
 

                                                                                                                                   

  මහජනතාව වවත වෙවෙන ොරුණිෙ දැන්වීමයි 

 

 

ක ොවිඩ් - 19 වෛරස් ෛයොප්තිය ක ්තුකෛන් රට තුළ මතුවී ඇි කසෞඛ්යමය අභිකයෝගය සැලකිල්ලට 

ගනිමින් ශ්රී ලං ො මොනෛ හිමි ම් ක ොමිෂන් සභොෛ ම ජනතොෛ කෛත ප ත දැනුම්ීම්  රනු ලැකේ. 

 

1. නැෛත දැනුම්කදන තුරු ක ොමිෂන් සභොෛ පොර්ශෛයන්  ැඳෛො සිදු රනු ලබන පරික්ෂණ, ම ජන 

දින ඇතුඵ පුද්ගලයින්  මු වී සිදු රනු ලබන  ටයුතු සිදු කනො රන බෛත්, 

 

2. ශ්රී ලං ො මොනෛ හිමි ම් ක ොමිෂමට සිදු  රනු ලබන සියඵම පැමිණිලි ප ත දැක්කෛන ෆැක්ස් 

අං  යටකත්, ක ෝ විදුත් තැපෑල මඟින් ක ෝ තැපැල් මඟින් සිදුකිරීමටත්, 

 

3. ෛැඩිදුර කතොරතුරු ප ත දුර ථන අං යන් ඇමතීකමනුත්  ලබොගත  ැකිය. 

 

ම ජනතොෛකේ සුභසිද්ිය සල ො බලමින් කමම තීරණය ශ්රි ලං ො මොනෛ හිමි ම් ක ොමිෂන් සභොෛ 

විසින් ගත් බෛ  ොරුණි ෛ දැනුම්කදමි. 

 

ප්රධාන ොර්යාලය                   අංෙ 14,  
                     ආර් .ඒ. ද වමල් මාවත , 
                     වොළඹ 04  

 

හදිසි ඇමතුම් අංෙය  : 1996 

ෆැක්ස්              :  011 2505541 

විදුත්තැපැල්: iihrcsrilanka@gmail.com 

 

අනුොධපුෙ ොර්යාලය                  අංෙ 623/ 20 ඊ  ,  
                    ෆීමන්ව පාෙ ,  
                    අනුොධපුෙය 

දුෙෙථන අංෙය       : 025 2234801 

විදුත්තැපැල     : hrcanu@gmail.com 

 

 

අම්පාෙ ොර්යාලය                 4 වන සැතපුම් ෙණුව 

                උහන පාෙ, ෙෙන්වගාව, 
                අම්පාෙ 

       

දුෙෙථන අංෙය       : 063 2222340 

විදුත්තැපැල       : hrcampara@sltnet.lk 

 

මඩෙලපුව ොර්යාලය  

    

 

 

 

 

 

                 අංෙ 46,  

                 වොවින්වටන්ව පාෙ,   

                 මඩෙලපුව  

දුෙෙථන අංෙය      : 065 2224420 

විදුත්තැපැල:     : hrcbatti@gmail.com 

 

 

ශ්රී ලංො මානව හිමිෙම් වොමිෂන්ව සභාව 

 

mailto:iihrcsrilanka@gmail.com
mailto:hrcbatti@gmail.com


 

 

    

බදුල්ල ොර්යාලය                   අංෙ 43/5,  
                      කුමාෙසිංහ පාෙ, 

                                       බදුල්ල 

 

දුෙෙථන අංෙය      : 055 2224594 

විදුත්තැපැල      : badullahrc@sltnet.lk 

 

 

 

මහනුවෙ ොර්යාලය                    අංෙ 8/1,  
                   ප්රිම්වෙෝස් පටුමග , 

                 වේොවදණිය පාෙ , 

                 මහනුවෙ 

දුෙෙථන අංෙය      : 081 2228009 

                              081 2205024 

විදුත්තැපැල      : hrckandy@gmail.com 

 

   

ෙල්ුවේ ොර්යාලය                   කිට්ටන්වකි පාෙ  
                  මන්වචාවනයි පාෙ 
               ෙල්ුවේ 

දුෙෙථන අංෙය      : 067 2229728 

                              077 7263079 

විදුත්තැපැල      : hrckalmunai@sltnet.lk 

 

යාපනය ොර්යාලය                අංෙ 1,  

               වතවන හෙස් ීදිය,          
               යාපනය 

දුෙෙථන අංෙය      : 021 2222021 

විදුත්තැපැල      : hrcjaffna@sltnet.lk 

 

   

මාතෙ ොර්යාලය                අංෙ 9,  

               ොහුල හෙස් ීදිය,  
               මාතෙ 

දුෙෙථන අංෙය      : 041 2226533 

විදුත්තැපැල       : hrcmathara@gmail.com 

 

   

වවුනියාව ොර්යාලය                අංෙ 26/2,  

               පිටත වටෙවුම් පාෙ,  
               වව්නනියාව 

 

දුෙෙථන අංෙය      : 024 2222029 

විදුත්තැපැල      : hrcvavuniya@sltnet.lk 

 

ත්රිකුණාමල ොර්යාලය                අංෙ 343,  

               පවර්හවුස් පාෙ,  
               ත්රිකුණාමලය 

 

දුෙෙථන අංෙය      : 026 2222607 

විදුත්තැපැල      : hrctrinco@sltnet.lk  

 


