, 
077-6882178 
 

vns. tus. iuka; nKAvdr 
brsod ,xldoSmh$fk;a 
.+jka jsoq,sh. 

wxl 340, lkafoa.u, 
oususkak. 

077-3791172 

tus. tps. iurkdhl ,xldoSm. .,aTh ykaosh, 
y;/iafldgqj. 

0662234069 

.duskS Tfnsfialr 
oskusK$iajdOSk 
rEmjdysksh. 

wxl 16, fiajd.u, 
m,q.iaouk. 

071-8097588 

.=Kisxy ir;al=udr ,xldoSmh. 7 we, , uskafkarsh. 027-2247906 

iqis,a lreKd;s,l osjhsk. wxl 1, lKqj, 
uskafkarsh. 

027-2247944 

w;+, iqrshnKAvdr osjhsk. 15 we,, rcwe, .u, 
ys.+rlaf.dv. 

027-2247774, 
071-8290016 

wfia, OrAujxY ,lansu$ forK. 16$2$1, ie;iqqu, 
uskafkarsh. 

027-2247906 

Wmq,a Ydka; 
cd;sl 
rEmjdysksh$iajdOSk 
rEmjdysksh. 

j,iafndalal+j, 
ys.+rlaf.dv. 

071-8295180, 
027-2247605 
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Ms%hka; nKAvdr ,lansu. 
wxl 07, lDIs ksjdi, 
kjk.rh, 
fmdf<dkakrej. 

077-3518872 

fc.A ta .chfldvs osjhsk. 271$2, lKqj, ukusmsgsh. 
027-5689883 
0724615010 

tus mS ir;A f,alayjqia iekiqu, f,a*dus, 
ys.+rlaf.dv. 

071-6581730, 
027-2245108 

fudydka l+,;+x. ,xldoSm$ rcrg. 
uSkd Wlia wdh;kh, 
g%ela 09, osjq,kalvj, 

027-2248400, 
072-4700051 

tp. mS. ksu,a chr;ak 
,lansu$,xldoSm$iajrAKjd
yskS. wxl 109, ukusmsgsh. 072-4615020, 

027-5611260 

jsmq, isrsjrAOk brsod ,xldoSmh. wxl 49, hlal+frA, 
kqjr., . 

027-5671923 

ir;a fj,f.or 
oskusK$,layv. 
 
 

wxl 163,,chisrsmqr, 
fmdf<dkakrej. 

072-2535938 

nKAvdr wurisxy osjhsk. wxl 15, rcwe,.u, 
ys.+rlaf.dv. 

 

.+K;s,l .,mam;a;s osjhsk. msx mdr, ljqvq,a,  

fla. nS. mS .tia. ;s,lisrs 
rcrg fiajh$.+jka jsoq,s 
ixia:dj. 

20$5 .cnd udj; , 28 
lKqj, fmdf<dkakrej. 

071-5515852 

frdIdka ;+Idr isri gS jS$ysre .+jka 
jsoq,sh. 

wxl 07, oqusrsh ksjdi, 
loqrefj, . 

071-6817993 

tus. ta. rISvs ;sklrka. wxl 31, fnda.youk, 
.srs;f,a. 

0272248001, 
0779457179 

t,a. mS. wrA. nKAvdr f,alayjqia. 
125, nS TS mS 400, 
mq,ia;s.u, jsoHd,h, 
fmdf<dkakrej. 

071-8200337, 
071-6196156 

iuSr okxch iajrAKjdyskS. 
wxl 1604$1, 24 lKqj, 
neosjej, chka;smqr 

071-9097900 

vS. tus. tka .jsfcar;ak osjhsk. 
wxl 110, hdh 05, 
wr,.xjs,, 
fmdf<dkakrej. 

071-5907385, 
027-5684290 
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lms, m%oSma nKAvdr iajrAKjdyskS. wxl 409, nsfidaWhk, 
oshfikamqr. 

077-3739034 

fyauka; nKavdr oskusK. wxl 1466, lvj,jej, 
chka;smqr. 

077-5776519 

vns. ta .msh;s,l iajsOSk rEmjdyskS. 
fmd,Sish bosrsmsg mdr 

,ys.+rlaf.dv. 
077-6114050 

fla wdrA ;s,lr;ak 
nKAvdr 

,xldoSm ^brsod& ujsnsu 
oskm;d. 

oq,dxc,S, cd;sl, ksjdi, 
11$30 bosrsmsg, 
wlalr 500, kjk.rh, 
fmdf<dkakrej. 

027-2223569, 
0718295205 

vns. ta. vS. cS. iuka l+udr 
pkao%fialr f,alayjqia. wxl 49, neosjej, 

chka;smqr. 

071-2702549 
077-1398089 

jssfcar;ak fmdvsnKAvdr osjhsk. 
jsfcar;ak iafgdaia, 
f.djsm<mdr, wr,.xjs, 
. 

072-54497979 

;laIs,d os,arelaIs brsod ,xldoSmh$nS. nS. 
iS.ixfoaYh. 

wxl 09, iuqo% .u, 
neosjej. 

0772605741 

bkaoqu;S chfiak ,lansu. wxl 09, iuqo% .u, 
neosjej. 

077-3232287 

tus. mS. tus .Bn%yus ;sk;rka. 
62 tka,  uqia,sus 

fld<Ksh, loqrefj, . 

077-
6648360$02722
23631 

fla vS tus wdrsh,;d 
fmdvsueksfla 

f,alayjqia$ ,xldoSmh. 
wxl 61, uyje,sksjdi, 
uyckmqia;ld,h wi, , 
foysw;a;lKAvsh. 

071-4459124 

tia. ta .rKisxy .+jkajsoq,sh. hdh 01, .srs;f,a 027-2222163 

.+Kr;ak nKavdr oskusK. 271$1, osjq,kalvj, 
ueosrs.srsh. 

 

tus. mS. vns,sjs. 
wurisxy rcrg fiajh. 

60$1 bkaok msrjqusy, 

wi,, fiajd.u. 
 

vns,sj. mS. Ndr; fm%auodi f,alayjqia. 
kd.iajej jsoHd,h,  
.+reksjdi, kd.iajej. 

 

jhs. ta. vS .vns,sjs 
iurfldaka osjhsk. 2$143 l+udr we,a, , 

Treneos ishn,dj. 
066-2256619, 
071-8261640 
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vvs,s rEmisxy pek,a .whs. 
1040-2$3 wlalr 500, 
kjk.rh,  
fmdf<dkakrej. 

027-2222522, 
072-2631009 

iqo;a jsfcar;ak ,xldoSm. 151 mrK.u, 
kjueo.u. 

072-2557075 

gS. hq. vS. wdr.A tia 
.lreKdr;ak 

osjhsk. wxl 08, uyje,s ksjdi, 
kjueo.u. 

 

mS. wdrA. ta. nKAvdr osjhsk. rcwe,.u ys.+rlaf.dv.  

ir;a ksxYaixl ,layv. 163 irensu, 
chisrsmqr. 

 

ta ta ucSvs f,alayjqia. 1 rhs*dmqr, ;Ud, , 
fmdf<dkakrej. 

 

ta. tka. o. is,ajd ,xldoSm. fk,qusjs, , jsoHdmqr, 
fmdf<dkakrej. 

077-9782701 

cS. mS ..fkaf.dv f,alayjqia. 212,  uq;+je,a, , uyje,s  
isrsmqr. 

 

wdrA vns tka pkao%isrs f,alayjqia. rejkamdh, oshfnoqu, 
fmdf<dkakrej. 

060-2271305, 
0724809862 

tia. tus. mS. nKAvdr ,lansu. 
ukusmsgsh isxy, uyd 

jsoqy,, ukusmsgsh. 
077-7291445 

vns.cS. tka. ouhka;s 
jka YS% ,xld 
j,iafndalal+j 
ys.+rlaf.dv. 

j,iafndalal+j, 
ys.+rlaf.dv. 

 

vns. tus. m%idoa iuka 
lreKd;s,l rsjsr, rkaosj, whs. gS. tka 

wxl 01isxy, mdi, wi, 
ukusmsgsh 078-9606279 

Wmq,a kdkdhlaldr f,alayjqia 24 lKqj, chka;smqr 077-3704028 

iuka l+udr isri gS. jS 
iS tia 40, 4 
we,mdr,loqrefj, . 

027-2223575 
077-3154459 
 

ta nS ridx. ksfrdaIka ysre gS jS 85$1 9 we, uskafkarsh 
071-8123042 
071 39911 97 
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ඇමුණුෙ 12 
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ඇමුණුෙ 13 

md¾,sfïka;= $W;=re ueo m,d;a iNd wud;Hjre yd uka;%sjrekaf.a kdu f,aLkh 
 

ku ,smskh w;aik 

.re md¾,sfïka;= uka;s% isßmd, .u,;a ue;s;=ud  ksmqk ksji" .sß;f,a 077-7284499   027-
2246361 

ysgmq .re ksfhdacH wud;H pkaøisß iqßh wdrÉÑ 
ue;s;=ud   kjk.rh mdr" fmdf,dkakrej 

027-2226525     027-
2222210  077-
3050800 

.re md¾,sfïka;= uka;s%  frdIdka rKisxy ue;s;=ud   
wxl 879- 1-ì" frday, yxÈh"  
fmdf,dkakrej 

077-7862440  
027-2224547 

.re md¾,sfïka;= uka;s%  chisxy nxvdr uka;S%;=ud wxl 5$5" l¨lef,a" fmdf,dkakrej 072-5671770 

.re md¾,sfïka;= uka;%S kd,l fldf,dkakf.a 
ue;s;=ud 

l%jqka Tfgda ud¾Ü"  
frday, yxÈh"  
fmdf,dkkarej 

077-7753072 

.re md¾,sfïka;= uka;%S isâks chr;ak ue;s;=ud wxl 276$6" m<uq mshjr"  
ueÈß.sßh  072 3707655 

.re tia'tï'fmaI, chr;ak nxvdr ue;s;=ud m%Odk 
wud;H  

is 5" uyje,s ksjdi"   kjk.rh " 
fmdf,dkakrej 

027-2226766    077-
3037052  

tï'tï' fvdk,aâ ue;s;=ud 
.re W;=re ueo m<d;a iNd uka;s%  

 
md,u wi," ueÈß.sßh 071 6111130 

tia'tÉ'tï' wkaid¾ ue;s;=ud 
.re W;=reueo m<d;a iNd uka;s% 

 
12" uqia,Sï fld,ksh" lÿrefj," 
fmdf,dkakrej 

027 3286468  077-
7774545 

.re mqxÑ nxvd r;akdhl ue;s;=ud              
W;=re ueo m,d;a lDIsl¾u yd i;aj fi!LH" ëjr" 
mßir yd m,d;aiNd wud;H    

.=jkaf;dgqm, mdr 
ys.=rlaf.dv' 

027-2247516   
0777574676 

wurls¾;s w;=fldard, ue;s;=ud                                       
.re W;=re ueo m<d;a iNd uka;%S 

ä'tia' fikdkdhl udj;" 
fmdf,dkakrej 

077-3929655    027-
2247589            

chka; udrisxy ue;s;=ud                  .re W;=re 
ueo m,d;a iNd uka;%s   

wxl 21"  kef.kysr ukïmsáh"                                            
ukñmasáh   

071-6054605   077-
2757000 

ví'tia' Y%s ks,ka; úl%uwdrÉÑ ue;s;=ud   .re 
W;=re ueo m,d;a iNd uka;%S    OdkHdj"  Èjq,kalvj, 072-5351716 

ð'ð' pkaøfiak ue;s;=ud                                       
.re W;=re ueo m,d;a iNd uka;%s   

hdh 04"  kjk.rh"                                                     
ueÈß.sßh 

027-2248038           
077-5265320 

tÉ'Ô'ms'fla' fk,aika ue;s;=ud .re W;=re ueo 
m,d;a iNd uka;%s   

rcrg f.dvke.s,a," lÿrefj,   

ckl iurisxy ue;s;=ud 
.re W;=re ueo m,d;a iNd uka;%S 

kjk.rh 
wr,.xú," fmdf<dkakrej   
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tka'ú' iuka; ue;s;=ud .re W;=reueo m<d;a iNd 
uka;%s  168" fudKr;ekak" je,slkao 072-4869859   027-

3272171 

w,aydca tï niS¾ wyuâ uy;d fmdf,dkakrej 
Y%s','ks'm' Èia;%sla ixúOdhl 

49$5" yhs*d f.dvke.s,a," uqia,sï 
fld<‚h" lÿrefj, 

027-5670095       
077-7805428 

 

m%dfoaYSh iNd uka;%sjrekaf.a kdu f,aLkh - ;ukalvqj m%dfoaYSh iNdj 

නෙ ,smskh oqrl:k wxlh 

.re iNdm;s  fm%auisß uqKisxy ue;s;=ud 140" úchndyq mqr" fmdf,dkakrej 077-3080632 

.re Wm iNdm;s ta't,a *dhsia ue;s;=ud 46" udkslalïmsáh" lÿrefj, 027-2226212   
077-2403247 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ta'tia'ví'iS'wd¾'fla' 
isßu,aj;a; ue;s;=ud 

82" ;Ud, mdr"              f¾,amdr 
yxÈh" fmdf,dkakrej 

071-8319000          
0777849739 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s  tÉ'tA' fyauka; l=udr 
fyÜáwdrÉÑ ue;s;=ud 

wfkdaud" 25 lKQj" neÈjej" 
chka;smqr 

077-1093133    
071-6180298    027-
7200812 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ví' wñ;a Ydka; ue;s;=ud 518" rjqï mdr" fmdf,dkakrej  027-7911433   077-
7779020 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s  pdkl iso;a rKisxy 
ue;s;=ud 30$25" wlalr 500" kjk.rh 

077-1723211   
027-2222616 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s rxð;a .ï,;a ue;s;=ud 19" rxfl; Whk" fmdf,dkakrej 
027-2224959   
077-3032381 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ,hk,a is,ajd ue;s;=ud 41" 4 we," fmdf,dkakrej 
027-2225158   
071-8318596       
077-5454841 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s rEmisß o fidhsid ue;s;=ud 9" rUjej" chka;smqr 071-8422720 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ví'Ô'tA' jika; nxvdr 
ue;s;=ud 

16$6" ´kE.u" fmdf,dkakrej 072-8485827 
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m%dfoaYSh iNd uka;%sjrekaf.a kdu f,aLkh - වැලිකන්ද m%dfoaYSh iNdj 

ku ,smskh oqrl:k wxlh 

.re iNdm;s ta'tÉ' ksu,a ue;s;=ud 93" ue‚la foksh"  wfia, mqr 072-5571933 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s fk`Mï lreKdr;ak 
ue;s;=ud 

247" ue‚lafj," fijk msáh 072-4687342 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s liqka m%shxlr .uf.a 
uy;d 94" uq;=je,a," isxymqr" je,slkao 

072-4847840    072-
4808336 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s taÉ'ms'úfÊÞi ue;s;=ud 166" fijkmsáh" fmdf,dkakrej 
027-3272118   077-
8257006 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s vs'wd¾' cd,sh ðjl=udr 
ohdr;ak ue;s;=ud 

uyje,s ksjdi" fldÜGdY ld¾hd,h" 
fijkmsáh 

027-5714810   078-
900041 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s osUq,d., rdyq,d,xldr 
ysñ Y%S iqo¾Ykdrduh iqisß.u" fijkmsáh 

071-2186770 
0772675771 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ví'tia' úfõldkkaoka 
ue;s;=ud 270" lrfmd," uq;=., 077-4307173 

 

m%dfoaYSh iNd uka;%sjrekaf.a kdu f,aLkh - දිඹුලාගල m%dfoaYSh iNdj 

ku ,smskh oqrl:k wxlh 

.re iNdm;s mqIAm l=udr rKisxy ue;s;=ud 56" wr,.xú, 027-2257042  072-
4622225 

.re Wm iNdm;s Wmd,s rclreKd ue;s;=ud 73" uyje,s ksjdi" kqjr., 
027-5682162  
 072-5660134 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s tia'cs' §md,a wixl 
ñfrdaIka ue;s;=ud 133" ke$ukïmsáh" ukïmsáh 072-4614272 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s  wd¾'tï' m%ikak 
wkqrdO l=udr r;akdhl ue;s;=ud 

242" fjfyr.u" foaj., 078-3815159 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s tÉ' Oïñl ksYdka; 
l=udr ue;s;=ud 48$1" 7 lKQj" foaj., 

027-5682168    072-
4621999 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s tÉ'wd¾' wdkkao 
úfÊrdc ue;s;=ud 73" nuqKdfldgqj" wr,.xú, 072-4621272 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s B'fla'ð' ls¾;s nxvdr 
ue;s;=ud 

243" ìïfmdl=K" ldYHm mqr 027-5682163   072-
5836400 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ví'tï'ví'ð' ckl 
nxvdr ue;s;=ud 

202" we,af,ajej" l¨lef,a 072-5474441 
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m%dfoaYSh iNd uka;%sjrekaf.a kdu f,aLkh - ලමකාපුර m%dfoaYSh iNdj 

ku ,smskh w;aik 

md¾,sfïka;= uka;s% .re isßmd, .u,;a ue;s;=ud  ksmqk ksji" .sß;f,a 
077-7284499   027-
2246361 

ksfhdacH wud;H .re pkaøisß iqßh wdrÉÑ ue;s;=ud   kjk.rh mdr" fmdf,dkakrej 
027-2226525     
027-2222210  077-
3050800 

md¾,sfïka;= uka;s% .re frdIdka rKisxy ue;s;=ud   wxl 879- 1-ì" frday, yxÈh"  
fmdf,dkakrej 

077-7862440  
027-2224547 

md¾,sfïka;= uka;s% .re chisxy nxvdr uka;S%;=ud l`Mlef,a" fmdf,dkakrej 072-5671770 

w,aydca tï niS¾ wyuâ uy;d fmdf,dkakrej 
Y%s','ks'm' Èia;%sla ixúOdhl 

49$5" yhs*d f.dvke.s,a," uqia,sï 
fld<‚h" lÿrefj, 

027-5670095       
077-7805428 

.re m%dfoaYsh iNd iNdm;s fla'ví'iqika; ×Kr;ak 
ue;s;=ud 

20" ngqfldgqj" fhdaOwe,   

m<d;a iNd uka;%S lskaia fka,aika ue;s;=ud fk,aika ksji" lÿrefj,   

ñ;%md, ,xflaYajr ue;s;=ud r;ak rhsia ñ,aia" mq,ia;s.u   

 

 

m%dfoaYSh iNd uka;%sjrekaf.a kdu f,aLkh - ෙැදිරිගිරිය m%dfoaYSh iNdj 

ku ,smskh oqrl:k wxlh 

ysgmq .re  iNdm;s gs'ð'tA' Y%s O¾ufiak ue;s;=ud mdi,audj;" Èhfikamqr 072-9802635 

.re  iNdm;s  ví'ta' m;auisß fyaupkaø ue;s;=ud 86" hdh 05" kjk.rh" ueÈß.sßh 072-4083344 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s tï'ð'hq'Ydka; l=udr 
úl%u wdrÉÑ ue;s;=ud kjk.rh" hdh 06" ueÈß.sßh 071-8569099 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ta'vä'ð'ir;a pkaø 
tÈßisxy ue;s;=ud hdh 12" kd.mqr" uy wU.iajej 072-6432660 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ví'ms'pñkao l=udr 
ue;s;=ud 

hdh 08" uy wU.iajej 072-8818514 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s tÉ'wd¾'ksu,a pkaør;ak 
ue;s;=ud 565$tA" ffp;H mdr" ueÈß.sßh 0777855870 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ví'ð'Who l=udr 
ue;s;=ud 

10" ìfidanxvdr.u" ueÈß.sßh 077-3565006 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s  fÊ'fÊ'uqÈhkafia 
ue;s;=ud hdh06 "úfÊmqr" Èhfikamqr 072-5241719 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s  cs'is'm%s;s l=udr ue;s;=ud 15" fk¨ïfmdl=K.u" ckWÞk 
.ïudkh" hqO.kdj 

072-9407759 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s  tÉ'tï'tka' m%idoa 
mshfiak ue;s;=ud 

us.iajej" Èhfikamqr 0776521671 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s  fÊ'ð'tka' m%§ma 
l=udr ue;s;=ud 

isisr iafgda¾ia" Èhfikamqr 
0777-227129    
027-2248046 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s  iñ; Wvyuq,a, 
ue;s;=ud 

m,uq mshjr" ueÈß.sßh 0711699411 
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m%dfoaYSh iNd uka;%sjrekaf.a kdu f,aLkh - ටුගුරක්දේගොඩ m%dfoaYSh iNdj 

ku ,smskh oqrl:k wxlh 

.re iNdm;s            wd¾'tï'is'ms'r;akdhl 
ue;s;=ud 

pdñkao ,¾kia" .=jkaf;dgqm, mdr" 
ys.=rlaf.dv 

027-2247516 
0777449161 

.re m%dfoaYsh iNd iNdm;s fla'ví'iqika; 
×Kr;ak ue;s;=ud 

20" ngqfldgqj" fhdaOwe, 
077-3053902 027-

3272696        
071-3053909 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ns'wd¾'Wvj;a; 
ue;s;=ud 

Bßf.Th" fudr.iajej" ynrK 077-7788087 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s l==udrisxy ñremafma 
ue;s;=ud 

hdh 02" .s¾;f,a 072-8179748 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s tÉ'ì'úl%ur;ak 
ue;s;=ud 

jSr.u";U,jej mdr" chka;smqr 071-1869622 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ta'ms'tia'm;srdc 
ue;s;=ud 

kd.fmdl=K" chka;smqr 071-2088735     
027-5681631 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s fla'ð'l=udrisß 
ue;s;=ud mqrdK.u" .sß;f,a 072-5342624 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s wd¾'tï' úfÊisxy 
ue;s;=ud 

fld;,dj, mdr" rc we," 
ys.=rlaf.dv 

072-7448790 027-
2247026 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s fÊ'úmq, iurfldaka 
ue;s;=ud 

mshka; fílßh" iS'ms'mqr" ñkafkaßh 071-6677567 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s t,a'ms'kjr;ak 
ue;s;=ud 

frday, yxÈh" ys.=rlaf.dv 
072-5196128 027-

2246095 
.re m%dfoaYsh iNd uka;%s fca'tï'msh;siai 
nxvd ue;s;=ud 

wd¾'ì 01";eme,a udj;" ys.=rlaf.dv 072-5572113 027-
3277016 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s msh,a iuka l=udr 
ue;s;=ud 

999" pkaok fmdl=K" WK.,dfjfyr 072-4867413 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ví'tï' ckl nxvdr 
ue;s;=ud 48" isßfl;" l=udr.u" ys.=rlaf.dv 071-8226715 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s vs'tï'bIdr 
r;akdhl ue;s;=ud 

ksfrdaIka yd,afuda," 2 lKqj"                         
ys.=rlaf.dv 

077-3163960 
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m%dfoaYSh iNd uka;%sjrekaf.a kdu f,aLkh -ඇළෙැර m%dfoaYSh iNdj 

ku ,smskh oqrl:k wxlh 

.re iNdm;s tï' wurjxY ue;s;=ud ud;r fydag,h" nluqK 
066-2256857 
071-8372582 

.re WmiNdm;sks ta'is' Oïñld pdkaoks ue;sksh 67" fmd,Sish bÈßmsg" nluqK 
066-2556627 
071-6161579 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s  tia'ú' cdkl k,ska 
l=udr ue;s;=ud tia'ms' iafgda¾ia" Èhfnÿu 

066-5684790 
072-8852851   
071-7720200 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ì'ð' m%§ma l=udr 
fm%aur;ak ue;s;=ud 

285" hdh 29" w;a;klvj, 
066-5682026 
072-5198500 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s ì'wd¾' iqks,a r;akdhl 
ue;s;=ud hdh 29" w;a;klvj, 

027-4909915 
077-3787657 
072-4905670 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s tÉ'tï' ls;aisß nxvdr 
ue;s;=ud 

.u we," w;r.,a,Ej 071-8077613 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s tï'tA' ,laIAuka rdcmlaI 
ue;s;=ud 

505" ireìu" chisrmqr 
066-2256727       
077-7001952 

.re m%dfoaYsh iNd uka;%s fla'is'ví' lreKdkdhl 
ue;s;=ud iuqmldr udj;" nluqK 

066-2256030  
077-3787657 
071-8330857 
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ඇමුණුෙ 14 

දේවනත් අ යවකය දුරකාන නාොවලිය 

කාර්යාලය ියටුපා 
ප්රදේශකය 

දුරකාන අමකය 

මරාගාංස්ා 027-5676350 027-2222441 

දළුකාන 027-5673146  

දොමි්න 027-3279228  

ා ශඒගා 027-5672993  

හාංස්,ා පාාම 027-5678929  

මාදු. හ, 027-5678741  

ා නළුමි ඒැඒ 027-5678928  

ළිරරත්්ෑඒ 027-3279199  

.ු ණුගම 027-3279879  

 0275678740  

බකමූණ 066-2256652 066-2256650 

 066-2256650  

මත්්නකඩඒා 027-5678931  

දි,ා බදුම 027-5678932  

ඇළහැර 066-2256609  

ා කෝමේ ළි ක, 066-2256732  

ඹ.බැඳිසි,ඹාාඒ 066-2256705  
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ිරා ්යා ඒා 027-5678938  

ාහකුළුඒැඒ 027-5678995  

සින්කදු.,ා, 027-5673092  

කුමාර ඇකා 027-5672997  

ි,සින්ර්ර 066-3669665  

 027-5678937  

හිඟුරක් ගා ගුඩ 027-2246250 027-2246250 

 027-2247633  

 027-5673652  

බුශධ්,ා, 027-5678922  

දිවුා්කඩඒා 027-2248463 027-5678925 

ගකමමුණ 027-5678916  

ගකඹ, හ්දි, 027-3279129  

හ්මුණ 027-2276403  

හ්රැස්ථා කුටුඒ 027-5678743  

හිඟුරක් ගදමන 027-2246005  

ි,ර්ර 027-5674001  

කවුඩුකා 027-2246262  

කුමාරගම 027-2246265  

මහකින්මැ ක, 027-5678745  
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මහා ස්්ගා 027-2246592  

 027-5678933  

නඒ ර්ා මසිගම   

ර්රාණ රත්මා ක 027-5674362  

රිඇළ 027-2246593  

 027-5678924  

යුදඟනාඒ 027-5670813  

ා ,ෝධ් ඇළ 027-2246442  

 027-5678921  

මනොළි ක, 027-2051144 027-2259089 

 027-3279167  

 027-3279167  

දිරාාගා 027-5672994  

 027-4920375  

ඇකා කඒැඒ   

කාශය සයපර්ර 027-3279373  

පැා ක,ාඒ 027-5678948  

ා ස්ඒනළි ක, 027-5673905  

ි,් මර්ර 0272222163 027-2222163 

මි්ා ්න්, 027-2246263  
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 027-5671402  

මිණිහින්ගම 027-5673091  

මැදින්න්න්, 027-2248252 0272248252 

 027-2248642  

ිමා ස්ෝබණ්ඩාරගම 027-2248168  

සීපී ර්ර 027-2248189  

දි,ා ස්්ර්ර 027-2248403  

 කනා,කර්ර 027-2248165  

කවුඩුළුඒැඒ 027-2248405  

මහමඹගස්ථඒැඒ 027-3279307  

මහ්ාාා කුාඒැඒ 027-5672998  

මණ්ඩාන්න්, 027-2248167  

මීය ගස්ථඒැඒ 027-3279030  

මැණික් ගා හුා රුේඒ 027-5672299  

ා පු/ ශුශධ් නගර, 027-2222252 0272225450 

 027-5673655  

ා පුා ළු්න.ඒ 027-2222251 027-2222250 

 027-5673655  

මළුත්ඒැඒ 027-2224656  

දිේාාන 027-3279001  
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න්න්්ා ක 027-2246260  

කාහගා 027-3279196  

කාලිාංග ඇළ 027-3279191  

ාක් ග උ,න 027-2223382  

ඕනෑගම 027-3279181  

පළුගස්ථදමන 027-2222165 0272222165 

 027-5678906  

පරාරම ස්මුද්ර, 027-2222168  

ා පු/ ා රෝහා 027-5678905  

ා පු/නඒ නගර, 027-5673961  

ස්මුද්රගම 027-2224127  

 027-5678912  

සිාංහ උදාගම 027-2225177  

්කා පු් 027-2242365  

්ම්කඩුඒ 027-2223909  

්ඹාඒැඒ 027-5678913  

උනගාඒැා හර 027-2246445  

ස්ි,බාු ර්ර 027-3279184  

ීමරා පා ශස් 027-2222031  

කටුකලි,ාඒ හ්දි, 027-2246405 027-5678915 
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ඒැා ඒ්්න 027-5678914  

ර්ාස්ථ මගම 027-2242250  

සුාංගාස්ා 027-5674002  

්ඹාා 027-2242265  

සින්ර්ර 027-2250003 027-4921010 

කලුකා බඩනගා 027-5678950  

මීය ඒත්ර්ර 027-5678744  

නුඒරගා 027-5678951  

ඒැලිග්ද 027-2259089 027-5671395 

මා ස් ාර්ර 027-5672992  

මහඒැලි සිාංහර්ර 027-3279193  

නඒමහා ස් නර්ර 027-5673089  

කකුලුඒැා 071-7360527 027-3279448 

නිකඒ ්ාැ්ද 071-7360533 027-3279075 
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වාරිොර්ග ො දේගොවිජන දේසේවා දේදපාර් දේම්න්තුව 

කාාප ඒාන්මා්යග මධ්යක් ග   
ඒාන්මා්යග කා්ය,ාා, 

027-2222361 027-2222361 071-8097890 

ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්. 
ා පුා ළු්න.ඒ 

027-2223330 
027-2222215 

027-2222330 071-5656218 

ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්.   
කවුඩුකා 

027-2248434 027-2248434 071-4930865 

ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්. 
ඇළහැර 

066-2256602 066-2256602 071-4514822 

ඒාන්මා්යග ාාංජිා ්. 
මි්ා ්න්, 

027-2246270 027-2246270 071-8494070 

ාාංජිා ්.  පළාත් ඒාන්මා්යග කා්ය,ාා, 
මනුරාධ්ර්ර 

025-2222411 025-2222411  071-4459009 

සෙකාර දේකොෙසාරිස්,  
දේගොවිජන දේසේවා දේදපාර් දේම්න්තුව, කදුරුදේවල 

027-2222183 027-2222183 071-2763650 

 
මූලස්ාාන ප්රාදේශීය ළධළධා/  
 

027-2222183 027-2222183 071-8319302 

 
මහඒැලි කාාප  
 

 
ා ්ඒාසික ඒයාපාර කළමනාකාර 
මහඒැලි ‘’බී’’ කාාප, 

027-2259023 027-2259065 071-4456750 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර කළමනාකාර 
මහඒැලි ‘’ඩී’’ කාාප, 

027-2248692 
060-2277188 

027-2248692 
 

071-4456868 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර කළමනාකාර 
මහඒැලි ‘’ජී’’ කාාප, 

066-2256601 
 

066-2256601 071-3399198 

ා ්ඒාසික ඒයාපාර කළමනාකාර 
මහඒැලි ‘’සී’’ කාාප, 

027-2250119 0272250119 071-4410401 

ාාංජිා ්.  මාදු.හ, 027-3279131 027-3279131  071-8494070 

ඒයාපෘ ම මධ්යක් ග ක 
මහඒැලි ‘’බී’’ කාාප, 

027-2259030 027-2259298 071-8195518 

ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ස්දුලි ාාංජිා ්. 
ාාංකා ස්දුලිබා මණ්ඩා,  මි්ා ්න්, 

027-2246032 027-2246032 071-4286328 

ස්දුලි මධිකාන් 
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

027-2246285 027-2246285 071-8289746 

ස්දුලි මධිකාන් 
ා පුා ළු්න.ඒ 

027-2222034 027-2222034 071-6868234 

ස්දුලි මධිකාන් 
මනොළි ක, 

027-2051200 027-2051200 071-8157916 

ස්දුලි මධිකාන් 
හබරණ 

066-2270126 066-2270126 071-4491203 
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මා්යග මාංශය ස, 
ප්රධ්ාන ාාංජිා ්. 
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්, 

027-2222052 027-2224909 077-3260400 

ස්ධ්ා,ක ාාංජිා ්. 
මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,  

027-2222006 027-2222215 077-3548641 

පළාත් ාාංජිා ්. 
පාාත් මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,  මි්ා ්න්,  

027-2246208 027-2246270 077-3778006 

පළාත් ාාංජිා ්. 
පාාත් මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,  මනොළි ක,   

027-2051011 027-2051011  077-2994839 

ා ස්්ේ , මාංශය ස, 

ප්රාා ශීය, ා ස්්ය ා ස් ඒා මධ්යක් ග   
ා ස්්ය ා ස් ඒා මධ්යක් ග  කා්ය,ාා,   

027-2222383 027-2223253 071-8178731 

මධ්යක් ග ක  
මහ ා රෝහා  ා පුා ළු්න.ඒ 

027-2223095 027-2225334 077-7392848 

දේපොදේළොන්නරු ෙො වාරිොර්ග ේ යාපාර දේගොවි සමවිධාන ගරු සභාපතිචවරුන්දේේ නාෙ දේමඛ්ණය 

ඩී.ම්.මො.ි, මාක මහ්ා 
පරාරම ස්මුද්ර, ඒයාපාර ා ගුස් ස්ාංස්ධ්ාන, ,මාංක 38 
, බී.ඕ.පී.316,්කා පු් 

- - 071 - 8458005 

ඩී.ඩී ීමරඒාංශය ස මහ්ා  
න්න්්ා ක  ඒයාපාර ා ගුස් ස්ාංස්ධ්ාන,, මාංක 
804/3,ස්.ඒ්ගම, ි,් මර්ර,ා පුා ළු්න.ඒ 

- - 071 - 2625585 

ජී.ඩී.ස්රසූන්, ා පා ්යරා 
මි්ා ්න්, ඒයාපාර ා ගුස් ස්ාංස්ධ්ාන,, මාංක 
150,ප්ස්ක ා ගුඩැකා,ගක මමුණ. 

- - 072 - 2820594 

ඊ.ආන්ද මදින්සූන්,  මහ්ා 

ඇාහැර  ඒයාපාර ා ගුස් ස්ාංස්ධ්ාන,, ,ා, 
29,ිමාංා ව මුදුන,මත්්නකඩඒා 

- - 072 - 4256475 

 .මො.ධ්මිමික ප්රි,්්  මහ්ා  

කවුඩුළුඒැඒ  ඒයාපාර ා ගුස් ස්ාංස්ධ්ාන,, මාංක 
833/2, නිශය සථශය සාංකර්ර,දි,ා ස්්ර්ර 

- - 072 - 3716750 

 
අධයාපන අමකය  

කාාප මධ්යාපන මධ්යක් ග  
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

027-2246243 027-2246243 0717249818 

කාාප මධ්යාපන මධ්යක් ග  
ා පුා ළු්න.ඒ 

027-2222185 
027-2222184 

027-2222185 
027-2222184 

071-3184636 
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කාාප මධ්යාපන මධ්යක් ග  
දිරාාගා 

027-2051106 
 

027-2051105 071-1441737 

ප්රවාෙන අමකය 
 

ඩිා පෝ කළමණාක. 
ාාංගම  කදු.ා ඒා  

027-2222381 
 

027-2223021 077-1057970 

 
ස්ථාානාධිප ම 
දුොන්, ස්ථාානාධිප ම 

027-2222271 027-2222271 077-8979129 

 

ජල සම්පාදන ො ජලාප්රවාෙන ෙණ්ඩලය 
 

දිස්ථත්රික් ග ාාංජිා ්. 
ිා මක ිා ස්ොපාදන හා ිාාප්රඒාහන මණ්ඩා,  
නඒනගර,  ා පුා ළු්න.ඒ 

027-2222286 027-2222286 071-8422756 

ස්හකාර ාාංජිා ්. 
ිා මක ිා ස්ොපාදන හා ිාාපඒාහන මණ්ඩා,  
නඒනගර,  ා පුා ළු්න.ඒ  

027-2226976 027-2222286 071-8241982 

ගිණි ළධවීදේම් කකක 

න්ණි නිීමා ො  කක, 
්ම්කඩුඒ ප්රාා ශීය, ස් ාඒ 

027-2226668 
027-2224477 

027-2222026 071-3245108 

න්ණි නිීමා ො  කක, 
දරකා නගර ස් ාඒ 

066-2283775 066-2284400 071-2902032 

 

දිස්ත්රික් ජලජීවී වගා වයාප්තිතිච කාර්යාලදේේ ළධළධා/ න්දේේ දුරකාන අමක 

ආ්ය.පී.ගමා ව මහ්ා 
දිස්ථත්රික් ග ිාජීීම ඒගා ඒයාප් ම නිළධ්ාරී 

- - 077-2888898 

ටී.මො.ි,රත්න 

ිාජීීම ඒගා ඒයාප් ම නිළධ්ාරී 
- - 071-8390377 

ඩබ්.මො.පී.ජී.ඩී නුඒ් 

ිාජීීම ඒගා ඒයාප් ම නිළධ්ාරී 
- - 071-7081808 

මච්.මො.මො.ජී.සී.මස්ථ ා හ රත් 

ිාජීීම ඒගා ඒයාප් ම නිළධ්ාරී 
- - 071-4596098 
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ා ේ.බී.මයි.උද,්් 

ිාජීීම ඒගා ඒයාප් ම නිළධ්ාරී 
- - 077-2167471 

ඩබ්. .මස්ථ.මධුඒ් ම 

ිාජීීම ඒගා ඒයාප් ම නිළධ්ාරී 
- - 077-0663532 

දේගොවි ජන දේසේවා ප්රාදේශීය ළධළධා/  

මූාස්ථාාන ප්රාා ශීය, නිළධ්ාරී 027-2222183 027-2222183 071-8319302 

නඒනගර, (ාා රෝිය මි,) 027-2224819  071-3093964 

ා ස් ඒාගම (සුනික ම,ා) 027-2225172  071-8087571 

මනොළි ක, ( ාා රෝකර මි, ) 027-2051160  071-3093964 

න්න්්ා ක (සුර්දි ා මා නස්,) 027-2246437  071-4424959 

හිඟුරක් ගා ගුඩ (.ක් ගමා ා මා නස්,) 027-2246197  071-5746776 

ර්ාස්ථ මගම (ග,ානි මි,) 027-2242128  071-5436884 

බකමූන ( මධිකාන්නා,ක ම,ා) 066-2256750  071-8381661 

මැදින්න්න්, (කළණ ම,ා) 027-2248301  077-2288389 

ගක මමුණ (දම,් ම මි,) 027-2051610  077-5222366 

ඒැලික්ද ( බණ්ඩාර ම,ා) 027-2259139  071-6119894 

සින්ර්ර ( බණ්ඩාර ම,ා) 027-2053944  071-6119894 

මඹගස්ථඒැඒ ( කාන ම,ා) 027-2248301  077-2288389 

ෙෙ දේරෝෙල 
මධ්යක් ග ක, 
මහ ා රෝහා, ා පුා ළු්න.ඒ 

027-2223095 027-2225334 077-7392848 

රතු කුරුස විධායක අධයක්ෂතුටුය 

 රු ක.ස් ස්ධ්ා,ක මධ්යක් ග ුමි, 027-2225745 027-2225745 077-3741704 

වයාපාර අධිකාරිවරුන්දේේ දුරකාන අමක 

ඩබ්. .මො.ජී.බණ්ඩාර මහ්ා 

පරාරම ස්මුද්ර, ඒයාපාර, 
027-2222198 027-2222198 071-8079567 
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ටී.මො.පී.ා ්්නා කෝ් 

ි,් මර්ර 
027-2226590 027-2226590 071-4474699 

ඩී.මො.ඥානපාා මහ්ා 
හිඟුරක් ගා ගුඩ 

027-2246248 027-2246248 071-8185181 

මච්.මො.මස්ථ.බී.ා හ රත් මහ්ා 
කවුඩුකා ඒයාපාර,,මැදින්න්න්, 

027-2248339 027-2248339 071-5937698 

ශ්රී ලම.ග.ෙ 
ඩිා පෝ කළමණාක. 
ාාංගම  කදු.ා ඒා  

027-2222381 

027-2223021 
027-2223021 077-1057970 

 

        විවිධ දුරකාන අමක 
දිස්ථත්රික් ග ධීඒර පරීක් ග ක  
ධීඒර පරීක් ග ක කා්ය,ාා, 

027-2226738 027-2226738 077-2888898 

මධ්යක් ග ක  
නාගන්ක ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,  කදු.ා ඒා  

027-2226126 027-2226126 071-6540051 

දිස්ාඒන නිළධ්ාරී 
දිස්ාඒන කා්ය,ාා,   

027-2225963 

027-2246287 
027-2222040 071-1541036 

දිස්ථත්රික් ග කළමනාක. 
නිඒාස් ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්, 

027-2246362 027-2246362 071-4401134 

පාාත් පාාන ා කුමස්ාන්ස්ථ 
පාාත් පාාන ා දපා්ය්ා ෝුඒ  
ා පුා ළු්න.ඒ 

027-2226588 027-2226588 071-4466617 

ප්රාා ශිය, කළමණාක. 
රාිය දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

027-2246287 027-2247176  071-7225880 

ස්හකාර මධ්යක් ග  
ිා මක ්.ණ ා ස් ඒා ස් ාඒ  

027-2222295 027-2222295  071-9734505 

කළමණාක. 
ශ්රී ාාංකා ා  ලිා කුො 

027-2222231 027-2225300 071-5348187 

ස්මූපකාර ස්ාංඒ්යධ්න ස්හකාර ා කුමස්ාන්ස්ථ 
ස්මූපකාර ා දපා්ය්ා ෝුඒ  කදු.ා ඒා   

027-2222014 027-2222014  071-6303751 

ස්හකාර මධ්යක් ග  
ඒන ජීස් කා්ය,ාා, 027-2222262 027-2222262 071-4407900 

ප්රාා ශීය, ාාංජිා ්. 
භූ ස්දයා හා ප්ක කැනීො කා්ය,යාංශය ස, 

027-2226366 027-2226366 071-0631147 

ස්ථාාන  ාර නිළධ්ාරී 
දිස්ථත්රික් ග පන්ස්ර කා්ය,ාා, 

027-2227376 027-2227376 071-4421454 
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ඒයාපෘ ම මධ්යක් ග ක 
මධ්යම ස්ාංස්ථකෘ මක මරමුදා 

027-2222121 027-2222121 071-4429700 

ස්ථාාන  ාර නිළධ්ාරී 
ර්රාස්දයා කා්ය,ාා,  ා පුා ළු්න.ඒ 

027-2224066 027-2224066 071-83780783 

ස්ථාාන  ාර නිළධ්ාරී 
ර්රාස්දයා කා්ය,ාා,  මනුරාධ්ර්ර 

025-2222411 025-2222411  071-8232422 

දිස්ථත්රික් ග පශු දඒදය නිළධ්ාරී 027-2222434 - 071-8143167 

කා්ය,ය  ාර නිළධ්ාරී 
කාාවනණ ස්දයා කා්ය,ාා,  කදු.ා ඒා 

027-2225700 - 071-3225435 
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ඇමුණුෙ 15 

ෙදිසි ආපදා  ත්ත්වයකදී කඳවුරු ග කරන ස්ාාන සෙ  ාවකාලිකව රැදවිය ෙැකි ස්ාාන 

මනු 
මාංක, 

ප්රාා ශීය,ා කකො 
ා කුමේශාශය ස, 

මදාා ාම ා ස් ඒා 
සුරක් ගකර් ස්ථාාන, 

රැදස්, 
හැකි 

ප්රමාණ, මාංක, ඒස්ම 

01 ්ම්කඩුඒ 165 මඹ්ගග මඹ්ගග කනි ථශ ස්දයාා, 200 

  166 කාහගා කාහගා ප්ස්ා 200 
  181 මානික් ගකොපමේ ක, මුස්ථලිො මධ්ය මහා ස්දයාා, 3000 

  187 ගකාෑකා මක ම්ස්ා්ය ස්දයාා, 300 

  188 
ගකාෑකා 

(බ හිර) ජුොමා පකලි, 600 

  189 ා කු ලී, කා්යමික ස්දයාා, 2500 

  192 දිවුාාන දිවුාාන ප්රිා ශය සාාාඒ 150 

  193 ර්දූ්ය ර්දූ්ය කනි ථශ ස්දයාා, 150 
  194 සිාංහරාිර්ර 

ා්ද්රර්න කනි ථශ 
ස්දයාා, 

250 

  195 ඕනෑගම ස්ාංඝමිත්්ාරාම, 100 
02 දිරාාගා 

207 මනොප ක, 
මනොප ක, සිාංහා ස්දයාා, 1500 

  
මනොප ක,  ා දමා මහා 
ස්දයාා, 600 

  208 නැ/මනොප ක, නිශය සථශය සාංකමකා කනි ශ 
ස්දයාා, 500 

  210 දළුකාන දළුකාන ප්රාාමික ස්දයාා, 200 
  

211 දිරාාගා 
කාශය සයප ස්දයාා, 500 

  ා ස්ුන්ස්ා ප්රිා ශය සාාාඒ 100 
  241 ම.ණර්ර ම.ණර්ර ා පර පාස්ා 100 
  247 රත්මක්ැ්න බමුණාා කුටුඒ ප්රාාමික 

ස්දයාා, 150 

03 ඒැලික්ද 264 මුුගා මුුගා ා දමළ මහා 
ස්දයාා, 300 

  282 මහි්දගම මහි්දගම නාගස්ථ්ැ්න 
මහා ස්දයාා, 600 

  286 සිාංහර්ර සූන්,ඒැඒ ස්දයාා, 200 
04 ාාංකාර්ර 132 ්ඹාා න්ෆායිර්ර මහා ස්දයාා, 500 

  132 ්ඹාා ්ඹාා මකහිාාක මහා 
ස්දයාා, 1500 
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  135 ර්ාස්ථ මගම ස්ජි් මහා ස්දයාා, 3000 
  137 සුාංගාස්ා සුාංගාස්ා මුස්ථලිො මහා 

ස්දයාා, 1500 
  139 පටුනුගම පටුනුගම සුද්යශය සනාරාම, 200 
  146 හිවනරක් ගදමන හිවනරක් ගදමන කනි ථශ 

ස්දයාා, 500 
  147 ගක මමුණ ගක මමුණ මහා ස්දයාා, 3000 
  152 මුණිසින්ගම මුණිසින්ගම ා පර පාස්ා 100 
05 හිවනරක් ගා ගුඩ 31 සිාංහගම මළුත්හ, ස්හාර, 200 

  40 න්න්්ා ක 
ිනපද, න්න්්ා ක ිනපද ස්හාර, 350 

  52 උණගාාා ඒා හර උණගාාා ඒා හර ස්හාර, 300 
  53 ා්දන ා පුකුණ නිශය සථශය සාංකමකා රිමහා 

ස්හාර, 200 

  69 හිවනරාණ ඒැලිඒුා ්යගම රිමහා 
ස්හාර, 250 

06 ඇළහැර 24 කහ ගහළි ක, දිවගකළි ක, ස්දයාා, 600 
  03 ඇළහැර ඇළහැර ස්දයාා, 1500 
  02 ම්රගකාෑඒ කදරා ගකා ස්හාර, 100 

07 මැදින්න්න්, 83 ස්හාරගම ස්හාරගම ස්මි ම ශය සාාාඒ 500 
  84 දිවුා්කඩඒා දිවුා්කඩඒා මධ්ය මහා 

ස්දයාා, 2500 
  85 පැරකුොර්ර පැරකුොර්ර ස්දයාා, 1500 
  87 මැදින්න්න්, මැදින්න්න්, ිා මක පාස්ා 2000 
  108 ස්ි,ර්ර ස්ි,ර්ර මහා ස්දයාා, 2500 
  113 ිමා ස්ෝබ්ඩාර ිමා ස්ෝබ්ඩාර 

ස්හාරස්ථාාන, 1500 
  113 ිමා ස්ෝබ්ඩාර ිමා ස්ෝබ්ඩාර ස්දයාා, 1500 
  115 මණ්ඩාන්න්, මණ්ඩාන්න්, මහා 

ස්දයාා, 500 
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්ම්කඩුඒ ප්රාා ශීය, ා කකො ා කුමේශාශය ස, 

ස්ථාාන, ලිළින, 

රැදස්,හැකි 

ර්ශගායි් 

ගණන 

ස්ොබ්ධ්ස්, 

යුු ර්ශගා,ා දු ක මාංක, 

මිහිදු මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම, බැදිඒැඒ 40 ස් ාප ම   711610109 

ා පු/ඇුමකළි ක, ප්රා ස් ඇුමකළි ක, 300 ස්දුහකප මුමා 272053053 716582593 

ශ්රී ස්ි,රාම ස්හාරස්ථාාන, ගක්ඹරාඒ 50 ස්හාරාධිප ම   718404123 

ශ්රී සුද්යශය සනාරාම ස්හාරස්ථාාන, ඇුමකළි ක, 50 ස්හාරාධිප ම 272225823   

ප්රාා ශීය, ස් ා ා පර පාස්ා ඇුමකළි ක, බ හිර 30 පාලිකා   775737307 

ා පු/බැදිඒැඒ ම ස් බැදිඒැඒ 1500       

ා පු/නිකඒැඒ ගාමිණී ක ස් 23 කණුඒ 500       

,ා, 13 ස්මි ම ශය සෘාාඒ ,ා, 13 300       

උා ප්ක් ග ාරාම, මාහ,   සික මා්ාඒ   776766751 

ශ්රී ේද්යශය සනාරාම, සිාංහඋදාගම 250 සීාඒාංශය ස හිමි   711000738 

සිාංහඋදාගම ප්රිා ශය සාාාඒ සිාංහඋදාගම 100       

රඹඒැඒ ප්රිා ශය සාාාඒ රඹඒැඒ 75       

සිාංහඋදාගම ා පර පාස්ා සිාංහඋදාගම 50       

මාහ, ා පර පාස්ා මාහ, 40     711585348 

ා පු/කඩඒාඒැඒ ම ස් කඩඒාඒැඒ 600 ස්දුහකප මුමා   714401400 

කඩඒාඒැඒ ශ්රී  ්යඒාරාම, කඩඒාඒැඒ 300 ස්හාරාධිප ම   711000738 

ා පු/මළුත්ඒැඒ ම ස් මළුත්ඒැඒ 1000 ස්දුහකප මුමා   717496933 

මළුත්ඒැඒ බ හිර ප්රිා ශය සාාාඒ මළුත්ඒැඒ 100       

සුධ්්යමාරාම ා පර පාස්ා මළුත්ඒැඒ 100       

ශ්රී සුධ්්යමාරාම, මළුත්ඒැඒ 300 ස්හාරාධිප ම   778892045 

ශ්රී ශය සාකය සිාංහාරාම, මළුත්ඒැඒ 300 ස්හාරාධිප ම   273281863 

සුහද මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම, මහා ස්් ා පා දස් 200 ා කකො   771554135 
ර්ා මසි මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, මහා ස්් ා පා දස් 200 ා කකො   727119450 

ර්බුදු ා පර පාස්ා මක් ගකර 500,නඒනගර, 200 ප්රධ්ාන පාලිකා   724270775 
ා පු/ සීඒලි ආද්යශය ස කනි ථ  
ස්ද,ාා, 4 ඇා,ා පුාන.ඒ 1000     714482786 

ශ්රි ා බෝදිරැත්මාරාම, 4 ඇා,ා පුාන.ඒ 200     771555635 

ඇ් 2 ඇළ,ා පුා ළු්න.ඒ 25       
ා පු/පරාරම ස්මුද්ර, මහා 
ස්ද,ාා, ප/ස්මුද්ර, ා පුා්න.ඒ 1000 ස්දුහකප මුමා 272050555 717496933 
ශ්රි ා ස් නානා,ක 
ා බෝධි.ක් ගාරාම, ප/ස්මුද්ර, ා පුා්න.ඒ 500 ස්හාරාධිප ම   725660107 

මරණාධ්ාර ස්මි ම ශය සාාාඒ ප/ස්මුද්ර, ා පුා්න.ඒ 300 ස් ාප ම   712615322 
ා ගුස්ස්ාංස්ධ්ාන බු කාන්, 
ා ගුඩනැන්කා ප/ස්මුද්ර, ා පුා්න.ඒ 300 ස් ෘප ම   770152924 

ා පු / මඹාංගග, දකුණූ  ඇා 

ක ස්දයාා, 
දකුණුඇා, පරාරම ස්මුද්ර,, 
ා පු න.ඒ 50 ස්දුහකප මුමා     
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ශ්රි ස්ා ේකාරාම ස්හාරස්ථාාන,  
දකුණුඇා, පරාරම ස්මුද්ර,, 
ා පු න.ඒ 30 ස්හාරාධිප ම   727421127 

ක/කණි ථශ ස්දයාා, කළහගා 200 ස්දුහකප මුමා   714471437 

ශ්රී ධ්්යමරාි ස්හාරස්ථාාන, කළහගා 100 ස්හාරාධිප ම 273280460   
ස්ථඒ්යණපාලිගම රිමහා 
ස්හාර, කළහගා 100 ස්හාරාධිප ම 275684812   

ධීඒරගම ප්රිා ශය සාාාඒ කළහගා 50       

ගැමි දින්, ා ගුඩනැන්කා කළහගා 50       

ා පු/රාිීම, ක ස්  නඒනගර,,ා පුා ළු්න.ඒ 1000       

ශ්රී ස්දයාා ාෝක ස්හාරස්ථාාන, නඒනගර,,ා පුා ළු්න.ඒ 200 ස්හාරාධිප ම   711282886 

ා පු/රාිීම, ම ම ස් නඒනගර,,ා පුා ළු්න.ඒ 2000 ස්දුහකප මුමා 272222039 772041376 

ශ්රී වනණර්නාරාම, නඒනගර,,ා පුා ළු්න.ඒ         

ාම ස්ාංඒ්යධ්න ස්මි ම, නඒනගර,,ා පුා ළු්න.ඒ 75 ස් ාප ම 275617879 713610676 

ිා මක ්.ණ ා ස් ඒා නඒනගර,,ා පුා ළු්න.ඒ 200 
ස්හකාර 
මධ්යක් ග  272222295   

මහඒැලි ප්රිා ශය සාාාඒ මහඒැලි ා පා දස් 100 ස් ාප ම 272226020 714298392 

සුග් ස්ශය සාකා ආරාම, නිශය සථශය සාංකමකා ා පා දස් 400 ආරාමාධීප ම 272223587 718934922 

ි,මහා ස්හාර, ා ්ෝපාඒැඒ 200 ස් ාප ම 272222482   

ශ්රී සුද්යශය සනාරාම, ා පුා ළු්න.ඒ 600       

නි්යමලී ා ශඒ මැදුර ා පුා ළු්න.ඒ 300       

ීමර පරාරම ප්රිා ශය සාාාඒ ා ්ෝපාඒැඒ 100       

ශ්රී  ්යඒාරාම ස්හාරස්ථාාන, 1 ඇළ, පළුගස්ථදමන 50       

3 ඇළ,ප්රිා ශය සාාාඒ 3 ඇළ, පළුගස්ථදමන 15 ස් ාප ම   775417729 

6 ඇළ,ප්රිා ශය සාාාඒ 6 ඇළ,පළුගස්ථදමන 20 ප්රිා නා,ක   771756669 

ශ්රී සුද්යශය සන ා පර පාස්ා 3 ඇළ, පළුගස්ථදමන 25 පාබඳකාඒ 275618687   

පළුගස්ථදමන ම ස් ්ඹාා පාර 5000 ස්දුහකප මුමා 272224777   

මා බෝධිරාම, ්ඹාා පාර 250 ස්හාරාධිප ම 272222461   

සුහද ස්මි ම ශය සෘාාඒ පළුගස්ථදමන 25 ස් ාප ම   725763972 

සුහද ා පර පාස්ා පළුගස්ථදමන 25   714917200   

ගක්ඹරාඒ ප්රාමීය ක ස්දයාා, ගකදඹරාඒ  240   718748195   

ශ්රි සුමනාරාම ස්හාරස්ථාාන, ගකදඹරාඒ  100 272224511     

ගක්ඹරාඒ ප්රිා ාාාඒ ගකදඹරාඒ, ා පු/න.ඒ 10     718608784 
කු.ප්ර් හ්දි, 
ා ගුඩනැන්කා කු.ප්ර් හ්දි, 200     776990553 
ස්ාලි, ාම ස්ාංඒ්යධ්න ස්මි ම 
හාාාඒ 28 කනුඒ, ා පු/න.ඒ 50       
ා පු/ සීඒලි ආද්යශය ස කනි ථ  
ස්ද,ාා, 04,ඇා ා පුා්න.ඒ 1000 ස්දුහකප මුමා   714482786 

ශ්රි ා බdaධී.ක් ගාරාම 04,ඇා ා පුා්න.ඒ 200 ස්හාරාධිප ම   771555635 

ා පු/නගර මහා ස්දයාා, කදු.ා ඒා 500 ස්දුහකප මුමා   718162459 

කදු.ා ඒා ි,් ම ස්හාර, කදු.ා ඒා 200 ස්හාරාධිප ම 272223777 777655052 

කදු.ා ඒා ි,් ම ස්හාර,  කදු.ා ඒා   ා කකො   715780860 

මුස්ථලිො ජුොමා පකලි,  කදු.ා ඒා   ා කකො    
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බ ුන ප්රිා ශය සාාාඒ 
බ ුන, මුස්ථලිො ා කුළනි, 
කදු.ා ඒා 50     772955225 

ා පු/ග/මකමස්ථහ්ය මු ම ස් 187,ගකාෑකා 300 ස්දුහකප මුමා   718024215 

පරණ ජුොමා පකලි, 187,ගකාෑකා         

මජීත්ර්ර ජුොමා පකලි, ගකාෑකා 140     779044665 

මරණාධ්ාර ස්මි ම, සුදුා නළුොගම 40 ා කකො   717660410 

මරණාධ්ාර ස්මි ම, සුඒා ස්්ගම 30  ාණ්ඩාගාන්ක   722900702 

ශ්රී සුද්යමාරාම, 14 ඇළ,ඕනෑගම 300 ස්හාරාධිප ම 273270157 714421157 

සුද්යිය ා පර පාස්ා ඕනෑගම 60 පාලිකා   712571290 

ි,මග ා පර පාස්ා ට්රැක් ග 20 50 පාලිකා   713189964 

ා පු/කදවුර කණි ථශ ස්දයාා, කාලිාංග ඇළ 750 ස්දුහකප මුමා   714470959 

ශ්රී නිා ෝධ්ාරාම ස්හාර, කාලිාංග ඇළ 200 ස්හාරාධිප ම   711526395 
ා පු/දිවුාාන මක මක් ග ා 
මු ම ස් 192,දිවුාාන 

 500 
ස්දුහකප මුමා   713688094 

දිවුාාන ජුොමා පකලි, 192,දිවුාාන 300 ස් ාප ම   710196321 

ඇ් 192,දිවුාාන 70 ස් ාප ම   713499000 

ළද. ා පර පාස්ා 192,දිවුාාන         

ා පු/ර්දු්ය මු ක ස්දුහා ර්දු්ය 975     771999857 

ර්දු්ය ජුොමා පකලි, ර්දු්ය 400     767838940 
ා පු/ සිාංහරාිා කණිස්ථශ 
ස්දයාා, ඕනෑගම 1000     711925932 

ස්ි,රාිර්ර මහ ස්දයාා, කාලිාංග ඇළ 500     772726196 
ශ්රි ළිා ්්දුාංරාම, 
ස්හාරස්ථාාන, ස්ි,රාිර්ර කාලිාංඇා 50     712260230 

මැද මධ්, ස්හාරස්ථාාන, ිමනෑගම 300     718318860 

ශ්රි ස්ි,සිාංහාරාම, කාලිාංග ඇළ 150     714924071 
ා පු/ ාක් ග  උ,න කණි ථශ 
ස්ද,ාා, ාක් ග  උ,න ා පුා්න.ඒ 1000     718181008 

ශ්රි ා ේළුඒන ස්හාරාම, 
ාක් ග  උ,න ා පුා්න.ඒ 

150     713184751 

ඩු ලි කක ා පර පාස්ා 
ාක් ග  උ,න ා පුා්න.ඒ 

150     717364343 

ගකස්හාර, ගකාෑකා 50     71925718 

ශ්රි ශය සාක,සිාංහාරාම, ඇුමකළි  50     718404121 

ශ්රි නිශය සථශය සාංකමකර්ර ස්මි ම, නිශය සශය සාංකමකර්ර 50     711927979 
ඇුමකළි ක ස්මාගො 
ා ගුඩනැන්කා ඇුමකළි  50     711106422 
ා පු/ ා ස් ඒාමුක් ග් කදවුර මහා 
ස්දයාා, ා ස් ඒාමුක් ග් ා පු/න.ඒ 2000     702581160 
ශ්රි ා බෝදි ා ාෝකරාම 
ස්හාරස්ථ්ාන, ා ස් ඒාමුක් ග් ා පු/න.ඒ 2000     719895204 

ා බෝධි.ක් ග්ාරාම ා පර පාස්ා ා ස් ඒාමුක් ග් ා පු/න.ඒ 100       
ා පු/  ඒැා ේ්ැ්න කනිස්ථශ 
ස්දුහා  ඒැා ේ්ැ්න,  100       
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 ඒැා ේ්ැ්න 
ා බෝදිරැත්නරාම,  ඒැා ේ්ැ්න 100       

ශ්රි ස්ි,ාරාම,  පළුගස්ථදමන 250     716839512 
 ස්ි,බාු ර්ර කනිස්ථශ 
ස්ධ්යාා,  ස්ි,බාු ර්ර 200       

ස්හාරස්ථාාන,  ස්ි,බාු ර්ර 200     718066746 

 ස්ි,බාු ර්ර ප්රිා ශය සාාාඒ  ස්ි,බාු ර්ර 100     713078233 

ස්ි, ා පර පාස්ා  ස්ි,බාු ර්ර 50     713078233 

සිාංහර්ර කනි ථශ ස්ධ්යාා, සිාංහර්ර         

ඇ් සිාංහර්ර 350   273279570   

ා පු/ ශය සා් ම මහා ස්දයාා, ශය සා් මර්ර 300     779962650 

ශ්රි ආන්දාරාම ස්හාරාම,  ශය සා් මර්ර 250     772307190 

 

 

 

දිරාාගා ප්රාා ශීය, ා කකො ා කුමේශාශය ස, 

ස්ථාාන, ලිළින, 

රැදස්,හැකි 

ර්ශගායි් 

ගණන 

ස්ොබ්ධ්ස්, 

යුු ර්ශගා,ා දු ක මාංක, 

ා පු/දිර/නිශය සථශය සාංකර්ර ස්ධ්යාඒ මනොළි ක, 200     778419055 

ශ්රි සුස්භුශදාරාම ස්හාරස්ථ්ාන, මනොළි ක, 50     774422354 

දකකන ප්රොමික ස්දුහා දකකන 400     779957554 

නාමක ා පුකුන රිමහා ස්හාර නාමක ා පුකුන 75   275684712   

ඵක් ගස්ත් මඒමාංගායාදාර ස්ො ම, දලුකාන 30     786310215 

දිර/ කාශය ස,ප ස්දයාා, දිරාාගා 1000 ස්දුහකප ම     

ා රෝහන ස්ද,ාා, ා ස්ෝරස්ා 500 ස්දුහකප ම     

ා ස්ෝරස්ා ස්දයාා, ා ස්ෝරස්ා 500 ස්දුහකප ම     

දිරාාගා ආරණය ා ස් නාස්න, දිරාාගා 200       

නාමක ා පුකුන රිමහා ස්හාර නාමක ා පුකුන 200       

ද. පාස්ා දිමූාාගා දිරාාගා 200       

මිකාාන ප්රාාමි් ස්දුහා නඒමිකාාන දිරාාගා 300     712020208 

ර්කලිා ගුඩ ර්රාන රිමහාස්හාර නඒමිකාාන දිරාාගා 100     774400852 

ස්ි, පරාරම ක ස්   කළුකැා ක 300     725511811 

කළුකැා ප්රිාශය සාාාඒ  කළුකැා ක 100     722975429 

චි්්න ා පර පාස්ා  කළුකැා ක 25     729014171 

කනි ථශ ස්දයාා, බදනාගා බදනාගා, කාං්ා ක 1500     779688963 

ශ්රි සු ද්රාරාම ස්හාර, බදනාගා, කාං්ා ක 200     774895021 

ා පු/දිඹූ/ කනි ථශ ස්දයාා, මහදමන , ඇකා කඒැඒ 500     774285113 

ශ්රි ා බෝධිමා, ස්හාර,  න්දරත්නනිා, මගදමණ 100     785722235 
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ා පර මහ ගාොදින් ස්ො ම ස්ාාාඒ 52/බී, මගදමන 30     752218903 

උු. ගැමිදින් ස්මි ම ශය සාාාඒ 242, මහදමන 30       

මහදමන ා පර පාස්ා 106, මහදමන ඇකා කඒැඒ 20   275714313   

,ක් ගකුා ්ය කණිටු ස්දුහා ,ක් ගකුා ්ය 1500       

,ක් ගකුා ්ය ස්හාර, නුඒරගා 200       

ප්රිා ශය සාාාඒ නුඒරගා 100       

ළිහිමේඒැඒ මහ ස්දයාඒ ළිහිමේඒැා, නුඒරගා 2500     784911717 

ශ්රි ස්හින ි,්් ස්හාර, ළිහිමේඒැා, නුඒරගා 1200     729563845 
පහා ,ක් ගකුා ්ය කනි ථශ 
ස්දයාා,  පහා ,ක් ගකුා ්ය  250     72840362 

ශ්රි  ්යඒාරාම, පහා ,ක් ගකුා ්ය ,නුඒරගා 100     728894033 

පහා ,ක් ගකුා ්ය ා පර පාස්ා පහා ,ක් ගකුා ්ය 30       

නුඒරගා ම/ස්දයාා, නුඒරගා 800       

සුගාාා ශස් රිමහා ස්හාර, නුඒරගා 150     727718928 

ස්හන සුඒ්් ස්ො මයි නුඒරගා 50       

ශය සක් ග ම ස්ො මයි නුඒරගා 50     786801247 
සුහන ඵක් ගස්ත්මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්ො මයි නුඒරගා 50       

ස්ා මෝද, සු ස්ාදන ස්ො මයි නුඒරගා 50       

ශ්රි සුද්යශය සනාරාම දමා ්ඒැඒ, නුඒරගා 50     724682328 

ඵක් ගස්ත්මරණාධ්ාර, ස්ො මයි දමා ්ඒැඒ, නුඒරගා 100     724836706 

ප්රාාමීය ක ස්දුහා කනිච්ාාගා කනිච්ාාගා 260       

උකපැුඒැඒ ප්රාාමීය ක ස්දුහා උකාපකුඒැඒ 300   275686048   

ස්ාං න්න් ස්හාරස්ථාාන, උකාපකුඒැා,.ු නුගම 300     727122675 

උකපැුඒැඒ ස්ª.ඒ් ා පර 
පාස්ා උකාපකුඒැා,.ු නුගම 50       
ා පු/ දිර/ මකා දනි, 
ප්රා ස්ද,ාා, මකා දනි,,කැකුලුඒැා 750     710602335 

ධ්ොමරක් ගකි් ස්ා ේකාරාම,  මකා දනි,,කැකුලුඒැා 100     773585840 

ර්බුදු ා පර පාස්ා මකා දනි,,කැකුලුඒැා 20     787002016 
ා පු/දිඹූ/ ීමරා්ද  ළමා මිු. 
පාස්ා ීමරාක් ගද .ු නු ගම 200     724008677 

ශ්රි/ ස්මා ා බරශධ් මධ්යස්ථාාන, ීමරාක් ගද .ු නු ගම 25     729116711 
ා පු/දිර/ ා ඒා හරගම මහා 
ස්දුහා ා ඒා හරගා,.ු නුගම 1200     718318946 
ඵක් ගස්ත් මඒමාංාගයාධ්ෘර 
ස්ො මයි ා ඒා හරගා 25       

කජුඒත්් ප්රාාමීය ක ස්දුහා ්ර්ඒෑ්්, .ු නුගම 350     789441615 

ශ්රි ස්ොා බෝදි ස්හාර,  ඒරාළි ක,  100     725890816 

ශ්රි ස්ොසුශධ්ාා ාෝක ස්හාර, කජුඒත්් 150       

දශය සා පබ්බ්ා රාම, ඒරාළි ක,  200       

කජුඒත්් ප්රිා  ාාාඒ ඒරාළි ක,  30       
මනළි ක,  ළිා ප් ළියුො ා පර 
පාස්ා ඒරාළි ක,  100     71904868 
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මාඒාකුබුර මහා ස්දයාා, ළිරරත්්ෑම 100     786312400 

ශ්රි ස්ශධ්්යමාරාම  ළිරරත්්ෑම 50     716515101 

ස්මාධි ා පර පාස්ා ,ා,01 ,ළිරරත්්ෑම 30     729703165 
ා පු/දිර/මළුත්හ, ගාමිනි 
ප්රාමීය ක ස්දුහා මළුත්හ,,ළිරරත්්ෑම 200     725964626 
ශ්රි සුදී්යශය සන ා බ්ශධ් 
මධ්,ස්ථාාන,  මළුත්හ,,ළිරරත්්ෑම 200   273273494   

සින්පා ගකා ක් ස්හාර, ා බෝගහ්දි,, ම.ග්ස්ා 100     778958029 

ස්ා,න මධ්,ස්ාාන  ා බෝගහ්දි,, ම.ග්ස්ා 50     783446618 

ගබඩා ා ගුස්නැන්කා ා බෝගහ්දි,, ම.ග්ස්ා 100   272257107   
ා පු/දිඹූ/දොමි්් මහා 
ස්දයාා, දොමි්් 1650     718079557 

ා පු/දිඹූ/දොමි්් ප්ර  ස්දයාා, දොමි්් 500     714495769 

ක්ා ශගම මහ ස්දුහා ක්ා ශගම 500     724890240 

ධ්නාංි, රි මහ ස්හාර, ක්ා ශගම 100   273272215   

ර්ිා ාකාඒ ක්ා ශගම ක්ා ශගම 100     713855013 

ක්ා ශගම දීප් ම ා පර පාස්ා ක්ා ශගම 100       
ඵථකක කාමණාකාර 
කාන්,ාා, ක්ා ශගම 100     718289773 

ා පු/දිර/මාදු.හ, ම ස්දයාා, දිවුකදමන 500     725713793 

ශ්රි මහි්දාරාම ස්හාර, ම.ණර්ර, දිවුකදමන 200     726692029 

මරූණ සින් ම ා පර  පාස්ා ම.ණර්ර, දිවුකදමන 20     754078839 

ා පු/දිඹූ/ මාදු.හ, ම ේදයාා, දිවුකදමන 500     725713793 

ශ්රි මහිනිදාරාම ස්හාරස්ථාාන, දිරකදමන 200     726697029 

සින් ම ා පර පාස්ා දිවුකදමන 50     721329747 

ාහාඒැළ ප්රා  ස්දයාා, ාහළඒැා 1000       

ශ්රි  මා ාෝකරාමා, ාහළඒැා 1000       

නිදනිඒැා ප්රා  ස්දයාා, නිද්ඒා- දොමි්් 400       

ශ්රි සුද්යශය සනාරාම නිද්ඒා- දොමි්් 250       

මරණාධ්ාර ස්මන් ශය සාාාඒ නිද්ඒා- දොමි්් 20       

ඇ් නිද්ඒා- දොමි්් 20       

ා පු/දිර/ ස්ා,, ම ම ස්දයාා, මරාගාංස්ා 2000     713535008 

ා පු/දිර/ප්රාමීය ක ස්දයාා, මරාගාංස්ා 1000     757475917 

මරාගාංස්ා ා ගුඩනැගකා ශ්රි 
ප්රිඒාරාම ස්හාරාම, ා ගුඩනැගකා,මරාගාංස්ා 250     728866430 
ඵක් ගස්ත් මරණාදාර ස්ො මයි 
ශය සාාාඒ ,ා,4, මරාගාංස්ා 100     728267328 

බමුනාා කුටුඒ ප්රාමීය ක ස්දුහා බමුනාා කුටුඒ, මරාගාංස්ා 100     714466619 
මහඒැලි ා බුශධ්ය ස්ාංස්ථර කික 
මදයස්ථාාන, බමුනාා කුටුඒ,මරාගාංස්ා 150     723742191 
බමුනාා කුටුඒ බු කාර, 
ා ගුඩනැන්කා බමුනාා කුටුඒ,මරාගාංස්ා 100     789147010 

ශ්රි බු ශනාරාම මහා ස්හාර, ස්ා,,,මරාගාංස්ා 100     758810808 

ා පු/දිර/මරා/ප්රාාාමීය ක ස්දුහා ිමො ා පුකුන 600     755905525 
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ා ෝනරාම,  ිමො ා පුකුන 300   275780477   

ආන්දාරාම, ිමො ා පුකුන 150     776562921 

සුහද ා පර පාස්ා ිමො ා පුකුන 30     781970914 
ා පු/දිර/ස්රාන ප්රාාමීය ක 
ස්දයාා, ීමරාන කාශය සයපර්ර 100     724804025 

ශ්රි කාශය සයපරා ස්හාර,  ීමරාන කාශය සයපර්ර 75     785896309 
ඵක් ගස්ත් මරණාදාර ස්ො මයි 
ශය සාාාඒ ීමරාන 50   275682660   

ස්මන් මරණාදාර ස්ො මයි ස්රාන 50     726590417 

නිරශය සක් ග ම ාමි, ස්ාංස්දාන, ීමරාන 75     778137272 
ා පු/දිර/මහඋකා පු් ප්රාාමීය ක 
ස්දුහා මහඋකා පු්, කාශය සයපර්ර 250     789541840 

ා බෝගස්ථඒැා මහ ස්දයාා, කාශය සයපර්ර 200     726368265 

ශ්රි ඒජිරා රාම, කාශය සයපර්ර 100     775776568 
ා පු/දිර/ා ඒා හරගම ප්රාාමීය ක 
ස්දයාා, ා ඒා හරගම, ා ශඒගා 150     788974787 
ා ඒා හරගහ ශ්රි මනුරශධ්ාරාම 
ස්හාරස්ථධ්ාන, ා ඒා හරගම, ා ශඒගා 100     780628935 

ා ඒා හරගා ප්රිාශය සාාාඒ ා ඒා හරගම, ා ශඒගා 40     718887557 

ා ඒා හරගා සින් ම ා පර පාස්ා ා ඒා හරගම, ා ශඒගා 40     786628747 

ා ශඒගම ප්රාාමීය ක ස්දයාා, ,ා,06, මරාගාංස්ා 200     786730584 

ස්ාම මහා ස්හාර, ,ා,06, මරාගාංස්ා 50     785304000 

මීය ඒ්ර්ර ප්රාාමීය ක ස්දුහා මීය ඒ්ර්ර ,සින්ර්ර 350     772759858 

මැදගොළි ක, ප්රාාමීය ක ස්දුහා මැදගොළි ක,, සින්ර්ර 200     718579706 

මීය ඒ්ර්ර ්ස්ා මීය ඒ්ර්ර ,සින්ර්ර 200     779554604 

මැ ප්ස්ා මැදගොළි ක,, සින්ර්ර 250     727211113 

මරණාධ්ාර ස්ො ම ශය සාාාඒ01 මීය ඒ්ර්ර ,සින්ර්ර 100   275675321   

මරණාධ්ාර ස්ො ම ශය සාාාඒ02 මීය ඒ්ර්ර ,සින්ර්ර 150   275675321   

මරණාදාර  ස්ො ම ශය සාා3ඒ03 මීය ඒ්ර්ර ,සින්ර්ර 100   275675321   

ා ස් ඒා ළි,ස් ාදින්ළි  ඇ් මීය ඒ්ර්ර ,සින්ර්ර 75     712819574 

පකා කගම කණිටු ස්දුහා පකා කගම,සින්ර්ර 500 ස්දුහකප ම     

ර්ා කත්ගම ප්රා ස්දයාා, ර්ා කත්ගම,සින්ර්ර 500 ස්දුහකප ම     

පකා කගම ස්හාර, පකා කගම,සින්ර්ර 200 ස්හාරාධිප ම     

ර්ා කත්ගම ස්හාර, ර්ා කත්ගම,සින්ර්ර 200 ස්හාරාධිප ම     

ප්රිා ශය සෘාාඒ පකා කගම,සින්ර්ර 100       

ප්රිා ශය සාාාඒ ර්ා කත්ගම,සින්ර්ර 100       

ා මත් මහි්ද ප්රාාමීය ක ස්දයාා,   මුදු්ගම,සි්යර්ර 150       
රත්මක කණිස්ථශ ප්රාාමීය ක 
ස්දයාා, රත්මක,සින්ර්ර 100     727089115 

ශ්රි මහි්දාරාම,   මුදු්ගම 100       

ශ්රි ාසිප්න රාම, රත්මක,සින්ර්ර 100       

ා මත්්ාරාම, ස්හාස්ථාාන, සින්ර්ර 50     728894033 
ා පු/දිර/මුදු්කාංඒා ප්රාාමීය ක 
ස්දයාා, මුදු්කාංඒා ,සින්ර්ර 150     714421217 
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ා පු/දිර/ස්ැාසුොගම ප්රාාමීය ක 
ස්දයාා, 

ස්ැාසුොගම, 
ා දහිමත්්ක්ඩි, 150     711973494 

ශ්රි ධ්්යමරාි ස්හාර, 
ස්ැාසුොගම, 
ා දහිමත්්ක්ඩි, 100     718349037 

ශ්රි ළිා න්ද්රාම,  මුදු්කාංඒා ,සින්ර්ර 50     727137138 

ස්මන් සු ස්ාධ්න ස්ො ම, මුදු්කාංඒා ,සින්ර්ර 50     726901232 

දිමුු ා පර පාස්ා මුදු්කාංඒා ,සින්ර්ර 30     729841678 

ළිා පන කැකුලු ා පර පාස්ා 
ස්ැාසුොගම, 
ා දහිමත්්ක්ඩි, 30   275618415   

 

 

 

මැදින්න්න්, ප්රාා ශීය, ා කකො ා කුමේශාශය ස, 

ස්ථාාන, ලිළින, 

රැදස්,හැකි 

ර්ශගායි් 

ගණන 

ස්ොබ්ධ්ස්, 

යුු ර්ශගා,ා දු ක මාංක, 

දිවුා්කඩඒා මධ්ය මහා 
ස්දුහා 

 දිවුා්කඩඒා 1000 ස්දුහකප ම     

උද,න්න් ස්හාරස්ථාාන,  දිවුා්කඩඒා 350     770190674 

කුසුො මරණාධ්ාර ස්මි ම, දිවුා්කඞඒා 300 ා කකො   768590302 

කුසුො ා පර පාස්ා දිවුා්කඞඒා 200 පාලිකාඒ 272248955   

ා පු/ පැරකුර්ර ක ස්  පැරකුර්ර 700     714471414 

ශ්රි නිා ුධ්ාරාම,  පැරකුර්ර 700       

මරණාධ්ාර ස්මි මයි ශය සාාාඒ  පැරකුර්ර 100       

ම්ඩාන්න්, මක් ගස්ත් 
මරනාධ්ාර හා සු ස්ාධ්න 
ස්ාංචි්, 

 ගිබාර්ර 50 ස්බාප ම   7226114221 

ා පු/ දි,ස්්ර්ර මහ 
ස්දයාා, 

දි,ා ස්්ර්ර 1000 පමණ ස්දුහකපකි   728268778 

ශ්රි ා බුධි.ක් ගකාරාම 
ස්හාරස්ථාාන, 

දි,ා ස්්ර්ර 700 පමණ ස්හාරාධිප ම   7216504174 

නඒහි.ගම ස්ො මශය සාාාඒ නඒහි.ගම 150 පමණ ස්බාප ම     

නාගරීක මක් ගස්ත් ස්ො ම 
ශය සාාාඒ 

දි,ා ස්්ර්ර 150 පමණ ස්බාප ම     

ිනප ම ස්ො ම ශය සාාාඒ දි,ා ස්්ර්ර 150 පමණ ස්බාප ම     

ස්ශය සාකා ා පර පාස්ා  දි,ා ස්්ර්ර         

ා පු/ ා කුා හුඹ දමන 
කනිස්ථශ ස්දයාා, 

ා කුා හුඹ දමන 
,දි,ා ස්්ර්ර 

400 ස්දුහකපකි   721024745 

ා පු/ කහිමලි,ාඒ ක ස්  කහිමලි,ාඒ 1500     718214468 

 කහිමලි,ාඒ ස්හාරස්ථාාන,  කහිමලි,ාඒ 300     702329985 

රන මස්ර ාමීය , ශය සාාාඒ 
ා බෝදි, මු.පාර 

,ා, 03 , 
300 ස් ාප ම   722830514 
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නඒනගර, 

මුදිත්ර ා පර පාස්ා  ,ා, 03 ,නඒනගර, 100 පාලිකාඒ   723204877 

ප්රිා ශය සාාා 2 කවුඞුළුඒැඒ   නඒරත්න 275612766   

ා පු/මහි්ද මහා ස්දයාා, නඒනගර, 2000 ස්දුහකපකි   77946806 

මාංශය සාකාරම ස්හාර, ස්ථාාන, ,ා, 03 ,නඒනගර, 500 ස්හාරාධිප ම   718285202 

බු කා්ය, ා ගුඩනැන්ලි ,ා, 06 නඒනගර,         

ස්දහි. ා පර පාස්ා ,ා, 3 ,නඒනගර, 100       

ම ,ඒ්යධ්නාරාම 
ස්හාරස්ථාාන, 

,ා, 02, ම ,ර්ර 50       

ප්රිා ශය සාාාඒ නඒනගර, 75       

චි්්න ා පර පාස්ා නඒනගර, 25       

උද්රරගම ප්රාාමික ස්දුහා උද්රරගම 500 ස්දුහකපකි   716581721 

ගැමිදින්,  බු කා්ය, 
ා ගුඩනැන්කා 

සුහදර්ර, මැදින්න්න්, 200 ස් ාප ම   723983301 

උදාරගම ස්මෘදි, 
ා ගුඩනැන්කා 

උදාරගම 50 ා කකො   723594348 

ස්ථඒ ශය සක් ග ම මරණාදාර ස්ො ම 
ශය සාාාඒ 

සුහදර්ර 100 ස් ාප ම   701872505 

ා පු/දි/ප්රාාමික ස්දුහා ,ා, 06, දිවගකර්ර 500 ස්දුහාප ම   778096854 

ශ්රී සුද්යමාරාම ස්හාර, ,ා, 06, දිවගකර්ර 500       

බු කා්ය, ා ගුඩනැන්කා ,ා, 06, දිවගකර්ර 150       

ළද. පාස්ා ,ා, 06, දිවගකර්ර 25       

්මන්ර්ර මරාා, ශය සා් ම 
ස්හාර, 

්මන්ර්ර , මැදින්න්න්, 500 ස්හාරාධිප ම   717114613 

ා ේරමඩුඒ මරලි, ා ගුකා 
ස්හාර, 

ා ත්රමඩුඒ ,  300 ස්හාරාධිප ම   712502546 

දිමුු ා පර පාස්ා ස්මන්ර්ර 100     718199874 

ාා මෝපාකාර මඒ ස්ො ම, 99, ා ඒා ශහර්ර 75 ස් ාප ම   785365848 

බු කාන්, ා ගුඩනැා කා 99, ා ඒා ශහර්ර 100 ාම නිාධ්ාන්   779250777 

ණුඒණ ළද. පාස්ා 99, ා ඒා ශහර්ර 50 
ා පර පාස්ක 
පාලිකා 

  784935779 

ිමා ස්ෝබණ්ඞාරගම කනි ථශ 
ස්දුහා 

,ා, 
7,ිමා ස්ෝබණ්ඞාරගම 

1500 ස්දුහකප ම     

ශ්රී ප්රි,ද්යශය සනාරාම, 
නිශය සථශය සාංකර්ර 
දි,ස්්ර්ර 

500       

ගාමිදින්, බු කා්ය, 
ා ගුඩනන්කා 

D2,,ා, 12 100 ස් ාප ම   713823375 

ාම ස්ාංඒ්යධ්න ස්ො මශය සාාාඒ 
ි,ගොර්ර ,මහ 
මඹගස්ථඒැඒ 

100     773483367 

ස්ාංම ස්හාර, ,ා, 8,මඹගස්ථඒැඒ 500     782640302 

ඵකමුු මරණාධ්ාර ස්මි ම, ,ා, 8,මඹගස්ථඒැඒ 300     725962317 

ස්ශය සාා ා පර පාස්ා මඹගස්ථඒැඒ 60     723748022 

ශ්රි රාු ා කනිස්ථධ් ස්දයාා, පාා, මඹගස්ථඒැා 150       

ශ්රි ශය සාකය මුකු්දාරාම, පාා, මඹගස්ථඒැා 50       
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සිදුහත් මරණාධ්ාර, ස්ො ම 
ශය සාාාඒ 

පාා ,මඹගස්ථඒැා 10       

ර්බුශධ් ා පර පාස්ා පාා, මඹගස්ථඒැා 10       

ශ්රි ි,ිමොබාර ස්හාරස්ථාාන, ි,ුගම 150   275685028   

බු කා්ය,, ා ගුඩනැන්කා ි,ුගම 50   114553701 784726590 

ධීඒර ස්මි ම ශය සාාාඒ ි,ුගම 100       

මඹගස්ථඒැඒ මහා ස්දයාා, 
,ා, 10 මහ 
මඹගස්ථඒැඒ 

1500 ස්දුහකපකි   770432600 

ශ්රි සුගනාරාම, 
,ා, 10 මහ 
මඹගස්ථඒැඒ 

800   273270304   

ගෑමිදින්, ප්රිාශය සාාාඒ  
,ා, 10 මහ 
මඹගස්ථඒැඒ 

500     779051370 

ර්බුදු මහිාා ා පර පාස්ා මඹගස්ථඒැඒ 150     773262007 

බු  කා්ය, ා ගුඩනැන්කා ස්ි,ර්ර 100     724617241 

මයුර පාද කණි ථා ස්දුහා ්ාාා කුළඒැඒ 1000 ස්දුහකප ම     

ශ්රි ා ක් ගධිරනරාමා, ්ාාා කුළඒැඒ 300     725657820 

ශ්රි ස්ද්යශය සණාරාම, ්ාාා කුළඒැඒ 50     716945688 

උ.ා ගුඩකා ප්රඒමික 
ස්ද,ාා, 

උ.ා ගුඩඒකා, 
 ම්ා ාුා කුඒැඒ 

200 ස්දුහකප ම   728560080 

දක් ගසි්ා ා බෝදි ස්හාර, 
උ.ා ගුඩඒකා,  
ම්ා ාුා කුඒැඒ 

75 ස්හාරාධිප ම   729803610 

ආන්දි ස්දින නිා ක් ග්න 
ළින්ා ඒන 

උ.ා ගුඩඒකා,  
ම්ා ාුා කුඒැඒ 

100 ස්හාරාධිප ම     

  ිා ශය සාාාඒ 
උ.ා ගුඩඒකා, 
 ම්ා ාුා කුඒැඒ 

50     721005652 

ස්ද්. ා පර පාස්ා 
මළුත්ා ඒඒ , 
ම්ා ාුා කුඒැඒ 

50       

ිමා ස්ෝ ඩණ්ඩා මහා ස්දයාා, ිමා ස්ෝ බණ්ඩාර 500     715421297 

ස්ා ේකාරාම ර්රාණ රි මහා 
ස්හාර, 

ිමා ස්ෝ බණ්ඩාර 500     718319249 

ස්මු්යදි, කාන්,ාා, 
ා ගුඩනැගකා 

ිමා ස්ෝ බණ්ඩාර 50     717756975 

ා පු/මින්ස්ථා හ න ප්රාාමික 
ස්දුහා 

මින්ස්ථා හ න, මැදින්න්න්, 1350 ඒාදුහකප ම   712338554 

ශ්රි ආා ාෝකාරාම 
ස්හාරස්ථාාන, 

,ා, 01 .  මස්ථස්ර්ර  
මැදින්න්න්, 

1200 ස්හාරාධිප ම   273280368 

ස්මන් මරණාධ්ාර ස්මි ම,   මස්ථස්ර්ර 350 ස් ාප ම   275612994 

සින් ම ා පර පාස්ා   මස්ථස්ර්ර 350 
ප්රධ්ාන පාලිකාඒ 
මාා ම  

  776690935 

මණ්ඩාන්න්, ස්ද,ාා, මණ්ඩාන්න්, 1500     718171733 

මණ්ඩාන්න්, මහා ස්හාර, මණ්ඩාන්න්, 1000     718229097 

ා පු/දිවුා්කඩඒා ම ස්  මස්ථස් මමුණ 1000 ස්දුහකප ම 114472101   

ා පු/කුසුොා පුකුණ ම ස්  මස්ථස් මමුණ 500 ස්දුහකප ම   718160502 

ස්දස්.ගම ප්රිාශය සාාාඒ  මස්ථස් මමුණ 75 ස් ාප ම   779806459 

ස්ොපත් ශ්රී නිා්් ා පර 
පාස්ා 

 මස්ථස් මමුණ 75 පාලිකාඒ   729518766 
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කුසුො මරණාධ්ාර ස්මි ම, මහා ස්්ර්ර 300     768590302 

කුසුො ා පර පාස්ා මහා ස්්ර්ර 200   272248955   

කුසුො ා පුකුන මරණාදාර 
ස්ො ම, 

කුසුොා පුකුන 150     768590302 

කුසුො ා පර පාස්ා කුසුොා පුකුන 50     728065564 

ා පු/ඒඩිාඒැඒ ම ස් ඒඩිගඒැඒ 150       

ගෑමිදින්, ප්රිාශය සාාාඒ   ඒඩිගඒැඒ       774979575 

සුමාංගා මරණාධ්ාර ස්මි ම,  ඒඩිගඒැඒ       770795608 

මීය  ගස්ථඒැඒ කනි ථශ ස්දයාා, මීය  ගස්ථඒැඒ 500       

ා බිම,ාඒැඒ ප්රාාමීය ක ස්දුහා මීය  ගස්ථඒැඒ 200     774605158 

ප්රි,ධ්්ය නාරාම, මීය  ගස්ථඒැඒ 300     722484256 

ස්ශුශධ්ාරාම, මීය  ගස්ථඒැඒ 300     779969434 

ා පු / කවුඩුාා ප්රා ස් කවුඩුකා 1000     767601500 

ශ්රි සුමාංගා ස්හාර, ා ඒා හරගා 500       

ශ්රි ස්හාරාම, ා ඒා හරගා 500       

 

 

 

 

ාාංකාර්ර ප්රාා ශීය, ා කකො ා කුමේශාශය ස, 

ස්ථාාන, ලිළින, 

රැදස්,හැකි 

ර්ශගායි් 

ගණන 

ස්ොබ්ධ්ස්, 

යුු ර්ශගා,ා දු ක මාංක, 

ා පු/ ර්නස්ාර කනිස්ථශ 
ස්ද,ාා, 

ිමඕළි 316 කකා පු් 200     711223440 

ශ්රි ාසිප්ාන ස්හාරාම, ිමඕළි 316 කකා පු් 80     726151684 

ස්ාංස්ථකෘ මක මධ්යස්ථාාන, ිමඕළි 316 කකා පු් 100     716494694 

ා පු/ාාංකාර්ර මහා ස්දුහා ාාංකාර්ර 200     778565167 

ශ්රි දක් ග නාරාම, ස්හාර, ාාංකාර්ර 100     77657793 

ා පු/මක න්ෆායිර්ර මු මහ 
ස්දයාා, 

න්ෆායිර්ර 200     716494485 

ා පු/ඕනෑගම මුස්ථලිො කනිස්ථශ 
ස්දයාා, 

ඕනෑගම මුස්ථලිොගම 150     779995939 

මීය රා ස්ාහිබ් ජුොමා පකලි, ඕනෑගම මුස්ථලිොගම 150     716985902 

 ිාමිඋක හිාාක ර්ර ජුොමා 
පකලි, 

මකහිාාකර්ර 150     716581585 

ඇ් මකහිාාකර්ර 75     719058114 

ඇ් මකහිාාකර්ර 15       

ා පු/සුාංගාස්ා මුස්ථලිො මහා 
ස්දයාා, 

ි,ර්ර  සුාංගාස්ා 1000     773701656 
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මුබී් ජුොමා පකලි, ි,ර්ර  සුාංගාස්ා 200     724430047 

ශ්රි උත්්රාම,   ි,බීම,  සුාංගාස්ා 30     776022655 

ා පු/ම ,ර්ර මහ ස්දයාා, ම ,ර්ර ර්ාස්ථ මගම 300     718270920 

ශය සා් ම නිා ක් ග්නා රාම, ම ,ර්ර ර්ාස්ථ මගම 100     779935152 

ා පු/කඋහලුගම කනිස්ශ 
ස්දයාා, 

ිමඕළි 313 ර්ාස්ථ මගම 700     713195250 

ශ්රි නාා්දාරාම, ිමඕළි 313 ර්ාස්ථ මගම 100     718886512 

ා ස්ෝමර්ර ර්ිාස්ාාාඒ  ිමඕළි 313 ර්ාස්ථ මගම 30     72615232 

නාා්දා දිනිදු ා පර පාස්ා ිමඕළි 313 ර්ාස්ථ මගම 20       

ා පු/ ි,් ම කනි ශ 
ස්දයාා, 

ිමඕළි    417 ගකා පු් 1000     716969943 

ශ්රි ා ස් නානරාම, කකා පු් 250     719438099 

ා පු/හිවනරක් ගදමන මහ 
ස්දයාා, 

හිවනරක් ගදමන 1000     716451305 

ශ්රි ා බෝරාිාම රි මහ ස්හාර, හිවනරක් ගදමන 100     788180978 

ා පු/හිවනරක් ගදමන මහ 
ස්දයාා, 

6 කණුඒ,හිවනරක් ගදමන 1000       

ශ්රී ා බෝධිරාි ස්හාර, 7 කණුඒ, හිවනරක් ගදමන 150       

ා පු/ගකමමුණ මහි ස්දයාා, 
ප්ස්කා ගුඩකා, 
ගකමමණ 

1000     752656521 

ඒැලි ඇළ රණාදාර ස්ො ම, ඒැලිඇළ කින්මැ , 50     723830532 

ර්බුදු ශය සා්්ා දරණාදාර 
ස්ො ම, 

ඒැලිඇළ කින්මැ , 40     726369092 

ළද. ා පර පාස්ා ඒැලිඇළ කින්මැ , 50       

ා පු/ කින්මැ ක, කනිස්ථශ 
ස්දයාා, 

කින්මැ ක, ගකමමුණ 600     724947853 

ශ්රි ාසිප්ානාරාම, කින්මැ ක, ගකමමුණ 120   275670383   

ඕලුස්ා මරණාදාර ස්ො මයි 
ශය සාාාඒ 

කින්මැ ක, ගකමමුණ 50     716925251 

ස්ි, ාද. පාස්ා කින්මැ ක, ගකමමුණ 50     719442553 

ශ්රි ා හ ානිාකාරාම, බුශධ්,ා, 50     724716397 

ා පර පාස්ා මුණිසින්ගම ගකමමුණ 100     713806882 

ා පු/ ර්නස්ාර කනිස්ථශ 
ස්ද,ාා, 

ිමඕළි 316 කකා පු් 200     711223440 

ශ්රි ාසිප්ාන ස්හාරාම, ිමඕළි 316 කකා පු් 80     726151684 

ස්ාංස්ථකෘ මක මධ්යස්ථාාන, ිමඕළි 316 කකා පු් 100     716494694 

ා පු/ාාංකාර්ර මහා ස්දුහා ාාංකාර්ර 200     778565167 

ශ්රි දක් ග නාරාම, ස්හාර, ාාංකාර්ර 100     77657793 

ා පු/මක න්ෆායිර්ර මු මහ 
ස්දයාා, 

න්ෆායිර්ර 200     716494485 

ා පු/ඕනෑගම මුස්ථලිො කනිස්ථශ 
ස්දයාා, 

ඕනෑගම මුස්ථලිොගම 150     779995939 

මීය රා ස්ාහිබ් ජුොමා පකලි, ඕනෑගම මුස්ථලිොගම 150     716985902 

 ිාමිඋක හිාාක ර්ර ජුොමා 
පකලි, 

මකහිාාකර්ර 150     716581585 
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ඇ් මකහිාාකර්ර 75     719058114 

ඇ් මකහිාාකර්ර 15       

ා පු/සුාංගාස්ා මුස්ථලිො මහා 
ස්දයාා, 

ි,ර්ර  සුාංගාස්ා 1000     773701656 

මුබී් ජුොමා පකලි, ි,ර්ර  සුාංගාස්ා 200     724430047 

ශ්රි උත්්රාම,   ි,බීම,  සුාංගාස්ා 30     776022655 

ා පු/ම ,ර්ර මහ ස්දයාා, ම ,ර්ර ර්ාස්ථ මගම 300     718270920 

ශය සා් ම නිා ක් ග්නා රාම, ම ,ර්ර ර්ාස්ථ මගම 100     779935152 

ම.ණළු ා පර පාස්ා ම ,ර්ර ර්ාස්ථ මගම         

ා පු/කඋහලුගම කනිස්ශ 
ස්දයාා, 

ිමඕළි 313 ර්ාස්ථ මගම 700     713195250 

ශ්රි නාා්දාරාම, ිමඕළි 313 ර්ාස්ථ මගම 100     718886512 

ා ස්ෝමර්ර ර්ිාස්ාාාඒ  ිමඕළි 313 ර්ාස්ථ මගම 30     72615232 

නාා්දා දිනිදු ා පර පාස්ා ිමඕළි 313 ර්ාස්ථ මගම 20       

ා පු/ ි,් ම කනි ශ 
ස්දයාා, 

ිමඕළි    417 ගකා පු් 1000     716969943 

ශ්රි ා ස් නානරාම, කකා පු් 250     719438099 

ා පු/හිවනරක් ගදමන මහ 
ස්දයාා, 

හිවනරක් ගදමන 1000     716451305 

ශ්රි ා බෝරාිාම රි මහ ස්හාර, හිවනරක් ගදමන 100     788180978 

ා පු/හිවනරක් ගදමන මහ 
ස්දයාා, 

6 කණුඒ,හිවනරක් ගදමන 1000       

ශ්රී ා බෝධිරාි ස්හාර, 7 කණුඒ, හිවනරක් ගදමන 150       

ා පු/ගකමමුණ මහි ස්දයාා, 
ප්ස්කා ගුඩකා, 
ගකමමණ 

1000     752656521 

ඒැලි ඇළ රණාදාර ස්ො ම, ඒැලිඇළ කින්මැ , 50     723830532 

ර්බුදු ශය සා්්ා දරණාදාර 
ස්ො ම, 

ඒැලිඇළ කින්මැ , 40     726369092 

ළද. ා පර පාස්ා ඒැලිඇළ කින්මැ , 50       

ා පු/ කින්මැ ක, කනිස්ථශ 
ස්දයාා, 

කින්මැ ක, ගකමමුණ 600     724947853 

ශ්රි ාසිප්ානාරාම, කින්මැ ක, ගකමමුණ 120   275670383   

ඕලුස්ා මරණාදාර ස්ො මයි 
ශය සාාාඒ 

කින්මැ ක, ගකමමුණ 50     716925251 

ස්ි, ාද. පාස්ා කින්මැ ක, ගකමමුණ 50     719442553 

ශ්රි ා හ ානිාකාරාම, බුශධ්,ා, 50     724716397 

ා පර පාස්ා මුණිසින්ගම ගකමමුණ 100     713806882 
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ඒැලික්ද ප්රාා ශීය, ා කකො ා කුමේශාශය ස, 

ස්ථාාන, ලිළින, 

රැදස්,හැකි 

ර්ශගායි් 

ගණන 

ස්ොබ්ධ්ස්, 

යුු 

ර්ශගා,ා 

දු ක මාංක, 

න්දි ස්හාර, න්දි ා පුකුණ 300     767263556 

න්දි කැදකා න්දි ා පුකුණ 100     767263556 

ා පු/දිර/ ා නළුොඒැඒ මහ ස්දයාා, ා නළුොඒැඒ 2500     78665295 

ාාංකාප්රි, මහ ස්හාර, ා නළුොඒැඒ 175   273272642   

ා නළුො ා පර පාස්ා ා නළුොඒැඒ 50     728030028 

නඒ  න්ණිදමන මහ ස්දයාා, න්ණිදමන 400       

ජිා ්්ද්රාරාම,  න්ණිදමන 60       

ඵකමුු මඒමාංගා,ධ්ාර ස්ො මයි න්ණිදමන 100       

මමුදු ා පර පාස්ා න්ණිදමන 40       

ා පු/ ා ස්ඒනළි ක, මහා ස්දයාා, ා ස්ඒනළි ක, 2500     724869869 

ශ්රි සුද්යස්නාරාම, 03 ඒන ා ස්ඒනළි ක, 750     724869869 

න්නිදමන ප්රා  ස්දයාා, මහඒැඒ, ා ස්ඒනළි ක, 700     718122870 

මහඒැඒ ප්රා  ස්දුහා මහඒැඒ, ා ස්ඒනළි ක, 300     785975353 

ශය සා් ම නිා ක් ග්න රාම, මහඒැඒ මනොළි ක, 60     727150868 
ඵක් ගස්ත් මරණාධ්ාර ස්ො ම, ර්ිා 
ශය සාාාඒ මහඒැඒ, මනොළි ක, 40     725147251 

ස්මුද්රි මා නයෝනයාධ්ාර ස්ො ම ශය සාාාඒ මහඒැඒ, මනොළි ක, 40     725487694 

සින් ම ා පර පාස්ා මහඒැඒ, මනොළි ක, 60     702418015 

ස්ැඒත්ළි ක, ා දමළ මහා ස්ද,ාා,  කරා පුා 2000       

ශ්රි  ු කාලි ා ශඒාා, කරා පුා 300     729526585 

ශ්රි ක්නහි  මොමාක ා ශඒාා, කරා පුා 200     778246224 

ශ්රි මුත්ු මාන් මොමාක ා ශඒාා, කරා පුා 150       

ාම නිාධ්ාන් කාන්,ාා, 263, කරා පුා 200     726043993 

ස්ාරදා ා පර පාස්ා කරා පුා 150       

මුුගා කණි ථශ ස්දයාා, මුුගා 1600 ස්දුහකප ම   752808690 

පැරණි පාස්ා මුුගා 300 ්යාගරාිා     

ා පර පාස්ා මුුගා 200 පාලිකා     

නුරානි,ා ප්ර ස්දයාා, ා ස් නර්ර 300     783848532 
ා ස් නර්ර මක මමීය ් මුස්ථලිො 
මගස්දයාා, ා ස් නර්ර 1000     726301321 

ා ස් නර්ර ජුොමා පකලි, ා ස් නර්ර 200     725149973 

කටුඒ්ස්ා මුස්ථලිො කනිස්ථශ ස්දුහා කටුඒ්ස්ා 950     786652904 

මදුරාංගා ප්රාාමීය ක ස්දයාා, මදුරාංගා ා ස්ඒනළි ක, 600       

ශ්රී ධ්ොමිකාරාම,  මදුරාංගා ා ස්ඒනළි ක, 600       

 කක කා්ය,ාා ා ගුඩනැන්කා මදුරාංගා ා ස්ඒනළි ක, 100 ා නි   703824400 

 මබඳණ ා පර පාස්ා මදුරාංගා ා ස්ඒනළි ක, 50       

මකස්ා ප්රාාමීය ක ස්දයාා, මකස්ා 200     722144857 
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සුගනඒාංශය සාරාම, මකස්ා 50     717351186 

මරණාධ්ාර ස්මන් ා ගුඩනැන්කා මකස්ා 50     79171822 

මදුරාංගා පා මීය ක ස්දයාා, මදුරාංගා ා ස්ඒනළි ක, 600       

ශ්රි ධ්්යමස්ි,රාමා, මදුරාංගා ා ස්ඒනළි ක, 600       

ඵකම කා්ය,ාා ා ගුඩනැන්කා මදුරාංගා ා ස්ඒනළි ක, 100     703824400 

 මබඳණ ා පර පාස්ා මදුරාංගා ා ස්ඒනළි ක, 50       

ස්දු්ළි ක,  ප්රාාමීය ක ස්දයාා, ස්දු්ළි ක, නඒා ස් නර්ර 150     728092715 

ඇුගා ප්රාාමීය ක ස්දයාා, ස්දු්ළි ක, නඒා ස් නර්ර 150     785346970 

ශ්රි ස්දු් ා බෝධි.ක් ගඒාරාම, ස්දු්ළි ක, නඒා ස් නර්ර 125     727122869 

ජුොමා පකලි, ඇුගා ඇුගා 75     78482668 

ඵථකක කළමණාකාර කා්ය,ාා, ස්දු්ළි ක, නඒා ස් නර්ර 75     789137523 

ස්දු්ළි ක, ළද. පාස්ා ස්දු්ළි ක, නඒා ස් නර්ර 50   275718956   

ඇුගා ළද. පාස්ා ස්දු්ළි ක, නඒා ස් නර්ර 50     758794256 

ශ්රි ස්ාංඝා බෝධි ස්හාරස්ථාාන,  ා බුරඒැඒ 40     785118964 

  ා බුරඒැඒ 40     726165105 

ඵකක කළමණාකාර කාන්ේා,  ා බෝමත්් 30     727337887 

ඒ්යකඩ් ළිසු් ා ගුඩනැන්කා  ා බෝමත්් 20     726643489 

ා බෝදි ා පර පාස්ා  ා බෝමත්් 20       

මරණාධ්ාර ස්මන් ා ගුඩනැන්කා  ා බෝමත්් 30     786731362 
ා පු/දිමු/.ු ණුා කන කනිස්ථශ 
ස්දයාා, .ු ණුා කන 60       

ශ්රි ා බෝධි මහා ස්හාර,  .ු ණුා කන 30     722418080 

ා පු/දිර/ සුසින්ගම ප්රා ස්දුහා  සුසින්ගම 300     717292591 

ශ්රි මාංගාා,ාධ්ාර  සුසින්ගම 50       

ශ්රි සුද්යස්නාරාම,  සුසින්ගම 75     772675711 

ඒැලික්ද ම ම ස් ඒැලික්ද 1000 ස්දුහකප ම   718457304 

්ා කගම ම ස් ඒැලික්ද 100       

ඒැලික්ද ප්රා ස් ඒැලික්ද 300 ස්දුහකප ම   722311010 

නාමකගම ා පර පාස්ා නාමකගම 20 පාලිකා   712414653 

ඒැලික්ද ා පර පාස්ා ඒැලික්ද 20 පාලිකා   712414653 

මවනකා පුකුණ කණිස්ථශ ස්දයාා, මවනකා පුකුණ 200     718181075 

ි,් ම ස්හාර, මවනකා පුකුණ මවනකා පුකුණ 50       

සුසිා ස්හාර, මවනකා පුකුණ 50       

ප්රාිාශය සාාාඒ මවනකා පුකුණ මවනකා පුකුණ 50       

ප්රාිාශය සාාාඒ කාලිාංගඒැා මවනකා පුකුණ 30       

ිාකාමණාකාර කා්ය,ාා, මවනකා පුකුණ 20       

ළිා පන කැකුළු ා පර පාස්ා මවනකා පුකුණ 30   273284969   

කාලිාංගඒැා ා පර පාස්ා මවනකා පුකුණ 30       

ා පු/ දිර  ා මුණර්්න ප්රාමීය ක 
ස්දයාා, ා මුණර්ැ්න 1000     718143213 

ශ්රි ධ්්යමස්ි,රාමා, ා මුණර්ැ්න 500     786399510 

ා පර පාස්ා ා මුණර්ැ්න 150     769885793 
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ා පු/ දිමු/ කඩඒත්මඩුඒ මහා ස්දයාා, කඩඒත්මඩුඒ 650     783923010 

දිර,ාර්ර ම ස්දයාා, මහි්දාගම 1000     719058727 

නැග,කා්් ප්රා ස්දුහා මහි්දාගම 150     712236361 

දමත්ර ගම ප්රා ස්දුහා මහි්දාගම 150     718079588 

කු.ලුබැශද ප්රා  ස්දුහා මහි්දාගම 150       

මනා ,්ර්ර ප්රාගස්දුහා මහි්දාගම 150     714583573 

ක්දකඩුඒ ප්රා/ ස්දුහා ක්දකඩුඒ 100       

ශ්රි ක්ා ද ස්හාර, ක්දකඩුඒ 50   273272657   

ශය සක් ග ම ාම ස්ාංඒ්යධ්න ස්ො මයි ශය සාාාඒ ක්දකඩුඒ 20     721691606 

ක්දකඩුඒ ා පරපාස්ා ක්දකඩුඒ 10       

ා පු/ දිර/ ත්රිා කෝනමඩුඒ කුඩාා පුකුන, ඒැලික්ද 1000     719161281 

ා පු/දිර/මුුඒැකා ප්රාාමීය ක ස්දුහා මුුඒැකා 500       

්ා මෝධ්නාරාම, ප්ස්ා මුුඒැකා 300     71593774 

ා පු/දිර/මළුත්ඒැඒ ප්රා  ස්දුහා මළුත්ඒැඒ 500     710918936 
සින්  සිකාාංකාර 
ා බ්ශධ් මධ්යස්ථාාන, මළුත්ඒැඒ 250     726025056 

ස්මන් මඒමාංගායාදාර ස්ො මයි මළුත්ඒැඒ 100     750249755 

දමත්ර මඒමාංාගයාදාර ස්ො මයි මළුත්ඒැඒ 75   275622542   

දිමුු ා පරපාස්ා මළුත්ඒැඒ,ා නළුොඒැඒ 40   275622542   

 

 

 

හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ශීය, ා කකො ා කුමේශාශය ස, 

ස්ථාාන, ලිළින, 

රැදස්,හැකි 

ර්ශගායි් 

ගණන 

ස්ොබ්ධ්ස්, 

යුු ර්ශගා,ා දු ක මාංක, 

ා මුරගස්ථඒැඒ කණි ථශ ස්දයාා, ා මුරගස්ථඒැඒ 250 ස්දුහකප ම   726565981 

මරණාධ්ාර ස්මි ම ශය සාාාඒ ා මුරගස්ථඒැඒ 50  ාණ්ඩාගාර   714421172 

ා පු/මළුත්හ, කණි ථශ ස්දයාා, සිාංහගම 500 ස්දුහකප ම   712150146 

දොස්ක් ග ස්හාර, මළුත්හ, 250 ස්හාරාධිප ම   716191653 

රණස්. ආරාම, නඒගම 150       

ආන්ද ා බෝධිරාම, කිුකඋුඒ 500       

ා පු/ා රු ඒැඒ ක ස්  ා රු ඒැඒ 200 ස්දුහකප ම   777855374 

ශ්රී ආා ාෝකාරාම, ා රු ඒැඒ 50 ස්හාරාධිප ම   723572092 

මක් ගස්ත් මරණාධ්ාර ස්මි ම, ා රු ඒැඒ 50 ස් ාප ම   723787300 

ා පර පාස්ා ා රු ඒැඒ 50 පාලිකා   776827220 
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ප්රිා ශය සාාාඒ යුධ්ගනාඒ 30 ස් ාප ම   786755654 

ා පර පාස්ා යුධ්ගනාඒ 30 පාලිකා     

ප්රිා ශය සාාාඒ ස්ුටුගම 50  ාණ්ඩාගාර   775858198 

ශ්රී ා බෝධිරාිාරාම, රිඇළගම 500 ස්හාරාධිප ම 272247807 726219398 

මක් ගස්ත් මරණාධ්ාර ස්මි ම, රිඇළගම 100 ස් ාප ම   716581764 

ස්මන් ා පර පාස්ා රිඇළගම 50 පාලිකා   777348615 

ධ්්යම ස්ි, ස්හාර, න්න්්ා ක ර්රාණගම 200 ස්හාරාධිප ම 272246289   

සු  ස්ාධ්න ස්මි ම, න්න්්ා ක ර්රාණගම 100 ස් ාප ම   772607778 

ධ්්යම ස්ි, ා පර පාස්ා න්න්්ා ක ර්රාණගම 50 පාලිකා   717444597 

න්න්්ා ක ිනපද, ප්රා ස් 
 න්න්්ා ක 
ිනපද,,න්න්්ා ක  

1000 ස්දුහකප ම     

ශ්රී මා බෝධි ස්හාර, 
 න්න්්ා ක 
ිනපද,,න්න්්ා ක  

500 ස්හාරාධිප ම     

ශය සක් ග ම ප්රිාශය සාාාඒ 
 න්න්්ා ක 
ිනපද,,න්න්්ා ක  

100 ස් ාප ම     

කා්්ා ස්මි ම ශය සාාාඒ 
 න්න්්ා ක 
ිනපද,,න්න්්ා ක  

100 ස් ාප ම     

ඇ් ,ා, 1, න්න්්ා ක 1500 ස්හාරාධිප ම   728803914 

න්න්්ා කගම ම ස් න්න්්ා ක  1000 ස්දුහකප ම 272246202   

ශ්රී ජිනරාි ස්හාර, න්න්්ා ක 100 ස්හාරාධිප ම     

වනණඒ්යධ්නර්ර ක ස් සුදුක්ද නිකඒැඒ 300 ස්දුහකප ම   71960946 

මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම ශය සාාාඒ සුදුක්ද නිකඒැඒ 100       

ා පර පාස්ා සුදුක්ද නිකඒැඒ 60       

ජිා ්ද්රාරාම, ්ඹාඒැඒ 200 ස්හාරාධිප ම   724093972 

ධ්්යමි,් ම ස්හාර, ා ච් ම,න්න්ගම 150 ස්හාරාධිප ම   718404127 

ා ච් ම,න්න්ගම ස්හාර, ා ච් ම,න්න්ගම 100       

මක් ගස්ත් මරණාධ්ාර ස්මි ම, ා ච් ම,න්න්ගම 60 ස් ාප ම   712140378 

ි,් මර්ර ක ස් ි,් මර්ර 1000 ස්දුහකප ම   718048916 

නාගා පුකුණ ක ස් ි,් මර්ර 1000 ස්දුහකප ම   716752006 

ාසිප්නාරාම ස්හාර, ි,් මර්ර 200 ස්හාරාධිප ම   718598661 

නාගා පුකුණ ස්හාර, ි,් මර්ර 500 ස්හාරාධිප ම   71831889 

ා නි ස්මි ම ශය සාාාඒ  ,ා, 12 ා පා දස් 50       

මකමුු ස්මි ම ශය සාාාඒ  ,ා, 12 ා පා දස් 30       

මක් ගස්ත් ස්මි ම ශය සාාාඒ  ,ා, 12 ා පා දස් 20       

රිමහා ස්හාර, උණගාාා ඒා හර 2000 ස්හාරාධිප ම     

ි,ිමම මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම, 
උණගාාා ඒා හර 
බ හිර 

500 ස් ාප ම     

නඒනගර ප්රිා ශය සාාාඒ 
උණගාාා ඒා හර 
බ හිර 

100 ස් ාප ම     

ර්්. ා පර පාස්ා උණගාාා ඒා හර 100 පාලිකා     

උණගාාා ඒා හර ම ස් උණගාාා ඒා හර 500       
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උණගාාා ඒා හර රිමහා 
ස්හාර, 

උණගාාා ඒා හර 500       

ා පු/ා්දන ා පුකුණ ස්දුහා ා්දන ා පුකුණ 800       

ශ්රී නිශය සථශය සාංකමකා රිමහා 
ස්හාර, 

ා්දන ා පුකුණ 500       

මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම ශය සාාාඒ ා්දන ා පුකුණ 300       

ාසු.සුමන ස්හාර,  සී පී ර්ර 50 ස්හාරාධිප ම   717934198 

න්න්ගාාරාම,  සී පී ර්ර 50 ස්හාරාධිප ම     

ාාංකාරාම ර්රාණ ස්හාර, මි්ා ්න්, 50 ස්හාරාධිප ම   712998209 

පරා ාෝක රාා ේ ථඒන්,ා ව 
කා ්ෝලික ා ශඒස්ථාාන, 

මි්ා ්න්, 30 ළි,ුමා   777546640 

මහා ස්් මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

ප පාලික්ද, 
මි්ා ්න්, 

20 ස් ාප ම   
077-
8573880 

මහින ර්ස්ථ්කාා, (ප්රාා ශීය, 

ස් ාඒ,මි්ා ්න්,) 
බස්ථනැඒුොපළ 
ළිටුපස්,මි්ා ්න්, 

20 ර්ස්ථ්කාාාධිප ම   
071-
0434841 

ා පු / නාගාක්ද මහා 
ස්දයාා, 

හබරණ පාර, 
මි්ා ්න්, 

200 ස්හාරාධිප ම 
027-
2246713 

071-
5781975 

ශ්රී සුමාංගාාරාම, 
හබරණ පාර, 
මි්ා ්න්, 

200 ස්හාරාධිප ම 
027-
2246713 

071-
5781975 

ගැමිදින්, බු කා්ය, 
ා ගුඩනැන්කා 

ා හ ්,ා,, මි්ා ්න්, 70  ාරක. - 
071-
4482767 

මූලික ආයු්යා ේද ා රෝහා 
හබරණ පාර, 
මි්ා ්න්, 

100 දඒදය මධිකාරී 
027-
2246389 

071-
1823031 

ා පු/ සී පී ර්ර ප්රා ස්දයාා, සී පී ර්ර, මි්ා ්න්, 1000 ස්දුහකප ම     

මහා ස්් රිමහා ස්හාර, මහා ස්් මාඒ්,රිඇළ 500 ස්හාරාධිප ම     

සු ාකරනා රාම, 
මහා ස්්ර්ර, 
මි්ා ්න්, 

200 
ප්රධ්ාන 
මෑණි,් 
ඒහ්ා ස්  

    

මහා ස්් මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

16 1 /2, මි්ා ්න්, 150 ස් ාප ම     

මස්රණ ස්රණ මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම ශය සාාාඒ 

දඹගහ 
උකප්,මි්ා ්න්, 

50 ස් ාප ම     

ා පු/ සී පී ර්ර ප්රා ස්දයාා, 17 ස්ැ්ර්ම,සී පී ර්ර 300 ස්දුහකප ම   
077-
8950069 

ා බෝධිරාි ප්රාාමික ස්දයාා, 
මුඒ්පැාැස්ථස්,රිඇළ, 
මි්ා ්න්, 

50 ස්දුහකප ම   
077-
2385568 

නිා රෝධ්ාරාම, 
FC 8 
ඇළ,රිඇළ,මි්ා ්න්, 

20 
ආරාමාධිප ම 
මෑණි,් 

  
077-
6402103 
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පාරමීය  ප්රිා ශය සාාාඒ 
FC 8 
ඇළ,රිඇළ,මි්ා ්න්, 

20 ස් ාප ම 
027-
4905022 

  

මුඒ්පැාැස්ථස් මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම ශය සාාාඒ 

FC 8 
ඇළ,රිඇළ,මි්ා ්න්, 

41 ස් ාප ම - 
071-
6581428 

මහා ස්් මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

, ක,කප්ාන 200 ස් ාප ම   771635110 

,ාත්රාමඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

, ක,කප්ාන 50 ස් ාප ම   716262046 

ආසින් මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

, ක,කප්ාන 100 ස් ාප ම   775336865 

, ක,කප්ාන කණි ථශ ස්දුහා , ක,කප්ාන,කවුඩුකා 300 ස්දුහකප ම   
077-
9704709 

ර්ණය ඒ්යධ්නා රාම, 
, ක,කප්ාන දකුණ, 
කවුඩුකා- 

60 ස්හාරාධිප ම   
072-
4751269 

ශ්රී නිා ෝධ්ා රාම, කවුඩුකා 100 ස්හාරාධිප ම   
071-
9648922 

ස්හන සුබස්ාධ්ක ස්මි ම, ළිාංපාර,කවුඩුකා 60 ස් ාප ම - 
076-
1539742 

ශය සක් ග ම ම්ා නෝනයාධ්ාර ස්මි ම, ර්ා කුත්ගම,කවුඩුකා 35 ස් ාප ම - 
072-
9018451 

, ක,කප්ාන දකුණ ා ගුස් 
ස්ාංස්ධ්ාන, 

, ක,කප්ාන දකුණ, 
කවුඩුකා- 

30 ස් ාප ම - 
077-
3218410 

සුාන්් ඒ්යධ්ක ා පර පාස්ා ළිාංපාර,කවුඩුකා 50 පාලිකා - - 

ා පු/මි්ා ්න්, ිා මක පාස්ා 
මක් ගකර 
70,හිවනරක් ගා ගුඩ 

800 ස්දුහකප ම 
027-
2246573 

  

ා පු/මි්ා ්න්, ප්රාාමික 
ස්දයාා, 

මක් ගකර 
70,හිවනරක් ගා ගුඩ 

300 ස්දුහකප ම 
027-
5681176 

  

ශ්රී ස්ි, ධ්්යම ා ස් නාස්න, 
මහා ස්් මාඒ්,මක් ගකර 
70,හිවනරක් ගා ගුඩ 

25 ස්හාරාධිප ම  
072-
4467121 

මහා ස්් මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

මහා ස්් මාඒ්,මක් ගකර 
70,හිවනරක් ගා ගුඩ 

30 ස් ාප ම 
027-
5710265 

  

ශය සක් ග ම සු  ස්ාධ්ක ස්මි ම ශය සාාාඒ 
මහා ස්් මාඒ්,මක් ගකර 
70,හිවනරක් ගා ගුඩ 

35 උප ස් ාප ම   
072-
4400381 

මිණිහින් ාම ස්ාංඒ්යධ්න ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

1 1 /4 කණුඒ, 
මි්ා ්න්, 

  ස් ාප ම   
077-
9656830 

මකමුු මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

පාසි,ාඒැඒ, 
හිවනරකා ගුඩ 

20 ස් ාප ම     

දිමුු ා පර පාස්ා 
1 1 /4 කණුඒ, 
මි්ා ්න්, 

100 පාලිකා   
071-
5374693 

ශ්රී ා බෝධි.ක් ගකාරාම ස්හාර, බුබුා, හිවනරකා ගුඩ 150 ස්හාරාධිප ම     
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හිවනරක ප්රාාමික ස්දයාා, හිවනරක, හිවනරක් ගා ගුඩ 500 ස්දුහකප ම - 
071-
3649735 

ඒැලිඒකුා ්යගම රිමහා ස්හාර, 
හිවනරක, 4 කණුඒ, 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

100 ස්හාරාධිප ම - 
071-
8473481 

ා පු/හ්මුණ කණි ථශ ස්දයාා, හ්මුණ, හිවනරක් ගා ගුඩ 250 ස්දුහකප ම   
072-
5024020 

ශ්රී සුග්ිමොබාරාම, හිවනරක් ගා ගුඩ 50 ස්හාරාධිප ම 
027-
3270185 

  

මක් ගස්ත් ධ්්යමපාා 
මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම ශය සාාාඒ 

RB 4, 
හ්මුණ,හිවනරක් ගා ගුඩ 

125 ස් ාප ම   
077-
2375963 

උදාර ා පර පාස්ා 
RB 4, 
හ්මුණ,හිවනරක් ගා ගුඩ 

50 පාලිකා   
078-
3466579 

ආන්ද බාලිකා ස්දයාා, හිවනරක් ගා ගුඩ 1000 ස්දුහකප ම 
027-
2246400 

  

ලුොබ්ණි රිමහා ස්හාර, හිවනරක් ගා ගුඩ 100 
නා,ක ස්ථඒාමීය ් 
ඒහ්ා ස්  

  
071-
4421138 

හිවනරක් ගගා මක් ගස්ත් මරණාධ්ාර 

ස්මි ම,, බු කා්ය, 
ා ගුඩනැන්කා 

හිවනරක් ගා ගුඩ 200  ාණ්ඩාගාන්ක   
071-
9128479 

කුමාරගම මනුර ස්දයාා, කුමාරගම, හිවනරක් ගා ගුඩ 100 ස්දුහකප ම   
077-
0414197 

කුමාරගම ශ්රී සුධ්්යමාරාම 
ස්හාරස්ථාාන, 

කුමාරගම, හිවනරක් ගා ගුඩ 100       

කුමාරගම මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්ො ම ශය සාාාඒ 

කුමාරගම, හිවනරක් ගා ගුඩ 30       

සින්ා ක් කණි ථශ ස්දයාා, සින්ා ක් 50 ස්දුහකප ම   
072 - 
2830540 

සින්ා ක් මඒමාංගායාධ්ාර ස්ො ම 
ශය සාාාඒ 

සින්ා ක් 75 ස් ාප ම   
072 - 
6081319 

සින්ා ක් ා පර පාස්ා  සින්ා ක් 30 පාලිකාඒ     

සුදො මැදුර නුඒරඒත්් 200       

ාම ස්ාංඒ්යධ්න ස්ො ම ශය සාාාඒ ගොඋදාඒ 50       

මහා ස්් ම්දිර, ර්ා මසිගම 1000       

රිර  ස්දයාා, 
පකලි, පාර, 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

1000       

ා බුරලුක්ද ස්හාර, 
ා බුරලුක්ද, 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

500 ස්හාරාධිප ම 
027 - 
4901963 

  

කා ්ෝලික පකලි, 
පකලි, පාර, 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

500 ළි,ුමා -   
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මකමුු මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

ගොඋදාරවුොපාර, 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

250       

ා පු/ ස්දයාා ාෝක ආද්යශය ස 
ප්රාාමික ස්දයාා, 

ි,ර්ර, හිවනරක් ගා ගුඩ 250 ස්දුහකප ම 
027 - 
5686205 

077-
1290479 

මක් ගස්ත් මඒමාංගායාධ්ාර ස්මි ම 
ශය සාාාඒ 

කදවු. ා පා දස්, ි,ර්ර, 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

150 ා කකො - 
071-
5223794 

ා බ්ශධ් මධ්යස්ථාාන, ා බෝර්ර 100       

හිවනරක් ගා ගුඩ කණි ථශ ස්දුහා 
රිා ේ ා ගුස්පළ, 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

500 ස්දුහකප ම 
027-
2246765 

  

 

 

හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රාා ශීය, ා කකො ා කුමේශාශය ස, 

ස්ථාාන, ලිළින, 

රැදස්,හැකි 

ර්ශගායි් 

ගණන 

ස්ොබ්ධ්ස්, 

යුු ර්ශගා,ා 
දු ක මාංක, 

ා පු/ කින්හ,ගම ස්දයාා, කින්හ,, ම්රගකාෑඒ 500 ස්දුහකප ම   713688752 

කින්හ, ා බෝධිමළුඒ ස්ා ේක 
ා ස් නාස්න, ධ්්යමශය සාාාඒ 

කින්හ,, ම්රගකාෑඒ 300 
ස්හාරාධිප ම 
ස්ථඒාමි් 
ඒහහථා ස්  

    

ාම ස්ාංඒ්යධ්න ස්මි ම ශය සාාාඒ කින්හ,, ම්රගකාෑඒ 200 
ා කකො 
මරණාධ්ාර 
ස්ො ම 

    

ඵක් ගස්ත් ස්මුක් ග ම ා පරපාස්ා  කින්හ,  50 පාලිකා     

ළිා පන කැකුළු ා පරපාස්ා ා පුකමුඒාඩි, 75 පාලිකා     

ා පු/ ඇළහැර කනි ථශ ස්දයාා, ඇාහැර නගර, , ඇාහැර 150 ස්දුහකපකි 662256785   

ශ්රි ර්නය ඒ්යධ්නා රාම, කරදා ගුකා ,ඇාහැර 70 ස්හාරාධිප ම   773932043 

ශ්රි දශය සා ගාංගාරාම, ා ඒා්්ටුඒ, ඇාහැර 50 ස්හාරාධිප ම     

හ.බැදි සි,ඹාාඒ  කනි ථශ 
ස්දයාා, 

හ.බැදිසි,ඹාාඒ   ස්දුහකප මුමා   718413416 

මුදු් ා බෝදිමක ස්හාර, හ.බැදිසි,ඹාාඒ       7726369217 

ා ගුස් ස්ාංස්ධ්ාන කා්ය,ාා, හ.බැදිසි,ඹාාඒ       712564850 

ා ස් ඒා ළි,ස් හ.බැදිසි,ඹාාඒ       713097850 

හීර ක, ශ්ර  හීර ක, හ/සි,ඹාාඒ 30 ස්හාරාධිප ම 662256738   
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ඵක් ගස්ත් මරණාදාර  ස්මි ම, හීර ක, හ/සි,ඹාාඒ 10 ,නිගස්්   776905240 

හිර ක, ළද. පාස්ා හීර ක, හ/සි,ඹාාඒ 10 හස්ක පලි්ා   715391440 

ා පු/ බකමුන මහා ස්් මධ්, 
මහා ස්ද,ාා, 

බකමුන 6000 පමන   662256604   

ශ්රි ා බෝදිමළු ස්හාර, බකමුන 200 පමන     71 9177368 

ගකමුකා ා බෝධිරාිා රාම, ගකමුකා , බකමුන 100 ස්හාරාධිප ම     

ශ්රි දශය සාිමොබාරාම, බනමුන 200       

ශය සක් ග ම ප්රිා ශය සාාාඒ ු්ඒන ස්හාර 150       

උකප් ප්රිා ශය සාාාඒ බකමුන          

ා පු/ ා කුමේ ළි ක, ක ේ ,ා, 14  ා කුමේ ළි ක, 200 ස්දුහකප ම 662256684   

ශ්රි ආා ාුකාරාම, ,ා, 14  ා කුමේ ළි ක, 100 ස්හාරාධිප ම 662256715   

ර්බුදු මරණාදාර ස්ො ම ශය සාාාඒ ,ා, 14  ා කුමේ ළි ක, 50 ස් ාප ම   729382739 

ා බදුො ඇා ා ගුස්ස්ාංස්දාන 
ශය සාාාඒ 

,ා, 14  ා කුමේ ළි ක, 50 ස් ාප ම   724875936 

සින්කදු,ා, කනිස්ථ, ස්දුහා සින්කදුර,ා, 50 ස්දුහකප ම   718413192 

ශ්රි මිහිදු ස්හාර, සින්කදුර,ා, 60 ස්හාරාදිප ම   722536317 

ප්රිා ශය සාාාඒ සින්කදුර,ා, 100 ා ගුස්ස්ාංස්දාන,   728762377 

ගා ව,ා, ප්රාාමික ස්දුහා සින්කදුර,ා, 100     717114500 

ශ්රි ි,් ම ආද්යශය සනාරාම 
ස්හාර, 

,ා, 17  ා කුමේ ළි ක, 75   662256863  

ප්රිා ශය සාාා 1 ,ා, 17  ා කුමේ ළි ක, 50     715753563 

 ා ගුස් ස්ාංස්ධ්ාන 1 ,ා, 17  ා කුමේ ළි ක, 50       

ා පර පාස්ා ,ා, 17  ා කුමේ ළි ක, 40     725680027 

ස්ෑගා ම ස් ,ා, 19 ා කුමේ කළි ක, 300 ස්දුහකප ම   724725772 
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ස්දගා ශ්රි ධ්්යමාරාම ස්හාර, ,ා, 19 ා කුමේ කළි ක, 150 ස්හාරාදිප ම 663004399   

ළිිමා දන සු ස්ාධ්න ස්ො ම, ,ා, 19 ා කුමේ කළි ක, 50       

ා ගුස් ස්ාංස්දාන කා්යයිා, ,ා, 19 ා කුමේ කළි ක, 70       

ස්.බීම කනි ථා ස්දයාා, ස්.බීම 300 ස්දුහකප ම   712171650 

ස්.බීම ප්රිා ශය සාාාඒ ස්.බීම 50 සු ස්ා ස්නාපර   721818995 

ි,මග ප්රිා ශය සාාාඒ බටුා හන  50     7235856608 

චූ කකැකුළු ා පර පාස්ා ස්.බීම 30 පාලි්ාකුමි,   710841931 

ින්ා සු ස්ාදන ර්ිාශය සාාාඒ ,ා, 30 50 ස් ාප ම   778905995 

ිහ් ළි,ස්  ර්ිාශය සාාාඒ ,ා, 30  50 ස් ාප ම   723959797 

ස්ි, මුක ළමාස්,  ,ා, 30  30     789981306 
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ඇමුණුෙ 16 

ෙදිසි ආපදා  ත්ත්වයකදි ලබා ග  ෙැකි පපකරණ ො ද්රවය 

 ෙන්කඩුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

ස්ථාාන, ලිළින, 
බවුස්්ය 

ට්රක් ග/ 

ා ාු්ය 
ා ා්ා ස්ෝ 

ා මෝ ්ය 

ා  ඩ්යස්ථ/බුක 

ා ඩුස්්ය 

ා බෝමේටු 

ආහාර 

ළිසිා ො 

කමේ ා 
්නුර/න

ම 
දුරකාන 
මාංක, 

මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

මාහ,           1   773774640 

මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

සිාංහඋදාගම           1     

මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

කඩඒාඒැඒ           2 ස් ාප ම 718318846 

ාමීය , ආපදා 
කමිටුඒ 

ාම නිාධ්ාන් 

කා්ය,ාා,, මඹාංගග 
    3     3 

ාම 
නිාධ්ාන් 

777986582 

ාමි, නිාධ්ාන් 
කා්ය,ාා, 

166,කළහගා             ස් ාප ම 789755559 

ාමි, ආපදා 
කොටුඒ 

නඒනගර,,ා පුා ළු්
න.ඒ 

    2     1 ස් ාප ම 713610676 

ඩි  සින්ා ස් න 
සිකඒා 

347,මහඒැලි 
ා පා දස්,ා පුා ළු්්

.ඒ 
          1 ස් ාප ම 714298392 

ා නි  කා්ය,ාා,  කුසුොාම , ා නළුොස්ා           1   717597781 

ාමීය , ආපදා 
කමිටුඒ 

පකලි,, කදු.ා ඒා       1   100   714471459 

බ ුන ාමීය , 
ආපදා කමිටුඒ 

556,දිවුාාන 
පාර,බ ුන 
,මුස්ථලිො ා කුළණි,  

    1 1   1 ා කකො 715780860 

ාමීය , ආපදා 

කමිටුඒ 187,ගකාෑකා           1 ා කකො 718130687 

ාමීය , ආපදා 

කමිටුඒ 
සුදුා නළුොගම,ගකාෑක
ා 

          2 ා කකො 717660410 

ම් ඩී ධ්්යමරත්න 20/16,ඕනෑගම     1         715695913 

පී ජී ඒස්්් 19/10,ඕනෑගම     1         774054135 

ර්ා මසි 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

ට්රැක් ග 14,ඕනෑගම           1   717366278 

ස්මන් 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

ට්රැක් ග 14,ඕනෑගම           1   712260012 

 ාමීය , ආපදා 
කමිටුඒ 

ර්දු්ය,කාලිාංග ඇළ   10     1     778370547 
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පී ඩී ා්ද්රසින් ඇුමකළි ක,   1           766650637 

මස්ථ මො ලීාාන්ද ඇුමකළි ක,     1         775518026 

ම.ණ ප්රිා 
ස්ාංඒ්යධ්න ස්ාංගම, 

මාහ,,බැදිඒැඒ           1 ස් ාප ම 775331621 

සිාංහ ප්රිා ස්ාංඒ්යධ්න 
ස්ාංගම, 

සිාංහඋදාගම           1 ස් ාප ම 775851063 

ම.ණ කා්්ා 
සු ස්ාධ්ක ස්මි ම, 

සිාංහඋදාගම           1 ස් ාප ම 712761070 

කා්්ා සු ස්ාධ්ක 
ස්මි ම, 

රඹඒැඒ           1 ස් ාප ම 275716658 

මඒමාංගායධ්ාර 
ස්මි ම, 

රඹඒැඒ           1 ස් ාප ම 275716658 

මඒමාංගායධ්ාර 
ස්මි ම, 

කින්මැ කළි ක,           1 ස් ාප ම   

මො ස්ම් ඒස්්් 01,රඹඒැඒ     1         275716658 

මස්ථ පී ප්රස්්න 
ා ප්ර මසින් 

37,මාහ,   1 1         713832368 

ස්ණස් ස්මි ම, කඩඒාඒැඒ           1 ස් ාප ම 783262624 

මළුත්ඒැඒ 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

මළුත්ඒැඒ           1     

මො ි,සින් 109,මළුත්ඒැඒ     1         724574567 

ටී   සුමිත් ු ාර 97,මළුත්ඒැඒ     1         729304270 

ඊ   උපාලි ස්ම්් 64,මළුත්ඒැඒ   1           726412129 

ජී නීක ප්රස්්න 51/2,මළුත්ඒැඒ   1             

මා බ්ීමර 139/2,මළුත්ඒැඒ     1           

මමරසින් 
ඒාන්,ප්ා ප.ම 

79,මළුත්ඒැඒ     1           

ා ක් ග ආ්ය  මබඳණ 
රාංග 

8/3,ගන්ා ගුකා     1       මයි මක. 714791812 

ා ේ   ස්ම්් 
බණ්ඩාර 

38,මහා ස්් ා පා දස්   1         මයි මක.   

ා ගුස් ස්ාංස්ධ්ාන, 
මරණාධ්ාර ස්මි ම, 

නි්යා ශශය සගම, දුනුඇා 

මඹාංගග 
          3 ස් ාප ම   

ඒාන්මා්යග 
කා්ය,ාා, 

නඒනගර,, 
ා පුා ළු්න.ඒ 

  2   1 1       

මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න 
මධිකාන්, 

නඒනගර,, 
ා පුා ළු්න.ඒ 

  2   1         

්ම්කඩුඒ 
ප්රා ා ක කා්ය,ාා, 

ා පුා ළු්න.ඒ 1         1 
ප්රා ා ක 
කා්ය,ාා, 

 272222036 

ර්බුදු ක්ස්ථට්රක් ග ් 1 පටුමග 1 1             

ශ්රී ාාංකා රු කු.ස් 
නඒනගර,, 
ා පුා ළු්න.ඒ 

      4 3 5 නිා ,ෝජි්   

ප්රාා ශීය, ස් ාඒ ා පුා ළු්න.ඒ 1 2 2 1 1   ා කකො 272222275 

මරණාධ්ාර ස්මි ම, නැා ගනහිර පළුගස්ථදමන           1 ස් ාප ම 717102219 

බී ජී ගාමිණී 
ස්මරීමර 

455,6 ඇළ,කාබඳාංග ඇළ     1          
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හි. ස්හක ා මෝා පලුගස්ථදමන, ා පු/න.ඒ   5       3   773860030 

්ාරක ස්හක ා මෝා පලුගස්ථදමන, ා පු/න.ඒ   3       2   777873943 

ඵකමුු කා්්ා 
ස්මි ම, 

 ා්ඩාගාන්ක, 595/97 
 මස්ස් මාඒ් ගකදඹරාඒ 

        1     711294005 

මිහිදු සු ස්ාධ්න 
ස්මි ම, 

595/125/1  මස්ථස් මාඒ් 
ගකදඹරාඒ 

        1      275718640 

සිුමිණ මරණාධ්ාර  
ස්මි ම, 

ස් ාප ම, සිුමින රමණාධ්ාර 

ස්ො ම, ගකදඹරාඒ 
        1     713841232 

නිශය සථශය සාංක 
මඒමාංගායාධ්ාර 

594, කු. හ්දි,, 
ා පුා්න.ඒ 

          1   776990559 

ස්ස්ථකො ා මෝ ්යස්ථ 28 කනුඒ ,ා පු/න.ඒ           1   777913184 

ා  ෝනි 
ක්ස්ථට්රක් ගස්් 

28 කනුඒ ,ා පු/න.ඒ           1   776163027 

ස්ාලි, 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

27 කනුඒ ,ා පු/න.ඒ           1   77891106 

ස්ාලි, කා්්ා 
ස්මි ම, 

28 කනුඒ ,ා පු/න.ඒ           1     

ඇ් 
136/3, කුසුොගම 
,ගකගෑකා 

    1           

ඇ් 313/6/3, ා නළුොස්ා     1           

ඇ් 56, කුසුොගම   1             

රාිය දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ කදු.ා ඒා     1       කළමනාක.  272225908 

මො මයි මො ු ා ස් යි
් 

36,මුස්ථලිො ා කුළණි,     1           

ඵො ඵච් ඵථ  ස්ාාො 34/5/ඵථ, මුස්ථලිො ා කුළණි,   1       1   777229063 

ර්ා මසි 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

ට්රැක් ග 14           1 
ා ක් ග බී ස්දමා
ලි 

717366278 

ස්මන් 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

ට්රැක් ග 15           1 
මො ජී නඒරත්
න 

712260012 

බී ජී බණ්ඩාර 14/34,ඕනෑගම   1           721092007 

ම් ඩී ජී ධ්්යමරත්
න 

20/16,කාලිාංග ඇළ     1         715695913 

පී ජී ඒස්්් 19/10,ඕනෑගම     1         774054135 

මස්ථ ජී සුිා් 15/23,ඕනෑගම   1           715978085 

මක් ගස්ත් 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

12 ඇළ,- දමනගැමුනු ර්ර           1 ස් ාප ම 716425126 

සුහද 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

26 ඇළ,- දමනගැමුනු ර්ර           1 ස් ාප ම 710141924 

සුස්්් 
ා කුිමබෑඒා 

මාං් 12/15,කාලිාංග ඇළ     1          275716164 

මහි්ද ස්රත් කුමාර මාං් 12/15,කාලිාංග ඇළ     1         779112030 

රු ු.ස් 
ස්ාංස්ධ්ාන, 

192,දිවුාාන           1 ස් ාප ම 773741737 
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ර්දු්ය ජුොමා පකලි, ර්දු්ය         1     767838940 

ඩබ් ජි  ස්ම් උර්ක 
බාංඩාර 

16/13,ඕනෑගම   1             

ා ක් ග ජි  ා්ද්රසින් 16/17,ඕනෑගම   1             

සුහද 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

195/ඕනෑගම, 15/43           1   714639683 

සු ස්ාදන ස්ාංකම, 195/ඕනෑගම, 15/61           1   717855495 

,ා, 25, මධ්යම 
මරණාධ්ාර ස්මි ම, 

30/65, 
ස්ි,රාිර්ර,කාලිාංඇා 

          1   718162442 

ඵො ඵථ  රස්්දු 
පත්මසින් 

30/38, ස්ි,රාිබුර, 
දිවුාාන 

    1           

ඵ ජි  ප්ර,්් 29/30, ස්ි,රාිර්ර     1           

ඵ ජි  ස්රමසිාංහ 29/30, ස්ි,රාිර්ර     1         721413943 

ා ක් ග ඵො සි සි  ාාංකා 
ප්රයිඒමේ ලිමි ඩ් 

ාකි   උ,න ා පුා්න.ඒ 2 2   1        272225072 

සුහද ඵකමුු 
ස්මි ම, 

ආ්ය3 02 , ාකි   උ,න, 
ා පු/න.ඒ 

          1   712578212 

ඵො ඵක  ඒස්්්  
ප්රදිප් 

11, ාකි   උ,න, 
ා පු/න.ඒ 

1               

ඵ් ස්  ාාමර 
ාස්ාංක  

ආ්යිම02, ාකි   උ,න, 
ා පු/න.ඒ 

    1           

ඵච් ඩි  මනුර 
ස්ොපත් 

 ාකි   උ,න, ා පු/න.ඒ     1           

ා ක් ග ළි  ඒස්්ද 
ීමරා ස් කර 

8/1, ාකි   උ,න, 
ා පු/න.ඒ 

    1           

මනික   ා ස් ඒාමුක් ග් ස්ො ම, 1 1   1       773227419 

ශය සා්් මහ්ා ා ස් ඒාමුක් ග් ස්ො ම, 1 1 1         718065107 

ශය සා් ම 
මඒමාංගායාදාර 
ස්මි ම, 

ශය සා් මර්ර   2   2       770442650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 
 

උප මස්ථස් 
රත්මදා පාර, 
දිවුාාංකඩඒා 

  2           
77955157
1 

මහා ස්් 
සු ස්ාධ්ක 
ස්මි ම, 

මහා ස්්ර්ර           1 ස් ාප ම 
72381095
1 

මනුර 
දිස්ානා,ක 

ගකක්ද,මහා ස් න
ර්ර 

    1         
78643602
0 

ාමිා ද්යශය සන 
ා හමේ කආරච්චි 

කුසුොා පුකුණ, 
දිවුා්කඩඒා 

    1         
75617755
2 

ස්මන් 
මරණාධ්ාර 
ස්මි ම, 

පැරකුර්ර           3   
71040601
2 

ඇ් පැරකුර්ර,මැදින්න්න්,   1 1         
77936225
9 

මකාඒ  ආරච්චි  
ස්ථා  ු්යස්ථ 

මැදින්න්න්,   2 1       මයි මක. 
72371043
3 

පාබඳ් 
ස්ථා  ෝ්යස්ථ 

මැදින්න්න්,   2         මයි මක. 
 27224808
6 

නඒහි.ගම 
මක් ගස්ත් හා සු  
ස්ාධ්න ස්ො ම, 

දි,ා ස්්ර්ර           1 ා කකො   
72348920
7 

නාගරීක 
මක් ගස්ත් 
මඒමාංගායාධ්ාර 
හා සු  ස්ාධ්න 
ස්ො ම, 

දි,ා ස්්ර්ර           1     

ඇ් 
100 ා ්ු ස්, 
කහිමලි,ාඒ 

  5           
72623615
3 

ඇ් කහිමලි,ාඒ 1             
72638493
8 

මහා ස්් 
මරණාදාර 
ස්ො ම, 

,ා, 03 , 
නඒනගර,, 
මැදින්න්න්, 

          1 ස් ාප ම 
72283051
4 

ා ඒස්ු. 
ආහාරපාන 
ස්ැකසීා ො 
කමිටුඒ 

,ා, 06 ,කවුඩුගම 
,නඒනගර, 

          1 කුාරත්න 
71486947
4 

සුනික 
ස්ා ේුාංක 

245,,ා, 06, 
කවුඩුලුගම 

  1           
27578111
4 

ද,ාන්ද 
99, ,ා, 03 
නඒනගර, 

  1             

පරාරම 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්ො ම, 

,ා, 04, 
නඒනගර,, මැදින්න්
න්, 

          1 නඒරත්න 
27561276
6 

දීප් ම 
ම ා නයුනධ්ාර 
ස්ො ම, 

,ා, 04, 
නඒනගර,, මැදින්න්
න්, 

          1 
මුුබණ්ඩ
්ා 

72689890
3 
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පැරකුො  
මරණාධ්ාර 
ස්ො ම, 

නඒනගර,  , 
මැදින්න්න්, 

         1  ා කකො 
71517932
6 

නඒහි. 
මරණාධ්ාර 
ස්ො ම, 

නඒනගර,  , 
මැදින්න්න්, 

         1 
 ාණ්ඩාගා
න්ක 

72410072
3 

ම.ණාා ාෝක 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

,ා, 2, නඒනගර,           1 ස් ාප ම 
77668311
2 

ආ්ය ඩී ස්කස්් 
මාංක 
151,නඒනගර, 

    1           

සින්ස්ගා බෝ 
ආහාර ්මිටුඒ 

සුගදර්ර ,මැදින්න්න්,           2 ස් ාප ම 
72130814
5 

සුඒ සිහි, 
මරනාදාර 
ස්ො ම, 

සුගදර්ර ,මැදින්න්න්,           1 ා කකො 
71201788
7 

ශ්රිකා්් 
ා ප්යරා 

161 සුගදර්ර, 
මැදින්න්න්, 

1 1     1   මයි මක. 
71489140
7 

 මාකරත්න 
19, 
සුගදර්ර,මැදින්න්න්, 

  1 1       මයි මක. 
76515126
1 

සිසිර කුමාර  
103/5 සුගදර්ර, 
මැදින්න්න්, 

    1       මයි මක. 
77180515
0 

ා ස්හරා බාංඩාර 
168, සුගදර්ර, 
මැදින්න්න්, 

    1           

මරණාධ්ාර 
ස්මි ම, 

,ා, 6, දිවගකර්ර           1 ස් ාප ම 
78290196
0 

බී මො ජී රත්න
පාා 

මාංක 13,,ා, 6, 
දිවගකර්ර 

  1           
78897473
9 

මජිත් කුමාර 
මාංක 339, ,ා, 6, 
දිවගකර්ර 

  1           
78522800
7 

රාංජිත් 
ස්ජි්ාන්ද 

මාංක 49, ,ා, 6, 
දිවගකර්ර 

    1         
72815403
5 

ාමි්ද 
ස්දකුමාර 

මාංක 14, ,ා, 6, 
දිවගකර්ර 

  1             

ස්ා ේරත්න 
ගාකාා ව 

මාංක 212, ,ා, 6, 
දිවගකර්ර 

  1             

ආ්ය මො ි,සිාං
හ 

මාංක 8, ,ා, 6, 
දිවගකර්ර 

    1         
78270196
0 

ශ්රි ාාංකා 
මහඒැලි 
මදිකාන්,  

නඒනගර,  , 
මැදින්න්න්, 

2 1   1       
 27328996
4 

මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්ො ම,  

ස්මන්ර්ර           1 ාමීය ්ද 
78865318
01 

ද්යශය සනර්ර 
මහරකමිටු 

ද්යස්නර්ර 

,නඒනගර,, 
මැදින්න්න්, 

          1   
72536587
1 

කුමාර ඒස්්්  
ා ඒඞිකච්චි,, 
ස්මන්ර්ර 

    1         
72536587
1 
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නිමාන ා ේදා ව 
ා ඒඞිකච්චි,, 
ස්මන්ර්ර 

    1         
71465503
3 

රස්්ද්ර 
පත්මකුමාර 

ා ඒඞිකච්චි,, 
ස්මන්ර්ර, මැදින්න්න්, 

    1         
78610735
8 

ාාමලි ස්හක 
ා මෝා 

128, ා ඒා ශහර්ර   1         
සුම මහා 
මධිකාරඒ
. 

27224875
2 

ාා මෝපාහාර 
මරණාදාර 
ස්ො ම, 

99, ා ඒා ශහර්ර           1 ස් ාප ම 
27578034
2 

සුඒද 
මඒමාංගළයාධ්ාර 
ස්ො ම, 

99, ා ඒා ශහර්ර           1 ස් ාප ම 
72603421
2 

ස්ම් ම 
ි,සිාංහ 

85,  ා ඒා ශහර්ර   1           
78787693
3 

ඩවාස්ථ 
ස්ා ේකුමාර 

44/2 , ා ඒා ශහර්ර     1         
77626053
9 

ි,ගොර්ර 
මහා ස්් 
මරනාධ්ාර 
ස්ො ම, 

ි,ගොර්ර , මහ 
මඹගස්ථඒැඒ 

          1 ස් ාප ම 
77348336
7 

උද්රර 
මරණාධ්ාර 
ස්ො ම, 

,ා, 12, මහ 
මඹගස්ථඒැඒ 

          1 ස් ාප ම 
71382337
5 

මදින්සිාංහ 
08, ,ා, 12 මහ 
මඹඒැඒ 

  1             

සිුො රාංගන 
ක්රි ථමි ස්හක ා මෝා , 
ි,ගොර්ර 

  1             

ස්ැනසුම 
මරණාධ්ාර 
ස්මි ම, 

,ා, 11,මඹගස්ථඒැඒ           1   
78290206
4 

සුහද ශය සක් ග ම 
සු ස්ාදන 
ස්මි ම, 

,ා, 11,මඹගස්ථඒැඒ           1   
77144747
5 

ඵක් ගස්ත් 
මරණාදාර 
ස්මි ම,  

,ා, 11,මඹගස්ථඒැඒ           1   
78692742
5 

ඵකමුු 
මරණාදාර 
ස්මි ම, 

,ා, 2, මඹගස්ථඒැඒ           1   
78700913
1 

ආ්ය ඵථ  
ළි, මස්ථස් 

89,,ා, 11 
මඹගස්ථඒැඒ 

    1         
77967932
5 

ස්ම් ම 
ස්රමසිාංහ 

 මකමුුගම, මහ 
මඹගස්ථඒැා 

    1           

ලීක 
මා බ්ඒ්යධ්න 

 මකමුුගම, මහ 
මඹගස්ථඒැා 

    2           

ප්රි,්් 
මහණාම  

 මකමුුගම, මහ 
මඹගස්ථඒැා 

    1           



219 
 

ාමිා කුමාර 
 මකමුුගම, මහ 
මඹගස්ථඒැා 

    1           

ර්බුදු 
මරණාධ්ාර 
ස්මි ම, 

73/1,ර්බුදුගම           1 ස් ාප ම 
78472659
0 

කුමුදු 
මරණාධ්ාර 
ස්මි ම, 

02,ි,කුගම           1 ස් ාප ම   

 ක ඵො  
ි,රත්න 

53,ර්බුදුගම     1           

ඩි ඵො  මා හ  ථ 
ාුරාංග 

80, ර්බුදුගම     1           

ශ්රි ස්මාදි 
මරණාධ්ාර 
ස්ො ම,  

ඒැලිගොර්ර               
77109363
1 

සුස්්ද 
න්දසින් 

47/ ඒැලිගොර්ර   2           
77281004
9 

ීම්ය ම පාා  57/ ඒැලිගොර්ර   1           
77219114
6 

සුනික ශය සා්්ා 56/ ඒැලිගොර්ර     1           

රොබාංඩා 63/ ඒැලිගොර්ර     1         
77109363
1 

සුභික් ග ා 
මරණාධ්ෘර 
ස්මි ම, 

කුමුදුර්ර, 
මහ්ාා කුළඒැඒ 

          1   
77311423
9 

මිු. 
මඒමාංගා,ාධ්ා
ර ස්මි ම, 

කුමුදුර්ර, 
මහ්ාා කුළඒැඒ 

          1     

දකුණ ාවුර 
මරණාදාර 
ස්මි ම, 

,ා, 6, ස්ි,ර්ර           1 ස් ාප ම 
 27327354
4 

ඵකමුු 
මඒමාංගායාධ්ාර 
ස්මි ම, 

,ා, 6, ස්ි,ර්ර           1 ස් ාප ම 
71640772
8 

ඵකමුු 
මරණාදාර 
ස්ො ම, 

23, ිමා ස්ෝ බණ්ඩාර           2   
71744155
7 

සිස්ක ආරක් ගස්ා 
කමිටුඒ 

1036, ිමා ස්ෝ 
බණ්ඩාර 

    1     1   
71845017
7 

ප්රබාත් මාංජුා 
්ොමාපාර ,  ිමා ස්ෝ 
බණ්ඩාර 

    1         
71865159
7 

මසී් බාංඩාර 978, මබ,ර්ර     1         
76795451
8 

කැළුො ාමි්ද 
1048, ිමා ස්ෝ 
බණ්ඩාර 

1             
71365799
4 

ග,ා් ප්ර,ාංකා 
1049,ිමා ස්ෝ 
බණ්ඩාර 

1             
77699057
4 

ම.න තී්ය, 
නිඒහැර, ිමා ස්ෝ 
බණ්ඩාර 

1             
72606638
0 
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 මාකාන,ද  
970 , ිමා ස්ෝ 
බණ්ඩාර 

1             
72638356
3 

කමක 
ි,ා ස් කර 

990 ,ිමා ස්ෝ 
බණ්ඩාර 

1             
72558870
9 

ස්මන් ආහාර 
කමිටුඒ 

,ා, 01,  මස්ථස්ර්ර 
මැදින්න්න්, 

    5     2   
71399174
7 

ස්ථඒස්ක් ග ම 
මරණාදාර 
ස්ොකා, 

මැදගොර්ර, 
මණ්ඩාන්න්, 

          1   
71585570
1 

ස්මන් 
මඒමාංගායාදාර 
ස්ො ම, 

මැදගොර්ර, 
මණ්ඩාන්න්, 

          1   
71318063
1 

රාංජිත් 
ා ්්නා කෝ් 

65, මැදගොර්ර, 
මණ්ඩාන්න්, 

  1             

ඵක් ගස්ත් ආහාර 
කමිටුඒ  

මහා ස් නර්ර           1 ීමරා කෝ් 
78293805
3 

ාදුනික 
ස්රත්කුමාර 

188/ කුසුොා පුකුන   1           
72539610
0 

  183/ කුසුොා පුකුන     1         
78702085
8 

  87/කුසුොා පුකුන     1           

  590/කුසුොා පුකුන     1         
72316930
2 

කුසුො 
මරණාධ්ාර 
ස්මි ම, 

කුසුොා පුකුන           1 
ස්ාංස්ධ්ා,
ක 

77089899
0 

සුහද 
මරණාධ්ාර 
ස්මි ම, 

මීය  ගස්ථඒැඒ           1   
77404222
0 

ඇ් ඒඩිගඒැඒ, මීය ගස්ථඒැඒ     1           

ඇ් කදු.ගස්ථඒැඒ     2           

ඇ් නිකා හ න     3           

සුහද 
මරණාධ්ාර 
ස්මි ම, 

මීය  ගස්ථඒැඒ           1 ස් ාප ම 
77497957
5 

සුමාංගා 
මරණාධ්ාර 
ස්මි ම, 

මීය  ගස්ථඒැඒ           1 ස් ාප ම 
77079560
8 

යු ඵච්  හන්ස්ථ 
ා්ද්රකුමාර 

මීය  ගස්ථඒැඒ     1         
78584001
6 

ඵස්ථ ඵො  උර්ක 
සුගසිාංහ 

මීය  ගස්ථඒැඒ     1         
77156500
8 
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ඇමුණුෙ 17 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය තුළ ගුවන් යානා දේගොඩබැස්සවිය ෙැකි ස්ාාන 

ප්රාදේශීය 

දේමකම් 

දේකොට්ශාකය 

ස්ාානය 

තක වරකග 

දේගොඩබැසස්

විය ෙැකි 

ගුවන්යානා 

ගණන 

GR 

LATITUDE 
LONGTUDE 

MAP 
NORTH EAST 

්ම්කඩුඒ 

ා පුා ළු්න.ඒ රාිීම, ම ම 
ස්දයාා භූමි, 

2 
250011 075499 0810019 ා පුා ළු්න.ඒ 

දිවුාාන මුස්ථලිො ස්දයාා භූමි, 1 330037 075412 0810428 ා පුා ළු්න.ඒ 
සිාංහරාිර්ර කණි ථශ ස්දයාා 1 345094 075732 0810509 ා පුා ළු්න.ඒ 
සුදුා නළුොගම ප්රිාශය සාාා භූමි, 1 313999 075418 0810327 ඇළහැර 
මානික් ගකොපමේ ක, මුස්ථලිො 
ස්දයාා භූමි, 

1 290023 075334 0810205 ා පුා ළු්න.ඒ 

සුදුා නළුොගම කණි ථශ ස්දයාා 
භූමි, 

1 310003 075224 0810319 ා පුා ළු්න.ඒ 

ගකාෑකා ස්දයාා භූමි, 1 305003 075226 0810290 ා පුා ළු්න.ඒ 
ා පුා ළු්න.ඒ කණි ථශ 
ස්දයාා භූමි, 

1 268018 075318 0810087 ා පුා ළු්න.ඒ 

මක මක් ග ා්ය ස්දයාා භූමි, 1 321003 075232 0810373 ා පුා ළු්න.ඒ 
ා පුා ළු්න.ඒ ඒාන්මා්යග 
කා්ය,ාා භූමි, 

1 274018 075254 0805936 ා පුා ළු්න.ඒ 

ා පුා ළු්න.ඒ ස්දයාා භූමි, 1 299007 075256 0810254 ා පුා ළු්න.ඒ 
ා ්ෝපාඒැඒ ම ම ස්දයාා භූමි, 1 253037 075418 0810003 ා පුා ළු්න.ඒ 

හිවනරක් ගා ගුඩ 

ා්දන ා පුකුණ කණි ථශ 
ස්දයාා භූමි, 

1 
251832 080127 0810013 ා පුා ළු්න.ඒ 

හිවනරක් ගා ගුඩ ප්රිාශය සාාා භූමි, 1 202157 080219 0805702 ා පුා ළු්න.ඒ 
මි්ා ්න්, මයි ටී සී භූමි, 1 141165 080300 0805405 ා පුා ළු්න.ඒ 
සින්ා ක් කණි ථශ ස්දයාා භූමි, 1 256183 080410 0810007 ා පුා ළු්න.ඒ 
රිර  ස්දයාා භූමි, 1 215154 080237 0805753 ා පුා ළු්න.ඒ 
ා රු ඒැඒ කණි ථශ ස්දයාා 
භූමි, 

1 
131218 080603 0805318 ා පුා ළු්න.ඒ 

ා ස්ෝමාා ශීම කණි ථශ ස්දයාා 
භූමි, 1 

185208 081763 0811687
0 

ා පුා ළු්න.ඒ 

උණගාාා ඒා හර කණි ථශ 
ස්දයාා භූමි, 

1 
246118 080038 0805933 ා පුා ළු්න.ඒ 

වනඒ් හමුදා කදවුර 
හිවනරක් ගා ගුඩ 

10-15 
224162 080305 0807006 ා පුා ළු්න.ඒ 

මැදින්න්න්, 

මැදින්න්න්, ස්දයාා මිමි, 1 211265 80865 805780 කඩුවුකා 

මැදින්න්න්, මුලික ා රෝහක භූමි, 1 217254 80804 805809 කඩුවුකා 

මයුරපාද ස්ද,ාා භූමි, 
1 

324268 80890 810380 කඩුවුකා 

ිමා ස්ෝබණ්ඩාර කනි ථශ 
ස්දයාා, භූමි, 1 

196269 80887 805000 කඩුවුකා 

මැදින්න්න්, මධ්ය මහහ ස්දයාා, 1 215264 80853 805800 කඩුවුකා 
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ස්ි,ර්ර ස්දයාාා ේ ස්දයාා 
භූමි, 

1 

296255 80818 810240 කඩුවුකා 

දිවුා්කඩඒා කනි ථශ 
ස්දයාා, භූමි, 

1 

212266 80440 805440 කඩුවුකා 

ස්හාරගම කනි ථශ ස්දයාා, 
භූමි, 1 

191241 80732 805730 ා පුා ළු්න.ඒ 

ඇාහැර/ 
බකමුණ 

ාහකුළුඒැඒ කනි ථශ ස්දයාා 
භූමි, 1 

89059 75535 805113 ා පුා ළු්න.ඒ 

මත්්නකඩඒා මධ්ය මහා 
ස්ධ්යාා, 1 

80974 75282 800062 ඇළහැර 

මහඒැලි ක්රිඩා ළි ක,- බකමුණ 4 48861 74673 804900 ඇළහැර 

මහා ස්් කනි ථශ ස්දයාා භූමි, 1 51856 74640 804904 ඇළහැර 

ාාංකාර්ර 

කහිමලි,ාඒ ස්දයාා බූමි, 1 315154 80046 810340 ාාංකාර්ර 

ා ස්ෝමාඒතී, මදය මහා ස්දයාා 
භූමි, 1 

346195 804870 8105191 ා පුා ළු්න.ඒ 

න්ෆායිර්ර මක හිාාක මදය මහා 
ස්දයාා භූමි, 1 

319120 800816 8103700 ා පුා ළු්න.ඒ 

්ඹාා මක හිාාක මදය මහා 
ස්දයාා භූමි, 1 

336120 800839 8104627 ා පුා ළු්න.ඒ 

ගකමමුණ මහා ස්දයාා භූමි, 1 276198 805034 08101377 ා පුා ළු්න.ඒ 
හිවනරක් ගදමන මහා ස්දයාා භූමි, 1 267163 803170 08100863 ා පුා ළු්න.ඒ 
සුාංගාස්ා මුස්ථලිම ස්දයාා භූමි, 1 349186 804391 08105349 ා පුා ළු්න.ඒ 
ස්ජි් මදය මහා ස්දයාාා ේ 
ස්දයාා භූමි, 1 

337152 802581 8104676 ා පුා ළු්න.ඒ 
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ඇමුණුෙ 18 
 

දේපොදේළොන්නරුව දිස්ත්රික් ආපදා කළෙනාකරණ කකකය ෙගින් දී ඇතිච  
භාණ්ඩ ස්ාානග  කර ඇතිච සා්ානවල විස ්රය 

 
මනු 
මාංක 

 ාණ්ඩ ඒ්යග, ාබා දී ඇ ම ආ,්න, ාබා දී ඇ ම 
ප්රමාණ, 

01 
ා බෝමේටු (ම්ජිම 

ස්හි්) 

ප්රාා ශීය, ස් ාඒ   -  දිරාාගා 01 

ප්රාා ශීය, ස් ාඒ   - ඒැලික්ද 01 

යුධ් හමුදා කදවුර  - මනොළි ක, පාාම 01 

මූාස්ථාාන ා පුලිසි,  -  ා පුා ළු්න.ඒ 01 

සිස්ක ආරක් ග ක බාකා,  -  න්දී ා පුකුණ 01 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   -  ර්ාස්ථ මගම 02 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   -  හිවනරක් ගා ගුඩ 01 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   - මැදින්න්න්, 01 

 

02 ා බෝමේටු ම්ජි් 

ධිඒර පරීක් ග ක කා්ය,ාා,  -  කදු.ා ඒා 01 

යූද හමුදා කදවුර        -  මි්ා ්න්, 01 

ා ස්ෝමාඒ ම, ර්ද ිමම  -  ා ස්ෝමාඒ ම, 01 

ප්රාා ශීය, ස් ාඒ   - මැදින්න්න්, 01 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,       -  කදු.ා ඒා  01 

 

03 
ා ච්් ා ස්ෝ (දොඒැක 
කි,ත්) 

ප්රාා ශීය, ස් ාඒ    - ්ම්කඩුඒ  02 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   -   ා පුා ළු්න.ඒ 01 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   -  ඒැලික්ද 02 
ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   - මරාගාංස්ා 01 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   - ර්ාස්ථ මගම 01 

ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   - හිවනරක් ගා ගුඩ 01 
ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   - මි්ා ්න්, 01 
ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   - හබරණ 01 
ා පුලිස්ථ ස්ථාාන,   - මැදින්න්න්, 01 

 

04 ඒුර ා පුොප රිා ේ ආ,්න ා ඒ් ාබා දී ඇ්. 18 

 

05 ිා  ැාංකි රිා ේ ආ,්න ා ඒ් ාබා දී ඇ්. 20 
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06 ජීස්් ආරක් ග ක 
කබා රිා ේ ආ,්න ා ඒ් ාබා දී ඇ්. 155 

 

07 ා මගා ා ෆෝ් රිා ේ ආ,්න ා ඒ් ාබා දී ඇ්. 41 

 

08 ඒ්ය ා මාපක දිස්ථත්රික් ගකා ේ සි,ළුම ා පුලිස්ථ ස්ථාාන ස්දහා 10 

 

09 මැනුඒක ස්යිර් ස්හ 
ාා ාක් ගට්රික් ග ස්යිර් 

කාාප ඒාන්මා්යග මධ්යක් ග  කා්ය,ාා,  ස්හ දිස්ථත්රික් ගකා ේ සි,ළු 

ඒාන්මා්යග කා්ය,ාා ස්දහා,  05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


