මැ�වරණ ෙකා�ෂන් සභාව

ඔබ ඡන්ද ��ය� ෙලස �යාප�ං�ද?
 සෑම වෂර්යකම ��ෙකෙරන ඡන්ද �� නාමෙල්ඛන සකස් ��ම එෙස් නැත්නම් ඡන්ද
ලැ�ස්�ව සකස් ��ම දැන් අවසන් අ�යරට පැ�ණ �ෙබ්.
 2016 ඡන්ද �� නාමෙල්ඛනෙය් �ය� කට�� අවසන් කර ඔක්ෙත�බර් 31 �න
සහ�ක ��ම සඳහා මැ�වරණ ෙකා�ෂන් සභාව බලාෙපාෙරාත්� ෙව්.
 ඔබෙග් නම, ඡන්ද ලැ�ස්�වට ඇ�ළත්ව �ෙබ්ද යන බව, ඔබ ප�ං�ව ��න ගෙම්
�ාම �ලධා� �මසා දැනගත හැක. එෙස් නැත්නම්, මැ�වරණ ෙකා�ෂන් සභාෙව්
ෙවබ් අඩ�ෙයන් (www.elections.gov.lk) ප�ක්ෂා කළ හැ�ය.
 යම් තැනැත්ෙත�ෙග් නම, ඡන්ද �� නාමෙල්ඛනයට ඇ�ළත්ව නැත්නම්, ඒ බව
2016 සැප්තැම්බර් 28 �නට ෙපර රාජ��ෙය් ��� මැ�වරණ මහෙල්කම්
කායර්ාලයට ෙහ� ප�ං� �ස්�ක්කෙය් �ස්�ක් මැ�වරණ කායර්ාලයට ඔබෙග් නම,
��නය, ජා�ක හැ��ම්පත් අංකය සහ �රකථන අංකය (ඇෙතාත්) ද ස�තව ��තව
දැන්�ම අවශ� ෙව්.
 2016 ඡන්ද �� නාමෙල්ඛනයට නම් ඇ�ළත් කර ගත හැ� අවසාන අවස්ථාව ෙමය

ෙව්.
ෙම් ��බඳව වැ��ර �ම�ම්,
අධ�� ජනරාල්/ ෙල්කම්,
මැ�වරණ ෙකා�ෂන් සභාව,
සරණ මාවත, රාජ��ය.
�රකථන අංක

: 011-2868441,42,43

ෆැක්ස්

: 011-2868962

ඉ-තැපෑල

: info@elections.gov.lk

ෙවබ් අඩ�ය

: www.elections.gov.lk

�ස්�ක් මැ�වරණ කායර්ාල �රකථන අංක.
ෙකාළඹ නාග�කය

011-2872247

හම්බන්ෙතාට

047-2256248

��ණෑගල

037-2222369

ෙකාළඹ �ස්�ක්කය

011-2867472

යාපනය

021-2222655

�ත්තලම

032-2265246

ගම්පහ

033-2222047

��ෙනා��ය

021-2285664

අ�රාධ�රය

025-2222551

ක�තර

034-2222266

මන්නාරම

023-2222289

ෙපාෙළාන්න�ව 027-2222012

මහ�වර

081-2233187

ව��යා

024-2222311

බ�ල්ල

055-2222424

මාතෙල්

066-2222422

�ල�ව්

021-2061426

ෙමාණරාගල

055-2276315

�වරඑ�ය

052-2222325

මඩකල�ව

065-2224312

රත්න�ර

045-2222023

ගාල්ල

091-2234028

අම්පාර

063-2224342

කෑගල්ල

035-2222561

මාතර

041-2222305

��ණාමලය

026-2222304

�ංහල ප�වත�නය සඳහා ක�ණාකර ප� ��ව බල�න

Nju;jy; Mizf;FO

 xt;Nthu; Mz;Lk; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w NjUeu; ,lhg;G jahupj;jy;> my;yJ thf;fhsu;
gl;bay; jahupj;jy; jw;nghOJ ,Wjp fl;lj;ij mile;Js;sJ.
 2016 Mk; Mz;bd; NjUeu; ,lhg;gpd; midj;J gzpfisAk; KbTWj;jp> mf;Nwhgu; 31
Me; jpfjp mj;jhl;rpg;gLj;Jtjw;F Nju;jy; Mizf;FO vjpu;ghu;ff
; pd;wJ.
 cq;fs; ngau;> thf;fhsu; gl;baypy; cl;Nru;f;fg;gl;Ls;sjhntd> ePq;fs; tjpAk;
fpuhkj;jpd; fpuhk mYtyiu tprhupj;jwpayhk;.
my;yJ> Nju;jy; Mizf;FOtpd;
,izaj;jsj;jpy; (www.elections.gov.lk) guprPypj;Jg; ghu;f;fyhk;.
 vtNuDnkhUtupd; ngau;> NjUeu; ,lhg;gpy; cl;Nru;ff
; g;gl;by;iyahapd;> 2016
nrg;njk;gu; khjk; 28 Me; jpfjpf;F Kd;du; ,uh[fpupatpy; mike;Js;s Nju;jy;fs;
nrayfj;jpw;F my;yJ tjpAk; khtl;lj;jpd; khtl;lj; Nju;jy;fs; mYtyfj;jpw;F ngau;>
Kftup> Njrpa milahs ml;il ,yf;fk; kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij
(,Uf;Fkhapd;) vOj;J%yk; mwptpj;jy; Ntz;Lk;.
 ,J> 2016 NjUeu; ,lhg;gpy; ngaiu cl;Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd ,Wjp re;ju;gg
; khFk;.
,J njhlu;ghd Nkyjpf tprhuizfs;>
gzpg;ghsu; ehafk;/ nrayhsu;>
Nju;jy; Mizf;FO>
ruz khtj;ij> ,uh[fpupa.
njhiyNgrp ,y.
njhiy efy;
kpd;dQ;ry;

: 011-2868441>42>42
: 011-2868962
: info@elections.gov.lk

,izaj;jsk;

: www.elections.gov.lk

khtl;lj; Nju;jy;fs; mYtyfq;fspd; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; :
nfhOk;G efu

011-2872247

mk;ghe;Njhl;il

047-2256248

FUehfy;

nfhOk;G khtl;l

011-2867472

aho;g;ghzk;

021-2222655

Gj;jsk;

037-2222369
032-2265246

fk;g`h

033-2222047

fpspnehr;rp

021-2285664

mEuhjGuk;

025-2222551

fSj;Jiw

034-2222266

kd;dhu;

023-2222289

nghyd;dWit

027-2222012

fz;b

081-2233187

tTdpah

024-2222311

gJis

055-2222424

khj;jis

066-2222422

Ky;iyj;jPT

021-2061426

nkhzuhfiy

055-2276315

Etnuypah

052-2222325

kl;lf;fsg;G

065-2224312

,uj;jpdGup

045-2222023

fhyp

091-2234028

mk;ghiw

063-2224342

Nffhiy

035-2222561

khj;jiw

041-2222305

jpUNfhzkiy

026-2222304
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