ග්රාම සංවර්ධන සංවති පංළිබඳ වංස්තර
ග ොනු
අංකය
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සමිතිගේ නම
මැකඩ ගේමත්ත ග්රාම සංමධනරන සමිතිය
කාණ
ගපොේගේන
සුචරිත
හඟමත්ත
පැතිග ොඩ
අකර ම උතුර
අකර ම /ටහිර
පරග ොඩ උතුර
ශ්රී සංිමිත්තා කාන්තා
අලුග ොේා
ේමූකාාන
අළුතැගපොා නැග නහිර
සායක්කාරමුේා
මෑකඩ
ශ්රී සංිමිත්තා කාන්තා
නගමෝදය
මහග ොඩැේාමත්ත
හේගාොළුම
මහ මහේගේ
ශ්රී සදධනගනෝදය
දක්ාන්ද
එක්සිත්

ං-ංදිවුලළිටියංප්රාදේශීය යංදේශම් කං්ාධනයාලය
ග්රාම ලධාරා ව මසම
හා අංකය

80 බි මැකඩ
53 ඩි ගමොර ේකන්ද
80 ඊ ගපොේගේන
4 ඒ උේාාගපොා/බප/
හඟමත්ත
55 පැතිග ොඩ
58 සි අකර ම උතුර
58 අකර ම /ටහිර
53 එෆ් පරග ොඩ උතුර
84 බි අළුතැගපොා/බප නැ
55 බි අලුග ොේා
88 ඩි ඉඳුරා ාර /බපද
84 බි අළුතැගපොා /බපනැ
86 සි සායක්කාරමුේා
80 බි මැකඩ
84 අළුතැගපොා /බප/
8 ඒ හපුමාාන/බපඋ
40 /2 හේ හගමාමත්ත
50 හේගාොළුම
0 හේගේ
10 අස්සැන්නමත්ත/බපනැ
80 ඩි දක්ාන්ද
88 /1 දූන හ දකුණ

ලියාපදංචි අංකය
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප80 /2/බප0008
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප80ඊ/බප144
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 4ඒ/බප144
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප55/බප144
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප58/බප144
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප84/2/බප144
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප55/2/බප4 /බප06

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප86/1/බප16
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප80/2/බප0008
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප84 /2/බප144
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප8 ඒ/බප1448
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප40/2/බප1448
ග්රා/බප /ප/බප /ද/බපද/8/බප 0/බප0
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප80/1/බප1448
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප88 /1/බප1448
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එකමුතු
ගකගහේඇේා උතුර
/ා ේා /ටහිර
මාලධං මුම
ජනශක්ති
එක්සත්
ගදොගරොව්ම
ඉඳුරා ාර උතුර
/ටහිර ග/ෝමු /දමන
ැමුණු
කුඩ /දමන
දළුපත්ග දර
සුරධනමා කාන්තා
සුහද
ගහොර ස්මුේා
සමගි
හපුමාාන දකුණ
යටිමිය
ග ොඩි මුම එක්සත්
ඉහළ මඩිතියමා
ගතොටිේා හමත්ත
ඉහළ කිතුේමා
නැ/බපඋේාාගපොා
නැ/බපපේලියපිටිය
නැ/බප/ා ේා
අරුණ
නැ/බපඅකර ම
නැ/බපග ොඩි මුම
සූධනය උදාන

80 සි ගකගහේඇේා/බප/
80 ගකගහේඇේා උතුර
50 /ා ේා /ටහිර
5 ඒ ගපොේමත්ත
10 අස්සැන්නමත්ත/බපනැ
6 මඩිතියමා පහළ
53 /2 ද/8ේගදණිය
88 ඒ ඉඳුරා ාර උතුර
4 ඒ ග/ෝමු /දමන
58 එෆ් ඉහළ ම
51 කුඩ /දමන
80 ඒ මැේාමග දර
81 ගදේමගුර
53 ඊ ගකොරදමින්න
4 ඊ ගහොර ස්මුේා
58 සි අකර ම උතුර
8 බි හපුමාාන දකුණ
50 බි ගහට්ටිමුේා
5 ග ොඩි මුම /ටහිර
6 ඒ මඩිතියමා ඉහළ
84 ඒ ගතොටිේා හමත්ත
3 ඒ කිතුේමා ඉහළ
4 උේාාගපොා/බපනැ
83 ඒ පේලියපිටිය/බප නැ
50 ඒ /ා ේා/බපනැ
10 /2 ගව්රග ොඩමුේා
58 බි අකර ම/බපනැ
5 ඒ ග ොඩි මුම/බපනැ
58 ඒ ඉහළ මඩ/දපැේා/බපනැ

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප80 /1/බප31
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප50/බප35
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප5 ඒ/බප1448
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප10 /බප1448

ග්රා/බප/ප/බප
ග්රා/බප/ප/බප
ග්රා/බප/ප/බප
ග්රා/බප/ප/බප

/ද/බපද/8/බප88/්ඒ/බප1448
/ද/බපද/8/බප4 ඒ/බප1444
/ද/බපද/8/බප58එෆ්/බප 0/බප1444
/ද/බපද/8/බප51/බප1444

ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප53ඊ/බප1448

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප8 /2/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප5 /බප55

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප83ඒ/බප0000

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප58/2/බප0000
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උතුරු අධිකාරිමුේා
සිංහ
ගාොාම ගහට්ටිමුේා
එකමුතු
එකමුතු(මාපාන්ග දර)
සිරි අභයපුර
කරවිාකුඹුර
සිරස
වීර පරාක්රම
පුේලුගේන්ග ොඩැේා
නැ/බපද/දමැේකටුම
කුලීග දර
කීනවින්න
දූන හ දකුණ
සමගි
ප්රතිභා
/ගට්ගපොා
දාග ොන්න උතුර
සජීවී
පහා මඩ/දපැේා
එක්සත්
ඉඳුරා ාර දූන හ
හුණුමුේා
ග්රාමීය ය එකමුතු
සුහද
නාමාන /ටහිර
ඉසුරු
/ඩේ ම
ප්ර ති

88 /1 දුන හ දකුණ
10 ඒ අස්සැන්නමත්ත/බප/
50 /2 ගහට්ටිමුේා
80 ඒ මැේාමග දර
8 හපුමාාන
60 ගකොන්ග ොඩමුේා/බප/
53 ඒ පරග ොඩ දකුණ
10 ඒ අස්සැන්නමත්ත/බප/
40 කටුමැේගේ ම/බපද
60 ගකෝන්ග ොඩමුේා/බප/
80 ඩි දක්ාන්ද
5 කුලීග දර
84 ඒ ගතොටිේා හමත්ත
88 /1 දූන හ දකුණ
8 ත/දමිට
6 මඩිතියමා පහා
88 /2 /ගට්ගපොා
41 දාග ොන්න උතුර
3 /2 කිතුේමා උතුර
54 පහා මඩ/දපැේා
4 සි මැමග දර
88 ඒ ඉඳුරා ාර උතුර
86 හුණුමුේා
4 ද/8ාපිටිය
4 /1 අ ගේග දර
53 නාමාන /ටහිර
4 ඒ මරාදා
56 /ඩේ ම
4 ඒ මරාදා

ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප10 ඒ/බප0001
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප50/2/බප 6
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප8 /බප0001/බප 4
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප60/බප0000
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප53ඒ/බප0000
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප40/බප0000

ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 5/බප0000
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප88/1/බප0003

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප41/බප0003

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප4 /බප000

ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 4ඒ/බප01
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 4ඒ/බප000

80
83
8
85
86
8
88
84
40
41
40

සුම
නම ශාන්ත මරියා
නැ/බපදක්ාන්ද
කඩමා
/1ගේවී
ගපොකුර
ජයශක්ති
එක්සත්
සුහද
පැරකු/ද
ැමි පුබුදු

43
4
45

රන්ලිය
පුපුා /දමන
ප්ර ති

46
4
48
44
100
101
100

පුබුදු
රස්සපාන
/ාමා
ගපොේමත්ත
මරඳ හමුා
මත්ගත්මුේා
ගසක්කුමත්ත

103
10

උදාර
ග්රාම සංමධනරන සුභසාරක සමිතිය

105
106

හේගේ
ඕතරමාඩිය

53 එෆ් පරග ොඩ උතුර
56 ඒ ගදේපකඩමර
80 ඒ මැේාමග දර
46 කඩමා
53 /1 දය /දපා
58 ඒ ඉහළ මඩ/දපැේා/බපනැ
50 ඒ /ා ේා/බපනැ
85 /රමාවිා
0 ඒ නරියමුේා
0 හේගේ
60 ඒ
ගකොන්ග ොඩමුේා/බපනැ
40 ඒ කටුමැේගේ ම උතුර
5 ඒ ගපොේමත්ත
1 ඒ පරණ හේගේ
නැග නහිර
88 දූන හ
8 රස්සපාන
56 සි /ාමා
5 ඒ ගපොේමත්ත
86 ඒ කැළෑපිටිමුේා
මත්ගත්මුේා
10 අස්සැන්නමත්ත
නැග නහිර
88 /2 /ගට්ගපොා
80 ඒ ගකගහේඇේා
දකුණ
61 /2 හේගේ
60 ඕතරමාඩිය

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප56ඒ/බප0005
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප80ඒ/බප0005
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප46/බප0005

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප85/බප0006
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 0/බප0006

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 1ඒ/බප0008

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 8/බප0008
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/856/1/බප0008

ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප10 /බප0004
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප88බි/බප0004

10
108
104
110
111
110
113
11
115
116
11
118
114
100
101
100
103
10
105
106
10
108
104

අ/ද/ායාය
එකමුතු (මූකාන්ග දර)
නාවික රණවිරු /දමාන
පහා කළුඅග් ා
සිරිඟපාත ජනපදය
නැ/බපඉහළ මඩ/දපැේා
හපුමාාන
සිසිා ගසමණ
කාසිමත්ත
දරිය කාන්තා
ආඬිමුේා
සවිය කාන්තා
ග/ෝමු /දමන දකුණ
මඩිතියමා
ලධධනමා
හපු හ ම
උඩුග ොඩග දර
මහගසන්
දගාන ලිය කාන්තා
එක්සත්
නැග නහිර දාග ොන්න
ලිහිණිය /දමන
ඉස්සැටිය එකමුතු

130
131
130

ජනශක්ති
4 /1 පින්නාන්ද
ජනගසත

61 අ/ද/ායාය
4 /1 අ ගේග දර
86 ඒ කැළෑපිටිමුේා
බි පහළ කළුඅග් ා
55 /1 සිරිඟපාත ජනපදය
58 ඒ නැ/බපඉහළ මඩ/දපැේා
8 /2 හපුමාාන දකුණ
86 /2 ඌරපාන
55 ඒ කටුගකන්ද
58 ඒ නැ/බපඉහළ මඩ/දපැේා
61 ඒ ආඬිමුේා
84 ඒ ගතොටිේා හමත්ත
4 බි ග/ෝමු /දමන දකුණ
6 ඒ ඉහළ මඩිතියමා
10 /2 ගව්රග ොඩමුේා
85 බි හපු හ ම
4 මේපිට
ඒ ඉහළ කළුඅග් ා
10 බි ගව්රග ොඩමුේා
86 /2 ඌරපාන
41 /1 නැ/බපදාග ොන්න
80 /2 ලිහිණිය /දමන
58 ඊ ඉහළ මඩ/දපැේා
උතුර
5 /2 ගකොටගදලධයාම
4 /1 පින්නාන්ද
මත්ගතමුේා

ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප61/බප0004
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 4/1/බප0010
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප86ඒ/බප0010
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප55/1/බප0010

ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප86/2/බප0010
ග්රා/බපසං/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප58ඒ/බප001
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප61ඒ/බප001
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප84ඒ/බප0015/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප4 /2/බප0015/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 6ඒ/බප0015/බප0
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප10 /2/බප0015/බප0
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප85/2/බප0015/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප 4/බප0015/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප ඒ/බප0015/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප10 බි/බප0016/බප3
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප86/2/බප0016/බප0
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප41/1/බප0016/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප80/2/බප0016/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප58ඊ/බප0016/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප5 /2/බප0016/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප4 ඩි/බප0016/බප1
ග්රා/බප/ප/බප /ද/බපද/8/බප /බප0018/බප1

