
ග ොවි සංවිධාන ගිණුම් පිළිබ ග ොරතුරු

ලයාඳාරගය:-කිරිදිඔය

අනු 

අංකය
ගගොවි සංවිධානගේ නම

ගිණුගේ නම හා 

බ ංකු ශාඛාව
ගිණුේ අංකය

ගිණුගේ නම හා 

බ ංකු ශාඛාව
ගිණුේ අංකය

ගිණුගේ නම හා 

බ ංකු ශාඛාව
ගිණුේ අංකය

ගිණුගේ නම හා 

බ ංකු ශාඛාව
ගිණුම් අංකය

1 ගෙඹරහැ එක්සත්

2 ඳන්ගන මුලලැල ප්ර ති

3
වීරවිලැල DC 01 

එකමුතු

4
වීරවිලැල DC 02 

රුහුණු

5 වීරවිලැල DC 03 සුහ

6 වීරවිලැල DC 04 සුහ

7
වීරවිලැල  DC 05 

ග ොනා මුල

8
වීරවිලැල DC 6,7 

එක්සත්

9
වීරවිලැල DC 08 

ඉක්කඳල්ම

10
වීරවිලැල DC 

09,10,11 උොර 

11
වීරවිලැල බැමිනියාය 

සුහ

12
වීරවිලැල DC 12 

ගකෝන්ලැෑන සමගි

13
වීරවිලැල ගනළුල් 

සුහ

14
ගෙඹරලැල ග ොඩගෙොර 

සුහ

ඇමුණුම අංක 04

4 වන ගිණුම1 වන ගිණුම 2 වන ගිණුම 3 වන ගිණුම



15
ගෙඹරලැල ලගෙ ඩීසී 1 

පුබුදු

16 ජූල්මුල්  ැමුණු

17
තිස්සලැල ග ොඩගෙොර 

DC 01 උොර

18
තිස්සලැල බටහිර 

ග ොඩගෙොර  රුහුණු

19
තිස්සලැල ලඇDC 

1,2,3 ඳැරකුම්

20
තිස්සලැල ලගෙොර  DC 

4,5

21
තිස්සලැල ලගෙොර සුහෙ 

එක්සත්

22
තිස්සලැල ඇල්  නැ. 

ග ොඩගෙොර සෙගිරි

23
  ගයෝධලැල ලගෙොර DC 

01

24
  ගයෝධලැල DC 2,3,4 

හල්මිල්ැල ජන ා

25 ගයෝධලැල රණගකළලිය

26 ගයෝධලැල බණ්ඩාරලත් 

27
ගයෝධලැල කරිජ්ජවි 

විහාරමහාගේවී

28
ගයෝධලැල මා ම 

සිරිගක 

29 ගයෝධලැල ගෙෝරාලයාය

30
ගයෝධලැල ග ොඩගෙොර 

DC 01

31
ල.ඉ.යාය1 ඩීසී එස ්

01රුහුණුසිරි



32
ල.ඉ.යාය1 ඩීසී 

02/03පුබුදු

33 ල.ඉ.යාය1 ඩීසී 4/5 ඉසුරු

34 ල.ඉ.යාය1 ඩීසී 6/7

35 ල.ඉ.යාය2 ඩීසී 01/02

36 ල.ඉ.යාය2ඩීසී  03/04

37 ල.ඉ.යාය2ඩීසී 05

38 ල.ඉ.යාය2 ඩීසී 06/07/08

39 ල.ඉ.යාය2ඩීසී 08/09/10

40 ල.ඉ.යාය3 ඩීසී 02

41
ල.ඉ.යාය3 ඩීසී  03 

රන්මිණි ැන්න

42 ෙ.ඉ. යාය 01ඩීසී 02/01

43 ෙ.ඉ. යාය 01ඩීසී 03

44 ෙ.ඉ. යාය 01ඩීසී 04

45 ෙ.ඉ. යාය 01ඩීසී 05

46 ෙ.ඉ. යාය 01 ඩීසී1/2

47 ෙ.ඉ. යාය 1 ඩීසී 3/4/5

48 ෙ.ඉ. යාය 01 ඩීසී 6/7

49 ෙ.ඉ. යාය 01 ඩීසී 8/9

50 ෙ.ඉ. යාය 05 ඩීසී 1/2/7

51 ෙ.ඉ. යාය 05 ඩීසී 3/4/5/6

52 ෙ.ඉ. යාය 05 ඩීසී 8/9



53
ෙ.ඉ. යාය 05 ඩීසී 

11/12/13

54 ෙ.ඉ. යාය 06 ඩීසී 1

55 ෙ.ඉ. යාය 06 ඩීසී 2

56 ෙ.ඉ. යාය 07ඩීසී 1

57 බගිරිය අංක01

58 බගිරිය අංක02

59 බගිරිය අංක03

60 බගිරිය අංක04

61 ල.ඉ.යාය 3 ඩීසී 1/2

62 ජූල්මුල් ගනළුම්










