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පටුය 
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02.  ආපදා ප්රතිචාාර දැ්විදේම් ප්රධාය ියයවරයන් 
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ලබා දීෙ. (ආකෘතිචය් ස්ැකසිෙ)        
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ඇමුණුම් පටුන 
 

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

ඇමුණුම 02ප්රා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,්  ි ස්ම්බ් ධ් කර ග් හැකි නිාධ්ාරී්  

 

ඇමුණුම 03 මහනුඒර දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්් ා ව ස්ස්ථ්ර 

 

ඇමුණුම 04ත්රිස්ධ් හමුදාා ේ, ා පුලිසිා ේ හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ස්ම්බ් ධ් කරග් හැකි නිාධ්ාරී්  

 4 1දිස්ථත්රික් ගකා ේ ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ නිාධ්ාරී්  
 4 2 යුධ් හමුදා නිාධ්ාරී්  
 4 3 මහනුඒර දිස්ථත්රික් ගකා ේ ා පුලිස්ථ ස්ථාාන ළිබඳබත ා ්ුරු. 
 

ඇමුණුම 05ආපදා කළමනාකරණ කමිටු ස්ාමාජික,් ා ව ා ්ුරු. ප්රිා ා පුලිස්ථ කමිටු ා ්ුරු. 
 

ඇමුණුම 06ආපදා කළමනාකරණ,  ස්ම්බ් ද මා නකුත් ා ස් ඒා ස්ප,න ආ,්න,්  ස්ම්බ් ද කරග් හැකි නාමාඒලි,  
 6 1 uykqjr" osia;%sla f,alï ld¾hd,hSh ld¾h uKav,h 
 6 2 uykqjr Èia;%slalfha m%dfoaYSh f,alïඒ.්    
 6 3 uykqjr osia;%sla md¾,sfïka;= .re ue;s weu;sjreka 
 6 4 uOHu m<d;a iNdfõ  .re  weu;sjreka 
 6 5 uykqjr Èia;%slalfha fomd¾;fïk;= yd wdh;k m%OdkSka 
 6 6 bxcsfkarejreka ^ud¾.& 
 6 7 ,xld úÿ,sn, uKav,fha ks,OdÍka 
 6 8 cd;sl c, iïmdok uKav,fha ks,OdÍka 
 6 9 inr.uqj m<d;a iNdfõ .re uka;%Sjreka 

 6 10 මහනුඒර දිස්ථත්රික් ගකා ේ ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී්  ළිලිබද ා ්ුරු. 
 6 11 ස්මෘශධි නිාධ්ාරී ා ්ුරු. 
 

ඇමුණුම 07ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6 ක් ග ඇුා් ාබාදීම ස්තහා හදුනා ගත් ආ,්නඒා ස්ම්බ් ධීකරණ නාමාඒලි, 
 

ඇමුණුම 08ප්රාා ශීය, ස්හ ා ස්්ය මාංශය ස ඒා ස්ම්බ් ධීකරණ නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 09රාිය ා නුඒන ස්ාංස්ධ්ාන ඒා දිස්ථත්රික් ග හා ප්රාා ශීය, මමේ ම් ඒාදී ප්ර මාාර දැක් ගීමා ම්දී ස්ම්බ් ධීකරණ නාමාඒලි, 

ඇමුණුම 10 දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක,්  ප්රාා ශීය,  කක,්  ස්ම්බ් ධ් කරග් හැකි ක්රමා ේද, 

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

1.2 ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස,් ි ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිාධ්ාරී්  

ඇමුණුම 11මහනුඒර දිස්ථත්රික් ග මාධ්යා ේදී් ා ව නාම ා කන, 

ඇමුණුම 12 ්ත්ඒ ඒා්යාා ආකෘ ම, 

ඇමුණුම 13ආපදාා ඒ්  පසු කැලි කස්ා බැහැර කිරීා ම් ක්රමා ේද,  ස්ම්බ් ධ් ආ,්න ස්ම්බ් ධ් කර ග් හැකි ක්රමා ේද, 

ඇමුණුම 14ා ඒනත් ම්යඒශය සය දුරකාන නාමාඒලි, 

 14 1ප්රඒාහන පහසුකම් 
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 14 2 ස්මුපකාර ා ඒාද ස්ැක 

 14 3 ප්රධ්ාන ්ැපැක කා්ය,ාා 

 14 4 ඉ් ධ්න ළිරවුම්හක 

 14 5 ගබඩා පහසුකම් 

 14 6 ා ාුන් ටිප්ය 

 14 7 ිා බවුස්්ය 

 14 8 ශුශධ් කිරීා ම් හා කැපීා ම් උපකරණ 

 14 9 මහනුඒර දිස්ථත්රික් ගක, ුා ා හලිා කුටර ්ය  ,ානා ා ගුඩ බැස්ථස් ස්, හැකි ස්ථාාන 

 14 10්ාඒකාලික රැදවුම් මධ්යස්ථාාන ා ාස් ාාස්්ා කාහැකි ස්ථාාන 
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1.0. ෙැදින්වීෙ 

ිා මක හදිසි ා මා හයුම් ස්ැළැස්ථා ම් ක්රි,ාකාන් ස්ැළැස්ථම ා ාස් ා මම ස්ැළසුම් (ප්රා ශිය, ස්හ ිා මක  ා ාස් ස්ැකසිම සිදුකරන 

ාද ම්ර ා මයි්  ප්රාා ශිය, ස්ැළැස්ථම  මුලිකත්ඒ, ා දමි්   , නි්යමාණ, කරන ාදි  ා මිදි ආපදාඒක් ග සිදුඒන මඒස්ථාාා ේ 

ප ්   , මනා කා්ය,ක් ගෂම්ාඒ,කි්  යුුඒ කළමනාකරණ, කර ගැනිම  ා මම ස්ැළැස්ථම ුලි්  මඒස්ථාාඒ ස්ැාා ස්නු 

ඇ්  

්ඒද ආපදා කළමනාකරණා ේ සි,ළුම මඒස්ථාාඒ්  ආඒරණ, ඒන පන්දි ස්හ ඊ  ස්් ධි ඒන සි,ළු පා්යශය සඒ,් ා ව කා්ය, 

ාාර, ආඒරණ, ඒන පන්දි ා මම ස්ැළැස්ථම ස්කස්ා ඇ්  ා මම ස්ැළැස්ථම ුා ගැලිම් ස් හ්  මඟි්   ම කා්ය,,් ා ව 

ා පළගැස්ථමද ස්ම්ම් ක්රි,ා පටිපාටි හරහා ස්ස්ස්ථ්රාත්මක ස් හනක් ගද ම් ්්ය ග් ා ේ  ා මම ප්රාා ශිය, ස්ැළැස්ථම ුා ආපදා 

්ත්ත්ඒ,කදී ක්රි,ාත්මක ඒන සි,ළුම පා්යශය සඒක.ඒ් ා ව දුරකාන මාංක ස්හ ස්කකප ස්් නිා ේදන ක්රම ඇුාත් ඒන ම්ර 

 ම පා්යශය සඒක.ඒ්  ස්ම්බ් ධ් කර ග් හැකි කාළපන්ච්ා ේද ස්තහ්  ා ේ  ා මමගි්  ඕනැම මඒස්ථාාඒක ආග් ුක 

නිළධ්ාන්,කු  පඒා ා මම ස්ැළැස්ථම ුලි්  ්ම කා්ය,ාාර, ඉ්ා කා්ය,ක් ගෂමඒ ස්හ ඵාදායි ා ාස් ඉටු කින්ා ම් මඒස්ථාාඒ 

උදාඒනු ඇ්   

ා මම ප්රාා ශිය, ස්ැළැස්ථම ුලි්  ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ ා පුසිසි, ස්ම්බ් ධිකරණ,  පළමු ආහාර ා පළ ාබාදිම ඇුළු ප්රධ්ාන 

ආපදා කළමනාකරණ ක යුු ා ඒනුා ඒ්  මහගු දා,කත්ඒ,ක් ග දක් ගඒයි  ා මම ස්ැළැස්ථම ,ම් නිශය සථචි් කාළපන්ච්ා ේද,ක  

මනුඒ ,ාඒත්කාලින කින්ම මනිඒා්ය, ඒන ම්ර  මගි්  ා මම ස්ජිස් දත්් ගබඩාඒක් ග ා ාස් පඒත්ඒා ග් හැක  

සි,ළුම දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක හරහා ා මි ඇමුණුම් ,ාඒත්කාලින වුනු දත්් ස්මස ස්ම්ර්්යණ ස්, යුුා ේ  

ා මමගි්  ඒඩා ඵාදායි ආපදා කළමනාකරණ ක්රි,ාඒලි,ක් ග ඇ මා කු  ප්රිාඒ් ා ව සුරක් ගෂි් බඒ ඇ ම කින්ම ුබඳ්  

ආපදාඒ්   මුහුණ දි, හැකි ප්රශය සස්ථා ශ්රී ාාංකාඒක් ග හිිඒනු ඇ්  
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02. ආපදා ප්රතිචාාර දැ්විදේම් ප්රධාය ියයවරයන් 

ක්රියාදාෙය 2.1.ආපදාව සිදුවීෙ ියළිබද දැය ගැනීෙ 

         

       

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබය ළධළධා/ න් 

දුරකාය 

අංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ප්රාා ශීය, ා කකම් ඇමුණුම් 06 
ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

ඇමුණුම් 05 

ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 01 

ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී්  ඇමුණුම් 04 
ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පුලිසි, 

ඇමුණුම් 04 

117 ඇමුම් 
මැදින්,(මහින්ාඒ  

ඇමුණුම් 10 

මාධ්ය ඇමුණුම් 11 
ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා ළිබඳබද ා ්ුරු. හිම් මමේ ා ම් සි  දිස්ථත්රික් ග 
ආපදා කළමනාකරණ  කක, ා ඒ් ාගා ස්, යුුා ේ  ා ම, ආපදා ඒා 
ත්රීඒ්ාඒ,්   මදාාඒ ඉ්ා ා කටි කාා,ක් ග ුා ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්්  දැනුඒත් ස්, යුුා ේ  ා ම් ා ඒනුා ඒ්  මනා ස්් නිා ේදන 
ක්රමා ේද,ක් ග ඇ මකා යුු ම්ර  ම පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම  ආපදා 
කළමනාකරණ දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගෂකා ව ඒගීමම ඒනු ඇ්  

දැනුවත් කි/ ෙ කරනු 

ලබය ළධළධා/ න් 

දුරකාය 

අංකය 
ඊදේම්ම 

විකමප ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ආපදා කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

ඇමුණුම් 01 

දි ා ක/ ම මා ්යක 
දි ා ක  ඇමුණුම් 06 

මදාා ආ,්න ඇමුණුම් 06 
සි,ළුම ආපදාඒ්  ළිබඳබද දිස්ථත්රික් ග ඉහළ නිළධ්ාන්්  ස්හ මදාා නිළධ්ාන්්  
ළිබඳා ඒලි්  දැනුඒත් කළ යුුා ේ  ා ම් ස්දහා දැනුඒත් කින්ා ම් ස්ැළැස්ථමක් ග 
 මහි, යුු ම්ර සි,ළුම ආපදාඒ්  ළිබඳබදඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇුළු 
ඒගකිඒ යුු නිළධ්ාන්්  දැනුඒත් කින්ම මනිඒා්ය, ඒනු ඇ්  

X= ආපදාව සිදු වීෙ 

(දේේලාව) 

ආපදාව/ 

ආපදාව 

සිදුවන 

X+ 8 මිනිත්තු 

X + 10මිනිත්තු 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 

කළමනාකරණ 

 කක, 

දිස්ථත්රික් ග 

ා කකම්/ම දි ා ක 

/ආ ක ම / 

ප්රා ා ක / ා නි  

වගකිෙ 

කාලය (ආපදාව 

අනුව දේවයස්ථදේේ 

අවෙ කාලය් 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 දැය ගැනීෙ /  ෙවුරු කර ගැළධෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරය 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ප්රා ශශය සා ේ සිදුඒන ආපදා 
ළිබඳබද ා ්ුරු. හිම් 
මමේ ා ම් සි  දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ  කක, 
ා ඒ් ාගා ස්, යුුා ේ  ා ම, 
ආපදා ඒා ත්රීඒ්ාඒ,්   
මදාාඒ ඉ්ා ා කටි කාා,ක් ග 
ුා ආපදා කළමනාකරණ  
නිළධ්ාන්්  දැනුඒත් ස්, 
යුුා ේ  ා ම් ා ඒනුා ඒ්  මනා 
ස්් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
ඇ මකා යුු ම්ර  ම 
පශධ් ම ,ාඒත්කාලින කින්ම  
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී්  

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පුලිසි, 

 117 ඇමුම් 
මැදින්,(මහින්ාඒ  

 මාධ්ය 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
(ා ප්ශගලික 
ඊා ම්ක ාාස්්,/ 
රාිකාන් 
,ාඒත්කාසින නැ්  
Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 
 

ආපදා 
සිදුස් 
ස්නාඩි 5ක් ග 
ඇුා් 

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

 දි ා ක/ ම මා ්යක 
දි ා ක  

 මදාා ආ,්න 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ාමීය , ආපදා 
කළමනාකරණ කමිටු 

 ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ස්ථා ේච්ඡා නිළධ්ාරී්  

 ත්රිස්ධ් හමුදාඒ ස්හ 
ා පුලිසි, 

 117 ඇමුම් 
මැදින්,(මහින්ාඒ  

 මාධ්ය 

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

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

ාමීය ය ආපදා කළෙයාකරණ කටුටු ද්වා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර 

අධය්ෂ 

දු. 

අංකය 
දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂක විසින් බලය දේදය 

ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන 
නිළධ්ාන් 

 
 
 
           ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බ් ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (ආ ක ම  
මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (දි ා ක  
මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

ඇමුණුම් 06 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක, ු ා       නිළධ්ාන්්  
ස්තහා ඇමුම් ස්ැළැස්ථම ක්රි,ාත්මක කළ        යුුා ේ  
ා මිදි ස්ම්ම් ක්රි,ා පටිපාටි, (3c) මනුඒ       ක්රි,ා කළ 
යුු ම්ර ා මිදි නිඒැරදි ා ්ුරු.         දිස්ථත්රික් ග 
නිළධ්ාන්්  ස්හ මහින්ාඒ ා ඒ් ාබා දි,       යුුා ේ  
ා මිදි දිස්ථත්රික් ගක, ුා පඒ මන ර්්යඒ දැනුම්       දිා ම් ක්රම 
ා ේද, ක්රි,ාත්මක කළ යුුා ේ  

ආපදාවන්ග අදාලව දැනුම්දීෙ යුතු ළධළධා/ න් ියළිදේවල 

යෙ 
දු. 

අංකය 
දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ආ ක ම  ඇමුණුම් 01 
මදාා ආ,්න 

ඇමුණුම් 06 දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/  ම ම  
දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුම් 04 
නාස්ක හමුදාඒ 

ගුඒ්  හමුදාඒ 

ා පුලිසි, 

ආපදා ා ්ුරු. ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් ඇුළු        
ප්යශය සඒක.ඒ්  ා ඒ් දැනුම් දිම ආපදා කළමනාකරණ        දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂක ස්සි්  කළ යුුා ේ  ා මිදි හහු ස්සි්  නම් 
කරන ාද ස්හ,ක දිස්ථත්රික් ගආපදා කළමනාකරණ නිළධ්ාන්්  
හරහාද ා ම, ාබාදිම කළ යුුා ේ  ා මිදි ස්ධිමත් දැනුම් දිා ම් 
ස්් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග ාාස්්ා කළ යුුා ේ  

X+ 5 ටුළධත්තු 

වගකීම 

 

කාලය(ආපදාව අනුව 

දේවයස්ථදේේ අවෙ 

කාලය් තුල ආපදාව 

ියළිබඳ දේ ොරතුරු 

ලබාදිය යුතුදේේ.) 

 

 

01 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ 

ප්රධ්ාන කා්ය,ාා, 

දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙයාකරණ 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 දැනුම් දිා ම් ක්රමා ේද,්  
      (දුරකාන ෆැක් ගස්ථ ර්්යඒ මනු. 
      ඇසස්ා ම්   ස්මාි ා ේබ් මඩස්  ආපදා 
      කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, මඟි්  
      ්ාක් ගෂණික ආ,්න 
      ස්ම්බ් ධිකරණ, කරමි්  ර්්යඒ 
      මනු. ඇසස්ම් දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
      කළමනාකරණ  කක ා ඒ් 
      ්ාක් ගෂණික දත්් පැ, 24 ර්රා ාබා 
      දි, යුු,    ස්දහා ර්්යඒ දැනුම් දීා ම් 
      ක්රම ා ේද,  
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දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර 

අධය්ෂ 
දු. අංකය දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ස්හකාර 
ස්ම්බ් ධීකාරක 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (ආ ක ම  
මගි්  ්ාඒකාලිකඒ  
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (දි ා ක  
මගි්  ්ාඒකාලිකඒ  

ඇමුණුම් 06 

ින්ාඒ දැනුඒත් ක්රම ා ේද,  නැරිමම  ,ාම ඒැළැක් ගස්ම ස්හ ප්රා ශශය සා ේ 
ආරක් ගෂාඒ ස්ම්බ් ධ්ඒ  ස්ම්බ් ධීකරණ ක යුු ඒා ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග  

       ස්හකාර මධ්යක් ගෂකඒර,ා  පඒරනු ඇ්  01 
01 

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

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

ඒැාැක් ගීමම  ආරක් ගෂක ළි,ඒර ගැනීම  

 

 දේගොදුරු විය ෙැකි ජය ාව දැනුවත් කිරිෙ සිදු කළ යුතුදේේ. දේෙටුදි ඉවත් විෙ ස්ඳො අවකය  රම් කාලය් ස්ටු ව 

දේෙෙ දේ ොරතුරු ජය ාවගලබාදිය යුතුදේේ.  වද ක ස්ඳො පුර්ව දැනුම් දිදේම් පශධතිචය ඉ ා ස්ක්රියව  බාග  යුතුදේේ.  
 

 ආපදා ත්ත්වය යැරඹිෙග යාෙ වැළැ්විෙ ස්ඳො ආර්ෂක අංක ස්ෙග කගයුතු ස්ංවිධායය කළ යුතුදේේ. 
 

 

 ප්රදේශකදේ  ආර්ෂාව දේවනුදේවන් ඉදිරි වැඩ කගයුතු ස්ංවිධායය කළ යුතු දේේ. 

ා ගුදු. ස්, හැකි ාමීය , ින්ාඒ/ප්රිාඒ්  ඉඒත් 

කිරීම  තීරණ ගැනීම හා මඒශය සය උපා දස්ථ ාබා දී ( 

නැරමීය ම  ,ාම ඒැළැක් ගීමම ස්හ ආරක් ගෂක ළි,ඒර 

ගැනිම ස්ම්බ් දීකරන, දිස්ථත්රික් ග ආපදා 

කළමනාකරණ ස්හකාර මදයක් ගෂ ඒර,ා ස්සි්  කා 

යුුා ේ   
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වගුව2.2.පුර්ව දැනුම් දිෙ දිස්ථත්රි් දේමකම්/ ආ.ක.ෙ. සිග ාෙ ළධළධා/ / ාමීය ය 

ආපදා කළෙයාකරණ කටුටු ද්වා 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරය 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

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

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

 

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

සිදුීම පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇුා් 

ආපදා 
කළමනාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, මඟි්  
්ාක් ගෂණික ආ,්න 
ස්ම්බ් ධිකරණ, 
කරමි්  ර්්යඒ 
මනු. ඇසස්ම් 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
 කක ා ඒ් 
්ාක් ගෂණික දත්් 
පැ, 24 ර්රා ාබා 
දිම  

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

 

දුරකාන ෆැක් ගස්ථ ර්්ය
ඒ මනු.ඇසස්ා ම්  
 ස්මාි ා ේබ් මඩස් 
 

 

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

 ස්හකාර 
ස්ම්බ් ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (ආ ක 
ම  මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (දි ා ක
  මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 
 

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

 

ආපදා ා ්ුරු. 
ප්රා ශශය සා ේ දිස්ථත්රික් ග 
ා කකම් ඇුළු 
ප්යශය සඒක.ඒ්  ා ඒ් 
දැනුම් දිම  
 

 ස්හකාර 
ස්ම්බ් ධීකාරක 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (ආ ක 
ම  මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
 

 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (දි ා ක 
මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

 

 

ින්ාඒ දැනුඒත් 
ක්රම ා ේද, 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 01 
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දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර 

අධය්ෂ 

දු. 

අංකය 
දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 
ඇමුණුම් 01 
 

දි ස් ස්ම්බ් ධීකාරක 

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

        ඒන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ 
        ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගෂක ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ම්බ් ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
        නිළධ්ාන්්   පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබා 
        ගැනිම ස්තහා නි,මි් ස්්  නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
        ඇ ම කා යුුා ේ  පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්  
        ස්කකප ස්් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මහි, යුුා ේ  

හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, දැනුඒත් කිරීම ස්හ ,ාඒත්කාසින 
කිරීම 

 

යෙ 
දු. 

අංකය 
දේවයත් 

විකමප ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

DO - 1 

ඇමුණුම් 10 

DS - 1 
DS - 2 
DS - 3 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුම් මැදින්, 

        පැ, 24 ර්රා දින 07 ුා ක්රි,ාත්මක ඒන ම්ර  ම මැදින්, ම්ර 
        පැ, 24 ර්රා දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ  කක ස්ම්බ් ධ් ස්, 
        යුු ම්ර   ස්තහා ස්් නිා ේදන ක්රම කිිප,ක් ග ාාස්්ා කළ  
        යුුා ේ  ්ඒද  ම ස්් නිා ේදන ක්රම ා ේද,  ස්ස්ධ් ක්රම ාාස්්ා 
        කින්මද  ි නි,ම ලිළින,්   මාංක,න ස්තහ්  කළ යුුා ේ  

දේ ොරතුරු ස්ෙ ඡායාරූප, ස්ජීවී 

දර්කය ලබා දේදය ක්රෙදේේදය 
 

ෆැක් ගස්ථ  
දුරකාන  
ඊා ම්ක (ා ප්ශගලික ඊා ම්ක 
ාාස්්,/ රාිකාන් 
,ාඒත්කාසින නැ්  

 

Skype/ IMO  

CDMA  

Satellite  
ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදී ා ්ුරු.  ස්ජිස් 

       ද්යශය සණ  ඡා,ාරූප ස්හ ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ්  
       ාබාදිම ස්තහා ස්් නිා ේදන ක්රම කිිප,ක් ග 
       ාාස්්ා කළ යුුා ේ  ා මිදි  ෆැක් ගස්ථ  
       දුරකාන ඊා ම්ක Skipe,IMO,Whats Apps 
ස්හ ා් ද්රිකා ්ාක් ගෂණික ක්රමා ේද,්   
       ාාස්්ා කින්ම මනිඒා්ය, ා ේ  

්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා ආකෘ ම, 

ඇමුණුම 
12 

    

     

     

     

     

     

     

     

01 
වගකීෙ 

 

කාලය (අවෙ වියාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

ස්ෙ ප්රදේශකය ෙ  

දේවයස්ථ විය ෙැක.)  

 

දිස්ත්රික් ආපදා 

කළමනාකරණ ඒකකය 

 මඒම ස්නාඩි 30 ආපදා 

්ත්ත්ඒ, ස්හ ප්රා ශශය ස, 

ම් ා ඒනස්ථ ස්, හැක  

ක්රියාදාෙය 2.3.ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ 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  ස්ාංයාඒහා මරණ ස්ාංයාඒ 
 ආපදාා ේ ස්ථඒාාඒ, 
 ා ශපළ හානි - නිඒාස් 

මා නකුත්ා ගුඩනැගිලි 
 ආපදා සිදුීම ඇ ම ස්ථාාන,  ගම් කළ හැකි මා්යග  

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

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

ආපදා ්ත්ත්ඒ,කදි  ම ්ත්ත්ඒ, ළිබඳබතස්ාංෂිටර් ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒක් ග දිනක  02 ඒරක් ග උදැස්න 10 00 
ස්ඒස් 3 00  ා පර ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ හදිසි ා මා හයුම් මැදින්,  ාබාදි, යුුා ේ  ා ම් 
ස්තහා ස්් නිා ේදන ක්රම කිිප,ක  උපන්ම ක්රමා ේද,්  හරහා හදිසි ා මා හයුම් මැදින්,  ාබාදි, 
යුුා ේ  ා මම ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ  සිශධි,  මදාාඒ උපන්ම ා ්ුරු. (12 ඇමුණුම  මනුඒ  ආකෘ ම,  
ඇුාත් ස්, යුුා ේ  ස්ා ශය ස ෂා ,් ම ා මම ්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ාඒ ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාානා ේ 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂ ස්හ ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්  ,න ා දා දනා ඇුළුඒ දිස්ථත්රික් ග ා කකම් මත්ස්්  කළ 
යුුා ේ  
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වගුව 2.3. ආපදාව ියළිබඳ මුලික දේ ොරතුරු රැස්ථ කි/ ෙ 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරය 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ්ුරු. 
රැස්ථකින්ම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 ස් ස්ම්බ් ධීකාර
ක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (දි ා ක
මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (ආ ක 
ම  මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
(ා ප්ශගලික 
ඊා ම්ක ාාස්්,/ 
රාිකාන් 
,ාඒත්කාසින 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 ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

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

සිදුස් ස්නාඩි 30 
ක් ග ඇුා් 

හදිසි ා මා හයුම් 
මැදින්, දැනුඒත් 
කිරීම ස්හ 
,ාඒත්කාසින 
කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

 DO - 1 

 DS - 1 

 DS - 2 

 DS - 3 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 (,ාඒත්කාලින 
කින්ම   

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

ආපදා ්ත්ත්ඒ, 
සිදුවු ඒහාම ස්හ 
මණ්ඩඒම 
ා ්ුරු. 
හුඒමා. කින්ම 
කළ යුු,  

ඇමුණුම් 01 ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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්ත්ත්ඒ ඒා්ය්ා 
ා ,ුමු කින්ම  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ස්ථාායදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සෙවීම් හා මුදවා ගැනීම් කණ්ඩායම් මඟින් 

ස ොරතුරු ලබා ගැනිම. 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර 

අධය්ෂ 

දු. 

අංක

ය 

දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

යුශධ් හමුදාඒ 

ඇමුණුම් 04 

ගුඒ්  හමුදාඒ 
නාස්ක හමුදාඒ 
ා පුසිසි, 
සිස්ක ආරක් ගෂක 
බාකා, 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂ 
දු. 

අංකය 

දේව

ය

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින් 

ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

දි ස් ස්ම්බ් ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (දි ා ක  මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (ආ ක ම  මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

ආපදාඒ්  ළිබඳබදඒ ා ්ුරු. රැස්ථකින්ම මනිඒා්ය, 
        ඒන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබාගැනිා ම් ස්ම්ර්්යණ 
        ඒගකිම දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගෂක ස්හකාර ආපදා 
        කළමනාකරණ ස්ම්බ් ධිකාරක ස්හන ා ස් ඒා 
        නිළධ්ාන්්   පැඒා රන ම්ර ා මම ා ්ුරු. ාබා 
        ගැනිම ස්තහා නි,මි් ස්්  නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග 
        ඇ ම කා යුුා ේ  පළමු ක්රම, මස්ා්යාක වු ස්  
        ස්කකප ස්් නිා ේදන ක්රමා ේද,ක් ග  මහි, යුුා ේ  

ප්රාසීය ය සමකම් සව  දැම්ම්මම 
 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර 

අධය්ෂ 

දු. 

අංකය 
දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 06 
ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 06 

ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 01 

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකසේ නිළධාරීන් යැවීම 
 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර 

අධය්ෂ 

දු. 

අංකය 
දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ස් ස්ම්බ් ධීකාරක 

ඇමුණුම් 01 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්  (දි ා ක  
මගි්  ්ාඒකාලිකඒ  
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී්  (ආ ක ම  
මගි්  ්ාඒකාලිකඒ  

01 

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

ස්ථාායදේයන් දේ ොරතුරු ලබා ගැළධෙ. 

 

 

 

 

 

කාර්යයන් වගකිෙ 
කාර්යය පැවදේරය 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ා ස්ීමම් හා මුදඒා 
ගැනීම් 
කණ්ඩා,ම් ,ැීමම 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 යුශධ් හමුදාඒ 

 ගුඒ්  හමුදාඒ 

 නාස්ක හමුදාඒ 

 ා පුසිසි, 

 සිස්ක ආරක් ගෂක 
බාකා, 
 

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

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

ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ා ඒ් දැනුම්දීම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන්්  

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 
 

 

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

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

ආපදා 
කළමනාකරණ 
 කකා ේ 
නිළධ්ාරී්  ,ැීමම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්ම්බ් ධිකාරක 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 දි ස් ස්ම්බ් ධීකාරක 

 කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (දි ා ක  
මගි්  ්ාඒකාලිකඒ  

 පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (ආ ක ම 
මගි්  ්ාඒකාලිකඒ  

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

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

01 

ඇමුණුම් 01 03,04 06 

ඇමුණුම් 

01 
ඇමුණුම් 

04 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදාෙය 2.5. දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙණාකරය පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

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

ඒගීමම ආපදා කළමණාකරන දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර මධ්යක් ගෂ හ  පැඒා රන ම්ර පා්යශය සඒක.ඒ්  දැනුඒත් කිරීම 

පහ් දක් ගඒා ඇ ම ආකාර,  සිදුකළ යුු, කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග දිස්ථත්රික් ගක, ුළ සිදුීම ඇ ම බඒ  ා ්ුරු. 

ාද ා හුත්   ළිබඳබත ා ස්ු,ාබාා  ි ස්්ය්ාඒ ්හවු. කළ යුු, (ආපදාඒ සිදු වු බඒ  ්ාක් ගෂණික ආ,්නක් ග ස්සි්  

ාබා දු් ා ්  නම්  ම ්ාක් ගෂණික මාංශය සා ,්  නැඒ්  , ්හවු. කර ග් යුු, සිදුවූ ආපදාඒ  ප්ර මාාර දැක් ගීමම  

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

ස්ගෙය - සි,ළුම ා ්ුරු. දදනික සිදුීමම් ා 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 

දිස්ථත්රි් ආපදා 

කළෙයාකරණ කටුටු 

ළධළධාරින් 

දු. 

අංකය 
දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ාම නිළධ්ාරී ඇමුණුම් 03 
ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාරී 

ඇමුණුම් 06 ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාරී 
ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 01 

ප්රාා ශීය, මාධ්ය ආ,්න දැනුඒත් කිරීම 

මාධ්ය ආ,්න 
දු. 

අංකය 
දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ඇමුණුම් 11 

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

 

දු. 

අංක

ය 

දේවය

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ස්දුලිබා මණ්ඩා, 

ඇමුණුම් 06 
ිාස්ම්පාදන 
මණ්ඩා, 

ගිනි නිීමා ම් හමුදා 

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

රාිය ා නුඒන 
ස්ාංස්ධ්ාන 

දු. 

අංක

ය 

දේවයත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ඇමුණුම් 09 

කාලය (අවෙ වියාඩි 

30 ආපදා  ත්ත්වය 

ස්ෙ ප්රදේශකය ෙ  

දේවයස්ථ විය ෙැක.)  

 

වගකීෙ 

 

ආපදා ස්බැදි මූලික ා ්ුරු. ාද 
ස්  

(ා ්ුරු. ්හවු. කර ගැනීා ම්  පසු  
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වගුව 2.5. දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙණාකරය පාර්කවකරුවන් දැනුවත් කි/ ෙ. 

කාර්යයන් වගකිෙ 

කාර්යය 

පැවදේරය 

ළධළධාරි 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

කිසි,ම් ආපදා ්ත්ඒ,ක් ග 

දිස්ථත්රික් ගක, ුළ සිදුීම ඇ ම බඒ  
ා ්ුරු. ාද ා හුත්   ළිබඳබත 
ා ස්ු,ාබාා  ි ස්්ය්ාඒ 
්හවු. කළ යුු,  

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර
ආපදාක
ළමනාක
රණස්ම්බ
් ධිකාර
ක 

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  
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 ා කකම්ුමාා ව 
උපා දස්ථ පන්දි ක්රි,ාකිරීම  
ක යුු කළ යුු,  
 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 
 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර
ආපදාක
ළමනාක
රණස්ම්බ
් ධිකාර
ක 

 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක  

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

 පණිස්ඩ, ාබා 
දු්  මාධ්ය  
 උදා :- 
දුරක්න,ගුඒ්  
ස්දුලි ස්ාංඥා 
මගි් ,ෆැක් ගස්ථ 
මගි්  ආදි, ද 
දදනික සිදුීමම් 
ා පුා ත් ස් හ්  
කළ  යුු, 

 කිසි,ම් වූ 
මාධ්ය,ක් ග මගි්  
ආ,්න, 
ස්ම්බ් ධ් කර 
ගැනීම  හා 
මදාළ පණිස්ඩ, 

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ාබා දීම  
ා නුහැකි 
වූඒානම්   
ළිබඳබතඒ ද 
ස් හනක් ග 
දදනික සිදුීමම් 
ා පුා ත් ස් හ්  
්ැහි, 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 ගෂක 
 

 ස්හන 
ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

 ස්හකාර 
ආපදා 
කළමනා
කරණ 
ස්ම්බ් ධි
කාරක 

 

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

 

ඇමුණුම් 01 

ඇමුණුම් 01 
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ක්රියාදෙය 2.6.දිස්ථත්රි් කටුටුව රුස්ථකිරිෙ. (සිදු වී ඇතිච වයස්යදේ  ස්ථවාාවය අනුව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂ 
දු. 

අංකය 

දේව

ය

ත් 

විකමප 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂක විසින් බලය දේදය ළධළධාරින් 
ආපදා ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
දි ස් ස්ම්බ් ධීකාරක 

කළමනාකරණ ස්හකාර 
පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (දි ා ක  මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

ඇමුණුම් 06 

පත්කරනු ාබන 
නිළධ්ාරී් (ආ ක ම  මගි්  
්ාඒකාලිකඒ  

 
ඇමුණුම් 10 
 

දිස්ත්රික් ක කටුව  නිළධාන්න් ෙම්බන්ධ කර ග  හැ ක රමසදදයන් 

යෙ ආය යය  යතුර ජංගෙ දු.අ. 

ා ස් ඒා 
ස්ථාානා ේ 

දු.ම. 

ා ප්ශගලික 

දු.ම. 
 

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

ඇමුණුම් 06 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්ු) ආපදා 

ස්ථඒාාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක  

 

 

 

 

දිස්ථත්රික් ග කමිටු නිළධ්ාන්්  .ස්ථකින්ම ස්තහා දිස්ථත්රික් ග 

ා කකම් ුමාා ව උපා දස්ථ ම් ස්ම්බ් ධිකරණ, 

සිදුකින්ම  

වගකීෙ 
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ක්රියාදාෙය 2.7. විප ග පත්වූවන්දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් ො 

මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත්කි/ ෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

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

කණ්ඩා,ම් මගි්  සිශධි, වූ ස්ථාාන, නිඒැරදිඒ හදුනා 

ගැනීම,  ණ්ඩාාංක ගැනීම, ආපදාා ේ ස්ථඒාාාඒ,, 

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,ම් ප්රධ්ානී  

ා ස්ීමා ම් හා මුදඒා ගැනීා ම් 

කණ්ඩා,ම් සූදානම් කර ්බාග් නා 

ා ාස්  

මදාළ ආ,්න ා ඒ් දැනුම් දීම 

ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථාාන, 

(ස් ම  දිස්ථත්රික් ග  

පළමු මි 10 (ආපදා ස්ථඒාාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක   

 

  ළිබඳබතඒ 
ප්රාා ශීය, බාධ්ාන්,ා දැනුඒත් කිරීම 

මනුර පත් ළින්ස්ථ ා බ්රාගැනීම ස්තහා 
ස්හ, ඉකසිම හා මඒශය සය ා ්ුරු. ාබාදීම  

(මඒශය සය වූ ස්  ිා මක හදිසි  ා මා හයුම් මැදින්, මගි්   

 

ා ස්ීමම් හා මුදඒා ගැනීා ම් කණ්ඩා,ම් ළි ත්කර හැරීම 

පළමු මි 05 (ආපදා ස්ථඒාාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, 

හැක   

පළමු මි 15 (ආපදා ස්ථඒාාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක   

 

පළමු මි 50 (ආපදා ස්ථඒාාඒ, 

මනුඒ කාා, ා ඒනස්ථ ස්, හැක   

 

 

කාලය  
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වගුව 2.7. විප ග පත් වූවන් දේේරා ගැනීදේම් කගයුතු ස්ඳො දේස්වීම් ො මුඳවා 

ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ියගත් කි/ ෙ 

 
කා්ය,්  ඒගීමම ස්හ 

ස්ම්බ් ධිකරණ, 
කා්ය, 

පැඒා රන 
නිළධ්ාරී්  

ස්් නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

සිශධි, වූ ස්ථාාන, 
නිඒැරදිඒ හදුනා ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බ් ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරී්  

 ා ම් ස්තහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්හුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF  

(ඇමුණුම් මාංක 

01/03/04  

 

මිනිත්ු 05 

සිදුීමම ළිබඳබත මූලික 
ා ්ුරු. ාබාගැනීම 
 

 දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බ් ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරී්  

 ා ම් ස්තහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්හුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

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

 දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බ් ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරී්  

 ා ම් ස්තහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්හුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්ු 05 

ප්රා ා ශීය, බාධ්ාන්,ා 
දැනුඒත් කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 ා ම් ස්තහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්හුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

මිනිත්ු 10 

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

 ා ස්ස්ම් මුදඒා 
ගැනිා ම් ස්හ හදිසි 
ප්ර මාාර දැක් ගස්ා ම් 
කණ්ඩා,ම් 

 ා ම් ස්තහා 
ස්ා ශය ස ෂි් 
ර්හුණුඒ ාත් 
කණ්ඩා,ම 

 

ා ස්ීමා ම් හා මුතඒා ගැනීා ම් 
කණ්ඩා,ම් සූදානම් කරන 
ා ාස් දැක් ගීමම 

 දිස්ථත්රික් ගස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී 

මිනිත්ු 10 

මනුර  පත් ළින්ස්ථ ා බ්රා 
ගැනීම ස්තහා ස්හ, ඉකසිම  
මඒශය සයස්   EOC මගි්  

 දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ ා හෝ හහු 
ස්සි්  බා, ාබා 
දි ඇ ම නිළධ්ාන් 

 SAR/4RS 
ප්රධ්ානී ා හෝ 
OCDS 

මිනිත්ු 15 

ා ස්ීමම් හා මුතඒා ගැනීා ම් 
කණ්ඩා,ම් ළි ත්කර  
හැරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ හා මදාළ 
ස්ථාානා ේ 
ස්ම්බ් ධ්කර ග් 
හැකි නිළධ්ාරී්  

 SAR/4RS 
OCDS 
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ස්දො ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය ස්ැපීෙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

ස්ෙකාර ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂ 

(ස්ම්බන්ධිකරණය) ඇමුණුම් 01 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (ඒගීමම  

ඇමුණුම් 01 ප්රාා ශීය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් (ප්රාා ශීය, 
ඒගීමම   

ාම නිළධ්ාන් 
ඇමුණුම් 03 ා ඒනත් බා, ාබාා දන 

නිාධ්ාරී්   

 

ආහාර කමිටුඒ කැතීමම /ස්ක්රි,  කරීම 

 

ප්රධ්ාන කා්ය ස්ාංස්ධ්ාන නිාධ්ාරී 

 

ාබා දීම  නි,මි් ා ේාාඒ  තීරණ, කර 

 මා ේාාඒ  පැ, 03ක  ඒත් කලි්  

ආහාර ස්කස්නස්ථාාන,  දැනුම් දීම  

වගකීෙ 

 

බීම ඒුර ාබා ග් නා 
ක්රමා ේ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 ගෂ 

 

,ාා ්ත්ත්ඒ,  පත්ීමම 

 

ආහාර ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, ිා, ා බදා ා දනු ාබන ආකාර, 

කාලය = (X+1.5 පැය) 
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ප්රාෙ ආොර දේේල ො ජලය 

 

 
කාර්යන් වගකීෙ ස්ම්බන්ධිකරණය කාර්ය පැවදේරය 

ළධළධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

කාලසීො

ව 

ාබාදීම  
මඒශය සය ආහාර 
හා ඒුර 
ප්රමාණ,  
තීරණ, කිරීම 
 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ 
 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්   
 ාමීය , කමිටු 

ස්ාමාජික,්  

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

මදාා 
දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුම් 

මාංක 

01,03 04 06  

 

ආපදාඒ 
සිදුස් 
පළමු 
පැ, 06 
ඇුා් 

ආහාර ඒ්යග 
තීරණ,  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී 

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,්  

ආහාර කමිටු 
කැතීමම/ස්ක්රී, 
කිරීම 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ 
 

 ප්රධ්ානකා්ය,ස්ාංස්
ධ්ානනිළධ්ාරී්  

ආහාර 
ස්ැකසීම  
දැනුම් දීම  
(ාබා දීම  
පැ, 03ක  
ා පර  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ 
 

 හදුනාගත්/ 
ලි,ාපදිාංචි කළ 
ආහාර ස්කස්න 
ආ,්න   

ආහාර රැා ගන 
,ාම හා 
ා බතනු ාබන 
ආකාර,  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජිකයි්   

ිා, 
ාබාා දනු 
ාබන 
ආකාර, 

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී  

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 

 දිස්ථත්රික් ග 
ස්ාකාර 
මධ්යක් ගෂ 
 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී්  
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ක්රියාදාෙය 2.9. සුර්ෂි  ෙධයස්ථාායය ස්ථාාිය  කිරිෙ. 

 (ආකෘතිච පත්රය් අවකය දේේ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 
 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
 

දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂ 

(ස්ම්බන්ධිකරණය) 
ඇමුණුම් 01 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාානඒා මඒශය සය්ාඒ,්  හදුනා 

ගැනීම 

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

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ළිිටුීමම  මඒශය සය ආරක් ගෂි් 

ස්ථාාන හදුනා ගැනීම 

 

පහසුකම් ා ස්ු,ා බැසිම  
(ිා,  ේදුලි, ඒැසිකිලි ආරක් ගෂාඒ  

 

ප්රඒාහන පහසුකම් (බස්ථ ඒෑ්  රා කුසි පදනම ම් ාබා 

ගැනීම  

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන කරා ා ,ුමු කිරීම 

 

ම්යඒශය සය ්රඒය ාබා ගැනීම 
(ා බා හත් ාබා ගැනිා ම් ා රෝහක කාඩ් ප්  

 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්ු) ආපදා 

ස්ථඒාාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක  
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වගුව 2.9.සුර්ෂි  ෙධයස්ථාාය ියටුටුවීෙ 
 

කා්ය,්  ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී 

ස්් නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ළිිටුීමම  මඒශය සය 
ආරක් ගෂි් ස්ථාාන 
හදුනා ගැනීම 
(හදුනාගත් 
සි ම,මක් ග  

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා 
නිළධ්ාරී්   

 ාම කමිටු 
නා,කයි්  ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

මදාා දුරකාන මාංක 
නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 

දුරකාන 

ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 

CDMA 

Satellite 

VHF 

HF 

(ඇමුණුම් මාංක 

01 03 06 13  

 

ආපදා 
ස්ථඒාාඒ, 
මනුඒ කාා, 
ා ඒනස්ථ ස්, 
හැක  

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන ඒා 
මඒශය සය්ාඒ්  හදුනා 
ගැනීම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/ 
ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 ාම නිළධ්ාරී  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී  

 ාම කමිටු 
නා,කයි්  ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 

 

පහසුකම් ා ස්ු,ා 
බැසිම 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම්/ 
ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 CEB, NWSDB 

 ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ නගර 
ස්ාාඒ ාමි, කමිටු 
නිළධ්ාරී්   

 ා පුලිසි,         

 PHI 

 

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන ා ඒ් 
ා ,ුමු කිරීම 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 ාම නිළධ්ාරී 

 ා පුලිසි,  

 ාමීය , කමිටු 
ස්ාමාජික,්   

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී   
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ක්රියාදාෙය 2.10. සුර්ෂි  ෙධයස්ථාාය කළෙණාකරණයග අවකය 

ළධළධා/ න්දේේ කාර්යාාරයන් ළධර්ණය කි/ ෙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රදේශියය දේමකම්  
ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා ස්හන  
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ප්රා ශිය, ආපදා ස්හන 
ා ස් ඒා නිළධ්ාන් 

ඇමුණුම් 01 

ාම නිළධ්ාන් ඇමුණුම් 03 
දිස්ථත්රි් ස්ෙකාර අධය්ෂ 

(ස්ම්බන්ධිකරණය) 
ඇමුණුම් 01 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්තහා ආහාර  මා නකුත් ්රඒය ාබාදීම   

 

වගකීෙ 

 

කාා, =   (X +15-

30මිනිත්ු) ආපදා 

ස්ථඒාාඒ, මනුඒ කාා, 

ා ඒනස්ථ ස්, හැක  

 

 

 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගෂාඒ ්හවු. කිරීම 

 

ප්රා ශීය,/ාමීය , මමේ ා ම් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන හදුනාගැනීම 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ාබාගැනීම ස්තහා මඒස්ර, ලබාගැනීම 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒශය සය්ා හදුනාගැනීම 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ර්ශගායි්  ලි,ාපදිාංචි,  

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන , ා ස්්ය   ස්නීපාරක් ගෂාඒ  ,ටි්ා පහසුකම් 

ඇ මකිරීම 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්ථාාන සි ම,ම්  ග්කිරීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්තහා මඒස්ර ාබාගැනීම 

කතවු.කළමණාකරන කමිටුඒ ස්ථාාළි් කිරීම 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම් ඇ ම කිරීම 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම් ඇ ම කිරීම 
 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ,ටි්ා පහසුකම් ඇ ම කිරීම 
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01. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන, කළමනාකරණ, ළිබඳබත ඒගකිම දරණ නිළධ්ාන්්    

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 ස්හකාර මධ්යක් ගෂ (ආපදා කළමනාකරණ  

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්   

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්   

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්   

 ළමා ිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්   

 ඒැඩිිටි  නිළධ්ාන්්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්  

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය නිළධ්ාන්්  (මහින ා ස්්ය පරීක් ගෂක  

 ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 

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

 ස්දුලි බා මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්්  

 ිා ප්රඒාහන මණ්ඩාා ේ නිළධ්ාන්්  

 ආරක් ගෂක මාංශය ස, ා පුලිසි, 

 INGOS /NGOS 
 

02. ආපදා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාස් කිිප,කදී  කඒර ඇ මීම ඇ ම ස් කදී දිස්ථත්රික් ග මමේ මි්  
ා මම කම්ටුඒ ස්ම් ස්් යුු ම්ර  ිදී දිස්ථත්රික් ග ආපදා කළමනාකරණ කමිටුඒ මගි්  සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන ස්ම්බ් ධ් තී් දු තීරණ ගනු ාැා බ්   

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

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

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

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

07. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ස්නීපාරක් ගෂාඒ ස්හ ා ස්්ය ළිළබතඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා ස්්ය 
නිළධ්ාන්්  ස්සි්  ස්ැාසුම් ස්කස්ථ කර මදාා පහසුකම් ස්ැපයි, යුු,   

08. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා ආරක් ගෂාඒ ස්ම්බ් ධ්ඒ පූ්යණ ඒගීමම මදාා ා පුලිස්ථ ස්ථාානා ේ 
ස්ථාානාධිප ම හ  ාාරඒ ඇ ම ම්ර ත්රිස්ධ් හමුදාඒ හා සිස්ක ආරක් ගෂක නිළධ්ාන්්  ා ,ුදා ගනිමි්  
කතවු. ස්තහා මණ්ඩඒ ආරක් ගෂාඒ ස්ැපයි, යුු,   

09. සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ඒා මඒ්ැ්  වූ ි න්ාඒ ස්තහා ප්රාම ආහාර ා ේා පැ, 6ක් ග මුළ් ාබාදි, 
යුු ම්ර  ි පූ්යණ ඒගීමම ප්රාා ශීය, ා කකම් ඒ. ස්ුා ේ   ිදි ආපදා ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  
ාම නිළධ්ාන්  ස්මෘශධි ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්  පන්පාාන ාම නිළධ්ාන්්  හ  ඒගීමම් පඒරා හවු්  
මගි්  ා මම ආහාර ාබාදීම සිදුකා යුු,  
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වගුව2.10.සුර්ෂි  ෙධයස්ථාාය කළෙයාකරණ කාර්යන් පැවදේරය ළධලධා/ න් 

ො වගකීම් 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරය  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීෙසීොව 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ාබාගැනීම 
ස්තහා 
මඒස්ර, 
ාබාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 

මධ්යක් ගෂක 

(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 ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

(ඇමුණුම් 
මාංක 

01,02 03 04 
06 11  

 
ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ඒ
ා 
,
් 
 

හ
දුන

ාග
්
 යු
ු
,

 

ප්රා ශීය,/ා
මීය , මමේ ා ම් 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
හදුනා 
ගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 
(දිස්ථත්රික් ග ම ක ස්    

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්   

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්   

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්   

 ළමා ිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්   

 ඒැඩිිටි  නිළධ්ාන්්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 

ආ
ප
දා
 පූ
්ය
ඒ
ා 
,
් 
 

හ
දුන

ාග
්
 යු
ු
,
  
ආ
ප
දා
 

ම
ඒ
ස්
ථා
ාා 
ේ
 සු
දා
න
ම්
 ක
ළ
 

යු
ු
,

 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
මඒශය සය්ා 
හදුනාගැනීම 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්්   

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්්  

 

 

 ාම නිාධ්ාරී 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්   

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්  

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්  

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
1
 ු
ළ

 
සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ර්ශගායි්  
ලි,ාපදිාංචි,  

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හන ා ස් ඒා 

නිළධ්ාන්්   

 පන්පාාන  ාම 

නිළධ්ාන්්  

 

 

 

 ාම නිළධ්ාන්්   

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්   

 ළමා ිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්   

 ඒැඩිිටි  නිළධ්ාන්්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්  

 

ක
දවු
.
 ා 
ඒ
්
 ප
ැමි
ා 
ණ
න
 

ආ
ක
ාර
,
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සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන
  ා ස්්ය  
ස්නීපාරක් ගෂා
ඒ  ,ටි්ා 
පහසුකම් 
ඇ මකිරීම 

 ප්රාා ශීය, ා ස්්ය 

නිළධ්ාන්්  

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 

 

 මහින ා ස්්ය, පරීක් ගෂක 
 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාන්්   

 පන්පාාන  ාම නිළධ්ාන්්   

 මදාා ප්රාා ශීය, නිළධ්ාන්්   

 ළමා ිමිකම් ප්රඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 ඒනි්ා ක යුු ළිබඳබත නිළධ්ාන්්   

 ඒැඩිිටි  නිළධ්ාන්්  

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්්  

 පළාත් පාාන නිළධ්ාන්්  

 

 

ප
ා
මු
 ප
ැ,
 0
2
  

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ස්තහා 
ආහාර  
මා නකුත් 
්රඒය  
උපකරණ 
ාබාදීම   

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 

මධ්යක් ගෂක(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 ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
ආරක් ගෂාඒ 
්හවු. 
කිරීම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ප්රා ශශය ස, ාාර 

ස්හකාර ා පුලිස්ථ 

මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

 සිස්ක ආරක් ගෂක නිාධ්ාරී්   

මි
නි
ත්
ු
 3
0
 

සි
 

 

ස්හන 
ා ස් ඒකයි්  
ා ග් ඒා 
ගැනිම 
 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 
(දිස්ථත්රික් ග ම ක ස්  ) 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 

 ස්හකාර මධ්යක් ගෂක 
(දිස්ථත්රික් ග ම ක ස්   
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ක්රියාදාෙය 2.11.සුර්ෂි  ෙධයස්ථාාය ස්ඳො අවකය පපකරණ ලබා දීෙ 

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ළිබඳබත ස්් නිා ේදන ක යුු ස්දහා මඒශය සය උපකරණ ස්මග සුරක් ගෂි් 

මධ්යස්ථාානා ේ ා මා හයුම් කමිටුඒ ස්් නශධ් කළ යුු,    ස්තහා ස්් නිා ඒදන උපකරණ ාබාදි, 

යුු,  

 

සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ  (Camp Operation Committee ) ා ාස් පහ් නම් ස්තහ්  

නිළධ්ාන්් ා ව ප්රධ්ානත්ඒා ,්  ක යුු කළ යුු ම්ර සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන මඒශය සය්ා ස්ම්බ් ධ්ඒ 

ස්් නිා ේදන ක්රමා ේද,්  ස්ථාාපන, කිරීම  

 

 

 

 

 

 

 

උපකරණ ස්ැපයීම (ස්හකාර මධ්යක් ගෂක දිස්ථත්රික් ග ආපදා කාමනාකරණ ඉහ් සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන 

කාමනාකරණ කමිටුඒ මගි්  සුරක් ගෂි් මධ්යස්ථාාන ස්තහා මඒශය සය පහ් ස්තහ්  උපකරණ සුරක් ගෂි් 

මධ්යස්ථාාන ා මා හයුම් කමිටුඒ  (Camp Operation Committee ) ා ඒ් ාබාදි, යුු,  

 

 ිා  ැාංකි 

 මුළු්ැ් ා ග  මඒශය සය උපකරණ (ාාින etc….) 

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

 පැදු.  ා කුමේ , etc…… 

 ස්නීපාරක් ගෂක උපකරණ (First Aid, etc……) 

 ස්දුලි ප් දම් 

 ්ාඒකාලික ඒැසිකිබඳ (Moving Toilets) 

 Mega Phones 

 CDMA Phones 

 ප්රාමාධ්ාර කමේ ා 

 ්ාා පුලි,්  ෂිමේ 

 ඇඳුම් 

 

ාම නිළධ්ාන් ස්න්ළධදේේද

ය 

ක්රෙදේේදය 

ස්ාංඒ්යධ්න 
නිළධ්ාන්්  
 

 
ඇමුණුම් 
06 
 
 

ස්මෘශධි නිළධ්ාන්්  
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2.12. සුර්ෂි  ෙධයස්ථාාය ස්ැකසීෙග අවකය කම්කරුවන් දේගන්වා ගැනීෙ 

 

කාර්යන් වගකීෙ 
කාර්යන් පැවදේරය  

ළධලධා/ න් 

ස්න්ළධදේේදය 

ක්රෙදේේදය 
කාලසීොව 

ඒ්යගීකරණ, හා 
ප්රමාණ,්  නි්යණ, 
කිරීම 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්                           

 ාම නිළධ්ාන්  

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

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

මිනිත්ු 60 

කම්ක.ඒ් ා ව 
ා ේ්න  ආහාර හා 
ස්ාංයාඒ ස්හා 
ඇස්ථ්ා ම්් ු ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකම් 
කා්ය,ාා,                      

 ගණකාධිකාන්  

 (ප්රාා ශීය, ා කකම් 
කා්ය,ාා,  

 ගණකාධිකාන්  

 (දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 
කා්ය,ාා,  

පැ, 01 

ආඒරණ මනුමැ ම,  දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශීය, ා කකම්  

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 

මදාා ආ,්න 
ස්ම්බ් ධීකරණ, 
කිරීම 

 ස්හකාර මධ්යක් ගෂ 
(ආ ක ම  

 ස්හකාර ස්් නිා ේදන 
ස්ම්බ් ධීකාරක 

 ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 

 NWSDB 

 බ් ධ්නාගාර  මහ නගර 
ස්ාා  ා  ලිා කුම් ආ,්න, 

පැ, 01 

සුරක් ගෂි් 
මධ්යස්ථාාන 
කළමනාකරණ, 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන් 

 ාම නිළධ්ාන් 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

පැ, 01 

 

  

ඇමුණුම් 

මාංක 

01,02,03,0

6,11 
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2.13.ජය ාව ඉවත් වූ ළධවාස් වල ආර්ෂාව  ෙවුරු කි/ ෙ 

 

කා්ය,්  ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී්  

ස්් නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ආරක් ගෂාඒ ස්ැපයි, යුු 
නිඒාස් හා  ඒා ළිි ා ඇ ම 
ප්රා ශශය ස, හදුනා ගැනීම ා ම් 
, ා ත් -  
රිා ේ ා ශපළ  
මධ්යස්ථාාන 
ඒැදගත් ස්ථාාන  
ආගමික ස්ථාාන ආදි, 
ස්මිබ් ධ්ා ,්  ද 
මඒධ්ානා ,්  ද ක යුු 
කළ යුු,  

 ා පුලිසි,  ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයි්  

 
 

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 
 
 

ඉඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

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

 ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂක 

 නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම  

 ා ියෂථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 
 

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

ඉඒත් ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

ආරක් ගෂාඒ ස්ැපයීම   ා පුලිසි,  ාම නිළධ්ාන් ස්සි්  
ා පුසිසි,  මඒශය සය 
ා ්ුරු. හා ස්හ, 
ාබා දි, යුු,  

ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

පසු ස්පරම හා ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, ා ඒ් ස්නාා 
කිරීම 
 
 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් 
ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   

 ාමීය , කමිටු 
නා,කයි්  

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     
 

 

(ඇමුණුම් 

මාංක 01, 

02, 03, 04, 

06,11  
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2.14. ආපදා සිදුවු ස්ථාායය යැරඹිෙග පැටුදේණය අයවකය පුශගලිනන් පාලයය 

කිරිෙ. 

 

කා්ය,්  ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන 
නිළධ්ාරී්  

ස්් නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ප්රා ේශය ස මා්යග හදුනා ගැනීම   දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ප්රාා ශීය, 
ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 ා පුසිසි, 
 

 නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම  

 ා ියෂථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ ස්ථාානාධිප ම 

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

මදාා දුරකාන 
මාංක නාමාඒලි, 

ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 

Skype/ IMO 
CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
ස්නාඩි 
30ක් ග 
ඇුළ් 

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

 නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම  

 ා ියෂථශ 
ා පුලිස්ථ මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

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

 ා පුලිසි,  

්ඒ දුර ත් ර්ශගායි්   
කණ්ඩා,ම් හදුනා ගැනීම 
ස්හ ඉඒත් කිරීම / මත් 
මඩාංගුඒ  ගැනීම 

 නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම  

 ා ියෂථශ 
ා පුලිස්ථ මධිකාරී  

 ා පුලිස්ථ 
ස්ථාානාධිප ම 

 ා පුලිසි,  

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

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 මාධ්ය ප්රකාශය සක - 
ආ ක ම  
 

පැ,ක 
කාළ,ක් ග 

     
 

 

 

ඇමුණුම් 

මාංක 

01,04,06 
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2.15. ආපදාදේේ වර් ොය  ත්වය ියළිබද සියළු දේ ොරතුරු රැස්ථ කර ආපදා 

කළෙණාකරණ ෙධයස්ථාායය දේව  ලබා දීෙ. (ආකෘතිචය් ස්ැකසිෙ) 

කා්ය,්  ඒගීමම කා්ය, පැඒා රන නිළධ්ාරී්  ස්් නිා ේදන 
ක්රමා ේද,  

කාාසීමාඒ 

ා ්ුරු. 
ාබා 
ගැනීම  

 දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 

 දිස්ථත්රික් ග ස්හකාර 
මධ්යක් ගෂ 

 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් ාම නිළධ්ාරී 

 ස්හන ා ස් ඒා නිළධ්ාරී 

 ස්මෘශධි නිළධ්ාන් 

 ස්ාංඒ්යධ්න නිළධ්ාන්   
 

මදාා 
දුරකාන 
මාංක 

නාමාඒලි, 
ෆැක් ගස්ථ 
දුරකාන 
ඊා ම්ක 
Skype/ 
IMO 

CDMA 
Satellite 

VHF 
HF 

 

සිදු ීම 
පැ,ක 
කාා,ක් ග 
ඇුළ් 

ස්රා 
ස්ධිමත් 
ා පුදු 
ආකෘ ම,ක් ග 
ස්කස්ථ 
කිරීම 

 ආපදා 
කළමණාකරණ 
මධ්යස්ථාාන, 

 

 ආපදා කළමණාකරණ මධ්යස්ථාාන, මගි්  ා පුදු 
ාක්රා කන,ක් ග ඉදින්පත් කළ යුු,  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම් 

මාංක 

01/06/10 
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2.16.1 අවශ්යතාාවය 

අනුවආහාරලබාදීමටකටයුතුකිරීම. 

 

 
 

ක්රියාදාෙය 2.16. ආපදා  ත්වය ඉකුත්වු පසු ප්රතිචාාර දැ්විෙ (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  තාක්ේස්ු  කිරීම 

ආහාර සැපයුම් ස්ථාන තීරණය කිරීම 

පරිතායාග 

 
සමූපකා ර 

රජේේ මුදල් 

වියදමි්  

 

ආහාර පිළිේයල කිරීේම් හා ේබදා හැරීේම් 

ක්රමේදදය තීරණයකිරීම 

ආහාර ේබදා හැරීම 

 

ේටෝක්  පතාක් 

ලබා දීම 
කාල සීමාව 

තීරණය කිරීම 

NGO / INGO 
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ස්ම්බන්ධිකරණය  

GN,DS,DDMCU 

 

වගකීෙ  
RDA,GA,DMC,DS, 

Tri Forces LGA   
 

  

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ DDMCU,DS,DMC 

 

පිළිසකර කළ යුතු ආයතාන තීරණය 

කිරීම 

 

මාර්ග පිළිසකර කිරීම හා සම්බ් ධීකරණය 

 

RDA 

 

පළාත් පාලන 

ආයතාන 

2.16.2 අදාල ප්රේශශ්වලට ලගාවිය හැකි මංමාවත් සැකසීම. 

 

සිවිල් ආරක්ෂක 

ේදපාර්තාේම්් තුව 

 

ආපදාව ටලක්වූ ප්රේශශ්වල පිළිසකර 

කිරීමට ඇති මංමාවත් හදුනා ගැනීම. 

 

මංමාවත් පිළිසකර කර ගැනීමට 

ක්රමේදදයක් හදුනා ගැනීම 

 

මධ්යම රජය 

 

ප්රාේශයය 

ේල්කම් 

කාර්යාලය 

(ග්රාම ේස්වක) 
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2.16.3  ආපදාවට ලක් වූ නිවාස පිරිසිදු කිරීම/පිළිසකර කිරීම 

 

    

 

 වගකීෙ  
GN,DS,GA,DDMCU  

 

  

  

 

  

 

 

 

වගකීෙ   

DDMCU,DS, 

DMC 
 

වගකීෙ  

DDMC,DS.DMC 

 

 

වගකීෙ  

DDMC,DS.DMC 

 

ස්සදච්ජා 

ෙංවිධාන 

නිවාස පිළිසකර  

කිරීේම් සම්බ් ධීකරණය 

 

නිවාස පිළිසකර කිරීමට  

අවශ්ය ්රවය හදුනා ගැනීම 
 

ආපදාවට ලක් වී ඇති නිවාස 

වර්ගීකරණය 

 

සුලු  

අර්ධ් 

හමුදාව  

DMC 

සම්පූර්ණ 

 
සිවිම ආරක් කෂක 

සදපාර් සම්න්

තුව 

ප්රාසීයය 

ෙභාව 

NDRC 

පිරිසිදු කිරීේම් කණ්ඩායම් 

හදුනා ගැනීම 

නිවාස පිළිසකර කිරීමට 

 අවශ්ය ්රවය සැපීම 
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2.16.4 ස්නීපාර්ෂක කගයුතු  ෙවුරු කි/ ෙ. 

 

 අපද්රවය ඉවත් කි/ ෙ. 

 වැසිකිලි පෙසුකම්. 

 ළධවාස් ියරිසිදු කි/ ෙ 

 

වගකීෙ     

CEA,DMC,DS,police 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

වගකීෙ MOH,LOGA, 

DMC,DS 

 

 

 

 

  

සිදුකළ යුතු සනීපාරක්ෂක කටයුතු හදුනා 

ගැනීම  

ප්රාසීය ය 

ෙභා 

සනීපාරක්ෂක කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම 

සහ අධීක්ෂණය 

අදාළ ආයතාන හදුනා ගැනීම  

MOH 

සරෝහල 
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2 16.5 ියරිසිදු ජලය ස්ම්පාදයය කි/ ෙ. 
  

 

වගකීෙ GN,DS, 

LOGA, 

NWSDB  

  

 

වගකීෙ GN,DS, 

LOGA, 

NWSDB 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියරිසිදු කි/ ෙග ඇතිච ජල 

මූලාශ්ර ෙදුයා ගැනීෙ 
ජල අවකය ාවය ෙදුයා ගැනීෙ 

සිස්ක ආරක් ගෂක 

ා දපා්ය්ා ම්් ුඒ 

ජලය දේබදා ෙැරිෙ ක්රෙදේේදය ෙදුයා ගැනීෙ 

ිා ස්ම්පාදන 

මණ්ඩා, 

ස්ථා ේච්ඡා ස්ාංස්ධ්ාන 

ාම නිළධ්ාරී 

ජල මූලාශ්ර ියරිසිදු කි/ ෙ 
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 2 16.6 දුරකාය ො විදුලි බිද වැටීම් යාා  ත්වයග පත්කි/ ෙග කගයුතු කි/ ෙ. 

 

  

 

ඒගීමම GN,DS,  

DDMCU, 

NDRSC,Police 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ියළිස්කර කි/ දේම් කගයුතු දියත් කි/ ෙ ො ස්ම්බන්ධීකරණය  

 

විදුලිය ො දුරකාය  බිඳ වැටීම් ෙදුයාගැනීෙ 

ා  ලිා කුම් 

ආ,්න, 

දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ 

RD/PRD/LGA 

ියළිස්කර කි/ ෙ ස්දො අදාල ආය ය ො ක්රෙදේේදය ීරරණය 

කි/ ෙ 

ස්දුලි බා 

මණ්ඩා,  

ප්රාා ශීය, ස්ාා 
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 ෙදේයෝ ස්ොජීය අවකය ා  

 ස්ායළධක කගයුතු 

 දේබෝවය දේරෝග වයාප්තිතිචය පාලයය. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අදාළ පුශගල කණ්ඩායම් ස්ෙ දේබෝවය දේරෝග වයාප්ති  වය 

ප්රදේශකය ෙදුයා ගැනීෙ 

දේරෝග වයාප්තිතිචය පාලයය කි/ ෙ ස්දො 

අදාළ කණ්ඩායම් ෙදුයා ගැනීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ 

RDHS,MOH,PHI,HOSPITAL 

 

දේස්ඛ්ය කණ්ඩායම්වලග අවකය පෙසුකම් ස්ැපීෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩස්ගෙන් ක්රියාත්ෙක කි/ ෙ, අධී්ෂණය ො 

ස්ම්බන්ධීකරණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.7 ේසෞඛ්ය අවශ්යතාා සම්පාදනය. 

 

වගකීෙ 

RDHS,MOH,HOSPITAL 

 

වගකීෙ 

RDHS,MOH,HOSPITAL 

 

වගකීෙ 

RDHS,MOH,PHI,HOSPITAL 
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වගකීෙ  

GN,NDRSE,DS 

 

 

වගකීෙ  

DS,GN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  

DMC, NDRSC 

 

 

 

 

 

 ාවකාලික ළධවාස් අවකය  පවුම ස්ංඛ්යාව ෙදුයා ගැනීෙ 

 ාවකාලික ළධවාස් ඉදි කි/ ෙ ස්දො  ා්ෂණික, 

මුලය, ද්රවයෙය අවකය ා  ෙදුයා ගැනීෙ ො ස්පයා 

ගැනීෙ. 

MDDD 

වගකීම 

GA,DS,DMC 

ඉදි කි/ ම් කගයුතු ආරම්ා කි/ ෙ, 

අධී්ෂණය 

ස්සදච්ඡා 

ෙංවිධාන 

NGO 

2 16.8 තාාවකාලික නිවාස අවශ්යතාා තාහුරු  කිරීම. 

 

ත්රිවිධ 

හමුදාව 

 ාවකාලික ළධවාස් ස්ථාාිය  කි/ ෙග සුදුසු ස්ථාාය  

Red cross 

ප්රතිචලාීනන්ග ලබා දීෙ. 
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වගකීෙ  
GA,DS, DMC,GN  
 

 

 

 

 

වගකීෙ  

 GA,DS, DMC 

 

 

 

       

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ආර්ෂක අංකවලග දැනුම් දීෙ. 

ආර්ෂාව අවකය ප්රදේශක ෙදුයා ගැනීම. 

වගකීෙ 

ආරක් ගෂක මාංශය ස 

 

 

 

අදාළ ප්රදේශකවලග ආර්ෂාව දේයදවීෙ. 

2.16.9 අවශ්ය ප්රේශශ් වල ආරක්ෂාව තාහුරු  කිරීම. 
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වගකීෙ  

NDRC, DMC, water board, 

AG office  

 

 
 

 

 

වගකීෙ  

NDRC, DMC, water board, 

AG office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NDRC 

කදවුරු ප්රොණය අනුව ජල ගැංකි ීරරණය කි/ ෙ 

ිා ස්ම්පාදන 

 කක, 

ජලය ලබා දීදේම් ස්ම්බන්ධීකරණය 

මහින ා ස්්ය 

නිළධ්ාරී 

2.16.10 ආපදාවට ලක් වූ කදුරු  වලට ජලය ලබා දීම 
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වගකීෙ  
PHI, GA 
 
 
 
 

 

 

වගකීෙ  
DMC,NDRSC 

GS,NGO/INGO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

අවකය ප්රොණයග ජංගෙ වැසිකිලි ලබා දීෙ 

කදවුරු අවග ඇතිච වැසිකිලි ියළිස්කර කි/ ෙ 

2 16.11 වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීම 
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ක්රියාදාෙය 2.16.12 රාජය දේයොවය / ජා යන් ර රාජය දේයොවය ආය ය 

ස්ම්බන්ධීකරණ 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගකීෙ  
DMC,NDRSC, 

DDMCU,GA 

 

 
 

 

 

ස්ෙදේයෝගය ලබා ග  ෙැකි  රාජය දේයොවය / ජා යන් ර රාජය දේයොවය ආය ය 

ෙදුයා ගැනීෙ 

ගුඒ්  ා ්ුටුපා ෙහය 

රාජය දේයොවය / ජා යන් ර රාජය දේයොවය ආය ය  වලග අවකය ස්ෙදේයෝගය 

ියළිබද දැනුවත් කි/ ෙ  (INGO, NGO) 

රාජය දේයොවය / ජා යන් ර රාජය දේයොවය ආය යවලින් අවකය ස්ෙදේයෝගය ෙදුයා 

ගැනීෙ 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 

තෙ ආය ය විසින් ලබා දීෙග ෙැකි දේස්ේවාවම 

ියළිබද අවදේබෝධය ලබා ගැනීෙ 

ාාණ්ඩ 

ා ස් ඒා 

ප්රඒාහන පහසුකම් 

ිා්ය් ්ර ආධ්ාර ාබා ගැනීා ම් 
ක්රමා ේද ස්ම්බ් ධීකරණ, කිරීම 

ස්ම්බන්ධීකරණ කටුටු පත් කි/ ෙ 

අවකය ස්ථාාය ස්දො දේයොමු කි/ ෙ 

ආහාර 

ා ස්්ය 

වගකීෙ 

GA,DS,DMC 
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ඇමුණුෙ 01 

                                                        
ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථාායය, අො යාංකය ස්ෙ ස්ෙය දේස්ේවා කකකවල ජාතිචක 

ෙට්ගදේම් දේ ොරතුරු ස්ෙ අළධකුත්  ා්ෂණික ආය ය ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි යාොවලිය. 

 

  
  

 

ආපදා කළෙයාකරණ අො යංකය 

යෙ කාර්යාල දුරකාය අංක ෆැ්ස්ථ අංක 

ගරු අො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම් 

0112-665404 / 

0112-665298 

0112-665082 

0112-665306 

 

0112665296 

ගරු ළධදේයෝජය  අො යතුො 

 

ස්ම්බන්ධීකරණ දේමකම් 

0112-665605 

0112-665284 

0112-665084 

 

දේමකම් 0112-665389 0718018700  

අතිචදේර්ක දේමකම් (පරිපාලය) 0112-665054 0715567076  

අතිචදේර්ක දේමකම් (ස්ංවර්ධය) 0112-665013 0777547778  

ප්රධාය ගණකාධිකාරි  0112-665079 0713369483  

දේේකථඪ ස්ෙකාර දේමකම් 0777-808623  

ස්ෙකාර දේමකම් 0112-665352  

පරිපාලය ළධළධාරි 0112-665185  

පරිපාලය අංකය 0112-665170  
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ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථාායය- 117 / 2670002  

යෙ  යතුර 
දුරකාය 

ජංගෙ කාර්යාලය 

ජී.තම.තස්ථ.දේස්ේයාධීර ෙෙ ා අධය්ෂ ජයරාම 0773957896 0112136100 

ආර්.පී. ස්ෙර්දේකොඩි ෙෙ ා අතිචදේර්ක අධය්ෂ ජයරාම 0773957909 0112136101 

මා නෝිා ා ස්නස්රත්න 
ා මා නස්, 

මධ්යක් ගෂ (මඒම කිරීම්  
ප්යා ේෂණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න  

0772320525 0112136141 

ා ේ. ම්. ස්ථ.ි,ීමර මහ්ා මධ්යක් ගෂ (ා පරසූදානම්  0773957898 0112136180 

සුගත් දිස්ානා,ක මහ්ා මධ්යක් ගෂ (දැනුඒත් කිරීම්  0772320533 0112136201 

බ්රිා වඩි,්ය මුා ආන්,රත්න   
මධ්යක් ගෂ (හදිසි 
ා මහා ,ර ම්  

0773957903 0112136220 

ා ේ. ම්. .ආ්ය. ි,රත්න මහ්ා නිා ,ෝිය මධ්යක් ගෂ  හදිසි 
ා මා හයුම් (රා ඉ  

0773957908 0112136241 

ා ක් ග   ඩී පී ා ක් ග  ා කුඩිටරළිලි 
මහ්ා 

නිා ,ෝිය මධ්යක් ගෂ  පූ්යඒ 
දැනුම්දීම් (රා ඉ  

0772320530 0112136242 

  ආ්ය  ම් පී රත්නා,ක මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගෂ  මානඒ 
ස්ම්පත් (රා ඉ  

0772320527 0112136260 

ා ක් ග. .නිශය සා් ් මහ්ා 
නිා ,ෝිය මධ්යක් ගෂ  මුදක 
(රා ඉ  

0773957899 
0112136270 

 

ශ්රිමාක ස්ම් සින් මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂ 
(ප්යා ේෂණ ස්හ ස්ාංඒ්යධ්න  

0773957907 0112136166 

නුඒ්  මදඒ් ආරච්චි මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂ (ා පර 
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්  

0773957906 0112136182 

ාුර ලි,නාරච්චි මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂ (ා පර 
සූදානම් ස්හ ස්ැාසුම්  

0773957901 0112136181 

ස්ාරාංගා ස්්ානා ව 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂ (ර්හුණු 
හා දැනුඒත් කිරීම්  

0772091597 0112136203 

ශය සා්  ප මරණ මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂ (ර්හුණු 
හා දැනුඒත් කිරීම්  

0773957902 0112136202 

ිරා්   මාකරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂ හදිසි 
ා මා හයුම් 

0772320531 
0112136224 

 

ටී ඩබ් ා ක් ග මයි ර්ෂථපකුමාර මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂ හදිසි 
ා මා හයුම් 

0772130754 0112136231 
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ුෂි් ා ඒදයරත්න මහ්ා 
ස්හකාර මධ්යක් ගෂ  
ස්් නිා ේදන 0772129174 

0112136236 
 

ිානක හඳු් ප මරණ මහ්ා ස්හකාර මධ්යක් ගෂ (මාධ්ය   0773957897 0112136243 

ා ේ. ච්.පී.ි,ාත් මහ්ා මාය් ්ර ස්ගණක 0772320532 0112136115 

ඉා නෝකා හස්්  ම රාිපක් ගෂ  පන්පාාන නිාධ්ාරී  0773481695  0112136260  

 ස්ථ  ්  ි,සිාංහ  මූාය නිාධ්ාරී  0774940343  0112136275  

  

 

a දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙයාකරණ ස්ම්බන්ධීකරණ කකක (DDMCU) 

 

 දිස්ථත්රි්කය යෙ කාර්යාලය දුරකාය අංක 

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

2 මනුරාධ්ර්ර, ා ක් ග. .ඩී.ා ක් ග. ස්ථ.බ් ඩාර 

මහ්ා 

0252234817 0773957881 

3 බදුකා ඉ  ම්  ක උද,කුමාර මහ්ා 0552224751 0773957880 

4 මඩකාර්ඒ  ස්ථ ඉ් පරාි්  මහ්ා 0652227701 0773957885 

5 ා කුළඹ  ම්  ම් පී  ම් මාරසිාංහ 0112434028 0773957870 

6 ගාකා 

 

ලු ම්්  ක්යනක 

පී ඩී ා ක් ග හි  ස්ථ  රත්නා,ක 

0912227315 0773957873 

7 ගම්පහ    ම්    ්  ා් ්රසින් 

මහ්ා 

0332234671 0773957871 

8 හම්බ් ා ්ු  යු  ක ආ්ය  ස්ථ ගුනසිාංහ 

මහ්ා 

0472256463 0773957875 

9 ,ාපන, 

 

 ස්ථ  රස්  මහ්ා 0212221676 773957894 
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10 කළු්ර ලු ම්්  ක්යනක 

මයි ළි ි,සිාංහ  

0342222912 0773957872 

11 මහනුඒර මයි   රනීමර මහ්ා 0812202697 0773957878 

12 කෑගකා ා ක් ග ජි  ම් ිගත් මහ්ා 0352222603 0773957876 

13 කිලිා නුච්චි, ටි  ්  සූ්ය,රාේ මහ්ා 0212285330 0772320528 

14 කු.ණෑගා 

 

 ම් ආ්ය   ස්රාේ දිස්ාන,ක 

මහ්ා 

0372221709 0773957884 

15 ම් නාරම  ම්   සි  ම් න්,ාස්ථ මහ්ා 0232250133 0772320529 

16 මා්ා ක ාමි් ද මමරීමර මහ්ා 0662230926 0773957890 

17 මා්ර ලු ම්්  ක්යනක 

යු   ළි හා බ්සින්ඒ්යධ්න 

0412234134 0773957874 

18 ා මුණරාගා    ච් රීම් ්ර මහ්ා 0552276867 0773957889 

19 මුා මේ  ච් ජි ඩි ප්රි,් ් මහ්ා 0212290054 0773957886 

20 නුඒර බඳ,  ච්  ම්  ම් බ් ඩාර මහ්ා 0522222113 0773957879 

21 ා පුා ළු් න.ඒ ළි ා ක් ග යු  ස්ථ ා ක් ග නාන,ක් ග

කාර  මහ්ා 

0272226676 0773957882 

22 ර්ත්්ාම ළි   ා ි ා රුඩ්න්ා ගෝ  මහ්ා 0322265756 0773957888 

23 රත්නර්ර,  ස්ථ  ච්  ම් මාංජුා මහ්ා 0452222991 0773957877 

24 ත්රිකුණාමා,  ා ක් ග සුගුනදාස්ථ මහ්ා 0262224711 0772395788

4 

25 ඒවුනි,ාඒ  ්  සූන්,රාේ  මහ්ා 024222553 0773957892 
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ජාතිචක ස්ෙයදේස්ේවා ෙධයස්ථාායය  -  0112-665702 

අං දිස්ථත්රි්කය යෙ දුරකාය අංක 

1 දේකොළඹ (ප්රධාය 

කාර්යාලය ) 

අින. සී . පතිචරාජ 

(අධය්ෂක ) 
0773550134  

2 දේකොළඹ (ප්රධාය 

කාර්යාලය ) 
ස්දිකාළධ තම .යශදේදටුදේේ  +94112665221  

3 දේකොළඹ (ප්රධාය 

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

4 ා කුළඹ න් දසින් 778819389 

5 කළු්ර ක්රිෂා්  මහ්ා 071-3404987/ 0776368763 

6 මා්ා ක  ජීඒනි මි, 718259813 

7 නුඒර බඳ, ස් ම,ා ේළු මහ්ා 714464785 

8 මහනුඒර  ාා් දනි මි, 714395435 

9 ගම්පහ කුසුම්සින් මහ්ා 710330522 

10 ර්ත්්ාම ාමි් ද මහ්ා 773489042 

11 රත්නර්ර කාමාර මහ්ා 714408835 

12 කෑගකා සුද් ් මහ්ා 0716319695/ 0779127597 

13 මනුරාධ්ර්ර, ලි,නගමා ව මහ්ා 718025181 

14 බදුකා මාහා කෝ්  මහ්ා 710330307 

15 මම්පාර  ප්රදීටර 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,ම් මහ්ා 775486479 779349999 

21 ගාකා ඉසු. මහ්ා 710330179 

22 හම්බ් ා ්ු  නීක මහ්ා 778287874 

23 මඩකාර්ඒ සිඒනාද්  මහ්ා 776402324 

24 ා මුණරාගා සුා ශශය සථ මහ්ා 712166000 

25 ,ාපන, ඒ,ාමේ මි, 773222853 

26 ා පුා ළු් න.ඒ ාමි් ද මහ්ා 0711306896 0728399508 

0783450475 

  

 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

වාරිොර්ග දේදපාර් දේම්න්තුව 

යෙ  යතුර 
දුරකාය 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්ස්ථ 

M. 

Thuraisingham 

Eng 

අධය්ෂ ජයරාම 
077-3732854 011-2584984 011-2505890 

T.P මකස්ස්ථ 
මහ්ා 

අතිචදේර්ක අධය්ෂ ජයරාම  
(System Management) 

071-8344337 011-2586839 011-2055413 

S.L. 
ා මුා හුමඩ් 
මලි,ාස්ථ මහ්ා 

අතිචදේර්ක අධය්ෂ ජයරාම 
(Regional Development & 
Construction) 

071-8247486 011-2586311 011-2586311 

 P. 
ා හමේටිආරච්චි 
මහත්මි, 

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

M.M  මහ.ෆථ 
මහ්ා 

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

G.P. 
ගුණඒ්යධ්න 
මහ්ා 

අධය්ෂ (Engineering, Scientific 
& Technological Services) 

071-3058912 011-2586781 011-2586781 

භුවිදයා ස්මීය ්ෂණ ො ප ම කාර්යාංකය 

යෙ  යතුර 
දුරකාය 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්ස්ථ 

D.ස්ජායා ද 
සිමවා 

අධය්ෂ ජයරාම (වැ.බ.) 077-7315452 011-2886271 011-2886276 

Dr. 

C.H.E.R.සිරිවර්
ධය 

ළධදේයෝජය  අධය්ෂ  (Geology) 011-2886287 071-8063205 011-2887825 

පදය ද සිමවා ස්ෙකාර  අධය්ෂ 
071-7970797 011-2886277 011-2886695 
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ජාතිචක දේගොඩයැගිලි පර්දේ ෂණ ස්ංවිධායය 

යෙ  යතුර 

දුරකාය 

ජංගෙ කාර්යාලය ෆැ්ස්ථ 

ආාා්ය, ආසින් 
ක.ණඒ්යධ්න 

අධය්ෂ  ජයරාම - 011-2 505 149 011-2 502 611 

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

කිෂ්  සුග්පාා මහ්ා අධය්ෂ 
- 011-2 588 946 011-2 502 611 

K.N  බාංඩාර මහ්ා අධය්ෂ 
- 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 
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                                                                                                        ඇමුණුෙ 02 
 

 

ප්රදේශීය දේමකම් කාර්යාලයන් ස්ම්බන්ධ කර ග  ෙැකි ළධලධා/ න් 
 

 

අකුරණ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
මාධ්ඒ ඒ්යණකුාසුන්, ම,ා ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-4427373 081-2304022 
 . ම්.ා ක් ග.ස්මරදිඒාකර මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 
077-7006569 081-2304632 

 .ඩී.මමුා කුටුඒ ා ම, ගණකාධිකාන් 071-8495438 081-2304895 
ඩී. ම්.සී.දිස්ානා,ක ම,ා ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-2962957 081-2302190 

ඩී.ජී.ඩබ්.ගුණා ස් කර ම,ා පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-3780015 081-2305110 
 ම්.ආ්ය. ි,සිාංහ මි, ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-9632433 081-2305110 

සී.කකපා ව ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-5890657 081-2305110 
 ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී   

දේදමදේ ොග ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා ස්ථාායය 

දු.අ. 
යු.ා ේ. ම්. ස්ථ. ස්ථ.බී.ි,සිාංහ 
ම,ා 

ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-4471114 081-2467025 

 ස්ථ. ් .ටී.ි,ා ස් කර ා ම, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 
ා කකම් 071-8866706 081-2059725 

ඩී.ා ක් ග. ීමරසිාංහ ම,ා ගණකාධිකාන් 071-3854050 081-2467025 
ටීබී.කනටිා ඒා ම,ා ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
077-7192284 081-2467039 

 ච්. ම්.ගාමිණි බණ්ඩාර ම,ා පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 072-7700421 081-2467025 
ඩබ්. ම්.මයි. දිස්ානා,ක ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-0330587 081-2467025 

මා නෝේ කි්ය මසිාංහ ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-2856688 081-2467025 

යු.ජී. ් .පී. කකපනී මි, ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-5211841 081-2467025 
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දේදොළුව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය 
දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
ටී. .ඩී.ඩබ්.ද,ාන් ද ම,ා ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-4400317 081-3832442 
 ස්ථ. ස්ථ.ා ප්ර මසිාංහ ා ම, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 071-8732427 081-2415166 

ටී. .ඩී.ා ක් ග. ීමරසිාංහ ම,ා ගණකාධිකාන් 071-3854050 081-2415195 
 ම්.ජී.සුන් දා ා ම, ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-8184739 081-2415035 

ආ්ය.ටී.කටුළිටි, ම,ා පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-3854050 081-3832999 
 ස්ථ. ම්.මයි. ක. 
ස්මරා කෝ්  

ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
077-9643009 081-3832999 

පී.ජී. ් .ස්ේත්න ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 072-8035581 081-3832999 
ටී.ජී. ච්.ධ්්යමසින් ම,ා ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-4426803 081-3832999 

ගඟවගදේකෝරළය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා ස්ථාායය 

දු.අ. 
බී. ම්.පී.ජී.පී.ීම. බණ්ඩාර 
ම,ා 

ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-9003096 081-2225133 

ඩබ්.ජී.ඩී.සී.ා ක් ග. ස්ා ේරත්න 
මි, 

ස්හකාර ප්රාා ශිය, 
ා කකම් 071-8043543 081-2225165 

ා ක් ග.ියඒා් ්ර්  ම,ා ගණකාධිකාන් 077-3456406 081-2202606 
 ච්.ගැමුණු ි,ඒ්යධ්න ම,ා ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-8480820 081-2225133 

ඩබ්. ම්.සින්ක ස්ා ේසුන්, ම,ා පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-8600628 081-2225133 
බී.ජී. ස්ථ.ා ක් ග. ස්රසිාංහ ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-0330619 081-2225133 

 ් .ජී.කි්ය මරත්න ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-2754774 081-2225133 
ආ්ය.පී. ස්ථ. මාංගලිකා මි, ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-4425894 081-2225133 

ගඟඉෙළදේකෝරළය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
ා ක් ග.ජී. ාැනා රෝක ම,ා ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-4469228 081-2352604 
 ම්.පී.ටී. රූපසිාංහ මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 071-9209741 081-2352604 
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පී.ජී. ාමිාා කුමාන් මි, ගණකාධිකාන් 077-6469544 081-2352604 
ා ක් ග. .ා ස් නක ම,ා ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
077-6348189 081-2352604 

 ් .ටී් කාාංගර ම,ා පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-9782132 081-2352604 
පී.ඩී.නි්යමාක ම,ා ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-4990556 081-2352604 

සි,ාඩ් මහමඩ් ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 077-7425982 081-2352604 
ාක්ෂථමි ි,ඒ්යධ්න මි, ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 075-6943952 081-2352604 

ොරිස්ථපත්තුව ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය 
දේස්ේවා ස්ථාායය 

දු.අ. 
ා ේ. ම්.ා ේ.ා ක් ග. ි,සු් දර 

ම,ා 
ප්රාා ශිය, ා කකම් 

071-3884327 081-2491925 

නිලුකා බුාත්ා ව මි,  ස්හකාර ප්රාා ශිය, 
ා කකම් 071-4419201 081-2491996 

මයි. ් .සී. සුඒ්යණසින්  ගණකාධිකාන් 077-6697678 081-2491996 

පී.ජී.සී. ර්ෂථපකුමාන් මි, 
ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 071-4400248 081-2491677 
ආ්ය.ඩබ්. ම්.ආ්ය.ඩී.රණරාිා 

ම,ා 
පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 

077-8882296 081-2491677 

 . ් ා ක් ග.පී. රශා ශා ගුඩ 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 071-1288745 081-2491677 

ා ක් ග. ් . ස්ථ. ක.ණාරත්න 

ම,ා 
ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 

077-6666080 081-2491677 
න් දන මා බ්ා ස් න ම,ා ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-7841822 081-2491677 

ෙ රලියශද ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
ඩබ්.ජී. ම්.ා හ ම් ් කුමාර 

ම,ා 
ප්රාා ශිය, ා කකම්  081-2464288 

 ම්.ජී.යු.  කනා,ක ස්හකාර ප්රාා ශිය, 
ා කකම් 071-1816585 081-3821192 

 ස්ථ.පී.කුමාන් මි, ගණකාධිකාන් 071-0853562 081-2464199 
 ස්ථ.ඩබ්.ද,ාරත්න  ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-8042657 081-2464180 

 ච්. ම්. මා බ්රත්න පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-0874134 081-2464288 
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 .ජී. ් .බණ්ඩාර ම,ා ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
077-9064154 081-2464288 

 ් . ක.රාිපක්ෂ ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-8040790 081-2464288 
ාම්ළිකා ගවුඩ්ය මි,  ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 077-9956947 081-2464288 

කුණ්ඩස්ාදේම ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය 
දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
 ස්ථ.ඩී. නාගහ්ැ් න මි, ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-8477414 081-2374444 
ා ක්ෂායා  ස්ථ.ධ්්යමපාා මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 077-7335904 081-2374444 

ඩබ්. ම්. ච්.රත්නා,ක මි, ගණකාධිකාන් 071-3781759 081-2374444 
යු.ා ක් ග. ක.ණාරත්න මි, ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
077-8842404 081-2374444 

 .ා ක් ග.රත්නා,ක මි, පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-3781759 081-2374444 
 ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
  

ආ්ය.ජී.චුාරත්න ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-8574013 081-2374444 
පී. ම්. ස්ථ.මැණිා ක් ග මි, ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 077-7983345 081-2374444 

ෙැදදුම්බර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය 
දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
 .මාංගා ස්ක්රමාආච්චි ම,ා ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-4430535 081-2374077 

ඒයි. ම්. . ම්. බණ්ඩාර ම,ා ස්හකාර ප්රාා ශිය, 
ා කකම් 071-8011854 081-2050193 

 . ස්ථ. ස්ථ. ාාංකාා ව මි, ගණකාධිකාන් 078-3588152 081-2050003 
 ච්. ම්. . ස්ථ. ා හ රත් මි, ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
077-5986905 081-2050018 

- පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී - - 
ජී.ජී.යු ම්. ධ්්යමා ස් න මි, ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
072-9477324 081-2374077 

බී මා බ්ා ස් න ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 072-8311441 081-2374077 
ඩී.ඒ්යණකුාසුන්, මි, ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-8024006 081-2374077 
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ටුළධදේප්ති ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය 

දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
 ස්ථ. ම්.සී.ගුණරත්න මි, ප්රාා ශිය, ා කකම් 077-3588656 081-5626684 
- ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් - 081-5626684 

ඩබ්.බී. ඉමකකා ා ඒදා ගදර 
මි, 

ගණකාධිකාන් 077-0678128 081-5626684 

බී.ජී. පාලි් රාික.ණා 

ම,ා 
ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-4426170 081-5626684 

ආ්ය. ම්.ා ේ.ඩී. රත්නා,ක 
ම,ා 

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-9350121 081-5626684 

 ච්. ම්. ් . ස්ථ. ා හ රත් ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-8095072 081-5626684 

 . ස්ථ. ක.ණා මාක ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-3540451 081-5626684 
නිලුකා ආන්,සිාංහ මි, ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-8401426 081-5626684 

පුජාියපාය ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
 ම්.ඩබ්. ම්. ම්.මඩහා පුළ 
මි, 

ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-6838727 081-2300502 

ඩී.සී. කටුා දණි, මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 
ා කකම් 077-7452035 081-2307621 

 ම්.ා ක් ග.ජී.මයි. මිිරාණි මි, ගණකාධිකාන් 071-6629995 081-2307621 

පී. .ජී.ආ්ය. ා හ රත් ම,ා ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-9350121 081-2307621 

 ම්. ච්.ා ේ.බී. 
ා ස්ා නස්රත්න ම,ා 

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 077-5769035 081-2307621 

 ච්.ජී.සී. ් . කුමාර ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-3547831 081-2307621 

ා ක් ග. ම්.ා ේ.ඉා ්යෂා කුාුාංග 
මි, 

ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-7157071 081-2307621 

 ච්. ම්.සී.ා ක් ග. ා හකාරාඒ 
මි, 

ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-8339477 081-2307621 
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පස්ථාාදේේදේකෝරදේළේ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
සී.ා ක් ග.මමරා කෝ්  මි, ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-6903718 054-2222138 
 ච්. ම්. ස්ථ.ා ක් ග.ා ක් ග. ා හ රත් 
මි, 

ස්හකාර ප්රාා ශිය, 
ා කකම් 071-8471454 054-2222138 

ා ක් ග.ාක් ගමිණි ප්රි,ාංගිකා මි, ගණකාධිකාන් 071-9091704 054-2222138 
ඩී. ච්. ් .ඩී. ස්ථ. 
කර්ා කුටුඒ මි, 

ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
072-4405895 054-2222138 

කමනි ර්ෂථපා්ා මි, පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-3317721 054-2222138 
ඩබ් ඩි සී මයි  ා ඒකාාාා ව ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-0330605 054-2222138 

ා ේ. ම්.ි,් ් බණ්ඩාර 

ම,ා 
ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 077-6608094 054-2222138 

ඩී.බී. ස්ක්රමසිාංහ ම,ා ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-5140031 054-2222138 
පා දේෙේවාෙැග ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
 ච්. ම්. .සී. ළි,ා ස් න මි, ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-4460652 081-2406163 
 ස්ථ.ා ක් ග. මැණිා ක් ග ා ම, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 077-2749847 081-2406163 

 ගණකාධිකාන්  081-2406163 
ආ්ය. ම්. ්මරා කුමාන් මි, ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-8041225 081-2406163 

ා ක් ග.බී. ධ්නා ස් කර ම,ා පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 072-7195298 081-2406163 
ඩබ්. ම්. . ් . දික.ක්ෂි ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-0330609 081-2406163 

 ස්ථ. ් . ිටිගා මි, ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-8133248 081-2406163 
 ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී  081-2406163 

පා දුම්බර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
ඩී.ජී.සී. ි,ුාංග මි, ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-8201784 081-2476236 
ඩබ්.මැණික් ගසිාංහ මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 071-4484118 081-2475692 
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ඉමකකා ා ඒාා ගදර ා ම, ගණකාධිකාන් 071-6307552 081-2470872 
ාලි්ා කුමාන් මා බ්සිාංහ මි, ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-8133516 081-2475692 

ර්ෂථපා ස්ා ේනා,ක මි,  පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-8136277 081-2475692 
ාමි් ද ස්මරීමර ම,ා ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
072-3196593 081-2475692 

 ස්ථ.ා ක් ග ා ස්ා නස්රත්න  ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 077-7606368 081-2475692 
මා නෝිා ා හ රත් මි, ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-8060602 081-2475692 
ඩී.ජී. ස්ථ. ශය සයාමමාාා මි, ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-5817035 081-2475692 

පන්විල ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
ා ේ.පී.යු.ා ක් ග. ි,රත්නම,ා ප්රාා ශිය, ා කකම් 077-7363402 081-2472236 
 ක. ච්. ම්. ස්දමාලි මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 
071-8051520 081-2472236 

ඊ් ස්ථ. කුාුාංග ා ම, ගණකාධිකාන් 071-3880448 081-2472236 
ජී.පී. ා් ්රකා්  ම මි, ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-4471602 081-2472236 

 පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී  081-2472236 
යූ.ජී.ඩි. ් .  මාකරත්න ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-0330607 081-2472236 

ජී.මයි.ටී.බී. ගුණරත්න ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-2418434 081-2472236 

ා ක් ග. ම්.පී.ටී.ඩබ්.මමරසිාංහ 
මි, 

ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-8392594 081-2472236 

තුම්පදේන් ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
ටී. ් .ඩබ්.රණසිාංහ මි, ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-4922751 081-2461402 
හ්යෂිකා ීමරරත්න මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 077-2613047 081-2461402 

 ච්. . .ඩී.හී් ඒැකා මි, ගණකාධිකාන් 071-5146088 081-2461402 

ා ක් ග. ම්. ච්. බණ්ඩාර මි, ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-5667668 081-2461402 
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 . ම්. ස්ථ.බී. මා බ්ා කෝ්  

ම,ා 
පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 077-0753382 081-2461402 

   ම්  ක  ම්  මාහා කෝ්  ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-0330621 081-2461402 

ටි.ඩී. ම්. ස්ථ. ස්ක්රමනා,ක 
ම,ා 

ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 077-6725630 081-2461402 

නාමලි ා දණි,කුඹුර මි, ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-4430623 081-2461402 

පඩපලා  ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය 
දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
ආ්ය. .ඩී.ටී. ් . 
ා ්් නා කෝ්  මි, 

ප්රා ශිය, ා කකම් 070-2560783 081-2352585 

ආ්යඩබ්.ආ්ය. ම්.සී. 
රණඒාරන මි, 

ස්හකාර ප්රාා ශිය, 
ා කකම් 071-5723357 081-2352585 

බී.ආ්ය.ඊ.බී. ගුණරත්න ම,ා ගණකාධිකාන් 071-3957020 081-2352585 

ආ්ය.ඩී. ම්.පත්මිණි මි, ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
072-7733127 081-2352585 

ඩී. ම්.ඩී.සී.බී. දිස්ානා,ක 
ම,ා 

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-4409225 081-2352585 

 ච්. ම්.ටී.ඩී. ා හ රත් ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-0330594 081-2352585 

ඒයි. . ප්රි,් ්ද සිකඒා මි, ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-4409242 081-2352585 

නාලිකා ස්කඒාආරච්චි මි, ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-8060583 081-2352585 

පඩදුම්බර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
 ස්ථ.ආ්ය.ස්ා ේුාංග මි, ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-8397515 081-5626678 
 ් .ජී.මා නෝරත්න මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 071-0339735 081-5626678 

 ගණකාධිකාන්  081-5626678 

මයි.බී.ආ්ය.ආ්ය.කුමාන් මි, ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-7320429 081-5626678 
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යු. ම්. ් .සී. ි,ා ස් කර මි, පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-8487226 081-5626678 

 ච්. ම්.ටී.ඩී. ා හ රත් ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
071-0330594 081-5626678 

පී.ා ක් ග.යු. ස්ථ. බාාසුන්, මි, ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 077-9452125 081-5626678 

ඩබ්. ම්.ටී. ස්ථ.ා ක් ග.ීමරසිාංහ 
මි, 

ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-8298640 081-5626678 

පඩුනුවර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය 
දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
ජී.ා ක් ග.ජී. .ආ්ය.පී.ා ක් ග. 
න් දන ම,ා 

ප්රාා ශිය, ා කකම් 071-8097427 081-2316818 

 ් . ් . ා ක්ශය සායා මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 
ා කකම් 071-9132008 081-2316436 

ඩබ්. ච්.මයි. ස්දමාලි මි, ගණකාධිකාන් 071-7889475 081-2316495 
සිසිර කුමාර මා බ්රත්න ම,ා ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 077-95603338 081-2057695 

ඩබ්. ම්.සී. ස්ා ේසින්ඒ්යධ්න 
ම,ා 

පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 077-9146205 081-2316436 

ා ක් ග.ටී. ් . ි, මස්ථස් මි, ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 071-0845299 081-2316436 

පී. ක. ි,සිාංහ ා ම, ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 077-7040004 081-2316436 
 මලිනි නුා පා හ ඒා මි,  ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 071-8299016 081-2316436 

යපානුවර ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ දුරකාය අංකය දේස්ේවා 

ස්ථාායයදු.අ. 
යු.පී.මයි. . ළි,දාස් ම,ා ප්රාා ශිය, ා කකම් 077-6968816 081-2575735 
 ච්. ම්.මයි. සින්ඒ්යධ්න මි, ස්හකාර ප්රාා ශිය, 

ා කකම් 071-8075755 081-2575735 

ඩී. ම්.ීමරා ස් කර ම,ා ගණකාධිකාන් 071-8016339 081-2579635 
ඩී. ම්. ස්ථ.ආ්ය.  මාකරත්න 
මි, 

ස්හකාර 

මධ්යක්ෂ(ස්ැාසුම්) 
071-8237205 081-2579078 

නිමක මගුණාඒා ම,ා පන්පාාන ාම නිාධ්ාරී 071-3557842 081-2575236 
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 ම්.ජී. ඉ් දික ප්රස්් න 
ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී 

(ආපදා ස්හන ා ස් ඒා) 
070-2699037 081-2575735 

සී. කකපා ව ම,ා ස්මාි ා ස් ඒා නිාධ්ාරී 071-5890657 081-2575735 
ඩී.ආ්ය. ් .ියා රෝමි ස්මස්ක්රම 
මි, 

ඉඩම් පන්හරණ නිාධ්ාරී 077-3689844 081-2575735 
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ඇමුණුම  03 

 
මහනුඒර දිස්ථත්රික් ග ාම නිාධ්ාන්් ා ව ස්ස්ථ්ර 
 

අකුරණ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  ා.ළධ. වස්ෙ ා.ළධ. යෙ ලිියයය 
දුරකාය 

අංකය 

විදුත් 

ැැපෑල 

559 
බුළුා ගුා හු්ැ් 
න 

 ම්  ච්  ම් ආසික් ග 
559,බුළුා ගුා හු්ැ් න,මකුර
ණ 

077-7943713   

560 කස්ාඒත්්  ච්  ම් ජී  ්   ස්ථ බණ්ඩාර 560, කස්ාඒත්්,මකුරණ 071-9282069   

561 උඩඒැලිකැටි, මයි  ක ා මුහමඩ්කාලිශ 561,උඩඒැලිකැටි,,මකුරණ 077-5980621   

562 
පකා කඒැලිකැටි
, 

 ්   ච් නිමකකුමාන් 562,පකා කඒැලිකැටි,,මකුරණ 081-2304787   

563 ා දුඩාංා ගුකා ජී ා ක් ග ජී  ්   ස්ථ ආන් ද 563,ා දුඩාංා ගුකා,මකුරණ 071-3601376   

564 මකුරණ ජී ජී ආන් ද 564,මකුරණ 071-6148910   

565 ා ්ළඹුගහඒත්්    ෆථ  ම් ාාහී්ය 565,ා ්ළඹුගහඒත්් 071-8003149   

566 ඒරාගස්ථි් න ජී ා ක් ග  ච්  ම් ඩී සින්නා,ක 566,ඒරාගස්ථි් න,මකුරණ 077-3662771   

567 නීරැකා   ඩබ්  ම්  ි,ාම,ා 567,නීරැකා 077-7141802   

568 ා ම්කා ච්න   ආ්ය  ම් ස්.ක් ග 568,නීරැකා 077-7141802   

569 මකඒානි් න  ස්ථ  ම් නිස්ා්ය 569,මකඒානි් න,මකුරණ 071-1008502   

570 කු.ා ගුඩ ඊ  ම්  ්  බණ්ඩාර 570,කු.ා ගුඩ 071-8222870   

571 හුරීා ගුකා    ෆථ  ම් ාාහී්ය 571,හුරීා ගුකා,මකුරණ 071-8003149   

572 ා දකගස්ථ්ැ් න  ම් ජී  ච්  ම්  ම් ස්සිත් 572,ා දකගස්ථ්ැ් න,මකුරණ 077-5480248   

573 පාංා ගුකාාමඩ    ෆථ  ම් ාාහී්ය 571,හුරීා ගුකා,මකුරණ 071-8003149   

574 මකගම් ා දණි, ඩබ්  ම් ර්ාංචිබණ්ඩා 
574,මකගම් ා දණි,,මාඒුග
ා රුඩ 

081-3882507/ 
071-1587362 

  

575 රුා කුා හු  ස්ථ ඩබ්  ම් ගැමුණුබණ්ඩාර 
575,රුා කුා හු,රුා කුා හුදී
ගා 

071-6235506   

576 දීගා ආ්ය  ම් රීම් ්රබණ්ඩාර 576,දීගා,රුා කුා හුදීගා 077-5557195   

577 පකා කදීගා ා ක් ග ා ේ   ා පා ්යරා 
577,පකා කදීගා,රුා කුා හුදී
ගා 

077-1255805   

578 දුනුස්ා උුර ආ්ය  ම් රීම් ්රබණ්ඩාර 578,දුනුස්ාඋුර, 077-5557195   

579 දුනුස්ා දකුණ ා ක් ග ා ේ   ා පා ්යරා 
579,දුනුස්ාදකුණ,දුනුස්ා,මකුර
ණ 

077-1255805   

580 මාඒුා පුළ  ච්  ක පී ා ක් ග ප්රි,ද්යශය සන 580,මාඒුා පුළ,මාඒුා ගුඩ 
071-9089991/ 
077-1772447 
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581 ා කුනකාගා    ම් ර්ෂථපකුමාර 581,ා කුනකාගා 071-6451981   

582 මාරා හා    ම් ර්ෂථපකුමාර 
582,මාරා හා,ා කුනකාගා,ම
ාඒුා ගුඩ 

071-6451981   

583 මාඒුා ගුඩ  ්   ම් නිහාකීමරා කෝ්  583,මාඒුා ගුඩ 
077-1241011, 
066-3668213 

  

584 මරා ේා පුා ඩී ජීආ්ය ා ශශය සප්රි, 584,මරා ේා පුා,මාඒුා ගුඩ 071-7959333   

585 බාකඩුඒ ඊ  ම් සී ා ක් ග  කනා,ක 585,බාකඩුඒ,මාඒුා ගුඩ 077-5020757   

586 දිටරළිටි, ඩබ්  ම් පී සී කුමාන්හාමි 586,දිටරළිටි,,මාඒුා ගුඩ 
066-5624949/ 
071-6826320 

  

587 ඒාා හ න  ච්  ම්  ස්ථ ා ස්නස්රත්න 587,ඒාා හ න,මාඒුා ගුඩ 
081-2302892/ 
072-9522055 

  

588 ා දකගස්ථා ගුඩ පී ාසිගාමිණී රණසිාංහ 
588,ා දකගස්ථා ගුඩ,මාඒුා ගු
ඩ 

071-5653580   

589 ස්ාාන උඩගම ඩබ්  ම්  ස්ථ ා ක් ග ස්ා ේසූන්, 589,ස්ාානඋඩගම,ස්ාානගම 071-7553815   

590 රඹුා ක් ග ඇළ ඩබ්  ම්  ස්ථ ා ක් ග ස්ා ේසූන්, 590,රඹුා ක් ගඇළ,ස්ාානගම 071-7553815   

591 
ස්ාාන 
පකා කගම 

  ජී ා ේ ස්ා ේුාංග 
591,ස්ාානපකා කගම,ස්ාානග
ම 

060-2841489/ 
071-6226919 

  

592 කු.දුගහඇා ජී ජී ආන් ද 592,කු.දුගහඇා,මකුරණ 071-6148910   

593 උවගා  ච්  ම් ජී  ්   ස්ථ බණ්ඩාර 593,උවගා,මකුරණ 071- 9282069   

දේදොලුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
 

  ා.ළධ. වස්ෙ ා.ළධ. යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 
ස්දුත්්ැ
පෑා 

1132 මුකගම  ්   ම්  ස්ථගුා ණස්ථකර මි, 
ා රෝහාමස්ා, ා මුරා හ න, 
ප් ස්ා්ැ් න 

071-7654755   

1133 ළි ඒා යූ ජී  ස්ථස්මරුාංග ම,ා 
ඉසු.ා ස්ඒණ, නඒ හුණුගා, 
ර්ර්රැස්ථස් 

072-5472362/ 
081-5683393 

  

1134 උඩුා දණි, යූ ජී  ස්ථස්මරුාංග ම,ා 
ඉසු.ා ස්ඒණ, නඒ හුණුගා, 
ර්ර්රැස්ථස් 

072-5472362   

1135 
පකා ක 
ා දකා ්ු  

පී ආ්ය  ස්ථමා බ්රත්න ම,ා 
ර්ස්ථස්්ැ් නිනපද,, පකා ක 
ාැගුමිා දණි, 

077-8947772   

1136 නඒ නිකාඹ  ්   ස්ථස්ා ේසින් මි, 
262/20/1  , නිකාඹ ිනපද,, 
නිකාඹ 

071-2178206   

1137 නිකාඹ 
ා ක් ග.ජී පී ආ්ය ස් ා ක් ගමා බ්සින් 
ම,ා 

338/2, 9 කණුඒ, හකහ,, 
ිදගා 

077-9393250/ 
075-8443088 

  

1138 ගු.කැා ක සුනිකා හ රත් ම,ා 43, පාාම පහා, ම.්ාාඒ 
071-8098420/ 
077-5743967 

  

1139 නඒ ගු.කැා ක ඩි  ම් ා ක් ග ා ක් ගදස්නා,ක ම,ා 79, මැදළිටි,, ා දුළුඒ 072-4820323   

1140 ුම්පෑාඒක ඩී  ම්ගමා ව මි, මස්ථා ගුකා, ප් ස්ා්ැ් න 071-6923043   

1141 මස්ථා ගුකා ඩි  ම්ගමා ව මි, මස්ථා ගුකා, ප් ස්ා්ැ් න 071-6923043   

1142 හුණුගා  ්   ම්  ස්ථගුණා ස් කර මි, 
ා රෝහාමස්ා  ා මුරා හ න, 
ප් ස්ා්ැ් න 

071-7654755   

1143 ුාංා දණි, ඩබ්  ස්ථද සිකඒා මි, 
මටුා ේඒත්් නාරාංස් , 
ගම්ා පුළ 

072-4606592   
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1144 කහඒත්් 
ඩබ්  ම්  ්  පීා ස්නස්රත්න 
මි, 

329/1/17, පාරපහ, නඒ 
ගු.කැා ක, ා දුළුඒ 

078-3636274   

1145 ා ගුනටුා ඒා යු ජි   පී ා් ්රකා්  මමි, 
පකා කාැගුම්ා දණි,, 
ප් ස්ා්ැ් න 

077-3220484   

1146 ාැගුම්ා දණි, යු ජී   ළි ා් ්රකා්  මමි, 
පකා කාැගුම්ා දණි,, 
ප් ස්ා්ැ් න 

077-3220484   

1147 ප් ස්ා්ැ් න පී ආ්ය  ස්ථමා බ්රත්න ම,ා 
ර්ස්ථස්්ැ් නිනපද,, පකා ක 
ාැගුමිා දණි, 

072-9617945   

1148 පඹා දණි, ඊ    ස්ථ  ස්ථ කනා,ක මි, 
මුකගමඒත්්, මස්ථා ගුකා, 
ප් ස්ා්ැ් න 

072-8655885   

1149 නාරාංස්   ච් යූ  හර්ආරච්චි ම,ා හරා,් ඒත්්, ගම්ා පුළ 077-9306202   

1150 ගම්ා පුා ඒත්් ඩබ් මයිස්මරුාංග මි, ස්ම් පා,, නාරාංස් , ගම්ා පුළ 071-2920600   

1151 මටුා ේඒත්්  ක   යු  ස්ථකුමාර ම,ා 60, නඒ ගු.කැා ක, ා දුළුඒ 071-3432917   

1152 ඒැඒ්ැ් න 
ඩබ්  ම්  ්  පීා ස්නස්රත්න 
මි, 

392/1/17, 
පාරපහනඒ, ගු.කැා ක, 
ා දුලුඒ  

072-4606592   

1153 ඉගු.ඒත්් ඒයි ළිසුනික රත්නා,ක ම,ා ඉගු.ඒත්්, ා දුළුඒ   ගම්ා පුා 
077-

6979474/081-
3888811 

  

1154 හරා,් ඒත්් යු  ම් ීම ඩි ධ්නපාාමි, 
70, ා මා ගුඩ කළුගමුඒ , 
ා ටරරාා දණි, 

071-8918785   

1155 ා දුළුඒ ඩි ජි සි ළිසින්ඒ්යධ්න මි, ඉගුරැඒත්්, ා දුළුඒ, ගම්ා පුා 
072-

2824162/081-
4902072 

  

1156 ා ගුඩා ඒා ඩී ජිස්් ධ්යා ගුණුාංග ා ම, 
නඒගු.කැා ක, ා දුළුඒ , 
ගම්ා පුා 

077-9980183   

1157 
ා මා ගුඩ 
කළුගමුඒ 

ා ක් ග ජි සිප්රාාත් ම,ා 17. ඒාන්,ගා, නිකාඹ 
071-

8265324/081-
3813679 

  

1158 ගා ් ා ගුඩ ඩබ් ජි නිමකරත්න ම,ා   66, මන්,ාඒත්් , ගම්ා පුළ 071-6493258   

1160 හකහ, ළි සි ා ක් ගස්ා ේනා,ක මි, නුගා ස්ඒන , පායිාංගමුඒ, ිදගා 081-2387104   

1161 ඒාන්,ගා 
ා ක් ග ජී ළි ආ්ය ස් ා ක් ගමා බ්සින් 
ම,ා 

338/2, 9 කණුඒ, හකහ,, 
ිදගා 

077-9393250   

1162 ගකහ, ටි  ම් ා ක් ග  ස්ථ මාකරත්න මි, 
360/5, ගකහ, ඒත්්, ගකහ,, 
ිදගා 

071-8231258/ 
081-4902161 

  

1173 මිකාගහමුා ඊ  ස්ථ  ස්ථ  ස්ථ  කනා,ක මි, 
මුකගමඒත්්, මස්ථා ගුකා, 
ප් ස්ා්ැ් න 

72-8655885   

1181 ර්ර්රැස්ථස් ජී ජිස්ර්ාා ස් න ම,ා ඉගු.ඒත්්, ා දුළුඒ, ගම්ා පුළ 077-5727922   

1182 රි්ාාඒ ඊ ා ේ ා ක් ග ළිමමරීම්ය ම ම,ා 
52/3, ා දුඩ් ඒා පටුමග, 
මස්ථගින්,, මහනුඒර 

077-3974328   

ගගඉෙලදේකෝරදේම ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 
  

ා.ළධ. වස්ෙ 
ා. ළධ. යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 

විදුත් ැ

පෑල 

1055 උඩා හ ් ්ැ් න ටී ාාක දස්නා,ක ම,ා 
මාංක 76, ළි ක් ද, 
උඩා හ ් ්ැ් න 

071-3456672  

1056 , පාන ඩබ්   ළි   ස්ා ේරත්නම,ා 
ගම්ා පුාපාර, කු.ඳුඒත්් 
කඩීමදි,  

077-9209204  
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1057 ගැමුණුර්ර ස්මීය රබණ්ඩාර ම,ා ඒකාහා ගුඩ, ගම්ා පුා 072-7850111  

1058 ඒැ ා ක් ගා දණි, ස්මීය රබණ්ඩාර ම,ා ඒකාහා ගුඩ, ඒැ ා ක් ගා දණි, 072-7850111  

1059 කරගා  ස්ථ කැලුම්ස්ා ේසිාංහ ම,ා උඩා ව, මීය ්ාාඒ 072-7790103  

1060 ා කුා හුඒා මයි ා ේ  ්  ගුණපාාම,ා ගකපා,, මීය ්ාාඒ 071-8878586  

1061 ගිරාඋකා මයි ා ේ  ්  ගුණපාා ම,ා ගකපා,, මීය ්ාාඒ 071-8878586  

1062 ා පුකමාගම  ස්ථ කැලුම්ස්ා ේසිාංහ ම,ා උඩා ව, මීය ්ාාඒ 072-7790103  

1063 මකඒත්්ගම  ච් ස්මක ගුණා ස් කර ම,ා ්ැලිහු් න, මීය ්ාාඒ 072-7548841  

1064 
පැකාළිටි, 
දකුණ 

ඩබ්  ම් ගාමිණීීමරා කෝ්  
ම,ා 

4 ඒන පටුමස, ි,මාාර්ර, 
ගම්ා පුා 

071-4101972  

1065 
පැකාළිටි, 
උුර 

ා ක් ග ජි සුනිකි,රත්න ම,ා 
මාංක 233/3, ්ැිමලිගා, 
උාපා ්  

071-1580383  

1066 ගකපා, ඊ ජී ළි මමරසිාංහ ම,ා මීය ්ාාඒපාර, ගකපා,, මීය ්ාාඒ  072-1110948  

1067 හැරා කුළ මා ස් ාආන්,රත්න ම,ා 
මාංක 5  , ාැ්  ් ික 
හි,මීය ්ාාඒ 

072-1749767  

1068 ඒකාහා ගුඩ ඩබ් ජී ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ ම,ා 
මකඒත්්ගම, කු.ඳුඒත්් 
කඩීමදි, 

071-2247430  

1069 උඩගම ා ක් ග ජි සුනිකි,රත්න ම,ා 
මාංක233/3, ්ැිමලිගා, 
උාපා ්  

071-1580383  

1070 ්ැිමලිගා 
හි ආ්ය  ම් ා ක් ග ස්ා ේරත්නම,
රා 

ි,ාරාළිටි,, හ් ා දස්ථස් 071-9728198  

1071 උාපා ්  උුර  ස්ථ ා කා හකඒා්ැ් න ම,ා 
මාංක 417, ඒරකළිටි, , 
උාපා ්  

077-9877300  

1072 උාපා ්  දකුණ යූ හි මා බ්රත්න ම,ා 
මාංක 05, ාැ්  ් ික  
හි,මීය ්ාාඒ 

077-6091190  

1073 ඇත්ගාා උුර ටී ඩී ජී ා ප්ර මරත්න ම,ා 
මාංක 103, ගකපා,, කු.ඳුඒත්් 
කඩීමදි, 

071-9872491  

1074 
ඇත්ගාා 
නැා ගනිර 

 ච් ඩි  ස්ථ ා හ ඒාප මරණ මි, මීය ඒුර, ා ටරරාා දණි, 071-6627781  

1075 ඇත්ගාා බ ිර ජි ා ක් ග උා ශියකා මි, 
මාංක 417, ඒරකාළිටි,, 
උාපා ්  

077-6997612  

1048 පටි්ාාඒ ඩබ් ළි ආ්ය ස්ක්රමසිාංහ ම,ා  මබ්බටුා පුා,  උඩා හ ් ්ැ් න 072-6272003  

1049 ා කලිගෲටර මයි    ච් කළිාරත්න ම,ා ක් දකා ඩ්,ා දුා ළුස්ථබාා ව 071-2859943  

1050 මි,නා ගුකා ි,ශය සා් ්බාාරත්න ම,ා 
58/1, උඩුඒැකා, 
උඩා හ ් ්ැ් න 

072-3318947  

1051 මලුා ගුකා මයි    ච් කළිාරත්න ම,ා ක් දකා ඩ්, ා දුා ළුස්ථබාා ව 071-2859943  

1052 උඩුඒැකා ඩබ් ජි ආ්ය ස්ක්රමසිාංහ ම,ා  මබ්බටුා පුා, උඩා හ ් ්ැ් න 072-6272003  

1053 රාක් ගෂාඒ ටී ාාකදස්නා,ක ම,ා 
මාංක 76, ළි ක් ද, 
උඩා හ ් ්ැ් න 

071-3456672  

1054 ළි ක් ද ඩබ්   ළි   ස්ා ේරත්න ම,ා 
ගම්ා පුාපාර, කු.ඳුඒත්් 
කඩීමදි,  

077-9209204  

1076 සිාංහර්ර මකලිකාමා බ්ා කෝ්  මි, රාිගින්ඒත්්, ා ටරරාා දණි, 077-9216674  

1077 ගම්ා පුාා ඒා ටි ඩි ජි ා ප්ර මරත්නම,ා 
මාංක 103, ගකපා,, කු.ඳුඒත්් 
කඩීමදි, 

071-9872491  

1078 මාබඳගාර්රණ  ස්ථ ා කා හකඒා්ැ් න ම,ා 
මාංක 417, ඒරකාළිටි,, 
උාපා ්  

077-9877300  
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ගගවගදේකෝරදේම ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  ා.ළධ. වස්ෙ ා. ළධ. යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 
විදුත් ැ

පෑල 

    222200              බූඒැලිකඩබූඒැලිකඩ  උපාලි ීමරුාංග ම,ාඋපාලි ීමරුාංග ම,ා  
2299//22,,  මම්ළිටි, පාරමම්ළිටි, පාර  

්ැ් ා ් කුඹුර්ැ් ා ් කුඹුර””  
    

007711--  88116688222244  
 

222211  ්කඒත්්්කඒත්්  ඩී ා ක් ග ීම්ය ම මස්ථස් ම,ාඩී ා ක් ග ීම්ය ම මස්ථස් ම,ා  
1111//11,,  නඒ නසර,නඒ නසර,,,  

කුණ්ඩස්ාා කකුණ්ඩස්ාා ක  
007711--  44115522998877   

222222  ා කඒැකාා කඒැකා  ා ක් ග ජී ාම්පා ප්රිා ක් ග ජී ාම්පා ප්රි,ාංගනී මි,,ාංගනී මි,  112233//1111,,  ම.ටරපාම.ටරපා,,  මහනුඒරමහනුඒර  008811  --  22221111663366   

222233  ම.ටරපාබ ිරම.ටරපාබ ිර  ආ්ය  ම් මනුාා මැණිා ක් ග මි,ආ්ය  ම් මනුාා මැණිා ක් ග මි,  2299,,  හර්ඒා ගු් නැපානහර්ඒා ගු් නැපාන  
008811--  22442233007733    

007711--  88116677778844  
 

222244  
ම.ටරපා ම.ටරපා 

නැා සනිරනැා සනිර  
ා ක් ග   උපාලි ම,ාා ක් ග   උපාලි ම,ා  

මාංක මාංක 66,,  ප මඟි, පාරප මඟි, පාර,,  

නඒ,ාා්ැ් නනඒ,ාා්ැ් න,,  කටුගස්ථා ්ු කටුගස්ථා ්ු   
007722--77550000111100   

222255  නිත්්ා ඒානිත්්ා ඒා  
ආ්ය  ම් ා ක් ගආ්ය  ම් ා ක් ග ජී  ස්ථ රත්නා,ක  ජී  ස්ථ රත්නා,ක 

මි,මි,  
ා නු ා නු 1155,,  ා ස්ඒන ශ්රීා ස්ඒන ශ්රී ජිනර්න  ජිනර්න 

මාඒ් මාා දණි,මාඒ් මාා දණි,  

008811  --33999911227722    

003377--22224488770088  

007777--88884477447755  
 

222266  
සි,ඹාාගස්ථ්ැ් සි,ඹාාගස්ථ්ැ් 

නන  
 ම් නඒා ,ෝග රාිසිාංහම් ම,ා ම් නඒා ,ෝග රාිසිාංහම් ම,ා      007711--77333322223333   

222277  මාස්කමඩමාස්කමඩ  ා ක් ග  ම්  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් ම,ාා ක් ග  ම්  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් ම,ා  
3399,,  නාරාංා ගුඩනාරාංා ගුඩ,,  හෑා දනි,හෑා දනි,,,  

ඒැරැකාගමඒැරැකාගම  
007777--11559933330022   

222288  ඒ ර්ළුඒඒ ර්ළුඒ  
ආ්යආ්ය  ම්   බණ්ඩාර රණසිාංහ   ම්   බණ්ඩාර රණසිාංහ 

ම,ාම,ා  
335544  --  කරමඩකරමඩ,,  ා ගලිහ,ා ගලිහ,  

008811--33888877558822  

007711--11228811116633  
   

 

222299  ඒ ර්ළුඒබ ිරඒ ර්ළුඒබ ිර   ච්  ම් ආ්ය ි,සිාංහ මි, ච්  ම් ආ්ය ි,සිාංහ මි,  
441100//  ,,  ,ටිඒාඒා,ටිඒාඒා,,  

කටුගස්ථා ්ු කටුගස්ථා ්ු   
007711--88660000885566   

223300  ඒ ර්ළුඒදකුණඒ ර්ළුඒදකුණ   ම්  ච් ා ක් ග ළි,න් ද ම,ා ම්  ච් ා ක් ග ළි,න් ද ම,ා  
2255//1111,,  ීම්ය ම ශ්රීීම්ය ම ශ්රී රාිසිාංහ  රාිසිාංහ 

මාඒ්මාඒ්,,  මහනුඒරමහනුඒර  
008811--55778866223399  

007777--55338800001100  
 

223311  මහඒැලිඋ,නමහඒැලිඋ,න  
ආ්ය  ම් ා ක් ග ජී  ස්ථ  ආ්ය  ම් ා ක් ග ජී  ස්ථ  

රත්නා,ක මි, (ඒැ බ  රත්නා,ක මි, (ඒැ බ    
ා නු ා නු 1155,,  ා ස්ඒන ශ්රීා ස්ඒන ශ්රී ජිනර්න  ජිනර්න 

මාඒ් මාා දණි,මාඒ් මාා දණි,  

008811  --33999911227722    

003377--22224488770088  

007777--88884477447755  
 

223322  ා දුඩ් ඒාා දුඩ් ඒා  ා ේ බී ස්ක්රා ේ බී ස්ක්රමරත්න ම,ාමරත්න ම,ා  223311//33,,  ,ාා කා ගුඩ,ාා කා ගුඩ,,  හ් ා දස්ථස්හ් ා දස්ථස්  007777--66990011775566   

223333  මනිඒත්්බ ිරමනිඒත්්බ ිර  
ආ්ය ා ක් ග ා ක් ග  ම් පී කුාුාංග ආ්ය ා ක් ග ා ක් ග  ම් පී කුාුාංග 

ම,ාම,ා  
2288//55  බීබී,,  උඩැකා ක් ග පාර උඩැකා ක් ග පාර 

,,ා බෝඒා මහනුඒරා බෝඒා මහනුඒර  
008811--  221177110022  

007755--77118822777700  
 

223344  
මනිඒත්්නැා ගමනිඒත්්නැා ග

නිරනිර  
ා ේ බී ස්ක්රා ේ බී ස්ක්රමරත්න ම,ාමරත්න ම,ා  

223311//33,,  ,ාා කා ගුඩ,ාා කා ගුඩ,,  

හ් ා දස්ථස් හ් ා දස්ථස්   
007777--66990011775566  

    
 

223355  මස්ථගින්,මස්ථගින්,  ඩබ්  ම්   සී බණ්ඩාර ම,ාඩබ්  ම්   සී බණ්ඩාර ම,ා  
3377,,  ා දුරණාගම මැදඒා ා දුරණාගම මැදඒා ,,  

හාන්ස්ථපත්ුඒහාන්ස්ථපත්ුඒ  
007711--  88444477225555      

008811--22449900888888  
 

223366  බිරඒක් දබිරඒක් ද  ඩබ්ඩබ්  ම්   සී බණ්ඩාර ම,ා  ම්   සී බණ්ඩාර ම,ා  
3377,,  ා දුරණාගමා දුරණාගම,,  මැදඒාමැදඒා,,  

හාන්ස්ථපත්ුඒ හාන්ස්ථපත්ුඒ   
007711--88444477225555  

008811--22449900888888  
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223377  මාපනාඒුරමාපනාඒුර  
ටී  ම් සී පී ා ්් නා කෝ්  ටී  ම් සී පී ා ්් නා කෝ්  

ම,ාම,ා  
4433//1111,,  පටුමස පටුමස 22,,  මාස්කමඩමාස්කමඩ,,  

මහනුඒර මහනුඒර   
007722--55443311222266  

007722--55118800772211  
 

223388  ඒමේ ාර් ්ැ් නඒමේ ාර් ්ැ් න  
ඊ  ම් ප්රිඊ  ම් ප්රි,් ් ස්කුම් ,් ් ස්කුම් 

බණ්ඩාරම,ාබණ්ඩාරම,ා  

මාංක මාංක 8866,,  පකා කගමපකා කගම,,  

ා දුරගමුා දුරගමුඒඒ  
   

007711--88116688333300   

223399  මහයි,ාඒමහයි,ාඒ  ා ක් ග ජී නිමාසින් ම,ාා ක් ග ජී නිමාසින් ම,ා  5511//33,,  රිළිිකා රිළිිකා ,,  පමේටි,ඒත්් පමේටි,ඒත්්   007722--  88000011113300   

224400  
පූ්යණඒත්් පූ්යණඒත්් 

බ ිරබ ිර  
ආ්ය ජී  ක.ණාරාි ම,ාආ්ය ජී  ක.ණාරාි ම,ා  

2222  ,,  ඒ රවුම් පාරඒ රවුම් පාර,,  දාංා ගුකාදාංා ගුකා,,  

මහනුඒර මහනුඒර   
007777--00333366776699   

224411  
පූ්යණඒත්්නැ පූ්යණඒත්්නැ සස

ා රනිරා රනිර  
  ඩබ් ඩී  ද සිකඒා මි,  ඩබ් ඩී  ද සිකඒා මි,  

113344,,  ා ඩ්ේ පාරා ඩ්ේ පාර,,  ඒ ර්ලුඒඒ ර්ලුඒ,,  

මහමහනුඒරනුඒර  
007711--99220044117766  

    
 

224422  හීරැස්ථස්ගාහීරැස්ථස්ගා  ා ක් ග ඩබ් ා ේ පී සින්ඒ්යධ්න ම,ාා ක් ග ඩබ් ා ේ පී සින්ඒ්යධ්න ම,ා  
330077,,කැ් දකඩුඒකැ් දකඩුඒ,,  ග් ා නු.ඒග් ා නු.ඒ,,  

ා ටරරාා දණි,ා ටරරාා දණි,  
007788--55991199448844   

224433  මුකගම්පාමුකගම්පා  සී පී ා පා ්යරා ම,ාසී පී ා පා ්යරා ම,ා  116666,,  උඩුා ඒා පාරඋඩුා ඒා පාර,,  මම්ළිටි,මම්ළිටි,  007777--  55772211447799   

224444  උඩ උඩ ා බෝඒාා බෝඒා  ා ක් ග     ටී  ්  සිසික ා ම,ා ක් ග     ටී  ්  සිසික ා ම,  
117744,,  ා බෝමලුඒ පාරා බෝමලුඒ පාර,,  ඒ ර්ලුඒඒ ර්ලුඒ,,  

මහනුඒර මහනුඒර   
007711--77665522777788   

224455  ා බෝඒාා බෝඒා  ඩී  ච් ා ශඒසිාංහ ම,ාඩී  ච් ා ශඒසිාංහ ම,ා  115522//22,,  මරත්්න මරත්්න ,,  හ් ා දස්ථස්හ් ා දස්ථස්  007711--66339977991100   

224466  හගස්ථ ාඒත්්හගස්ථ ාඒත්්  ා ක් ග සුදත් සුමනදාස් ම,ාා ක් ග සුදත් සුමනදාස් ම,ා  
මාංක මාංක 2211,,  රඒ් ඉදාරඒ් ඉදා,,  මරා ේගමමරා ේගම,,  

ළිබඳම්ාාඒළිබඳම්ාාඒ  
007755--  66331155553355  

007777--66110000883311  
 

224477  ා බෝඒාඒත්්ා බෝඒාඒත්්  ා ක් ග ඩබ් ා ේ පී සින්ඒ්යධ්න ම,ාා ක් ග ඩබ් ා ේ පී සින්ඒ්යධ්න ම,ා  
330077,,  කැ් දකඩුඒකැ් දකඩුඒ,,  

ග් ා නෝ.ඒග් ා නෝ.ඒ,,    

ා ටරරාා දණි,ා ටරරාා දණි,  

007711--33778822552255  

    
 

224488  
පකා ාා ටරරාා දපකා ාා ටරරාා ද

ණි,ණි,  
ා ක් ග ීම ා ක් ග ා ක් ග කැකුාාඒා ා ක් ග ීම ා ක් ග ා ක් ග කැකුාාඒා 

ම,ාම,ා  
116644,,  ඉසු.ඉසු.,,  ා දුළුඒ පාරා දුළුඒ පාර,,  

ිතගාිතගා  
008811--22338899331155  

007755--88889966552200  
 

224499  උඩා ටරරාා දණි,උඩා ටරරාා දණි,  ා ේ  ්   ි,ඒ්යධ්නම,ාා ේ  ්   ි,ඒ්යධ්නම,ා  
332288//44,,පැහැස්රනිඒස්පැහැස්රනිඒස්,,  

මාබඳගා්ැ් නමාබඳගා්ැ් න,,  ගු.ා දණි,ගු.ා දණි,  
007711--88114433559999   

225500  ළි ක් ද ගමළි ක් ද ගම  
 ස්ථ  ම් පී ජී  ස්ථ ජී බී සුාසිාංහ ස්ථ  ම් පී ජී  ස්ථ ජී බී සුාසිාංහ

ම,ාම,ා  
2200//1155,,  මටරා් ඩ්ස්ථ මහනුඒරමටරා් ඩ්ස්ථ මහනුඒර  007711--  88009988442288     

225511  ා ස්ාංකඩගාා ස්ාංකඩගා  ඩබ් ජී ස්ා ේරත්න ම,ාඩබ් ජී ස්ා ේරත්න ම,ා  
2233//11,,  ප් ස්ා පාරප් ස්ා පාර,,  

උඩ්ාස්් නඋඩ්ාස්් න  
007711--  88558888224411  

007711--88115588884411  
 

225522  මම්ළිටි, උුරමම්ළිටි, උුර   ස්ථ ා නත් මකුමාර ම,ා ස්ථ ා නත් මකුමාර ම,ා  
1100//77,,  මහමා,ා මාඒ්මහමා,ා මාඒ්,,  

මහනුඒරමහනුඒර’’  
007711--  88223377229922   

225533  මම්ළිටි,දකුණමම්ළිටි,දකුණ   ච්  ්  ර්ාංචිා හ ඒා ම,ා ච්  ්  ර්ාංචිා හ ඒා ම,ා  
115577,,  පකා ක්ාස්පකා ක්ාස්් න් න,,  

කටුගා ස්ථ ්ුකටුගා ස්ථ ්ු    
007711--88119944998822  

008811--22550000881177  
 

225544  මකඒත්්මකඒත්්  
ඩී  ම් ඩබ් ඩී සී දිස්ානා,ක ඩී  ම් ඩබ් ඩී සී දිස්ානා,ක 

ම,ාම,ා  
2211,,  ා දුරගමුඒ හ් දි,ා දුරගමුඒ හ් දි,,,  

ා දුරගමුඒා දුරගමුඒ  
007711--  44442266006688   

225555  කටුකැා කකටුකැා ක  සී පී  ා පා ්යරා ම,ාසී පී  ා පා ්යරා ම,ා  116666,,  උඩුා ඒා පාරඋඩුා ඒා පාර,,  මම්ළිටි,මම්ළිටි,  
007777--55772211447799  

    
 

225566  

    

කටුකැා කබ ිකටුකැා කබ ි

රර  

    

ඩබ්      ා ශඒසින් ම,ාඩබ්      ා ශඒසින් ම,ා  

    
3388//44,,  සුදුහුසුදුහුම්පා පාරම්පා පාර,,  මහනුඒරමහනුඒර  

    
007711--66990088116611  

008811--33884444660011  
 

225577  මහනුඒරමහනුඒර  
ඊ ජී ආ්ය මයි ා ක් ග ස්මරසිාංහ ඊ ජී ආ්ය මයි ා ක් ග ස්මරසිාංහ 

ම,ාම,ා  
112211//22,,  ිශදවුා හ් ා දස්ථස්ිශදවුා හ් ා දස්ථස්  007722--77777700772266   

225588  ඉහළකටුකැා කඉහළකටුකැා ක  සී ආ්ය , ඒර ම,ා (ඒැ බ  සී ආ්ය , ඒර ම,ා (ඒැ බ    
22//44//බී/බී/33,,  ග් ා නු.ඒ පාරග් ා නු.ඒ පාර,,  

ා ටරරාා දනි,ා ටරරාා දනි,  
007711--  55777744662299  

007722--  77777744662299  
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225599  ගැ ා ේගැ ා ේ  බී  ම් ප්රිබී  ම් ප්රි,් ් බණ්ඩා,් ් බණ්ඩාර ම,ාර ම,ා  9933//3344,,  සුදුහුම්පාසුදුහුම්පා,,  මහනුඒරමහනුඒර  
008811--  33883366668855  

007777--  44448844001111  
 

226600  ා ඒකම ා ඒකම   ඩබ්     ා ශඒසින් ම,ාඩබ්     ා ශඒසින් ම,ා  3388//44,,  සුදුහුම්පා පාරසුදුහුම්පා පාර,,  මහනුඒරමහනුඒර  
007711--  66990088116611  

008811--33884444660011  
 

226611  
ා දයි,් ා ් ා ඒා දයි,් ා ් ා ඒ

ාා  
ඊ ජී ආ්ය මයි ා ක් ග ස්මරසිාංහ ඊ ජී ආ්ය මයි ා ක් ග ස්මරසිාංහ 

ම,ාම,ා  ((ඒැබ ඒැබ   
112211//22,,  ිශදවුා හ් ා දස්ථස්ිශදවුා හ් ා දස්ථස්  007722--77777700772266   

226622  නාගස්ථ්ැ් නනාගස්ථ්ැ් න   ම්  ම්  ස්ථ ා පුකඒත්් ම,ා ස්ථ ා පුකඒත්් ම,ා  9922,,   මත්්පේිා මත්්පේිා,,  ඒැරැකාගම ඒැරැකාගම   
007777--99444444559966  

    
 

226633  හ් ්ානහ් ්ාන  යූ ීම ි,් ් ම,ායූ ීම ි,් ් ම,ා  
111166,,  ා ගුඩගාංා දණි,ා ගුඩගාංා දණි,,,  

ා ටරරාා දණි, ා ටරරාා දණි,   
007777--66447722111100  

    
 

226644  ා බෝගම්බරා බෝගම්බර  
ඩී  ම් ඩබ් ඩී සී දිස්ානා,ක ඩී  ම් ඩබ් ඩී සී දිස්ානා,ක 

ම,ාම,ා  
2211,,  ා දුරගමුඒ හ් දි,ා දුරගමුඒ හ් දි,,,  

ා දුරගමුඒා දුරගමුඒ  
007711--44442266006688  

007711--33778822660011  
 

226655  
සුදුහුම්පානැ සුදුහුම්පානැ ා සා ස

නිරනිර  
 ම්   ම්  ස්ථ ා පුකඒත්් ම,ාස්ථ ා පුකඒත්් ම,ා  9922,,  නිත්්පේිානිත්්පේිා,,  ඒැරැකාගමඒැරැකාගම  007777--  99444444559966   

226666  සුදුහුම්පාබ ිරසුදුහුම්පාබ ිර  සී ආ්ය , ඒර ම,ාසී ආ්ය , ඒර ම,ා  
22//44//බී/බී/33,,  ග් ා නු.ඒ පාරග් ා නු.ඒ පාර,,  

ා ටරරාා දනි,ා ටරරාා දනි,  
007711--  55777744662299  

007722--  77777744662299  
 

226677  ිතගාිතගා  
ආ්ය  ච්  ම් ීම ීම  රත්නා,ක ආ්ය  ච්  ම් ීම ීම  රත්නා,ක 

මි,මි,  
7777,,  මුකගම්පා පාරමුකගම්පා පාර,,  මහනුඒරමහනුඒර  

007777--33662277771177  

    
 

226688  මහක් දමහක් ද  
ා ේ  ්  ා ේ  ්    ි,ඒ්යධ්න ම,ා ි,ඒ්යධ්න ම,ා 

(ඒැ බ  (ඒැ බ    
332288//44,,පැහැස්ර නිඒස්පැහැස්ර නිඒස්,,  

මාබඳගා්ැ් නමාබඳගා්ැ් න,,  ගු.ා දණි,ගු.ා දණි,  
007711--88114433559999   

226699  
මම්ළිටි,උඩගම මම්ළිටි,උඩගම 

උුරඋුර  
 ම් ජී කළිා මා බ්ස්ක්ර ම් ජී කළිා මා බ්ස්ක්රම ම,ාම ම,ා  

339922//ජීජී,,  මහඒත්්මහඒත්්,,  ,ාා කා ගුඩ,ාා කා ගුඩ,,  

හ් ා දස්ථස්හ් ා දස්ථස්  
007711--44441188667744   

227700  
මම්ළිටි, මම්ළිටි, 

උඩගමදකුණඋඩගමදකුණ  
 ච්  ස්ථ  ගු.ගමා ව මි, ච්  ස්ථ  ගු.ගමා ව මි,  8811,,  ්ාාුහ, පාර්ාාුහ, පාර,,  ගු.ා දණි,ගු.ා දණි,  007777--88771199008899   

227711  
මම්ළිටි,පකා කමම්ළිටි,පකා ක

ගමගම  
ඩබ්    ච්  ම් ඒනිගසිාංහ මි,ඩබ්    ච්  ම් ඒනිගසිාංහ මි,  

7722,,  දුටුගැමුණු පාරදුටුගැමුණු පාර,,  ා කඒැකාා කඒැකා,,  

මහනුඒරමහනුඒර  
007711--44000000882266  

    
 

227722  මැශා ශගමමැශා ශගම  ඩී සී ර්ස්ථා ස්ළිටි,මි,ඩී සී ර්ස්ථා ස්ළිටි,මි,  
මාංකමාංක  334499//1144,,  ශ්රීශ්රීමත් කුඩා මත් කුඩා 

රත්ඒත්ා ත් මාඒ්රත්ඒත්ා ත් මාඒ්,,  මහනුඒරමහනුඒර  
008811--22221155001155  

007711--88449988119933  
 

227733  උකප්කුඹුරඋකප්කුඹුර  යූ ා ේ  ම්  ම් බී ි,සිාංහ ම,ායූ ා ේ  ම්  ම් බී ි,සිාංහ ම,ා  
යූ යූ  ම් ටී  ම් උකපැ්  මහත්මි,  ම් ටී  ම් උකපැ්  මහත්මි, 

බාා ්යබාා ්ය,,  ා දලුම්ඒත්්ා දලුම්ඒත්්,,  දඹා ඒා දඹා ඒා 

පාරපාර,,  මම්ළිටි, මම්ළිටි,   
007711--33335588338877   

227744  ඒැඒ්ැ් නඒැඒ්ැ් න  
ා ක් ග  ම් ආ්ය ක.ණා මාක ා ක් ග  ම් ආ්ය ක.ණා මාක 

මි,මි,  
88,,  මාබඳගාඒත්්මාබඳගාඒත්්,,  දාංා ගුකාදාංා ගුකා,,  

මහනුඒරමහනුඒර  
007711--  33221122884455   

227755  ්ැ් ා ් කුඹුර්ැ් ා ් කුඹුර  ඊ  ම්  ස්ථ බී  කනා,ක ම,ාඊ  ම්  ස්ථ බී  කනා,ක ම,ා  224400//11,,උඩ්ැ් නඋඩ්ැ් න,,  මැදමහනුඒරමැදමහනුඒර  007777--  77116600226666   

227766  
ගු.ා දණිගු.ා දණි,නැස,නැස

ා රනිරා රනිර  
ආ්ය ආ්ය  ම් ආ්ය ආ්ය  ම් ා රේ  ච්  ා රේ  ච්  

මැණිා ක් ගබඹරා දණි, මි,මැණිා ක් ගබඹරා දණි, මි,  
222288  සීසී,,  ,ශා දිඒත්් දඹා ඒා,ශා දිඒත්් දඹා ඒා,,  

ගු.ා දණි,ගු.ා දණි,  
007777--00446633556600   

227777  
ගු.ා දනි, ගු.ා දනි, 

දඹා ඒාදඹා ඒා  
ආ්ය ජී ධ්ම්මිකා කුමාන් මි,ආ්ය ජී ධ්ම්මිකා කුමාන් මි,  

මාංක මාංක 110000,,  මහඒැලි බ්රීමහඒැලි බ්රීස්ථස්ථ,,  

උඩ්ැ් නඋඩ්ැ් න,,  ගු.ා දණි,ගු.ා දණි,  
007711--66558844994466   

227788  
ගු.ා දණි, ගු.ා දණි, 

බ ිරබ ිර  
ා ේ  ම් මයිරාාංගනී ි, මාක ා ේ  ම් මයිරාාංගනී ි, මාක 

මි,මි,  ((ඒැඒැ බ   බ    
මාංක මාංක 9966,,  ස්ක් ගා  ෝන්,ා ීමේස්ක් ගා  ෝන්,ා ීමේ,,  

මනුරගමමනුරගම,,  කර්ලි,ශදකර්ලි,ශද  
007711--  33221122884455   
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227799  මාලිගා්ැ් නමාලිගා්ැ් න  
ා ේ  ම් මයිරාාංගනී ි, මාක ා ේ  ම් මයිරාාංගනී ි, මාක 

මි,මි,  
මාංක මාංක 9966,,  ස්ක් ගා  ෝන්,ා ීමේස්ක් ගා  ෝන්,ා ීමේ,,  

මනුරගමමනුරගම,,  කර්ලි,ශදකර්ලි,ශද  
007711--88557700990000   

228800  ා ාේාා ාේා  ටී ාක් ගෂිකාටී ාක් ගෂිකා  ීමරසිාංහ මි,ීමරසිාංහ මි,  
ප් ස්ාපාර ප් ස්ාපාර 114411//55  ,,  කැ ඒා කැ ඒා 

ා ාේාා ාේා  
007711--44112200886655   

228811  කැ ඒාකැ ඒා   ච්   ච්   ර්ෂථපා්ා මි, ර්ෂථපා්ා මි,  
119988//55,,  මුහ් දිරම් ඒත්්මුහ් දිරම් ඒත්්,,  

්ාළි,් නාඒ්ාළි,් නාඒ,,  මම්ළිටි,මම්ළිටි,  
007711--55773322449988  

007711--11558822113388  
 

228822  පහළ ඊන්,ගමපහළ ඊන්,ගම  
   ස්ථ ඩබ් නිා රෝෂා කුමාන්    ස්ථ ඩබ් නිා රෝෂා කුමාන් 

මි,මි,  
6655//11//11,,  නාගස්ථ්ැ් න පාරනාගස්ථ්ැ් න පාර,,  

මහනුඒර මහනුඒර   
007711--88338877557799   

228833  
ා ගුඩග් ා දණිා ගුඩග් ා දණි

,,  
සී ා ක් ග    ස්ා ේසිාංහ මි,සී ා ක් ග    ස්ා ේසිාංහ මි,  222299//77,,  ා මෝා ේා මෝා ේ පාර පාර,,  ිදගා ිදගා   007755--77554400776677  

 

  

  

ොරිස්ථපත්තුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය  

 

  ාා.ළධ.වස්ෙ.ළධ.වස්ෙ ා.ළධ. යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

408 හර්ා ගුඩ   ටී ඩී මැටිඒාකුඹුර 5/1,රිළිිකා, පමේටි,ඒත්්  071-8668144   

409 රණඒන බ ිර ා ක් ග    ස්ථ ා කුඩිකාර 
47/14/  ඒමේ ාර් ්ැ් නපාර,
මහනුඒර 

075-0293544   

410 
රණඒන 
නැා ගනිර 

ා ක් ග    ස්ථ ා කුඩිකාර 
47/14/ ,ඒමේ ාර් ්ැ් නපාර,
මහනුඒර 

075-0293544   

411 උඩා බුකාා ඒා ා ක් ග ජී  ස්ථ ගුණරත්න 1,රිළිිකා,පමේටි,ාඒත්් 071-8000137   

412 
පකා ක 
ා බුකාා ඒා 

ා ක් ග ජී  ස්ථ ගුණරත්න රිළිිකා , පමේටි,ාඒත්් 071-7494333   

413 කටුගස්ථා ්ු  ජී  ච් ා ක් ග මත්්රගම 
41/2,උ,් ඒත්්, 
පමේ ා,ාඒත්්  

071-7794333   

414 ඇ මු.ාංගාා ගුඩ ජී ආ්ය පී ි,්  මකුමාරී 49, ගිර් ා දණි,,ඒැරැකාගම 081-2463779   

415 ,ටිඒාඒා  ස්ථ ආ්ය ා ක් ග මි් දා ස් න 
190, ස්මගි මාඒ්, රණඒන, 
කටුගස්ථා ්ු  

071-4474214   

416 ඉනිගා ා ක් ග ඩබ්  ම් ර්  මාක 73,, ඒරපටුමග, ඒත්ා ත්ගම 077-0896858   

417 උඩුඒාඒා බ ිර    ම්  මාකාකුමාරී 
301, ා කුණ්ඩා දනි,, 
කටුගස්ථා ්ු  

077-5370821   

418 උඩුඒාඒා උුර ජී ඩබ්  ස්ථ ස්ා ේරත්න 
194, පකා ක ගු් නෑපාන, 
ගු් නෑපාන 

072-5695304   

419 
උඩුඒාඒා- 
නැා ගනිර 

ජී ඩබ්  ස්ථ ස්ා ේරත්න 
194, පකා කගු් නෑපාන, 
ගු් නෑපාන 

072-5695304   

420 ා පුකඒත්් පී ා ක් ග ඒකා දනි, 201,  මත්්පේිා, ඒැරැකාගම 077-4963982   

432 පකා කමුකා රත්නා,ක 439/බී,,ටිඒාඒා,කටුගස්ථා ්ු   071-3600560   

422 රත්මා ක යූ ජී ා් දුසින් 
381,/ , ා ගුහාා ගුඩ, 
කටුගස්ථා ්ු  

071-4255222   

423 ා කුණ්ඩා දනි, ා ක් ග ඩබ්  ම් ර්  මාක 73, , ඒර පටුමග, ඒත්ා ත්ගම 077-0896858   

424 
ා ස්නරත්ගම 
දකුණ 

ආ්ය ඩබ්  ම් ආ්ය රණරාි 396, ,ටිඒාඒා, කටුගස්ථා ්ු  077-8882296   

425 
ා ස්නරත්ගම 
උුර 

ආ්ය ඩබ්  ම් ආ්ය රණරාි 396, ,ටිඒාඒා,කටුගස්ථා ්ු  077-8882296   

426 උගු.ස්ථස්ළිටි,  ම් සී ම් ඒ්ය 
20/51, ස්දයා්යා මාඒ් 
,මහනුඒර 

077-3413240   
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427 උවගකා  ම්  ක  ෆථ සි ෆානි,ා 54, ා ස්නරත්ගම,කටුගස්ථා ්ු  071-5599475   

428 මඩප්ගම  ච් ා ක් ග ජී මිිදුප්රි,් කර 
148/1,ඉසු.ප්රාා, 
රත්මා ක කටුගස්ථා ්ු  

081-4474686   

429 ා ගුහාා ගුඩ යු  ්  ගම්ා පුළා ව 
208, සිසිකිරණ , හකඹලුඒ, 
මහනුඒර 

071-8168089   

430 නාරාංගස්ථු ඹුර මයි පී  මාකරත්න 53/1, න්ටිගහා පා, හකඹලුඒ 071-6854102   

430 නාරාංගස්ථ කුඹුර මයි පී මාකරත්න 53/1,න්ටිගහපෑා,හකහළුඒ 071-6854102   

431 
බා් ඒැකා ගුක
ා 

 ච් ා ක් ග ජී මිිඳුප්රි,ාංකර 
148/1,ඉසු.ප්රාා,රත්මා ක,කටු
ගස්ථා ්ු  

081-4474686   

432 පකා කමුකා රත්නා,ක 439/බී,,ටිඒාඒා,කටුගස්ථා ්ු  071-3600560   

433 උඩමුකා  ම්  ස්ථ  ම් ා ි් නා 99/2බී,කහකා,කටුගස්ථා ්ු  081-2250067   

434 හක පකා කගම ආ්ය ජී ගුණරත්න 
440,,ටිහාගා,පකා කගම,හක
හළුඒ 

081-2387278   

435 හකහළුඒ ා ක් ග ජී ජී රාික.ණා 131, මත්්පේිා,ඒැරැකාගම 071-4855271   

436 හමාංා ගුඩ උුර ඩී ටී  ම් ස්ා ේසිාංහ 270/2,ඒරා්ැ් න,හකහළුඒ  071-8016619   

437 හමාංා ගුඩ දකුණ ස්් දිකරත්නා,ක 439/බී,,ටිඒාඒා,කටුගස්ථා ්ු   071-3600560   

438 ා බෝගහක් ද ා ේ  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් 69, මාපාමඩුකා, කුලුගම්මන 071-8493195   

439 ඒරා්ැ් න   යූ  ස්ථ  දින්සිාංහ 280,ා ගුහාා ගුඩ,කටුගස්ථා ්ු  071-3087267   

440 ,ටිපකා කගම ආ්ය   ඩබ්  ෆථ රණඒක 
161/2,ා දඩම්්ැ් න,ා බෝා ්ු 
,මඩඒා 

071-8385409   

441 කුඹුා ්යා ගදර  ම් ජී යූ ස්මරසිාංහ 180/1,,ටිහාගා,මහනුඒර  071-2727737   

442 උඩදූකඒා සී ා ක් ග බී ඒස්ථා වඒත්් 
259/2,කැ ළිඩැකාපාර, 
පකා කමුකා 

071-8600562   

443 පහාදූකඒා සී ා ක් ග බී ඒස්ථා වඒත්් 
259/2,කැ ළිඩැකාපාර, 
පකා කමුකා, හකඹලුඒ 

071-8600562   

444 බුාත්ා ගුකා ා ක් ග ජී   ා ස් නාරත්න 151/4,,ටිහාගා,මහනුඒර  071-2854632   

445 ,ටිඋඩගම ා ක් ග   ජී   මා බ්රත්න 
23/1,ා ස්නරත්ගම,කටුගස්ථා ්ු
   

071-9223646   

446 සීඒසික් ද ා ක් ග ජී  ්  පී කර්ා කුටුඒ 151/4,,ටිහාගා,මහනුඒර  071-2191872   

447 කුළුගම්මන ආ්ය ජී ආ්ය ා් ්රසින් 131, මත්්පේිා,ඒැරැකාගම  071-0814752   

448 කු.ඳුගහමඩ ා ක් ග ජී   ා ස් නාරත්න 151/4,,ටිහාගා,මහනුඒර  071-2854632   

449 දා ඩුා හුගම ඩී  ්  ක.ණා මාක 01/දි,ගම,නුගා ඒා  071-8075754   

450 මාපාමඩුකා  ච් පී ා ේ ා ප්ර මසින් 
2/82/ ,ා බෝ,ා ගුඩ,ා ස්නරත්ග
ම  

071-2596373   

451 මාාගම්මන ඩී ජී   ස්මරුාංග 171/8,මාංා ගුඩ,මැදඒා  081-2490901   

452 නුගා ඒා බී ආ්ය  ම් ා ක් ග රත්නා,ක 166/ ,මීය ඒුර,ා ටරරාා දණි, 071-8381436   

453 ඇඹුකර්ා ්ය ආ්ය  ම් ා ක් ග රත්නා,ක 
81/4,ා ස්නරත්ගම,කටුගස්ථා ්ු
  

081-3992171   

454 බටුමා ේ   ජී ගුණා ස් න 169,මරා ේගම,ඒැරැකාගම  081-3809738   

455 ින්,ාගම්මන ා ,ෝමාක.ණාරත්න 
10/ /7/5,ස්ගුහුම්ා පුළ,ඒැරැක
ාගම  

077-1521038   

456 කු.ඳුඒත්් ා ,ෝමාක.ණාරත්න 
10/ /7/5,ස්ගුහුම්ා පුළ,ඒැරැක
ාගම  

077-1521038   

457 
,හා්ැ් නක් 
ද 

ඩී ජී ා ස් නාරත්න 
48,මහ්ැ් න,,ටිහාගා,මහ
නුඒර  

071-1645602   

458 මහ්ැ් න ා ක් ග ජී  ්  පී කර්ා කුටුඒ  දූකඒා,හකහළුඒ 071-2191872   
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459 
,හා්ැ් න 
බ ිර 

ඩී ජී ා ස් නාරත්න 
48,මහ්ැ් න,,ටිහාගා,මහ
නුඒර  

071-1645602   

460 .ඒ් ර්ර ා ක් ග ආ්ය ජී  ්  ඩී ාක් ගමාක 13/2,කුළුගම්මන,මහනුඒර 071-2478185   

461  මත්්පේිා  ම්  ම් ජී රත්නප්රි, 
123/1. ින්,ාගම්මන, 
ඒැරැකාගම 

077-9909510   

462 
 මත්්පේිා 
උුර 

ඩී ටී  ම් ස්ා ේසිාංහ 
465/2,ස්දයාාමාඒ්,ා ගුහාා ගු
ඩ, කටුගස්ථා ්ු  

0711-0173811   

463 රිළිිකා සී  ස්ථ දුනුසිාංහ 275/1,මත්්රගම,මඩඒා 077-6071519   

464  ඬ.්ැ් න සී  ස්ථ දුනුසිාංහ 275/1,මත්්රගම,මඩඒා 077-6071519   

465 
උකාදුළිටි,නැග
ා රනිර 

 ස්ථ  ස්ථ යූ ධ්්යමා ස් න 
365, ා බුාා ගුඩ පාර, 
හෑා දනි,, ඒැරැකාගම 

0718928920   

466 
උකාදුළිටි,බ 
ිර  

 ස්ථ  ස්ථ යූ ධ්්යමා ස් න 365,ා බෝාගාපාර,හෑා දණි, 071-8928920   

467 ා ගෝනිා ගුඩ පී ආ්ය ර් ා කුත් 109/2,හර්ා ගුඩ,මැදඒා  075-8333015   

468 
ා ගෝණිා ගුඩ 
පකකුඹුර 

  ආ්ය පී ඩි ා ස්නස්රත්න 215/1, මාංා ගුඩ මැදඒා, 071-4932485   

469 ස්ගුහුම්ා පුළ ා ක ආ්ය බී ජී ඩී ාක් ගමක 13/2, කුලුගම්මනමහනුඒර 0712478185   

470 මරා ේගම  ්   ම් පී බාංඩාර 
230,ා කු් ඩා දනි,, 
කටුගස්ථා ්ු  

0715469450   

471 මාා දනි,   ඊ රාිපක් ගෂ 
157/බී ස්ගුහුම්ා පුා,මාා දනි,, 
ඒැරැකාගම 

077-7672553   

472 හෑා දනි, බී ඩී ා ක් ගමමි,් ා ගුඩ 35,ින්,ාගම්මන, ඒැරැකාගම 0813880042   

473 නාරාංා ගුඩ බී ඩී ා ක් ග මමි,් ා ගුඩ 35, ින්,ාගම්මන, ඒැරැකාගම 081-3580042   

474 කු.දුා ගුකා ා ක් ග ා ේ මමරරත්න ා බෝාගාපාර, ඒැරැකාගම 081-2460152   

475 පකකුඹුර ා ක් ග ා ේ මමරරත්න ා බෝගාපාර, ඒැරැකාගම 081-2460152   

476 රාිසිාංහගම ඩබ්  ම්   ආ්ය ීමරසූන්, 211/2, උඩළිටි,, ඒැරැකාගම 071-8339869   

477 
කරඩුඒාඒා 
ඉහා 

 ස්ථ   න්කඒා්  20, කු.ණෑගා , ඒැරැකාගම 081-2412253   

478 
කරඩුඒාඒා 
පහා 

 ස්ථ   න්කඒා්  20, කු.ණෑගා , ඒැරැකාගම 081-2412253   

479 ේඒ්ැ් න  ස්ථ ආ්ය  ස්ථ බී ඒෑත්්ෑඒ 
206, කුඹු.ඒා ්ැ් න, 
ඒැරැකාගම 

071-8600635   

480 මත්්රගම පී ආ්ය ර් ා කුත් 109/2, හර්ා ගුඩ, මඹ්ැ් න 075-8333015   

481 
මත්්රගම 
නැා ගනිර 

   ම් ා ස්ෝමාඒතී 
පැනැහැටිා පුළ මැදඒා, 
මහනුඒර 

081-2490988   

483 ා බෝා ්ු  ඩබ්  ස්ථ  ක ගුණරත්න 
15, බී  ්ැිමකි් න, මැදඒා 
හා ප 

071-3555880   

484 මැදඒා ආ්ය ජී මත්්රගම 55, නඒ නගර,, කටුගස්ථා ්ු  077-7152063   

485 මාංා ගුඩ ආ්ය ජී මත්්රගම 55, නඒ නගර,, කටුගස්ථා ්ු   077-7152063   

486 ා දඹරාාඒ ඩබ්  ස්ථ  ක ගුණරත්න 
158, ්ැිමකි් න, මැදඒා, 
හාන්ස්ථපත්ුඒ 

071--3555880   

487 ා දුරණෑගම බී ජී  ්  ි,සිාංහ 
85, ා දුරණෑගම, මැදඒා , 
හාන්ස්ථපත්ුඒ 

081-2490734   

488 මමුඒ් ා දනි, බී ජී  ්  ි,සිාංහ 
85, මමුඒ් ා දනි,, මැදඒා, 
හා ප 

081-2490734   

489 ඉහගම  ස්ථ පී ා ක් ග මා බ්ගුණඒ්යධ්න 
46/1,ා දුඩ් ්ැ් න, 
ා බෝා ්ු , මැදඒා,හා ප 

071-5507805   
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490 ඒුඒා සී  ම් ජී ඩබ් සුග්රත්න 
23/3,ා ස්නරත්ගම, 
කටුගස්ථා ්ු  

072-3846818   

491 උ,් ඒත්් සී  ම් ජී ඩබ් සුග්රත්න 
23/3, ා ස්නරත්ගම, 
කටුගස්ථා ්ු  

072-3846818   

 ෙ රලියශද ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

  වස්දේම් යෙ ාෙ ළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 
දේපෞශගලික 

දුරකායය 
  

314 ගකා දුා 
ා ක් ග  ම් ක.ණාඒතී මැනිා ක් ග 
මි, 

මා බෝරැඒ , හ්රලි,ශද 071-8237287  

315 මා බෝරැඒ 
ා ක් ග  ම් ක.ණාඒතී මැණිා ක් ග 
මි, 

මා බෝරැඒ , හ්රලි,ශද 071-8237287  

323 ා පුකඒත්් ජී ජී  ස්ථ යු ා ක් ග මැණිා ක් ග මි, 91, ා ගෝන්ැ් න , මලුා දණි, 077-2431496  

324 දුාංකුබුර ජී ජී  ස්ථ යු ා ක් ග මැනිා ක් ග මි, 91 , ා ගෝන්ැ් න , මලුා දණි, 077-2431496  

325 ඉබුා ක්ැ් න    ම් මමරනා,ක ම,ා 204 ,මලුා දණි, , මහනුඒර 072-9911163  

326 මාඒ්ගම    ම් මමරනා,ක ම,ා 20 4, මලුා දණි, , මහනුඒර 072-9911163  

327 මවුකා බෝදා ක ඩහි  මි සීාා කුමාන්හාමි මි, 
කහඒත්් , ඒැලිා ගුඩා පුා , 
හ්රලි,ශද 

072-9631125  

328 ඒැලිා ගුඩා පුා ීම ටී ආ්ය නඒරත්න ම,ා 
බාස් ඒත්් , ා පුකඒත්් , 
හ්රලි,ශද 

072-2464298  

329 පකා කා පුා ඩහි  මි සීාා කුමාන්හාමි මි, 
කහඒත්් , ඒැලිා ගුඩා පුා , 
හ්රලි,ශද 

072-9631125  

330 නික්ැ් න ඊ  මි   බී  කනා,ක ම,ා නුඒර පාර , හ්රලි,ශද 071-8237142  

331 
ා ශදුණුළිටි,ඉහ
ළ 

බී  මි ඩී ජී මා බ්රත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

ඒැලිගමුඒ , ා කු ඒැකා 071-8222817  

332 
ා ශදුණූළිටි,පහ
ළ 

ටී  ස්ථ ි,ාක් ගන මි, 
පාවුකපාඒ , ා පුා හුලි,ශද , 
ගාා ගදර 

071-5714544  

333 ා ගුඩ්ා ක 
බී  මි ඩී ජී මා බ්රත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

ඒැලිගමුඒ , ා කු ඒැකා 071-8222817  

334 කා ාෝටුඒාඒ  චි  ම් ඩී  ්  බ් ඩාර ම,ා මලුා දණි, , මහනුඒර 072-5222303  

335 ා ඒාගම   ජී  ස්ථ  ්  රත්නා,ක මි, මලුා දණි, , මහනුඒර 072-8732633  

336 නාරාංගස්ථළිටි,   පී  ස්ථ  ්   රත්නා,ක මි, ා ගුඩ්ා ක, ා ශදුනුළිටි, 072-8732633  

337 දමුණුා පුා  ස්ථ  ක ා ක් ග  කනා,ක ා ම, 
මරා බ්ා දනි, , මාගකා, 
හ්රලි,ශද 

072-6496596  

338 ඒැලිස් ඉහළගම ඩහි  ම් ටී බී ස්ි,සු් දර ම,ා රාංගමුඒ , හ්රලි,ශද 081-2464040  

339 සිවුරැළිටි, යු ජී කමක ීමරා කෝ්  ම,ා 
55/1 ,  රමුදුලි,ශද, 
ස්ාංඝරාිර්ර 

072-9135825  

340 
ඒැලිස් ඉහළගම 
උුර 

ා ක් ග  මි  ස්ථ බී ඒැලිස්  ම,ා 
78 , ා කුලුගා පහා , 
ස්ාංඝරාිර්ර 

072-4017974  

341 හදා බෝඒ ඒයි ජී  ස්ථ මකකා්  ම මි, පකා කා පුා , හ්රලි,ශද 072-6226022  

342 
පටි ා පුාඉහළ
ගම 

 ස්ථ  මි   ආ්ය බණ්ඩාර ම,ා පටි ා පුා ,හ්රලි,ශද 072-8842490  

343 
පටි ා පුාපහා
ගම 

 ස්ථ  මි   ආ්ය බණ්ඩාර ම,ා පටි ා පුා ,හ්රලි,ශද 072-8842490  

344 මුඩගමිමන  ස්ථ  ම්  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් මි, මීය ගස්ථ්ැ් න , හ්රලි,ශද 072-8853674  

345 මීය ගස්ථ්ැ් න ා ක් ග  මි ා ක් ග කුාුාංග මි, 
ඒැලිප් ඩිා ගුඩ ,පටි ා පුා , 
හ්රලි,ශද 

072-8919616  
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346 ඉකා ටරමඩ ා ක් ග ජී  ්   ම් කුමාන් මි, නාක් න , මිනිගමුඒ 072-5463623  

347 
ා පුකඒත්්ඉහළ
ගම 

ා ක් ග ජී  ්   ම් කුමාන් මි, නාක් න , මිනිගමුඒ 072-5463623  

348 
කනක් ගකරා පුා
උුර 

 ස්ථ  ම් ගුණ මාක බණ්ඩා 
ම,ා 

කනක් ගකරා පුා , හ්රලි,ශද 072-8257028  

349 
කනක් ගකරා පුා
දකුණ 

   ම් රාංිනී ඒ්යණසුන්, මි, කනක් ගකරා පුා , හ්රලි,ශද 072-9135825  

350 හ්රලි,ශද ඊ  ම්   බී  කනා,ක ම,ා නුඒර පාර , හ්රලි,ශද 071-8237142  

351  රමුදුලි,ශද  ස්ථ ා ක් ග ා හ ා ් ගම මි,  රමුදුලි,ශද , ස්ාංඝරාිර්ර 072-4361000  

352 ඒැලිස් පහළගම ඒයි ජී  ස්ථ මකකා්  ම මි, පකා කා පුා , හ්රලි,ශද 072-6226022  

353 
ඒැලිස් පහළගම 
දකුණ 

ා ක් ග  මි  ස්ථ බී ඒැලිස්  ම,ා 
78 ,ා කුලුගා පහා , 
ස්ාංඝරාිර්ර 

072-4017974  

354 ා කුලුගා ා ක් ග ජී යු   ස්ා ේසු් දර ම,ා 94 , ා කුලුගා , ස්ාංඝරාිර්ර 072-5161319  

355 ා කුලුගාපහා යු ජී කමක ීමරා කෝ්  ම,ා 
55/1 ,  රමුදුලි,ශද, 
ස්ාංඝරාිර්ර 

072-9135825  

356 කිුකා දුර ා ක් ග ජී යු   ස්ා ේසු් දර ම,ා 94 , ා කුලුගා , ස්ාංඝරාිර්ර 072-5161319  

357 ආඩි,ා්ැ් න    මි ටිකින්බ් ඩා ම,ා 40/1, ා කුලුගා ,ස්ාංඝරාිර්ර 072-6397118  

374 මලුා දණි,උුර 
ඩහි  මි ජී පී බී ීමරා කෝ්  
ම,ා 

ා බෝගහා් ද , ගාා ගදර 077-9673952  

375 පරා ගුඩ    ම් ආන්,රත්න බ් ඩා ම,ා මලුා දණි, , මහනුඒර 072-8358441  

376 මලුා දණි,දකූණ 
ඩහි  මි ජී පී බී ීමරා කෝ්  
ම,ා 

ා බෝගහා් ද , ගාා ගදර 077-9673952  

377 
මාා කුාමඩිත්
් 

   ම් ඉාාංගරත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

195, මලුා දණි, , මහනුඒර 072-9262053  

381 
මාගකාපහාග
ම 

ීම ටී ආ්ය නඒරත්න ම,ා 
බාස් ඒත්් , ා පුකඒත්් , 
හ්රලි,ශද 

072-2464298  

382 
මාගකාඉහාග
ම 

 ස්ථ  මි  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් මි, මීය ගස්ථ්ැ් න , හ්රලි,ශද 072-8853674  

383 පැාෑනපහාගම ජී  ච් ජී   පශමා්ා මි, 
59/1,රඹුක් ගකන පාර , ,වගා, 
හ්රලි,ශද 

071-8237144  

384 පැාෑන ජී  ච් ජී   පශමා්ා මි, 
59/1,රඹුක් ගකන පාර , ,වගා, 
හ්රලි,ශද 

071-8237144  

385 ක් ා ශමීය , ා ේ  ම් මනුාාඒතී මි, 
104 , කනක් ගකරා පුා , 
හ්රලි,ශද 

072-8732633  

386 
ා දිා දණි,මඩිග
ා ර  

ා ේ  ම් මනුාාඒතී මි, 
104 , කනක් ගකරා පුා , 
හ්රලි,ශද 

072-8732633  

387 ා ාචිාමීය ඒැනිාා ඩී  මි   බී දිස්ානා,ක ම,ා 46 , නුඒර පාර , හ්රලි,ශද 077-2748105  

388 රාංගමුඒ ඩී  මි   බී දිස්ානා,ක ම,ා 46 , නුඒර පාර , හ්රලි,ශද 077-2748105  

389 මමිබාඒ  චි  ම් ඩී  ්  බ් ඩාර ම,ා 
මලුා දනි, , මහනුඒර 
මලුා දණි, , මහනුඒර 

072-5222303  

390 ,වගා ා ක් ග ඩී දිස්ානා,ක මි, රාංගමුඒ , හ්රලි,ශද 071-4961776  

391 මුරැශා දනි,  ස්ථ ා ක් ග ා හ ා ් ගම මි,  රමුදුලි,ශද , ස්ාංඝාිර්ර 072-4361000  

393 මලුත්ගමපහළ 
   ච්  ම් සී ා ස්ා නස්රත්න 
මි, 

දමුනුා පුා , ා ශදුනුළිටි, 072-6305029  

394 මලුත්ගමඉහළ  ච්  ම් ටිකින්බ් ඩා ම,ා 
78 ,ඒැලිස්  පහාගම,ා ගදර ,  
ස්ාංඝරාිර්ර 

072-4017974  

395 
ඒකපාාා ගුකා
උුර 

 ච්  ම් ා හ රත්බ් ඩා ම,ා 
කුඹුා ්යා ගදර ,  රමුදුලි,ශද , 
ස්ාංඝරාිර්ර 

077-1547562  
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396 
ඒකපාාා ගුකා
දකුණ 

   ම්  ම් බී මා බ්සිාංහ ම,ා 
44/1 , ඒකපාාා ගුකා, 
ස්ාංඝරාිර්ර 

077-9503914  

397 
ඒකපාාා ගුකා
නැා ගනිර 

   ම්  ම් බී මා බ්සිාංහ ම,ා 
44/1 , ඒකපාාා ගුකා, 
ස්ාංඝරාිර්ර 

077-9503914  

 කුණ්ඩස්ාදේම ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

 වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 
දේපෞශගලික 

දුරකායය 
 

646 ගකළිිකා 
ා ක් ග ජි නිශය සා් ් ස්මරනා,ක 
ම,ා  

29,උඩගම,මැණික් ගි් න 0726-139-545  

647 දුනුහටරපාඒ 
ආ්ය ජි ඩබ්  ස්ථ මුදි්ාන් ද 
ම,ා  

ඒස්් ්, ක් ා ශකුඹුර,ප් ස්ා 0716-671-454  

648 මක් ගකානිගම 
ආ්ය ජි ඩබ්  ස්ථ මුදි්ාන් ද 
ම,ා  

ඒස්් ්, ක් ා ශකුඹුර,ප් ස්ා 0716-671-454  

649 මාඒුගින්ගම   ඒයි සී ා ක් ග සුම මපාා මි,  16/1,පකා කගම,ප් ස්ා 0715-319-470  

650 
සින්මකඒත්්නැ
ා ගනිර 

 ස්ථ හි හීාංා ක් ද ම,ා  
9/1,ා පුකගස්ථා ඒා,මරාංගා, 
නත්්රම්ා පු් 

0776-989-830  

651 
සින්මකඒත්්බ 
ිර 

 ස්ථ  ම් මමරසිාංහ බාංඩා ම,ා  18,රක් ගසි,ගම,පකා කකැා ක 777-297-838  

652 ා දගකා දු.ඒ 
 ස්ථ  ම්  ්  හි ස්මරා කෝ්  
ම,ා  

20,ළිාඒා,ගු් නපාන 0775-877-222  

653 
සින්මකඒත්්පක
ා කගම 

 ස්ථ  ම්  ්  හි ස්මරා කෝ්  
ම,ා  

20,ළිාඒා,ගු් නැපාන 0775-877-222  

654 කරත්්මඩ මයි පී  ා නත් ම කුමාර 
182/1, පකා ාගු් නෑපාන, 
ා පුකා ගුකා 

072-5703277  

655 ා කඒැකාගම  ස්ථ  ම් මමරසිාංහ බාංඩා ම,ා  18,රාංසි,ගම,පකා කකැා ක 777-297-838  

656 මමුණුගමඋුර    ම් ටී ා ක් ග මා බ්සිාංහ මි,  
මමාලි,ගකක් දඒත්්,ඒාා, 
මැණික් ගි් න 

07184-825-157  

657 මමුණුගමදකුණ    ම් ටී ා ක් ග මා බ්සිාංහ මි,  
මමාලි,ගකක් දඒත්්,ඒාා, 
මැණික් ගි් න 

07184-825-157  

658 හර්ඒා 
ා ක් ග ඩබ් පී සී  ම් ීමරා කෝ්  
මි, 

28 ,හීනටිකුඹුර,ළිාඒා 777-637-746  

659 දීකින්මඩඒා   සී ීමරසිාංහ මි,  
26/19, 6 පටුමග, ගකක් ද 
මාඒ්, ඒාා 

0725-066-236  

660 ළිාඒාඋුර 
ආ්ය  ම්  ස්ථ ා ක් ග රත්නා,ක 
මි,  

5/2,පහා 
දම්බරාඒ,ා දුඩම්ා ගුකා, 
මැණික් ගි් න 

0724-658-930  

661 ා බුගස්ථකුඹුර 
 ච්  ම් ජි හි බී නඒරත්න 
ම,ා  

545,මළුත්ඒත්්,රිඒැකා 778-056-523  

662 ළිාඒාදකුණ 
ආ්ය  ම්  ස්ථ ා ක් ග රත්නා,ක 
මි,  

5/2,පහා 
දම්බරාඒ,ා දුඩම්ා ගුකා, 
මැණික් ගි් න 

724-658-930  

663 ගාළි මා ේ 
ා ක් ග ඩබ් පී සී  ම් ීමරා කෝ්  
මි, 

28 , හීනටිකුඹුර,ළිාඒා 777-637-746  

664 
පකා කගු් නෑපා
නඋුර 

ජි  ම් පී  ්  උද,ශය සා් ් 
ම,ා  

284/2,ඉ් ්රා 
මාඒ්,පකා ක්ාස්් න,කටුග
ස්ථා ්ු  

714-430-407  
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665 
පකා කගු් නෑපා
න 

ජි  ම් ළි  ්  උද,ශය සා් ් 
ම,ා  

284/2,ඉ් ්රා 
මාඒ්,පකා ක්ාස්් න,කටුග
ස්ථා ්ු  

714-430-407  

666 උඩගු් නෑපාන  ්  හි හරස්ථගම ම,ා  5/1,ා මා ගුඩගම,උඩ්ාස්් න 0718-600-573  

667 
උඩගු් නෑපානද
කුණ 

ඩබ්  ම් ඩි සී ස්ක්රමසිාංහ 
ා මනස්,  

81,ු.ණුස්ස්,ගම,පකා කකැ
ා ක,කුණ්ඩස්ාා ක 

0718-580-721  

668 ගබඩාගමදකුණ ආ්ය මුුක්රිෂථණරාිා ම,ා  
78/1හි, ආද්යශය ස නිඒාස් 
පාර,මාස්කමඩ,මහනුඒර 

0814-920-137  

669 ගබඩාගමඋුර ළි ජි  ්  ා ක් ග ස්ා ේරත්න මි,  311,ඒරා්ැ් න,හකා ාුලුඒ 0718-667-889  

670 පකා කගම 
ආ්ය ඩී ඩබ්  ස්ථ  මුදි්ාන් ද 
ම,ා 

ඒස්් ්, ක් ා ශකුඹුර,ප් ස්ා 071-6671454  

671 ඒාස්් න ආ්ය ජී ළි  ස්ථ  ස්රසිාංහ ම,ා 
26/04, මබසිාංගම, නාපාන, 
මඩඒා කඩස්දි, 

077-430945  

672 උඩගමඋුර ආ්ය ජි ළි  ස්ථ ීමරසිාංහ ම,ා 
26/4,මබසිාංගම,නාපාන,මඩඒා 
බස්ා්ය  

0774-320-945  

673 උඩගමදකුණ ආ්ය ජි මනුාා රාිපක් ගෂ මි,  56, උඩගම උුර,මැණික් ගි් න 0723-649-495  

674 
මහර්ැ් නනැග
ා රනිර 

ා ක් ග   සී යු කු.කුාසූන්, 
ම,ා  

230,පකා කගු් නැපාන, 
ා පුකා ගුකා 

0775-515-761  

675 
මහර්ැ් නබ 
ිර 

ඩි  ම් ටි ා ක් ග  ම් දිස්ානා,ක 
මි,  

95/3,ා ක් ගකා 
පාර,මැණික් ගි් න 

0779-038-138  

676 ඉහළා ගෝනාගම ආ්ය ජි ක.ණාරත්න ම,ා  
54/1,ඉහළා ගෝනාගම,මක් ගකානි
ගම 

0727-658-791  

677 හුරීකඩුඒබ ිර 
මබ්  ම් පී කුමාරසිාංහ බාංඩා 
ම,ා  

රෑකිපාා,ගකමළුඒ,මැණික් ගින 0718-397-840  

680 
හුරීකඩුඒනැා ග
නිර 

    මයි මා බ්සූන්, ම,ා  63,ා කඒැකාගම, සින්මකඒත්් 722-216-112  

681 නිුා ක්ැ් න ළි ළි ා ක් ග  ගමා ව ම,ා 25 කු.දුඒත්්, ා ගලිහ, 071-3168889  

682 ා දුඩම්ා ගුකා     මයි මා බ්සූන්, ම,ා  63,ා කඒැකාගම, සින්මකඒත්් 722-216-112  

683 ගකමඩුඒ මයි ළි ා නත් මකුමාර ම,ා  
182/1,පකා කගු් නැපාන,  
ා පුකා ගුකා 

0725-703-277  

684 නත්්රම්ා පු් මයි ළි  ා නත් ම කුමාර ම,ා 
182/1, පකා ාගු් නෑපාන, 
ා පුකා ගුකා 

072-5703277  

685 මරාංගාඋුර 
ඩි ඩබ් ජි   පී මමුණුර්ර 
ා මනස්,  

12/2,ස්දු.ා වඒත්්,කුණ්ඩස්ාා
ා ර  

0717-015-437  

686 මරාංගාදකුණ 
ඩබ් ජි ළි  ස්ථ ා ක් ග මා බ්රත්න 
මි,  

01, ා බෝගහළිටි,,ා ක් ගකා 0718-191-459  

687 මහඒත්්දකුණ මේ   ළි ා ්් නා කෝ්  ම,ා  195 ,බාා ගුකා,ා ක් ගකා 0716-106-005  

688 මහඒත්්බ ිර ටි   ළි ා ්් නා කෝ්  ම,ා  135 , බාා ගුකා,ා ක් ගකා 0716-106-005  

689 මහඒත්්උුර 
ඩබ් ඩබ්  ම්  ස්ථ හි ීමරසිාංහ 
ම,ා  

4,කරදා ගුකා,කුණ්ඩස්ාා ක 0717-959-725  

690 
මහඒත්්නැා ග
නිර 

ඩබ් ඩබ්  ම්  ස්ථ බී ීමරසිාංහ 
ම,ා  

4,කරදා ගුකා,කුණ්ඩස්ාා ක 0717-959-725  

691 
කුණ්ඩස්ාා කඋු
ර 

ආ්ය  ම්   ා ක් ග රත්නා,ක මි, 
110/02,ා කෝ් ගහමුා, 
මැණික් ගි් න 

0718-075-535  

692 
කුණ්ඩස්ාා කදකු
ණ 

     මයි  මා බ්සුන්, ම,ා 
63 ා කඒැකාගම, 
සින්මකඒත්්, ගු් නෑපාන 

072-2216112  

693 ස්ි,ශ්රීගම 
ඩබ්  ම් ධ්්යමරත්න බාංඩා 
ම,ා  

20/3,ා ගදරඒත්්,නාරම්පනාඒ 0716-403-330  
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694 
මළුත්පකා කකැ
ා ක 

  ආ්ය  ම් නසී්ය ම,ා  
27,උඩ්ාස්් න 
මඩිා ව,උඩ්ාස්් න 

0779-664-995  

695 මඹා කුා මේ   ආ්ය  ම් නසී්ය ම,ා  
27,උඩ්ාස්් න 
මඩිා ව,උඩ්ාස්් න 

0779-664-995  

696 රිඒැකාඋුර  ස්ථ ස් ජි ා ක් ග හි මහඒා ම,ා  
51/1,ා කෝනගහමුා,මැණික් ගි
් න 

0716-104-876  

697 රිඒැකාදකුණ  ස්ථ  ම් ජි ා ක් ග හි මහඒා ම,ා  
51/1,ා කෝනගහමුා,මැණික් ගි
් න 

0716-104-876  

698 
බාා ගුකානැග
ා රනිර 

ා ේ  ම් ජි ඩබ් ඩබ් ගාිටි,ාඒ 
ම,ා  

40,ආයු්යා ේද ා රෝහා 
පාර,පකා කකැා ක 

0779-476-652  

699 
බාා ගුකාබ ි
ර 

ා ේ  ම් ජි ඩබ් ඩබ් ගාිටි,ාඒ 
ම,ා  

40,ආයු්යා ේද ා රෝහා 
පාර,පකා කකැා ක 

0779-476-652  

700 ා ක් ගකා ප්රි,් ් ගමා ව ම,ා  25,කු.දුඒත්්,ා ගලිහ, 0713-168-889  

701 ඉහළා ඒා 
ඩබ් ඩබ්  ම් ා ක් ග  ස්ථ ස්ි,රත්
න ම,ා  

79,ස්ි, ඒාස්ා,මැණීක් ගි් න 0716-460-641  

702 මස්ථස්ාළිටි, 
ඩබ් ඩබ්  ම් ා ක් ග  ස්ථ ස්ි,රත්
න ම,ා  

79,ස්ි, ඒාස්ා,මැණීක් ගි් න 0716-460-641  

703 දි,බුබුා 
ඩබ්  ම් ධ්්යමරත්න බාංඩා 
ම,ා  

20/3,ා ගදරඒත්්,නාරම්පනාඒ 0716-403-330  

704 හුරීකඩුඒමඩිා ව ා ක් ග ීම ශ්රීපාලි ස්ා ේරත්න මි,  
26,ඩ්රීම්ීමේ, 
මකපාන,ා ක් ගකා 

0723-578-268  

705 මැණික් ගි් න 
ා ක් ග ජි නිශය සා් ් ස්මරනා,ක 
ම,ා  

29,උඩගම,මැණික් ගි් න 0726-139-545  

706 දම්බරාඒ 
ඩි  ම්  ්   ස්ථ ා ක් ග දිස්ානා,
ක මි,  

10, මයුර,ළිාඒා,මහනුඒර 0723-601-880  

707 හ්මුණ 
ඩි  ම් ම්   ස්ථ ා ක් ග දිස්ානා,
ක මි,  

10, මයුර,ළිාඒා,මහනුඒර 0723-601-880  

708 ා දකගස්ථා් ද ජි ා ක් ග ප්රි,ාංකා මි,  
134/1,උඩගු් නැපාන,ගු් නෑප
රාන 

0717-658-875  

709 
ලුණුකැටි,ාමඩි
ත්් 

ආ්ය  ම් සි ා ේ ා ඒඩික් ගකාර 
මි,  

16 , ිා මක 
නිඒාස්,මැනික් ගි් න 

0724-658-307  

710 දැලිඒා්ැ් න 
ආ්ය  ම් සි ා ේ ා ඒඩික් ගකාර 
මි,  

16 , ිා මක 
නිඒාස්,මැනික් ගි් න 

0724-658-307  

711 හීළිටි, 
 ම් ජි  ක ආ්ය ගුණ මාක 
ම,ා  

15 ,10 කනුඒ,ා ක් ගකා 0723-488-215  

712 මකපාන 
 ම් ජි  ක ආ්ය ගුණ මාන 
ම,ා  

15 ,10 කනුඒ,ා ක් ගකා 0723-488-215  

713 ගකමමුණ ඒයි ජි  ්  රාිපක් ගෂ ම,ා  
25,හීළිටි, මැදා කු ස්, 
මැණික් ගි් න 

716-521-843  

714 
මහස්ථා පුකුණඋ
ුර 

ආ්ය ජි මයි ස්මරා ස් කර මි,  
8බී,පාංස්ා පාර, මකපාන, 
ා ක් ගකා 

0728-136-751  

715 
මහස්ථා පුකුණද
කුණ 

ඒයි ජි  ්  රාිපක් ගෂ ම,ා  
25, ිළිටි, 
මැදා කු ස්,මැණික් ගි් න 

0716-521-843  

716 කුඹුක් ගකදුරඋුර 
ආ්ය  ම් පී ආ්ය  ගුණ මාක 
ම,ා 

305. මහරා ඒා, උඩිස්ථපත්ුඒ 072-8160099  

717 කඹුක් ගකදුරදකුණ මාානී දන් සූන්, මි,  131/1, උඩා ඒා, ා ්කා දණි, 071-2280545  

718 ා ගෝනඒාඋුර 
ආ්ය  ම් ළි ආ්ය ගුණ මාක 
ම,ා  

305,මහරා ඒා,උඩිස්ථපත්ුඒ 0728-160-099  

719 ා ගෝනඒාදකුණ 
ආ්ය  ම් ළි ආ්ය ගුණ මාක 
ම,ා  

305,මහරා ඒා,උඩිස්ථපත්ුඒ 0728-160-099  
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720 මළුා ේගම මාානී දන් සූන්, මි,  131/3, උඩා ඒා,ා ්කා දණි, 0712-280-545  

721 ඒෑප්න  ම් ඩබ් නිමක මස්ථස් බාංඩාර  4 කනුඒ, නාරම්පනාඒ 0726-163-333  

722 කු.මා ේමුදුන ආ්ය ජි ක.ණාරත්න ම,ා  
54/1,ඉහළා ගෝනාගම,මක් ගකානි
ගම 

0727-658-791  

723 
නාරම්පනාඒනැ
ා ගනිර 

ආ්ය  ම්  ස්ථ කුමාර ම,ා  41,උ,් ඒත්්,මැණික් ගි් න 0715-675-857  

724 ක් ා ශකුඹුර 
ඩි  ම් ආ්ය ළි  ්  බඹරගම 
ම,ා  

11/2,මමුණුගම,ගු් නෑපාන 0778-285-901  

725 
නාරම්පනාඒබ 
ිර 

ආ්ය  ම්  ස්ථ කුමාර ම,ා  41,උ,් ඒත්්,මැණික් ගි් න 0715-675-857  

679 හුරීකඩුඒදකුණ 
ඩබ්  ම් ළි කුමාරසිාංහ බාංඩා 
ම,ා  

රෑකිපාා,ගකමළුඒ,මැණික් ගි් 
න 

0718-397-840  

678 හුරීකඩුඒඋුර 
 ච්  ම් ජි හි හි නඒරත්න 
ම,ා  

545,මළුත්ඒත්්,රිඒැකා 0778-056-523  

ෙැද දුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

 ා.ළධ. වස්ෙ ා.ළධ. යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 
දේපෞශගලික 

දුරකායය 

විදුත් 

 ැපෑල 

740 ා ගෝනඒා   ජී යූ ගාමිණීඥානරත්න 74, ගාබඩඒත්්, රාංගා 072 - 6069691  

741 ා කු ගග   ජී යූ ගාමිණීඥානරත්න 74, ගාබඩඒත්්, රාංගා 072 - 6069691  

742 
ුනිස්ථගා 
නාා ගුකා 
ඇකලි,ශද 

ආ්ය පී  සුනික මුණසිාංහ ම,ා 01,ගාබඩඒත්්, රාංගා 072 - 5770876  

743 ගාබඩඒත්් ආ්ය පී  සුනික මුණසිාංහ ම,ා 01,ගාබඩඒත්්, රාංගා 072 - 5770876  

744 නාා ගුකා 
බී  ස්ථ  මි් ද ක.ණාරත්න 
ම,ා 

බුාත්ඒත්්, ා ේරළිටි, 072 - 1634730  

745 ඇකලි,ශද 
ආ්ය  ම්   ස්ථ   ම්  බී  
රත්නා,ක ම,ා 

1/244, කැර්ම්පාන, 
රඹුක් ගඒැකා, ා ්කා දණි, 

072 - 3274737  

746 ගකා කුටුඒ 
ආ්ය  ම්   ස්ථ   ම්  බී  
රත්නා,ක ම,ා 

1/244, කැර්ම්පාන, 
රඹුක් ගඒැකා, ා ්කා දණි, 

072 - 3274737  

747 ා ේරළිටි, 
ඩී ඩබ්   ම්  ා ක් ග  ඩබ්  ඒයි  බී  
ා ේරළිටි, ම,ා 

19, ඉහාගම, ා ේර්ැ් න, 
ා ේරළිටි,  

071 - 6492449  

748 ා ේර්ැ් න 
ඩබ්  ම්   ස්ථ  ා ක් ග  ස්කඒර 
ා ම, 

182/1, ස්මරා ස්ඒන, උඩා ඒා, 
ා ්කා දණි,  

072 - 9195479  

749 බුාත්ඒත්්  ච්  ම්  ා ස්ෝමා ස් කර ම,ා කරේගහමඩ, ා ේරළිටි,  072 - 5990115  

750 දු් ි් න ආ්ය ඩී  ා ස්නරත් මි, 
193/1, ඕා ,කා ඩ්, 
ා පුශදකා ගුඩ  

072 - 6359759  

751 මාා නඵඒ ටී ජී  ා පෝ මඒ්යධ්න ම,ා ඇකලි,ශද, ා ේරළිටි,  072 - 4031774  

752 ගිඩ්ඩඒ ඒරදිා ඒා 
පී  ච්   ම්  ඩී  ජී ා ක් ග  ා හ රත් 
ම,ා 

207,මැදගම්මැශද,කරකලි,ශද,
ා ්කා දණි, 

077 - 9797332  

753 රාංදිා ඒා      ඩී  ා ස් නානා,ක මි, 95, ජී, ඒරදිා ඒා, ර්ටුහර්ඒ 077 - 1655724  
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754 ඒැලිකැටි, 
 ච්  ම්  ගුණ මාක බණ්ඩා 
මි, 

152/ඩී, ා ේරළිටි, පාර, 1 
කණුඒ, මඩා පුා 

072 - 6057708  

755 ර්ටුහර්ඒ 
ආ්ය යු  ධ්නරත්න රාිපක් ගෂ 
ම,ා 

136,  දු් ි් න, ා ේරළිටි, 072 - 5929430  

756 ගිඩ්ඩඒ 
 ක පී  ජී  සී  කමක 
 කනා,ක ම,ා 

181/2, ගබ්ා බා, උඩිස්ථපත්ුඒ 072 - 3633196  

757 මම්බාගා 
 ක පී  ජී  සී  කමක 
 කනා,ක ම,ා 

181/2, ගබ්ා බා, උඩිස්ථපත්ුඒ 072 - 3633196  

758 ඒ පාන 
 ච්  ම්   ච්  ජී  ක.ණාරත්න 
ා හ රත් ම,ා 

මැදගම්මැශද, 
කරකලි,ශද,ා ්කා දණි, 

071 - 8385918  

759 නුා වප්න ඒයි  ම්  ජී  ි,ඒ්යධ්න බණ්ඩා 
226/2, නුඒර පාර - 
ා ්කා දණි, 

077 - 7103088  

760 ගගසින්ගම ඒයි  ම්  ජී  ි,ඒ්යධ්න බණ්ඩා 
226/2, නුඒර පාර - 
ා ්කා දණි, 

077 - 7103088  

761 මඩා පුළ    ච්  මබ්දුක ඒාිඩ් ම,ා 553, බාා ගුකා, ා ක් ගකා 077 - 5355777  

762 කරකලි,ශද  ම් රාංජීත් ධ්්යමරත්න ම,ා 
225, කරකලි,ශද, 
ා ්කා දණි,  

077 - 7626227  

763 ක් ා ශගම 
 ච්  ම්     ජී  ශ්රී ාාක 
බණ්ඩාර ම,ා 

211, ඒ පාන, ර්ටුහර්ඒ  072 - 9339003  

764 ස්කමමුණ  ස්ථ  ම්  ස්ා ේා කෝ්  ම,ා 
උඩා ගදර, 
උඩා ඒා,ා ්කා දණි, 

077 - 9203131  

765 රාංා දණි, 
ඒයි  ම්  ටී  බී  ,ාපාරත්න 
ම,ා 

130, පහාමාාංා ගුඩ, 
මැදමහනුඒර  

077 - 6526286  

766 උඩා ඒා ඩබ් ඩී  ස්ා ේඒ්යධ්න මි, ස්දසින්දුනුස්ා, මැදමහනුඒර  071 - 8168457  

767 ඒැකා කා ්ු   ස්ථ  ම්  ස්ා ේා කෝ්  ම,ා 
උඩා ගදර, 
උඩා ඒා,ා ්කා දණි, 

077 - 9203131  

768 රඹුක් ගඒැකා ඩබ් ඩී  ස්ා ේඒ්යධ්න මි, 
356/1,ස්කමමුණ, 
කරකලි,ශද,ා ්කා දණි, 

071 - 8168457  

769 
රඹුක් ගඒැකානැ ග
ා රනිර 

 ච්  ම්  මකලිකා ා හ රත් මි, 
112/4, සි,ඹාාගස්ථ්ැ් න, 
රඹුක් ගඒැකා 

072 - 5942020  

770 මීය ගහමඩිත්්  ච්  ම්  මකලිකා ා හ රත් මි, 
112/4, සි,ඹාාගස්ථ්ැ් න, 
රඹුක් ගඒැකා 

072 - 5942020  

771 ඒෑගා බී  ම්  ා ක් ග  මා බ්රත්න ම,ා 
මලුත්කා ඩ්ගා කකැා ක, 
මැදමහනුඒර 

072 - 9003309  

772 රාංමුකා 
 ක යු  පී  නිමක රාිපක් ගෂ 
ම,ා 

186, ගබ්ා බා, උඩිස්ථපත්ුඒ  072 - 8531582  

773 උඩිස්ථපත්ුඒ  ච්  ම්  ීමරා කෝ්  ම,ා 
1/43, ක් ා ශකුඹුර, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

072 - 9210457  

774 සින්දිගන  ච් ජී   ක  රණඒාංශය ස මි, 384/1, සින්දිගන, උඩිස්ථපත්ුඒ  072 - 9541556  

775 පකා ාබාා ව 
පී ඩබ්  ජී  සී  ා ක් ග   මාකසින් 
මි, 

416/1, සින්දිගන, උඩිස්ථපත්ුඒ  072 - 2902815  

776 ගබ්ා බා 
ඩබ්  ම්  ආ්ය  ජී  පී  ා ක් ග  
ීමරසිාංහ මි, 

102, රාංා දණි,, උඩා ඒා, 
ා ්කා දණි,  

077 - 8411049  

777 ඇඹාගම  ම් පී  ආ්ය  ි,සුන්, ා්ා මි, 
2/58, ා දම් හ් දි,, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

071 - 5449432  

778 මමුළිටි, 
ඩබ්  ම්  ආ්ය  ජී  පී  ා ක් ග  
ීමරසිාංහ මි, 

102, රාංා දණි,, උඩා ඒා, 
ා ්කා දණි, 

077 - 8411049  
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779 උඩබාා ව ීම පී     ීම්ය මරත්න ම,ා 110, නිකගා, උඩිස්ථපත්ුඒ  072 - 7807966  

780 ඒරදිා ඒා පී ඩී  ා ක් ග  ලි,නාරච්චි මි, 
179, කණිටු ස්දුහා මස්ා, 
කරකලි,ශද  

072 - 5916484  

781 ා බෝබැහිා ජී ා ක් ග  ජී  ගුණ මාක ම,ා 
215/1, ගු.ා දණි,ඒත්්, 
ගබ්ා බා, උඩිස්ථපත්ුඒ  

072 - 5718719  

782 මකුකා දණි, සී ස්ක්රමාරච්චි ම,ා 
183/1, ඇකා කකඩුකාඒත්්, 
මකුකා දණි, 

072 - 4533994  

783 ා ගුඩමු් න  ච් ජී  රම්බණ්ඩා ම,ා 1/416, සින්දිගන, උඩිස්ථපත්ුඒ 072 - 6437193  

784 මාා දණි,ාඒක ටී මුා කෝරා මි, 19, ඒෑගා, මැදමහනුඒර 072 - 7283355  

785 මහරා ඒා ඊ පී  නිමක ි,සුන්, ම,ා 
7/2, ා බුරලුා ඒා, 
කු.ා කුා හුගම, උඩිස්ථපත්ුඒ  

072 - 3347769  

786 නිකගා 
මයි ජී  ඩී  සුරාංගනී ි,රත්න 
මි, 

144, ගබ්ා බා, උඩිස්ථපත්ුඒ 072 - 8811163  

787 ා පුශදකා ගුඩ ආ්ය  ම්  පී  ි,ඒ්යධ්න ම,ා සී/1, කටුකිුා, උඩිස්ථපත්ුඒ 072 - 2162284  

788 ා ඒළතරාඩ  ච් ජී  රම්බණ්ඩා ම,ා 1/416, සින්දිගන, උඩිස්ථපත්ුඒ 072 - 6437193  

789 කටුා ගුඩ 
ඩී ජී   ම්   ක  ර් ා දණි, 
ම,ා 

144, ගබ්ා බා, උඩිස්ථපත්ුඒ 072 - 8376513  

790 
රාංගා 
මඵත්ඒත්් 

 ම්   ාක් ගෂි් ධ්්යමසින් ම,ා 42, නාා ගුකා, රාංගා 072 - 4026202  

791 රාංගා ඩී ාක් ගෂම්  ම,ා 
63/2, පනස්ා පාර, 
කරකලි,ශද, 

077 - 6661374  

792 ඩක් ගඒාන්, 
ඩබ් ඩබ්   ම්   ම්  ඩබ්   ම්  
 ස්ථ  රඹුක් ගඒැකා ම,ා 

297/5, පහා ගම්මැශද, 
ා ්කා දණි,  

071 - 8495840  

793 ්ාංගටරර්ඒ 
ටී  ම්  ටී  ජී  ඩී  ා ක් ග  
ා ්් නා කෝ්  ම,ා 

356/1, සුමාංගා මාඒ්, 
මස්ථගින්,, මහනුඒර 

072 - 7215525  

794 ප්ය් ා ඩ්ක 
ටී  ම්  ටී  ජී  ඩී  ා ක් ග  
ා ්් නා කෝ්  ම,ා 

356/1, සුමාංගා මාඒ්, 
මස්ථගින්,, මහනුඒර 

072 - 7215525  

795 බ්ය් ස්යිඩ්  ම්   ාක් ගෂි් ධ්්යමසින් ම,ා 
සී1/125, ා බෝබැහිා, 
මකුකා දණි, 

072 - 4026202  

796 හීකඹ, 
ඩී ජී   ම්   ක  රත්ා දණි, 
ම,ා 

144, ගබ්ා බා, උඩිස්ථපත්ුඒ 072 - 8376513  

797 කු.ා කුා හුගම 
ඒයි  ම්  ි,් ් බණ්ඩාර 
ම,ා 

206, මහරා ඒා, උඩිස්ථපත්ුඒ  072 - 4370788  

798 කින්බත්්ාාඒ 
ඒයි  ම්  ි,් ් බණ්ඩාර 
ම,ා 

206, මහරා ඒා, උඩිස්ථපත්ුඒ  072 - 4370788  

799 
දකුණු 
ා දුරලි,ශද 

බී  ම්  ා ක් ග  මා බ්රත්න ම,ා 
මලුත්කා ඩ්ගා කකැා ක, 
මැදමහනුඒර 

072 - 9003309  

800 හක් ගමණ 
ා ක් ග  ස්ථ   ්    ක  දිලිටර 
කුමාර ම,ා 

30  , ඒරදිා ඒා, මකුකා දණි,  072 - 6224371  

801 ා ්යටි,ගම 
ා ක් ග  ස්ථ   ්    ක  දිලිටර 
කුමාර ම,ා 

30  , ඒරදිා ඒා, මකුකා දණි,  072 - 6224371  

802 ක් ා දකුඹුර 
ඩී  ම්   ස්ථ  ා ක් ග  දිස්ානා,ක 
ම,ා 

126, ා ්යටි,ගම, මැදමහනුඒර  072 - 5990080  

803 මැටිා දණි, 
ඩී  ම්   ස්ථ  ා ක් ග  දිස්ානා,ක 
ම,ා 

126, ා ්යටි,ගම, මැදමහනුඒර  072 - 5990080  

804 හා ම,කා ඒා ඩී    ඩී  ගුණා ස් න ම,ා 271, උඩමුකා, උඩිස්ථපත්ුඒ  
072 - 

77522078 
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805 නමතගා ඩී    ඩී  ගුණා ස් න ම,ා 271, උඩමුකා, උඩිස්ථපත්ුඒ  
072 - 

77522078 
 

806 මාාංා ගුඩ  ච්  ම්   මාකරත්න ම,ා රඹූක් ගා පු්, මැදමහනුඒර  081-3821068  

807 රඹුක් ගා පු්  ච්  ම්   මාකරත්න ම,ා රඹූක් ගා පු්, මැදමහනුඒර  081-3821068  

808 රිගා 
 ච්  ම්  නඒරත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

58, ඒුලි,ශද, මැදමහනුඒර  072 - 4025510  

809 ා බෝමුා ්ය  ච්  ම්  ටී  බී  ා හ රත් ම,ා 
150/2, ා මුරගහමුා, 
මැදමහනුඒර  

075 - 2106549  

810 මැදමහනුඒර  ච්  ම්  ටී  බී  ා හ රත් ම,ා 
150/2, ා මුරගහමුා, 
මැදමහනුඒර  

075 - 2106549  

811 උඩ්ැ් න 
 ච්  ම්  ා් ්ර මාක බණ්ඩා 
ම,ා 

 මාකා ස්ඒන, හලි,ශද, 
මැදමහනුඒර  

072 - 3347622  

812 ා මුරගහමුා 
 ච්  ම්  ා් ්ර මාක බණ්ඩා 
ම,ා 

 මාකා ස්ඒන, හලි,ශද, 
මැදමහනුඒර  

072 - 3347622  

813 ඒුලි,ශද    ම්  බී  මා බ්ා කෝ්  ම,ා මම්බාා ක, මැදමහනුඒර 072 - 3292823  

814 මහා දුරලි,ශද මනුරබණ්ඩාර ීමරසුන්, ම,ා 215, මැටිා දණි,, මැදමහනුඒර  077 - 5763237  

815 මම්බාා ක ා ක් ග ා ක් ග  ි,ස්ක්රම මි, 
1/40, සි,ඹාාගස්ථ්ැ් න, 
ා ්කා දණි,  

077 - 4290020  

816 මීය න්,ා ගුකා 
 ච්  ම්  නඒරත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

58, ඒුලි,ශද, මැදමහනුඒර  072 - 4025510  

817 ර්ඒක් ගගහදිා ඒා 
 ච්  ම්  මයි  ජී   ස්ථ කුමාන් 
මි, 

2/9, ්ැ් නඒත්්, හලි,ශද, 
මැදමහනුඒර  

072 - 4934948  

818 බඹරගහා දණි, 
ා ක් ග  ම්  මයි  ා ස් නාරත්න 
මැණිා ක් ග මි, 

126/4, ස්ාලි, නිඒස්, 
මීය ගහමඩිත්්, මැදමහනුඒර  

072 - 4141117  

819 ස්තසින් දුනුස්ා ඊ  ම්  ගුණරත්න බණ්ඩා ම,ා 
152 ඩී, ා ේරළිටි, පාර, 1 
කණුඒ මඩා පුඩ, ා ්කා දණි,  

071 - 2150162  

820 ්ැ් නා් ද මනුරබණ්ඩාර ීමරසුන්, ම,ා 215, මැටිා දණි,, මැදමහනුඒර  077 - 5763237  

821 මීය ගහා් ද 
   ම්   ස්ථ  නලි් ද බණ්ඩා 
ම,ා 

ා කුහිකාප්න, ඒ පාන, 
ර්ටුහර්ඒ  

072 - 2959727  

822 ා ඒාපහා ආ්ය යු  පශමකුමාර ම,ා 
184/ඩී, ා දණී,ගම, ස්දසින් 
දුනුස්ා, මැදමහනුඒර  

077 - 5593522  

823 මැදගම්මැශද ආ්ය යු  පශමකුමාර ම,ා 
184/ඩී, ා දණී,ගම, ස්දසින් 
දුනුස්ා, මැදමහනුඒර  

077 - 5593522  

824 උඩගම්මැශද 
   ම්   ස්ථ  නලි් ද බණ්ඩා 
ම,ා 

ා කුහිකාප්න, ඒ පාන, 
ර්ටුහර්ඒ  

072 - 2959727  

826 නිුා කමඩ ජී පී  ාක් ගසින් ගුණා ස් කර ම,ා ාක් ගසින්, උඩුදෑකඩ, රිඒැකා  081 - 2376017  

827 මාා බ්න්,්ැ් න ඩබ් ජී  ගාමිණි උපාලි ම,ා 
38, නාගස්ථ්ැ් න පාර, 
මහනුඒර  

072 - 7654565  

828 ා ස්නරත්ා ඒා 
ඊ  ම්   ම්  ජී   ්    ්   ා ක් ග  
 කනා,ක මි, 

ාක් ගසින්, උඩුදෑකඩ, රිඒැකා  081 - 2376017  

829 ඒැා ේගම 
බී ඩබ්  බී  බී  ඩී  බුාත්ඒත්් 
ම,ා 

ස්මගිමාඒ්, මාා නලුඒ, 
ර්ටුහර්ඒ  

077 - 9313295  

830 ඇකා කා පුා 
බී ඩබ්  බී  බී  ඩී  බුාත්ඒත්් 
ම,ා 

ස්මගිමාඒ්, මාා නලුඒ, 
ර්ටුහර්ඒ  

077 - 9313295  

831 ගකමම්බාම  ක පී  ජී   ක  ා ප්ර මුාංග මි, 
47 බී, ා ඒාා හකා ්ර, 
,ටිරාඒන, ඒත්ා ත්ගම  

077 - 8180954  
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832 ිේරාර්ර 
ආ්ය ඩබ්  ආ්ය   ස්ථ     
දඒදයාාංකාර මි, 

ා දගකා දු.ඒනිඒස්, 
ගගසින්ගම, ා ්කා දණි,  

075 - 9087674  

833 මඹගහා් ද 
ඩබ් ඩබ්  පී  ා ේ  ස්ක්රමනා,ක 
ම,ා 

99, කුඩුගා පාර, ඒත්ා ත්ගම  072 - 4624894  

ටුළධදේප්ති ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

 වස්දේම් යෙ ාෙ ළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 
දේපෞශගලික 

දුරකායය 

විදුත් 

 ැපෑල 

898 
ගාමු

දුන 
ඩි  ම් ීමරරත්න ම,ා 

 ච් ටී 45, ා රෝහා පාර, 
හස්ාක  

072-8235525  

899 
උඩගා 
ා දා බුක් ගක 

ආ්ය ා ක් ග කහඒත්් ම,ා ශ්රීමත්නිඒස් ,ා කුා ාුාංා ගුඩ 0719649797  

900 දුාංා ගුකා ඩි  ම් ීමරරත්න ම,ා 
 ච් ටී 45, ා රෝහා පාර, 
හස්ාක  

0721765944  

901 
පකා කගා 
ා දා බුක් ගක 

ආ්ය ා ක් ග කහඒත්් ම,ා ශ්රීමත්නිඒස් ,ා කුා ාුාංා ගුඩ 0719649797  

902 දඹගහා ඒා ආ්ය  ම් ා ේ හි රත්නා,කම,ා 
මරලි,නිඒස්, පකා කඒත්්, 
හස්ාක 

0552257781  

903 ිඹුටුඒ ඒයි  ම් රූපසිාංහ ා ම, 
මාංක 90, ා කුටිකාා පුාා් ද, 
හස්ාක  

071-4643207  

904 
ා ්ුටිකා 
ගස්ථඇකා 

ා ේ ජි ශ්රි,ානිමාමේ මි, 32 ඇාගම, ා කුා ාුාංා ගුඩ  071-8071878  

905 දැහැමිගම ා ේ   පී ඩී ි,සිාංහ ා ම, 2/23, ීමණපැාැස්ථස්, හස්ාක  071-1454258  

906 පලුා ගුකා 
ඊ  ම් ආ්ය ජී ඩී ඩී මැනිා ක් ග 
මි, 

ා නු 529, මහ,ා,, උකප්ගම  077-6943335  

907 ා ේඒා ්ය  ස්ථ  ම් ර්ාංචිබාංඩා ම,ා 562, 18 ඇා, උකප්ගම 0718133401  

908 කිදිා ගුඩ උුර ා ක් ග ජී  ම් ප්රි,ාංගනී මි, 
මාංක 255/1, ීමණපැාැස්ථස්, 
හස්ාක  

071-2253061  

909 කිදිා ගුඩ දකුණ  ච්  ම් ස්රත් කුමාරසිාංහ ම,ා 89, මඩුගහාත්ද,උකප්ගම 0729303192  

910 උඩා ඒා ඒයි  ම් ා ක් ග හි ,ාපා ම,ා ා ේඒා ්ය, ා කුා ාුාංා ගුඩ 0718071882  

911 උඩත්්ඒ උුර ජී  ක ඩී නුඒ්  කුමාර ම,ා 
මාංක 83, ා ඒදමැදුර පාර, මහ 
මස්ථඒැශදුම, හස්ාක  

078-6840655  

912 උඩත්්ඒ ජී ඩබ් ඊ බී රඹුක් ගඒැකා ම,ා ඇ ඹා ගුකා, හස්ාක  071-2250615  

913 මඹා ගුකා ඩී  ම්  ්  දිස්ානා,ක මි, 
ා නු  1288, ළිඹුරාගා, 
ා කුා ළුාංා ගුඩ  

072-5458243  

914 උකප්ගම බී ජී  ාම්ළිකා මි, 48/5, පකා කඒත්්, හස්ාක 0779942393  

915 දා ේළිටි, ඩබ්  ම් සී  ම් ඒලිසු් දර මි, මාංක 555, මහ,ා,, උකප්ගම  077-5243070  

916 මහා,ා, උුර බී ජී ාම්ළිකා මි, 48/බී, පකා කඒත්්, හස්ාක  077-8698788  

917 මහා,ා, දකුණ ඩී ඩබ් රත්නසින් ම,ා පරණපාර, උඩුදහ, හස්ාක  729034789  

918 ඒැකගහඒාඩි, 
ආ්ය  ම් පී ජී  ්  සී රාිපක් ගෂ 
ා ම, 

01 ඇා, හස්ාක  071-3799336  

919 ා ්ෝරළිටි,  ච් ජි හන්ස්ථා් ්ර ම,ා ්ැපකකා්ය,ාා පාර, හස්ාක 0552257036  
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920 ීමණපැාැස්ථස් හි  ම්  ස්ථ බස්ථනා,ක ම,ා 
මාංක 02, මහ ඇස්ථස්ැශදුම, 
හස්ාක 

0725276778  

921 08 ඇා 
 ්   ච් ජී  ස්ථ  ස්ථ ද,ාරත්න 
ා ම, 

මාංක 360/1, කාණි,ාගා, 
බරඒ්යධ්න හ,  

077-4609319  

922 මහගාි් න ඩබ් ජී ීම ා ක් ගරාිපක් ගෂ ා ම, 57/1, 04 ඇා, හස්ාක  071-9954210  

923 ඒැකගාා  ස්ථ    ම් ටී ටී ි,රත්න ා ම, 02 ඇා, හස්ාක  071-9954210  

924 හස්ාක ා ේ  ච් ා ක් ග යූ ි,ාත් ා ම, ි,ාත්පැා ්ඒාන, හස්ාක  078-5985466  

925 මහමස්ථඒැශදුම බී ජී මයි යූ කුමාන් මි, 
මාංක 48/3- , පකා කඒත්්, 
හස්ාක  

072-9621042  

926 රත්නැකා ආ්ය ජී ආ්ය යූ ගුණ මාක ා ම, 
සිසිාස්-45 ඇා, ා ේරගම, 
ා ේරගාංා ්ු   

078-6031213  

927 ගු.ළුා පු් 
ඩබ්  ම් නාානී ගුණා ස් කර 
මි, 

මාංක 5/3, පාස්ක මාඒ්, 
හස්ාක 

718071874  

928 හස්ාක නගර, ඊ  ම්  ස්ථ  කනා,ක 98, උඩුදහ හාංදි,, හස්ාක 779219174  

929 ඒරාා ගුකා  ච් ඩී ඩබ් නිලුක් ගෂි ා ම, 127/1, නුඒර පාර, හස්ාක  075-6107260  

930 පකා කඒත්් 
ඊ ආ්ය  ්  ා ්යණුකා කුමාන් 
මි, 

2C,45ඇා,නුඒරපාරා ේරගාං්
ා රු  

0758441734  

931 ා ේරගම ඩබ්   නීාමනි ස්ා ේීමර මි, 
මාංක 221/4, 39 ඇා, 
ා ේරගාංා ්ු   

077-9625630  

932 බුාත්ඒැකකදුර 
 ම් ජී ා ක් ග  ස්ථ බී ධ්්යමරත්න 
ම,ා 

මාංක 277, ීමණපැාැස්ථස්, 
හස්ාක  

077-2781675  

933 ා ේරගාංා ්ු  
 ස්ථ ඩබ් ජී  ම් ජීආන් ද 
බාංඩාර ම,ා 

මාංක 10, උප්ැපැක කා්ය,ාා, 
මස්ා, මලුත්්රම  

071-9954656  

934 ා මුර,ා, ඩබ්  ම් ක.ණාරත්න ම,ා 37/3, ා ේරගාංා ්ු , මිනිා ටර  076-7684006  

935 
ලුණුමඩාාකැටි
, 

ඩබ් ඩබ් මයි ා ක් ග ස්ා ේරත්න 
ම,ා 

මාංක 425, රාංා දනිගා පාර, 
ා ේරගාංා ්ු   

071-8072091  

936 දි,බුබුා ඩබ්  ම් ක.ණාරත්න ම,ා 37/3, ා ේරගාංා ්ු , මිනිා ටර  
076-7684006 
077-6684006 

 

937 හදගනාඒ 
 ච්  ම්  ස්ථ මයි ගුණරත්න 
ම,ා 

45/16, රාංා දනිගා පාර, 
හදගනාඒ  

077-3911716  

938 බටුමුකා 
ආ්ය  ම් ඩබ් ජී ා ක් ග  ්  ා ක් ග 
ගුණ මාක ා ම, 

ා රෝහාමාඒ්, ා මුර,ා,, 
මිනිා ටර  

071-2157771  

939 උඩ,ාගා ා ක් ග ශය සයාමසි මනු.ශධිකා මි, 30/3, ා මුර,ා,, මිනිා ටර  077-6443702  

940 මස්ා මුදගම්,ා, ජී ජී  ක  ්  කුමාන් ා ම, 
මාංක 645/1, දුාංකාඒත්්, 
රාංා දනිගා පාර, හදගනාඒ  

077-4744223  

941 මඹගහපැාැස්ථස් 
ඒයි  ම් ඩබ් ජි මලි් ද 
බණ්ඩාර ම,ා 

572 /1, උඩ,ාගා, හදගනාඒ  071-8397530  

942 
මුත්ා ්මේටු්ැ් 
න 

ආ්ය හි ජි  ම් රාිපක් ගෂ මි, 14/3,7 කණුඒ,මඹගහපැාස්ථස් 0555616287  

943 මිණිා ටර 
 ස්ථ  ම් ා ේ ජී  ස්ථ ා ක් ග ස්මරක
ා රෝ්  ා ම, 

මාංක 26/14, රාංා දනිගා පාර, 
හදගනාඒ  

075-6303266  

944 ා කුා ළුාං,ා, 
ඩී  ම් ා ක් ග  ක ගුණඒ්යධ්න 
ා ම, 

මාංක 21/55, රාංා දනිගා පාර, 
හදගනාඒ  

077-7182902  

945 බැිම, 
ඩබ්  ම් ඩබ් ජී ඩබ් ඩී ආන්,ර
ත්න ා ම, 

රාංා දනිගාස්දුලි බාස්ථාාන,, 
ාාං ස් ම ්ැ ා ප  05, ර්  ැා ේ  

077-1832321  
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පන්විල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

 වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 
දේපෞශගලික 

දුරකායය 

 විදුත් 

 ැපෑල 

726 උඩුා ගුඩ ආ්ය  ම්  ස්ථ බී රත්නා,ක 25/1,උඩුා ගුඩ,ඒත්ා ත්ගම 0717219628  

727 ළි ඒා 
  ඩබ් ඩබ්  ම්ස්ා ේරත්න 
බාංඩා 

25/2,උඩුා ගුඩ,ඒත්ා ත්ගම 0710455330  

728 මාංගම්මන ආ්ය  ම්  ස්ථ බී රත්නා,ක 25/1,උඩුා ගුඩ,ඒත්ා ත්ගම 0717219628  

729 ප් ස්ා 
  ඩබ් ඩබ්  ම් ස්ා ේරත්න 
බාංඩා 

25/2,උඩුා ගුඩ,ඒත්ා ත්ගම 0710455330  

730 මරත්්න ගාමිණී මමරදාස් බැශා ශගම,්ඒා් ්ැ් න 0718259884  

731 මඩුකකැා ක  ම් පී  ්  ි,ඒ්යධ්න 
15/1,ා හ ් ළි ගම,ගකළිිකා,
ප් ස්ා 

0717315010  

732 හා්ා ක  ච්  ම් ගාමිණීබාංඩාර 26/1,රණඒනපාර,කටුගස්ථා ්ු  0776983006  

733 මහප්න  ම් පී  ්  ි,ඒ්යධ්න 
15/1,ා හ ් ළි ගම,ගකළිිකා,
ප් ස්ා 

0717315010  

734 ඒ කැා ක  ස්ථ පශමරාජු 
4/12,මාඋස්ථස්ාකඩීමදි,,මඩුකක
රැා ක 

0713632353  

735 කැාෑා බුක් ගක  ස්ථ පශමරාජු 
4/12,මාවුස්ථස්ාකඩීමදි,, 
මඩුකකැා ක 

0713632353  

736 බැශා ශගම බී ජී ි,රත්න 
83/2,බැශා ශගම,්ඒා් ්ැ් 
න 

0729286035  

737 ්ඒා් ්ැ් න  ම් ජී  ස්ථ ි,ඒ්යධ්න 
ා ගෝමර,ිනපද,,්ඒා් ්ැ් 
න 

0714961888  

738 ා ගෝමර,  ම් ජී  ස්ථ ි,ඒ්යධ්න 
ා ගෝමර,ිනපද,, 
්ඒා් ්ැ් න 

0714961888  

739 ා කුස්ථගම බී ජී ි,රත්න 
83/2,බැශා ශගම,්ඒා් ්ැ් 
න 

0729286035  

පස්ථබාදේේ දේකොරළය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

 වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 
දේපෞශගලික 

දුරකායය 

 විදුත් 

 ැපෑල 

1079 ා ඒස්ථමේා හෝක 
ආ්ය  ම්  ස්ථ නිම් ් 
රත්නා,ක 

1/2,ඒ ා ගුඩහී් න,ා දකිද  0718501505   

1080 දහඩ්රි ආ්ය  ම්  ස්ථ රත්නා,ක 1/2,ඒ ා ගුඩහී් න,ා දකිද  0718501505   

1081 කඩි,් ා ාන බී  ම් රත්නා,ක 
191,ඒැා ේගම,ගාා බුඩ, 
නාඒාළිටි,  

0726069833   

1082 ග්රී් වුඩ් බී  ම් රත්නා,ක 
191,ඒැා ේගම,ගාා බුඩ 
,නාඒාළිටි,  

0726069833   

1083 බේඒාගම    ම්  ස්ථ ටී ටී මත්්නා,ක 
15 සී,ගම්ා පුා 
පාර,නාඒාළිටි,  

077984764   

1084 ඉඹුක ළිටි,  ච් බී ගාමිණිා ස් පාා 
184/49  ,උඩකුඹුර,ා පත්මග 
හී් න,ඒරකාඒ  

0710505517   

1085 
නාඒාළිටි,,නැග
ා රනිර 

බී බී  ස්ථ ා ේ ා පු්යරා ා පත්මගහී් න,ඒරකාඒ 0719543906   
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1086 
නාඒාළිටි, 
දකුණ 

  ජී මි් දදාස් සින්ා ස් න 
10.ා ෂම්ා රුක් ග, ා ගෝනාඒා 
ප්න 

0770610970   

1087 
නාඒාළිටි, 
උුර 

ජී ස්ජීඒ 
135.ා දුා ාුස්ථබාා වපාර නාඒා
ළිටි,  

0713798816   

1088 
නාඒාළිටි, 
බ ිර 

ආ්ය ා ක් ග ා හ මසින් 195,ඉඹුකළිටි,,නාඒාළිටි, 0775881409   

1089 උඩ රඹුක් ගළිටි, ා ේ   ා ේ ි,ා කුඩි 
2/සි,ා ගෝනාඒාප්න,නාඒාළිටි
,  

0771364634   

1090 පහළ රඹුක් ගළිටි, බී බී මයි ඩී ා පා ්යරා ා පත්මගහී් න,ඒරකාඒ  0718457116   

1091 බාාංා ්ු  උුර   ජී මයි  ස්ථ ි,සිාංහ 
“කුමන්“,ක්රේදරස්ථාෑ් ඩ්,රඹුක් ගළි
ටි,  

0776699024   

1092 
බාාංා ්ු  
දකුණ 

ා ක් ග ආ්ය සුමන මාක 
210,ඒැකාඒපාර,උඩ 
රඹුක් ගළිටි, 

0774897520   

1093 මළුත්ගම ා ක් ග ආ්ය සුමන මාක 
210,ඒැකාඒපාර,උඩරඹුක් ගළිටි,
  

0774897520   

1094 ා දකිද  ච්  ම් ඩී  ්  ා හ රත් 11,ඒැා ේගම,ා දකිද  0542541248   

1095 ඒැා ේගම පී ඩී ා හමේටිආරච්චි බේඒාගමිනපද,, නා,ාළිටි,  0729480205   

1096 ඒැලිගම්ා පුා ා ක් ග  ම් ර්ාංචිකුමාන්හාමි පත්ුනුළිටි, නාඒාළිටි, 0542223749   

1097 කැ් ා දෝළිටි, ආ්ය ා ක් ග ා හ මසින් 
195,ඉඹුකළිටි,, 
නාඒාළිටි, 

0775881409   

1098 ඉගු.හ, දකුණ  ම් ජී  ම්   ා ගුඩා ව 
5 ඒන පටුමග,ා කුත්මා ක 
පාර,නාඒාළිටි,  

0785532260   

1099 ඉගු.හ, උුර  ම් ජී  ම්   ා ගුඩා ව 
5 ඒන පටුමග,ා කුත්මා ක පාර 
,නාඒාළිටි, 

0785532260   

1100 මාපාක් ද උුර  ම් ජී ආන්,රත්න 176/4,ඉඹුකළිටි,, නාඒාළිටි,  0779540503   

1101 
මාපාක් ද 
දකුණ 

 ච් පාාි,සිාංහ පහාා ගුරකහ,,නාඒාළිටි,  0723484834   

1102 ඒැලිා ගුඩඒත්් ඒාස්ථ ස්ජීඒස්ථ ැ් ලි 
14.පකාා කගම, 
නාඒාළිටි,  

0776123161   

1103 දඩුබැදිරූටරප පී  ්  ප්රනා් දු 15  ,මීය ළිටි, නාඒාළිටි,  0714778414   

1104 පකා කගම ඩී ජී නඒරත්නබණ්ඩාර ක් ගාාස්් ඒත්්,උාපා ්  0718060260   

1105 ඒරකාඒ  ච්  ම් ා ේ බණ්ඩාර 
119,ඉඹුකළිටි,ිනපද,,නාඒා
ළිටි,  

0771040225   

1106 පැනිුඩුඒ පී ඩී  ස්ථ රීම් ්රකුමාර 53.මීය ළිටි,,නාඒාළිටි,  0715532075   

1107 කරහදු් ගා ටී  ච්  ම් සී ප්රි,ද්යශය සනී 43,ා දකිද නාඒාළිටි, 0728482798   

පා දුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

වස්ම් 

අංකය 
වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 

දේපෞශගලික 

දුරකායය 

විදුත් 

 ැපෑල  

594 ඒත්ා ත්ගම ඒයි යු ජී ා ක් ග ි,ා ස් කරම,ා 31, නුඒර්ැ් න  ඒත්ා ත්ගම 071-8216968  

595 ඒත්ා ත්ගම උුර ඒයි යූ ජී ා ක් ග ි,ා ස් කරම,ා 31, නුඒර්ැ් න ඒත්ා ත්ගම 071-8216968  
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596 ගුනැම්හිකා   පී බී බුාත්ඒත්් ම,ා 147, මා්ා ක පාර, ඒත්ා ත්ගම  072-4832890  

597 ඊන්,ගස්ථ්ැ් න ා ේ  ම් සී ා ක් ග ප මරණ ම,ා 
101/ , ඉහළ , ඒර, 
ඒත්ා ත්ගම  

071-4490628  

598 උඩුරාඒණ  ස්ථ ා ක් ග ස්මරා කෝ්  ම,ා 33, නාපාන, ගු් නෑපාන  071-3780392  

599 ර්ඒක් ගගහා දණි,  ම් ඩබ් බ් දුා බණ්ඩාර ම,ා 72, ඉඹුකළිටි,, කරගහඉ් න 071-8123074  

600 ා දුරගමුඒ  ච්  ම් පී  ්  බී ා හ රත් ම,ා 
1/6, දීගා, ා ගදර, උඩුරාඒන, 
ා දුරගමුඒ  

071-4248005  

601 මීය ගම්මන 
ා ක් ග ා ේ  ්  සී ා ක් ග ප මරණ 
ම,ා 

101, ඉහා , ඒර  071-4490628  

602 ඒකා පුළා දණී, 
ා ක් ග ා ේ  ්  සී ා ක් ග ප ම්යණම
,ා 

101/ , ස්ාලි, ා ස්ඒන, ඉහළ 
, ඒර, ඒත්ා ත්ගම  

071-2223926  

603 මීය ගම්මන බ ිර ීම    ස්ථ  ස්ථ ා පා ්යරා 
20  , පමේටි,්ැ් න , ඒාා , 
මැණික් ගි් න  

071-8086186  

604 මීය ගමඒත්්   පී  ස්ථ  ච් ගමා ව මි, 22/ , නාපාන, ගුණ්නෑපාන  077-4744118  

605 කහකා යූ ජී පී මාළා වකුඹුරමි, 
387, රිා ේ නිා නිඒාස්, 
පකා ා්ාස්් න, 
කටුගස්ථා ්ු   

071-4072158  

606 කළුගාඒත්් 
 ච්  ම් පී  ස්ථ හී් ා ක් ද 
ම,ා 

1, නාපාන, මැණික් ගි් න  071-7611350  

607 ගාා ාඒත්්  ස්ථ ආ්ය හු.සිාංහම,ා 42, බානගා ,ක ගස්ථා ්ු   071-4950694  

608 නඒ,ාා්ැ් න  ච්  ම් පී බී හර්ා කුටුඒ ම,ා 
07, ා බෝගස්ථකුඹුර, 
ිම්බුගහළිටි,  

071-6318188  

609 ා පුකා ගුකා ඩබ්  ම් හි දිස්ානා,කම,ා මාංක 10    උඩ්ාස්් න  071-4402499  

610 බානගා ඩබ්  ස්ථ බී දිස්ානා,ක ම,ා 10/ , උඩ්ාස්් න  071-4402499  

611 උඩ්ාස්් න  ම් පී රාංජිනි මි, 
40/7 මීය ගම්මන බ ිර , 
ඒත්ා ත්ගම 

071-3780342  

612 ගාා දණි, ා ක් ග  ම්  ස්ථ ස්ා ේරත්නමි,  
22, ප් ස්ා පාර, 
උඩ්ාස්් න  

071-3780142  

613 
පකා ා්ාස්් 
න 

පී ජී  ස්ථ ්රාංග කුමාර ම,ා 82/ , ා දුරගමුඒ, ඒත්ා ත්ගම  071-6035007  

614 
පකා ා්ාස්් 
න ඉහළ 

ජී ඩබ්  ස්ථ  ච්  ච් ශය සානිකා 
ීමරසිාංහ මි, 

173/1, ා පුකා ගුකා ඒත්්, 
ා පුකා ගුකා  

071-4617114  

615 උඩ්ාස්් න ා ේ  ම් සී   ි,සු් දර ා ම, 26/3, නාපාන, ගුණ්නෑපාන  071-0547527  

616  ා ගුඩගම පී ටී යූ ප්රි,ද්යශය සණම,ා 37/2 කහකා , කටුගස්ථා ්ු  071-5532759  

617 මිකාාංග ා ක් ග ඩී ජී  ස්ථ ි,මිණි මි, 
245, ා මුාා ගුඩ,ාඒත්්, 
කටුගස්ථා ්ු   

072-8741471  

618 ා මා ගුඩගම  ච්  ම් පී බී හර්ා කුටුඒ ම,ා 7, ා බෝගස්ථකුඹුර, ිම්බුගහළිටි, 071-6318188  

619 
ා මුළා ගුඩ,ාඒ
ත්් 

බී  ම් ටී බාංඩාරම,ා 1 ,මුකා කගමමඹ්ැ් න  081-2301015  

620 , ඒර පී ා ස්ෝමකි්ය ම මි, 
75/61, සි  මරලි,ා් ද, 
ඒත්ා ත්ගම 

071-8475906  

621 , ඒර ක් දගම බ් දුාබණ්ඩාර ම,ා 72, ඉඹුකළි ,, කරගහඉ් න  071-8123074  
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622 ඉහා , ඒර   පී බී බුාත්ඒත්් ම,ා 147, මා්ා ක පාර, ඒත්ා ත්ගම  072-4832890  

623 දීගහඒුර ඩී  ම් ා ේ   දිස්ානා,කම,ා 
51, ස්,ා කා ඒා, 
ිම්බුගහළිටි,  

071-3780496 
072-3596638 
081-4904346 

 

624 මහකුඹුර 
පී  ස්ථ  ම් ඩබ්  ස්ථ පනම්ළිටි, 
ා ම, 

35/2, ම් දණ්ඩාා ඒා, 
ිම්බුගහළිටි,  

071-9493671  

625 මළුත්ගම 
ආ්ය  ම් යූ ජී  ස්ථ ා ක් ග රත්නා,
ක රත්නා,ක මි, 

54, පකා කගම, ා දුරගමුඒ  078-9199943  

626 ා බෝගහකුඹුර 
 ස්ථ  ම් ා ේ මයි ස්මරා කෝ්  
ා ම, 

15/1, ා දුරගමුඒ, ඒත්ා ත්ගම  071-3693661  

627 පරණගම ඩී  ම් ා ේ   දිස්ානා,කම,ා 51. ස්,ා කා ඒා ිම්බුගහළිටි, 072-3596638  

628 මූණමා ළ  
 ච්  ච්  ම් ජී ා ක් ග හර්ා කුටුඒ 
ා ම, 

3, ා බෝගස්ථකුඹුර, 
ිම්බුගහළිටි,  

077-3848412  

629 මඹ්ැ් න 
ා ේ  ම්  ස්ථ  ස්ථ බී රණසිාංහ 
ම,ා 

ශය සා්  ම නිඒාස්, නාපාන, 
ගු් නෑපාන  

071-8701480  

630 කැ් දලි,ශද පී ටී යූ ප්රි,ද්යශය සණම,ා 17/2 කහකා කටුගස්ථා ්ු  071-5532759  

631 ගිරාකඩුඒ ඩබ්  ම් පී ස්මාාඒතීමි, 53/බී, කු.් ා දණි, මකුරණ  071-2223926  

632 ම් දණ්ඩාා ඒළ 
ආ්ය ආ්ය ා ක් ග මමරා ස් කර 
ා ම, 

109, නුඒර පාර, ඒත්ා ත්ගම  071-2805382  

633 නාපාන 
ඒයි  ම් ා් ්රා්ාමැණිා ක් ග 
මි,  

28/3/බී, 8 කණුඒ, නාපාන 
මැණික් ගි් න  

071-4490628  

634 හාමි් දාා ගුඩ 
ඒයි බී සී ා ක් ග ,ාපා බණ්ඩාර 
මි, 

69/සී, නාපාන, මැණික් ගි් න  071-5532749  

635 මබසිාංගම    ම් පී මා බ්සිාංහම,ා 
2/34. සිාංහගින්, නාපාන , 
මැණික් ගි් න  

071-6787993  

636 සිමහගහා දණි, 
 ස්ථ  ්  බී ජී  මාකරත්නබාංඩා
ම,ා 

44, ඒාේඒත්්, ා ්කා දණි,  071-8061049  

637 මඩඒා මඩිා ව බී  ෆථ .ෂථනා ා ම, 
22/ , ගාා දණි, මඩිා ව, 
උඩ්ාස්් න  

077-8591191  

638 
ගු් නෑපාන 
මඩිා ව 

   ම් ළි මා බ්සිාංහ ම,ා 34/2, නාපාන, ගුණ්නෑපාන  071-6787993  

639 ළිිකාා දණි,   ඩබ්  ්  මයිදී්  ම,ා 
259 පකලි, පාර, මඩඒා 
කඩීමදි, 

077-5242865  

640 මඩඒා ටී ි,සූන්, ම,ා 
48/5, මමුා ගුඩඒත්්, පකා ා 
ගුණ්නෑපාන  

071-8421936  

641 ,ටිරාඒණ ා ේ ළි  ස්ථ මමරුාංග ම,ා 
22/3, ඒාේඒත්්, ම ාහා ගුඩ 
පාර, ඒත්ා ත්ගම  

071-8395565  

642 ළිටිා ේා ගදර 
ආ්ය  ම්   ා ක් ග ා ක් ග රත්නා,
ක ා ම, 

4/බී, නඒ නිඒාස්, කහකා, 
කටුගස්ථා ්ු   

075-6196374  

643 ඒළා 
ඒයි  ම් යූ ජී  ස්ථ ළි කුමාන් 
,ාපා මි, 

16,  දණ්ා ඩ්කුඹුර, නාපාන, 
මැණික් ගි් න  

071-8354039  

644 කැ කහා  ච් ා ක් ග පී  ්  හතරාගමම,ා 
4, ා කෝස්ාාංග ඒාා 
මැණික් ගි් න  

071-8086125  

645 ්කා කුටුඒ 
 ්  ඩබ්  ම් මනුර බණ්ඩාර 
ම,ා 

20/ , පමේටි,්ැ් න පාර, 
ඒළා, මැණික් ගි් න  

071-8086186  
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පා දේෙේවාෙැග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

 වස්ෙ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය ජංගෙ  

946 
උඩුා ඒා/ 
උඩගම / 
නැා ගනිර 

ඩී   සී ඒැලිකාම,ා 350/2,මාා ගුකා, ඇුකගම 713787282  

947 
උඩුා ඒා/ 
උඩගම /බ ිර ීම බාගකා ම,ා රා මේමුකා, උඩුා ඒා 713787129 

 

948 

උඩුා ඒා/ 
පකා ාගම / 
දකුණ ීම බාගකා ම,ා රා මේමුකා, උඩුා ඒා 713787129 

 

949 
උඩුා ඒා/ 
පකා ාගම/ 
නැා ගනිර 

ඩබ්  මි ඩී පී  ස්ා ේා කෝ් ම,ා 48/3,ා රෝහකපටුමග,මහනුඒර 71378615  

950 
උඩුා ඒා / 
පකා ාගම / 
බ ිර 

ඩබ් පී ඩී  ස්ක්රමරත්න මි, 
උඩුා ඒා, පකා කගම 
නැා ගනිර, ඇුකගම 

713786787  

 951 රා මේමුකා 
 ්     ම් ා ක් ග  
ගුණ මාකා ම, 

190 සී ඒත්ා ත්ා ගදර, 
පමේටි,මුකා 895471011  752640634 

 

952 ා මුණරාංගා ආ්ය  ම්  ා පුඩිමැණිා ක් ගමි, නැිනිා ඒා, ්ාාුඹ, 713786801  

953 ඒුලි,ශද  ම්  ච් ජී   ඩී  ඒ්යණීමරා ම, 450/2, පකා කගම, උඩුා ඒා  718839618  

954 උඩුා ඒාඒත්් ජී  ච්  ම් පී ස්ාංජීඒම,ා 44/2, ්ාාුහ, 713787250  

955 ගාක්ැ් න ආ්ය  ම් මශදුමබාංඩාරම,ා නැිනිා ඒා, ්ාාුඹ, 713787248  

956 ා කුස්ථි් න ආ්ය  ම්  ම් ා ක් ග ර් ඒාම,ා 24,ගු.ා දනි, පාර, ්ාාුහ, 71378876  

957 ර්ස්ථස්්ැ් න ජී ා ක් ග මයි ුෂාර ම,ා ිළිපා, ්ාාුහ, 71378276  

958 ිටරා පුළ ා ක් ග  ම් ඊ  ස්ථ ශය සයාමසිකුමාන් 20/බී,ිටරපා 713786872  

959 බ ගකා  ච්  ම් ා් ්රාකුමාන් මි, 59/1,ිටරපා, ්ාාුහ, 713786798  

960 
්ාාුහ, 
බ ිර 

මයි  ම්  ස්ථ  දිස්ානා,කම,ා 
ා කුස්ථි් න, කැ ඒා 
,්ාාුහ,777617605 713786886 

 

961 
්ාාු , 
නැා ගනිර  ච්   ජී ා ක් ග  ස්ථ ීමරසිාංහම,ා මාංා කලිළිටි,, ්ාාුහ, 713786822 

 

962 නැිණිා ඒා ඩබ් බී ජී  ස්ථ ස්මරජීඒමි, 350/2 මාා ගුකා ඇුකගම 718375562  

963 ා ගුඩමිළිටි, ආ්ය  ම් බී රත්නා,කම,ා 29/1,ිටරපා, ්ාාුහ, 713787089  

964 ර්ලි,ශද ජී ඩබ්  ච්  ම් ගින්හාගමම,ා 20,රා මේමුකා, උඩුා ඒා 713786849  

965 ඇුකගම දකුණ ා ේ  ම් ීම සී බී ි,සු් දරම,ා 163/1, ඇුකගම 713786814  

966 
ඇුකගම 
බ ිර ා ේ  ම් ීම සී බී ි,සු් දරම,ා 163/1, ඇුකගම 713786814 

 

967 ඇුකගම උුර  ස්ථ බී ආන්,දාස් ම,ා 25,ඉගු.ා ගුකා, ඇුකගම 713787294  
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968 
ඇුකගම 
නැා ගනිර 

ා ක් ග  ම්  ්   ස්ථ මැණිා ක් ග 
ා ම, 

54   න,නසින් 
කාඒැකාාා ගුඩ ා ගුඩමු් න 

785276061 
 

 

969 හර්්ා ක උඩගම ඩබ්  ම්  ස්ථ බී ස්ා ේසිාංහ මාංා කලිළිටි,, ්ාාුහ, 713786859  

970 
හර්්ා ක 
පකා කගම ඩබ්  ම්  ස්ථ බී ස්ා ේසිාංහ මාංා කලිළිටි,, ්ාාුහ, 713786859 

 

971 මාංා කබඳළිටි, 
ඩබ්  ම්     ස්ථ ස්ා ේසූන්, 
ා ම, ා කුස්කළිටි, ,්ාාුහ, 714833717 

 

972 
හර්්ා ක 
 ා ගුඩගම ඩබ්  ම් ා ේ ඇුකගම ම,ා 118/3, ඇුකගම 713787040 

 

973 ා මුරා ගුකා ජීඒ්  ම උඩා ගදර මි, මාංා කලිළිටි,, ්ාාුහ, 713786698  

974 ශ්රි,ාගම ඩී  ම් බී  ්  ි,ඒ්යධ්න ම,ා 34/3,ා බෝාෑප, කර්ලි,ශද 713787298  

975 ාෑටි,ා ගුකා ඩී  ම් බී  ්  ි,ඒ්යධ්න ම,ා 34/3,ා බෝාෑප, කර්ලි,ශද 713787298  

982 නුගලි,ශද පහළ 
 ස්ථ ඩබ්    ස්ථ බී ස්කාසූන්, 
ම,ා 

77, ු.ණුස්ස්,ගම, 
කුණ්ඩස්ාා ක 713786961 

 

983 නුගලිස්ශද ඉහළ 
 ස්ථ ඩබ්    ස්ථ බී ස්කාසූන්, 
ම,ා 

77, ු.ණුස්ස්,ගම, 
කුණ්ඩස්ාා ක 713786961 

 

984 බූ ාඒත්් උුර ආ්ය   කා්  ම මි, 
150/2 මාරස්ථස්න පාර කදාකුා 
්ාාුහ, 0713786677 713786677 

 

985 බූ ාඒත්් දකුණ ඩී ා ක් ග රාිනා,ක මි, 
නාස්කහමුදා කදවුර පාර , 
මුදුනකා ඩ්071378766   

 

986 ළි් නා ගුකා මයි  ම්  ස්ථ දිස්ානා,ක ම,ා 
පා හ  කණුඒ, ා කුස්ථි් න, 
කැ ඒා 713786886 

 

987 දුකමුා ්ය බී  ම්  ක ඊ  බස්ථනා,ක මි, 
මුුඒැකා, ා ගුඩමු් න, 
්ාාුහ, 773708425 

 

988 සිාංහාරගම  ස්ථ ස්මරා කු්  මි, 
336/6/1රි 
මාඒ්මාබඳගා්ැ් න 713786828 

 

989 
ා ගුඩමු් න 
නැා ගනිර ඊ  ම්  ම්  කනා,ක ම,ා සිසිර, කර්ලි,ශද 713786845 

 

990 
ා ගුඩමු් න 
බ ිර ඊ  ම්  ම්  කනා,ක ම,ා සිසිර, කර්ලි,ශද 713786845 

 

991 
කර්ලි,ශද 
බ ිර ඕ බී දිස්ානා,ක ම,ා සිාංහගින්,කර්ලි,ශද 713787267 

 

992 
කර්ලි,ශද 
නැා ගනිර  ච්  ම් සීාඒතී මි, ා ඒා කගම,ා ගුඩමු් න 713787046 

 

993 නාරාංගස්ථ්ැ් න බී  ම්  ්    බස්ථනා,ක ා ම, 23 4/6 මනුරගමකර්ලි,ශද 714635829  

994 ා ගුඩාා ඒා ඕ බී දාස්ානා,කම,ා සිාංහගින්,කර්ලි,ශද 713786845  

995 ා ඒා කගම ා ේ ජී රණසිාංහ බාංඩා ම,ා 140/ , මහමැදගම, ්ාාුහ, 713787127  

996 මැදගම උඩගම 
 ච්  ම් ස්ා ේරත්නබාංඩාර ම,ා 
 127/ඩී,මහමැදගම, ්ාාුහ, 

713787290 
 

 

997 
මැදගම 
පකා කගම 

 ම් ඩබ් ක.ණාරත්නම,ා 
 

මහමැදගම , ්ාාුඹ, 
 

713786518 
 

 

999 ා බෝාෑප  ම්  ක  ම්  මාකරත්න ම,ා මාඒත්්කැටි, උනුස්් න 713786675  

1000 මඩා දණි, ජී ස්ා ේසිාංහ බණ්ඩාර ම,ා ා ඒා කගම,ා ගුඩමු් න 713787118  
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1001 හාරගම  ච්   ි, මාක ම,ා 1/12, මිඩ්කමාච්, ්ාාුහ, 713786828 
 

1002 
උඩමයිාළිටි, 
උුර 

ඩබ්  ම් ඩබ්   ා ක් ග ,ටිඒැකා 
මි, 

ශ්රී 
ා ස්ෝමාන් දමාඒ්,මයිාළිටි, 713787034 

 

1003 
උඩමයිාළිටි, 
දකුණ  ්  බී ිදා ගුඩ ම,ා ා බෝාෑප, කර්ලි,ශද 713787214 

 

1004 කැ මග් නාා ඒා  ච්  ම් මා බ්රත්න ම,ා ා බෝාෑප, කර්ලි,ශද 776681456  

1005 
පා්මයිාළිටි, 
උුර මආ්ය ආ්ය පරමනාද් ම,ා 221,පා්මයිාළිටි,, මාරස්ථස්න 713787214 

 

1006 
පා්මයිාළිටි, 
දකුණ ඩී  ම් සී ා ක් ග දිස්ානා,ක ා ම, 

ස්ම්පත් ා ස්ඒණ 
,කහිමලි,ාඒමාරස්ථස්න 711921462 

 

1007 මාරස්ථස්න  ස්ථ බී රත්නා,ක ම,ා ඇලිා ක් ගා ඒා, මාරස්ථස්න 713786779  

1008 දමුණුා ගුකා ජී ස්ා ේසිාංහ බණ්ඩාර ම,ා ා ඒා කගම,ා ගුඩමු් න 713787118  

1009 මීය රැටරප පී  ස්ථ බී ස්ා ේරත්න ම,ා ගාා ගුඩ, මාරස්ථස්න 71378044  

1010 ඇලිා ක් ගඒා ඩබ්  ම් ස්ක්රමසිාංහ ම,ා 7, මටරපකාාා ගුඩ, මාරස්ථස්න 713787201 
 

1011 ගාා ගුඩ 
 ම් ඩී  ්   ස්ථ ා බෝළිටි, 
ා ම, 

12/2 බටුඒත්් 
ා බෝළිටි,මාරස්ථස්න 724720719 

 

1012 කිරඒනාා ගුඩ  ස්ථ ා ක් ග බී ධ්නා ස් කර ම,ා ා බෝළිටි,, මාරස්ථස්න 713786980  

1013 ක් ා ශ ා ඒා  ම් ජී ස්ාංජීඒනී කුමාන් ා ම, 1  ටර ා බෝාෑප කර්ලි,ශද 713748597  

1014 බස්ාාන  ච්  ම් සී ා ක් ග ා හ රත්ම,ා 14.ා බෝාෑප,කර්ලි,ශද 772688956  

1015 හලුඒාඒත්්  ස්ථ ා ක් ග බී ධ්නා ස් කර ම,ා ා බෝළිටි,, මාරස්ථස්න 713786980  

1016 
ා හ ඒාස්ස්ථස් 
නැා ගනිර ඒයි රාංගම මි, 1/ඩී,බේාාන, ්ාාුහ, 7137786525 

 

1017 
ා හ ඒාස්ස්ථස් 
බ ිර   ජී සී ි,ම්පතී ා ම, මාංක 248 උනුස්් න 713679932 

 

1018 ා බෝළිටි, ඩී  ම් දස්ර් බණ්ඩා ම,ා ා බෝළිටි,, මාරස්ථස්න 713787196 
 

1019 ා පුත්ා ගුඩ ආ්ය  ම් ා ක් ග රත්නා,ක මි, ා පුත්ා ගුඩ, මාරස්ථස්න 713787068  

1020 නීාඒා    ස්ථ  ම් මා බ්ා ස් කර ම,ා 12, උනුස්් න 713786882 
 

1021 කහිමලි,ාඒ ඩී  ම් දස්ර් බාංඩා ම,ා ා බෝළිටි,, මාරස්ථස්න 713787242  

1022 
උඩුා දණි, 
මඩිා ව  ස්ථ ා හමේටිආරච්චි මි, ගාා ගුඩ, මාරස්ථස්න 713787239 

 

1023 උඩුා දණි,    ම් රත්නා,ක ම,ා ගාා ගුඩ , මාරස්ථස්න 713787242  

1024 
උනුස්් න 
නැා ගනිර ඊ මයි ස්මරා කු්  ම,ා 198  උඪමයිාළිටි,,මයිාළිටි, 782903213 

 

1025 
උනුස්් න 
බ ිර  ම් ජී සී ා ප්ර ම මාක ම,ා 336  පස්ථගමපාර මාරස්ථස්න 713787010 
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පා දේෙේවාෙැග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

 
වස්දේම් යෙ ාෙ ළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 

දේපෞශගලික 

දුරකායය 
  

492 ගකාෑකා    ක  ම් රාිපක් ගෂ මි, 5/සී-ඒරකාා ගුඩ- හරාංකහඒ 081-3881754  

493 මා.ශදන 
   ක  ම් රාිපක් ගෂ 
මි,(ඒැ බ  

/සී-ඒර 5/සී- ඒරකාා ගුඩ- 
හරාංකහඒ 

081-3881754  

494 හරාංකහඒ  ස්ථ පී ජී  ස්ථ ගුණ මාක ම,ා 146-ප මරාද-හරාංකහඒ 081-5617716  

495 ා හ ා ් ගම පී ජී  ස්ථ සිසිරකා්  ම මි, 374- ලුම්හිණි-නුගා ඒා 081-5678423  

496 මහ.ටරප පී ා ක් ග සුමනරත්න ම,ා 186/3-ඒෑඒා-ා බුක් ගකාඒා 081-5718144  

497 ප මරාද ා ක් ග ජී ඵස්ථ යූ කු.් දාංගමි, 
77/2-ා පුකගහා ගුඩ-
හරාංකහඒ 

081-803249  

498 ා මුළා ගුඩ පී ජී ක.ණාා ස් නම,ා 
ා පුකඒත්්-මඹ.ටරප-
හරාංකහඒ 

081-3884823  

499 උඩිගුකඒා ඵස්ථ ඵච් සුනික ම,ා 4-ටිපා ්යන්,-හරාංකහඒ 077-5378359  

500 උඩා හ න 
ටී ඵම් ස්මරනා,ක බණ්ඩා 
ම,ා 

223/2-උඩා හ න-උඩිඟුකඒා 072-4900888  

501 සි,පත්ගම 
ටී ඵම් ස්මරනා,ක බණ්ඩා 
ම,ා 

223/2-උඩා හ න-උඩිඟුකඒා 072-4900888  

502 ා බුක් ගකාඒා ඵථ ජී ඥාණ මාක ම,ා 107-පාංස්ාපාර-පූිාළිටි, 072-4816327  

503 ඒෑඒා ඵච් ජී යූ සුාසිාංහ ම,ා 46-මාරුා ගුඩ-පූිාළිටි, 071-9570956  

504 ඒකා දණි, ඵම් ඵක ා ප්ර මඒ්යධ්න ම,ා 184/2-පසිපාන-පූිාළි , 071-4425876  

505 ා මුර් ක් ද ඩබ් ඵස්ථ ා ක් ග දුනුස්ා ම,ා 29/3-මඩා දනි,-පූිාළිටි, 071-3406388  

506 ඒෑඒා උුර ා ක් ග ජී ඊ ීම කු.් දාංග ම,ා 156-උඩිඟුකඒා-පූිාළිටි, 077-9720599  

507 පහා ිගුකඒා ඵස්ථ ඵච් සුනික ම,ා 04-ටිපා්යන්,-රඹුා ක් ගා ඒා 077-5378359  

508 
මාරුා ගුඩ 
උුර 

ඵම් ආ්ය ඵක රාිපක් ගෂ ම,ා 112-ඒරකාා දනි,-හරාංකහඒ 071-7279706  

509 
මාරුා ගුඩ 
දකුණ 

ා ක් ග ඵම් උප මස්ථස්බාංඩා ම,ා 153/1-ා කුටි් කඩුඒ-පූිාළිටි, 071-8363947  

510 මාා ගුඩ ඩබ් ඩී සිාාඒතී මි, 159-උඩිගුකඒාපූිාළිටි, 072-4471787  

511 මඩා දනි, බී ආ්ය නිමකරත්න ම,ා 127/1-බ ගකා-පූිාළිටි, 081-4918330  

512 ඒරකාා දනි, ඵථ පී නාානීරණසිාංහ මි, 125-ිගුකඒා-හරාංකහඒ 077-5425069  

513 මැදා ගුඩ ඵථ ඵක ගුණ මාක ම,ා 41/4-ඒකපාළිටි,-පූිාළිටි, 071-8495640  

514 උවගහකුඹුර ආ්ය බී ඵ්  ීම ා දුඩ් ඒා ම,ා   077-6063288  

515 ා දුඹගම්මන ඵථ පී ියා රෝමාා මි, 33/ -ඒකපාළිටි,-පූිාළිටි, 071-6021174  

516 ඒැලිගකා ඵම් ඵක ා ප්ර මඒ්යධ්න ම,ා 184/2-පසිපාන-පූිාළි , 071-4425876  
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517 රඹුා ක් ගා ඒා බී පී ජී ි,සිාංහ ම,ා 43-මඹ.ටරප-හරාංකහඒ 071-4474486  

518 
ා දුළළිිකා 
උුර 

ස්රත් ස්ා ේසින් ම,ා 
339-කහ ගස්ථ්ැ් න-
ා දුළළිිකා 

071-8143582  

519 
ා දුළළිිකා 
දකුණ 

ඵම් ජී ා ප්ර මා් ්ර ම,ා 
175/2-ා දුළළිිකාඋුර-
ා දුාළිිකා 

077-3994286  

520 කහ ගස්ථ්ැ් න ඵම් ඵථ මනූපාස්ජීඒනී මි, 68- ඒ ා ගුඩ-හාන්ස්ථපත්ුඒ 071-4033295  

521 ා ගුඩා හ න  ම් ජී ා ප්ර මා් ්ර ම,ා 
175/2-ා දුළළිිකාඋුර-
ා දුාළිික 

077-3994286  

522 ඒ ගා්ැ් න ඩී  ම්   බී ධ්නපාා ම,ා 92/3-මැදා ගුඩ-පූරාළිටි, 077-5443791  

523 ගකක් ද 
ඩබ්  ම් ගුණරත්නබණ්ඩා 
ම,ා 

72-පූිාළිටි,පාර- මාංකුඹුර 081-3240694  

524 ගකි් න  ම් ඉා ස්ඩ්  ම් ගුාාම් ම,ා 112-පාස්ැකපාර-ගකි් න 071-4820387  

525 ා කෝස්ා මුදුන යු  ස්ථ  ම් ඉක,ාස්ථ ම,ා    077-0289021  

526 පකලි, ා කුටුඒ යු  ස්ථ  ම් ඉක,ාස්ථ ම,ා    077-0289021  

527 
බ ා ගුකාාා ද
නි, 

 ම් ඉා ස්ඩ්  ම් ගුාාම් ම,ා 112-පාස්ැකපාර-ගකි් න 071-4820387  

528 ඉහාමුකා ඊ ඩි නිමකි,රත්න ම,ා 
6/බී-ා දිඒත්්-ඉහාමුකා-
මාංකුඹුර 

072-6144475  

529 ා දිඒත්් සී ා ක් ග ම්ාවුද ා ම,    071-8668219  

530 
ඵා ගුඩමුකා 
දකුණ 

ඊ ඩි නිමකි,රත්න ම,ා 
6/බී-ා දිඒත්්-ඉහාමුකා-
මාංකුඹුර 

072-6144475  

531 
ඵා ගුඩමුකා 
උුර 

ා ක් ග ජී නිහාකස්ක්රමසිාංහ ම,ා 
30/2-උඩඒත්්- ා ගුඩමුකා-
මාංකුඹුර 

072-8517290  

532 මාංකුඹුර දකුණ ඩබ්  ම් රත්නා,ක ම,ා  47/5-උඩගම-ගකි් න 071-3630399  

533 මාංකුඹුර උුර ඩබ්  ම් රත්නා,ක ම,ා  47/5-උඩගම-ගකි් න 071-3630399  

534 පකා කගම පහළ 
ආ්ය ඩී ඩබ් පී  ්  මුණසිාංහ 
ම,ා 

201/10-පාරඒත්්-
 ා ගුඩමුකා-මාංකුඹුර 

071-8231198  

535 උවගා ිනපද, 
ආ්ය ඩී ඩබ් පී  ්  මුණසිාංහ 
ම,ා 

201/10-පාරඒත්්-
 ා ගුඩමුකා-මාංකුඹුර 

071-8231198  

536 මාංකුඹුරඋඩගම 
ආ්ය ජී  ස්ථ ඩබ් නාමකා දනි,
ම,ා 

11-උඩකිුකා ගුකා-මාංකුඹුර 071-4070925  

537 ඒැකගාා 
ආ්ය ජී  ස්ථ ඩබ් නාමකා දනි,
ම,ා 

11-උඩකිුකා ගුකා-මාංකුඹුර 071-4070925  

538 මාඒත්් ා ක් ග ජී නිහාකස්ක්රමසිාංහ ම,ා 
30/2-උඩඒත්්- ා ගුඩමුකා-
මාංකුඹුර 

072-8517290  

539 
උඩකිුකා ගුක
ා 

ටී ා ක් ග  ්  ා ක් ග ා ප්ර මඒාංශය ස ම,ා 29-උඩකිුකා ගුකා-මාංකුඹුර 077-2778533  

540 
පහාකිුකා ගු
කා 

ටී ා ක් ග  ්  ා ක් ග ා ප්ර මඒාංශය ස ම,ා 29-උඩකිුකා ගුකා-මාංකුඹුර 077-2778533  

541 ඒ ා ගුඩ ආ්ය  ්  ස්ා ේපාා මි, 91/2-ා දුළළිිකා 071-8163762  

542 ඕස්ස්ථස් උුර ඩබ්  ම්  මාකරත්න ම,ා ා ගුඩා හ න-ා දුාළිිකා 071-1698794  
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543 ඕස්ස්ථස් දකුණ ා ක් ග   ි, මාක ම,ා 84-ා ගුඩා හ න-ා දුාළිිකා 073-2490495  

544 බමුණුා පුා   ආ්ය ස්ා ේා ස් කර ම,ා    071-43956813  

545 කිරළගම පී  ම් ර් ා කුත්ා ව මි, 
46/24-ඒමේ ාර් ්ැ් නපාර-
මහනුඒර 

0715823058  

546 පසිපාන ආ්ය  ම් ඩී රාිපක් ගෂ ම,ා  45/බී-ඒ  ා ගුඩ-(හාන්ස්ථපත්ුඒ  077-8423436  

547 දිශා දනි, 
 ම් ආ්ය ජි ා ක් ග පී ා ක් ග රාිපක් ග
ෂ ම,ා  

114-ා හ ා ් ගම-හරාංකහඒ 071-6403422  

548 බ ගකා උුර 
 ච්  ම්  ච් ා ේ බී ා ස්ා නස්ර
ත්න ම,ා  

187/1-ා කුටි් කඩුඒ-පූිාළිටි, 081-2303121  

549 බ ගකාදකුණ ා ක් ග  ම්  ස්ථ ප්රි,ද්යශය සනි ා ම, 93/1-කහඒත්්-මඹ්ැ් න 071-4887366  

550 බටුා ගුඩ උුර ඉ් ්රා මහ.ටරප මි,  23/1-බ ගකා-පූිාළිටි, 071-6263653  

551 බටුා ගුඩ දකුණ 
ටී  ම් ඩී ා ස්ේඒ් දි 
ගුණා ස් කර මි,  

177/1-පසිපාන-පූිාළිටි,    

552 දිඒානඒත්් ටී  ්  සිාාරත්නම,ා    071-4395637  

553 
මුකා කගම 
දකුණ 

ස්රත් මහකුඹුර ම,ා  දිඒානඒත්්-බටුා ගුඩ 075-8642870  

554 මුකා කගම උුර 
ඊ  ම් මකලිකා  කනා,ක 
මි,  

71-කහඒත්්-මඹ්ැ් න 077-1753410  

555 කලුඒාන උුර  ච් බී ටී කුෂා්  ම,ා    071-5448699  

556 කලුඒාන දකුණ  ච් බී ටී කුෂා්  ම,ා    071-5448699  

557 කහඒත්් උුර  ස්ථ ජී  ම් ස්ථඒ්යණා්ා මි,  
220-සින්මකඒත්්-කළුඒාන-
මඹ්ැ් න 

071-1620431  

558 කහඒත්් දකුණ   ජී ඩී ආන්,සිාංහ ම,ා    072-9903627  

තුම්පදේන් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

වස්ම් 

අංකය 
වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 

දේපෞශගලික 

දුරකායය 
 

407 මැදා ගුඩඉහළ  ච්  ම්  ච් කුාුාංග ම,ා 
මාංක 85. ඇකින්ගා ක, 
කළුඒාන,උඩුඒ,මහනුඒර 

081-3820704, 
071-4467516 

 

364 ගකා ානඒත්්  ච් ළි ඩබ්ලිේ හු.සිාංහ ම,ා මාංක 85,ගින්හාගම කුඹුා ්යගම 081-2463733  

365 කූරගම ා ක් ග  ම් දිස්ානා,ක ම,ා 
මාංක 
41/ ,ා දිා දනි,,ා පුා හුලි,ශ
ද 

081-3815428  

366 කූරගමඋුර ා ක් ග පී ආ්ය ි,සු් දර ම,ා 
්ැ් ා ් ඒත්්,ඒකා පුා්ැ් 
න,ගාා ගදර  

081-2460137  

367 පරණගම ා ක් ග පී ආ්ය ි,සු් දර ම,ා 
්ැ් ා ් ඒත්්,ඒකා පුා්ැ් 
න,ගාා ගදර  

081-2461832  

368 ගාා ගදරමඩිා ව පී ා ක් ග හර්ගස්ථකුඹුර ම,ා 
මාංක 156/සි,නි,ාංා ගුඩ 
,කුඹුා ්යගම 

081-2300181  

369 
ගාා ගදරමඩිා ව 
බ ිර 

   ම්  ස්ථ බී මා බ්ා කෝ්  ම,ා 
දුම්බර 
ා ගදර,ඒකා පුා,ගාා ගදර  

081-2461146  

370 ා කුබ්බෑගා  ම් ා ක් ග පී ා ක් ග මුරමුදලි ම,ා මාංක 363,ා රුක් ගික,ගාා ගදර 0712654937  



98 
 

371 මඹගහා හ න  
ඩබ්ලිේ  ම් ජී  ස්ථ ා ක් ග බී ීමරස්
ා ර කර මි, 

ඉඩා ම්ගම,ඒැරැකාගම 081-2460189  

372 ගුනදාහ යු ජී  ප්රි,්  ම කුමාන් මි, නාරාංඒා, ගාා ගදර 072-4704404  

373 ඕපකා  ා ක් ග ජි ජි ා හ ම් ් ම,ා 
ා කු ණෑා ගුඩ,ඒෑත්්ෑඒ,ගාග
ා රදර 

081-2463215  

378 ගාබාඒ  ම් ා ක් ග පී ා ක් ග මුරමුදලි ම,ා මාංක 363,ා රුක් ගික,ගාා ගදර 071-2654937  

379 මීය ගහා හ න ා ේ  ම්  ස්ථ ි,ීමර ම,ා 
මක් ගකර 5,ා දකා ගුකා 
ඒත්්,මාඒ්ගම 

037-2298384  

380 මීය ගහා හ නදකුණ ා ේ  ම්  ස්ථ ි,ීමර ම,ා 
මක් ගකර 5,ා දකා ගුකා 
ඒත්්,මාඒ්ගම 

081-2461791  

392 පකා කා කුටුඒ 
ඩබ්  ම් මයි ඩබ් ා ක් ග 
ස්ක්රමසිාංහ ම,ා 

නි,ාංා ගුඩ,කුඹුා ්යගම 081-3822133  

398 කුඹුා ්යගම 
ා ක් ග ජී ඉ් ්රා ධ්්යමදාස් 
ා මනස්, 

මාංක 10,ඒා්ැ් න,හරාංකහඒ 072-4965754  

399 මාඒත්ා ත්ගම යු පී ා ක් ග ගින්හාගම ම,ා මාංක 79/1ගින්හාගම,කුඹුා ්යගම, 081-2463894  

400 කත් ා හ න පී ජී ටී සි මාංගලිකා ා මනස්, මාංක 24,නි,ාංා ගුඩ,කුඹුා ්යගම 081-2463768  

401 නාමක්ැ් න  ස්ථ ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ මි, 
මාංක 
137,උක් ගගහකුඹුර,පූිාළිටි, 

081-4911291  

402 මරඒනාා ගුඩ  ස්ථ හි ජි  ්   මා බ්රත්න ම,ා 2/5 ා පුකඒත්්,මරඒනාා ගුඩ 
081-3835955             
071-3397880 

 

403 නි,ා ේා පුා 
ා ක් ග ජී ඉ් ්රා ධ්්යමදාස් 
ා මනස්, 

මාංක 10 ඒා්ැ් න,හර් කාඒ 081-2463644  

404 ඉඩා ම්ගම 
 ්   ම්  ස්ථ ා ක් ග ගුණ මාක 
මි, 

මාංක 
105/2,නි,ා ේා පුා,මැදඒා,හා
න්ස්ථපත්ුඒ 

081-4919068             
071-4652384 

 

405 
ා හ ා ් ගමපකකු
ඹුර 

 ච්  ම් මා බ්රත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

මාංක 
245,ා හ ා ් ගම පකකුඹුර,මැදඒ
ා,හාන්ස්ථපත්ුඒ 

081-5720432  

406 
මැදා ගුඩපහළග
ම 

ඊ  ම් ීම ා ක් ග සී  කනා,ක 
ම,ා 

ස්ැනසුම,ගුනදාහ,ගාා ගදර 081-3883644  

287 උඩා හ ා ් ා පුා සී ජී සි  ච්  රණසිාංහ මි, 
මාංක:290/2 
,ක් ා දකුඹුර,ගාා ගදර 

081-3809058             
077-9511768 

 

288 ා පුා හුලි,ශද  ච්  ම්  මා බ්රත්න ම,ා මැදඒා, හාන්ස්ථපත්ුඒ 
0718156743  
0812461686 

 

289 නික්ැ් න  ඊ  ම් ා ක් ග   කනා,ක ම,ා ා දිා දනි,,ා පුා හුලි,ශද 
0814902757  , 
0773729540 

 

290 ඇ ා ේා ගුඩ 
ා ක් ග  ම් ා ේ හි  ා හ ා ් ා පුා 
ම,ා ම,ා 

ා හ ා ් ා පුා,ා පුා හුලි,ශද 
081 - 3809058    
072 - 4561246 

 

291 මිණිගමුඒ මේ  ච්  සින්ුාංග ම,ා මාංක86/  ,ඒකා පුා,මිණිගමුඒ 081 -2460137  

292 ්ැ් ා ් ා ඒා  
ආර  ම් ආ්ය බී  රත්නා,ක 
ම,ා 

ඉහළ 
ඒාච්ා,ඒැත්්ෑඒ,ගාා ගදර 

077 - 4545056  

293 
මිණිගමුඒඉහාග
ම  

යු ා ේ බී  ඒැත්්ෑඒ ම,ා 
මාංක 216/1 ි,තා 
ඒකා පුා,මිණිගමුඒ 

0779-545056  

294 
ි,තා, 
ඒකා පුා 

ආ්ය  ම්   හි  රත්නා,ක ම,ා 
මාංක;86/ , 
ඒකා පුා,මිණිගමුඒ 

072 - 4266430  

295 ි,තා ටි  ච් සින්ුාංග ම,ා 
මාංක;86/ , 
ඒකා පුා,මිණිගමුඒ 

077 - 4086888  
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296 ඒැත්්ෑඒ ා ක් ග බී    ස්මරුාංග ම,ා 
ා කු ණෑා ගුඩ,ඒැත්්ෑඒ,ගාග
ා රදර 

075 - 570084  

297 පවුකපාඒ    ම් ටී  ම්  ම්පත්ු මි, 
ා කු ණෑා ගුඩ,ඒැත්්ෑඒ,ගාග
ා රදර 

   

298 
ිත්ා ගඩඒකා පු
ා  

ආ්ය  ම් ඊ ජි  ස්ථ කුමාන් මි, මාංක 80/3,උඩුඒ ,මහනුඒර 0813819094  

299 නාරාංඒා යු ජී ප්රි,්  ම කුමාන් මි, නාරාංඒා,ගාගදර 072-4704404  

300 ගාා ගදර    ම් ටි  ම් ම්පත්ු මි, 
මාං්;132/ , 
ා බෝගහා් ද,ගාා ගදර 

0812463139  

301 ගාා ගදරබ ිර 
   ම්  ස්ථ හි  මා බ්ා කෝ්  
ම,ා 

දුම්බරා ගදර 
,ඒකා පුා,ගාා ගදර 

0813835955   
071339880 

 

302 ා රුක් ගික 
ආ්ය  ම් ආ්ය හි  රත්නා,ක 
ම,ා 

මාංක; 57/සී 
බැබාාගම,ගාා ගදර 

0812463566  

303 මක් ගකරඒත්්  
ආ්ය  ම් ආ්ය හි  රත්නා,ක 
ම,ා 

මාංක 57/සී 
බැබාාගම,ගාා ගදර 

0812463566  

304 ා බුනා කුමේ 
ආ්ය  ම් සී බී  රත්්නා,ක 
ම,ා 

මාංක57,බැබාාගම,ගාා ගදර 081-2463567  

305 හශදාළිටි, 
ඩබ්  ම් ජී  ස්ථ ා ක් ග බී ීමරා ස් ක
ර ම,ා 

ඉඩා ම්ගම,ඒැරැකාගම 081-2460189  

306 දමුණුගස්ථ්ැ් න ා ක් ග ජි පී  ා හ ම් ් ම,ා 
ා කු ණැා ගුඩ 
ඒැත්්ෑඒ,ගාා ගදර 

081-3824680  

307 ා දකගස්ථ,ා, ආ්ය  ම් සී බී  රත්නා,ක ම,ා මාංක 57, බැබාාගම,ගාා ගදර 081-3809639  

308 පාඵා කෝළිඒත්් යු පී ා ක් ග ගින්හාගම ම,ා ා පුත් මා උඩුඒ, මහනුඒර 077-7172012  

309 උදාාගම ඩබ් ජී  ක.ණාරත්න ම,ා ගු.ගකා පුා ඒාච්ා,ගාා ගදර 081-2463548  

310 ා ප මා වා ඒා 
ආ්ය ජි  ක  ා ක් ග  දිස්ානා,ක 
ම,ා 

මාංක 71/4 
පවුකපාඒ,ඒැත්්ෑඒ,ගාා ගදර 

077-2334372  

311 උඩළිටි, 
ා ක් ග  ම්  ගුණරත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

කු.ණෑගා 
පාර,මරා ේකා ඩ්,කුඹුා ්යගම 

081-2461686  

312 උඩුඒ  ආර  ම්   ජි  කුමාන් මි, මාංක 80/3, උඩුඒ ,මහනුඒර 0813820704  

313 ා පුත් මා, 
 ච්  ම්  ච්  කුාුාංග බණ්ඩා 
ම,ා 

මාංක 85. ඇකින්ගා ක, 
කළුඒාන,උඩුඒ,මහනුඒර 

081-3819094  

316 
කිණිගමනැා ගන
ිර 

 ස්ථ ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ මි, 
මාංක 
137,උක් ගගහකුඹුර,පූිාළිටි, 

081-4911291  

317 කිණිගමබ ිර පී ජි ටී සී  මාංගලිකා ා ම, 
මාංක 24, නි,ාංා ගුඩ, 
කුඹුා ්යගම 

081-2463768  

318 කළුඒාන ඊ  ච් ාක් ගෂථම්  බණ්ඩාර මාංක 158,ගුනදාහ,ගාා ගදර  081-2463215  

319 ක් නාා දනි, 
ඊ  ම් යු ා ක් ග සී  කනා,ක 
ම,ා 

ස්ැනසුම,ගුණදාහ,ගාා ගදර 081-3883644  

320 ගාංා ගුඩළිටි,  ඊ  ච් ාක් ගෂථම්  බණ්ඩාර මාංක 158,ගුනදාහ,ගාා ගදර  037-2298384  

321 ර්බ්හිලි,  ඊ  ම් යු ා ේ හි  ඒෑත්්ෑඒ ම,ා 
ඉහළ 
ඒාච්ා,ඒැත්්ෑඒ,ගාා ගදර 

0774545056  

322 බර් දර ඩබ් ජි  ක.ණාරත්න ා පුත් මා උඩුඒ, මහනුඒර    

358 නි,ාංා ගුඩ 
ඩබ්  ම් ා ේ ඩබ් ා ක් ග ස්ක්රමසිාං
හ ම,ා 

නි,ාංා ගුඩ ,කුඹුා ්යගම 081-3809101  



100 
 

  

359 දි,පාාා ගුඩ පී ා ක් ග හර්ගස්ථකුඹුර ම,ා 
මාංක156/සී,නි,ාංා ගුඩ 
,කුඹුා ්යගම 

081-2463106  

360 
මඳු් ගමපකකුඹු
ර  

 ස්ථ බී ජි  ්  මා බ්රත්න ම,ා 
මාංක2/5,ා පුකඒත්්,මරඒනාග
ා රුඩ 

081-3835955              
071-3397880 

 

361 ක් ා ශකුඹුර 
ා ක් ග  ම් ගුණරත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

කු.ණෑගා 
පාර,මරා ේකා ඩ්,කුඹුා ්යගම 

081-2461689  

362 ඇ්මුකා ඩබ් ජී  ස්ථ ීමරසිාංහ ම,ා මාංක82/2,ගින්හාගම,කුඹුා ්යගම 081-2463768  

363 බාාංමාංග  ච් පී ඩබ්ලිේ හු.සිාංහ ම,ා මාංක 85,ගින්හාගම,කුඹුා ්යගම 081-2463733  

284 ා දිා දණි, ඊ  ම් ා ක් ග  කනා,ක ම,ා ා දිා දණි,, ා පුා හුලි,ශද 
081-3809058              
077-3729540 

 

285 කින්දිඒැකා පුා  
ා ක් ග  ම් ා ේ බී  ා හ ා ් ා පුා 
ම,ා 

ා හ ා ් ා පුා, ා පුා හුලි,ශද 
081-3809058              
072-4561246 

 

286 ්හකළිටි, සී ජී සි  ච්  රණසිාංහ මි, 
මාංක:290/2 
,ක් ා දකුඹුර,ගාා ගදර 

0779511768  

පඩුදුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

 වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 
දේපෞශගලික 

දුරකායය 
 

835 පමුා ණ්්ැ් න  ක ඩබ් ා ක් ග ස්මරා කු්  
111,ධ්ම්මාන් දමාඒ්, 
හු් නස්ථගින්, 

071 4395519  

836 
බඹරබැශද 
නැා ගනිර 

 ච්  ම් ළි හි ා හ රත් 
314 /25, පූඩළු උ,න, 
ා ්කා දණි, 

075 8896499  

837 
බඹරබැශද 
බ ිර 

 ච් ඩබ් හි  ස්ථ බණ්ඩාර 
93/1, මැදිඒක පාර, මැදින්,, 
උඩදුම්බර 

072 9076278  

838 ා ශස්් ා ් ගම  ච් ඩබ් හි  ස්ථ බණ්ඩාර 
93/1,මැදිඒකපාර, මැදින්,, 
හු් නස්ථගින්, 

072 9076278  

839 ගා ් ගා  ක ඩබ් ා ක් ග ස්මරා කෝ්  
111,ධ්ම්මාන් දමාඒ්, 
හු් නස්ථගින්, 

071 4395519  

840 ා කවුකගම ඩබ්  ම් ක.ණාරත්න 
28/1, පමුා ණ්්ැ් න, 
හු් නස්ථගින්, 

075 8890120  

841 
නුා ව්ැ් න 
බ ිර 

ආ්ය  ම්  ස්ථ  ස්ථ හි රත්නා,ක 
148/බී/2, 
ා ශනාළිටි,,හු් නස්ථගින්, 

071 8392492  

842 
නුා ව්ැ් න 
නැා ගනිර 

 ස්ථ  ම්  ම් ඡි ා ස්ා නස්රත්න 3, නුඒර පාර, හු් නස්ථගින්, 0718191388  

843 හු් නස්ථගින්,  ච්  ම් ළි ඡි ා හ රත් 
207/1,රඹුක් ගා පු්, 
හු් නස්ථගින්, 

072 5928669  

844 ා ශනාළිටි,  ස්ථ  ම්  ම් ඡි ා ස්ා නස්රත්න 03, නුඒර පාර , හු් නස්ථගින්, 071 8191388  

848 නඒනගා ඡි ඩබ්  ස්ථ ඩබ් හි ්ාගුා ණ් 7/ , කින්ගාංකුඹුර, උඩදුම්බර 071 1596500  

850 
රඹුක් ගඒැකා 
බ ිර 

ඩි  ම්  ක කැ කුඹුර 
3/50, ශ්රි ධ්ම්මාන් ද 
මාඒ්,හු් නස්ථගින්, 

072 3596617  

845 හාක,ාා ළි  ්  ඩබ් කුමාන්හාමි 6, නුඒර පාර, උඩදුම්බර 077 5918814  

846 මැදින්, මා ශය සෝකබී  ා කුටුා ේකුඹුර 128/2, කරදා ගුකා, උඩදුම්බර 071 4395467  

847 උඩදුම්බර මා ශය සෝකහි  ා කුටුා ේකුඹුර 128/2, කරදා ගුකා, උඩදුම්බර 071 4395467  
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849 
රඹුක් ගඒැකානැග
ා රනිර 

ඩි  ම්  ක කැ කුඹුර 
3/50, ශ්රි ධ්ම්මාන් ද මාඒ්, 
හු් නස්ථගින්, 

0723596617  

851 කින්පමේටි, ඩබ් ඒයි  ම්  ස්ථ හි ඒාස්ා 62/සි, මැදිඒක පාර, උඩදුම්බර 071 9887288  

852 මැදිඒක ඊ ආ්ය  ම් ආ්ය හි  කනා,ක 39/ , මැදිඒක පාර, උඩදුම්බර 072 8788801  

834 ළිටිා ගුඩ  ච්  ම් ළි හි ා හ රත් 
314/25, ර්ඩළු උ,න, 
ා ්කා දණි, 

075 8896499  

853 කරදා ගුකා ඩබ් ඒයි  ම්  ස්ථ හි ඒාස්ා 62/සි, මැදිඒක පාර , උඩදුම්බර 071 9887288  

854 ා ගුඩකුඹුර ා ේ ,ස්ඒ ම 93/3, මැදින්,, උඩදුම්බර 0813 820965  

855 ගාංා ගුඩ ා ේ ,ස්ඒ ම 93/3, මැදින්,, උඩදුම්බර 0813 820965  

875 ්ාගුා ණ් ඩි  ම්   බණ්ඩාර 164, නුඒර පාර, උඩදුම්බර 0815 680736  

876 ා ගදරමඩ ඩබ් ඩබ් ා,නක ළි ඒාඋඩගම්මැශද , ා බෝපාන 072 9775050  

883 දඹගහළිටි,    ම්  ්  ඡි  ්  ප්රි,ද්යශය සණි 27/සි,උඩා ඒළ,කහ ලි,ශද 072 8404171  

856 මිනුඒ් ගමුඒ 
ඊ ආ්ය  ්   ම් ඡි ඩබ් ගාංා ගු
ඩ 

59, දීගකා, ා බෝපාන 072 6502504  

871 ා පෝටරළිටි,   ඩබ් ඩි කුමාන්හාමි ගම්ප මනිඒස්, ා පෝටරළිටි, 0815 616177  

872 හ,්ැ් න  ක ඡි රණසිාංහ 35, මහඇස්ථඒැශදුම, හස්ාක 071 8107105  

873 උඩකුඹුර ඩි  ම් ගුණරත්න 35, හ,්ැ් න, ා පෝටරළිටි, 071 175568  

874 පදුා පුා    ම් නඒරත්න 
බුදුමැදුරමස්ා, දුම්බරගම, 
කලුගා 

0815 711925  

878 පකා කා ඒා  ච්  ම් ධ්්යමසින් 
1/ , පකා කගම්මැශද, 
ා ගුමා ගුඩ 

072 6115099  

879 ගැරඩිගා ඒයි  ම් ස්ා ේරත්න 44/සි, ගැඩිගා, කහ ලි,ශද 075 8508482  

880 මුණමකපැාැස්ථස් 
 ච්  ම් ඩී  ම් ජී ර්ාංචි බණ්ඩා 
ම,ා 

81,මුණමකපැාැස්ථස්, 
කහ ලි,ශද 

072 9671648  

881 දුම්බරගම 
   ම් පී ජී මා බ්රත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

190/සී, ආඩිා දණි,, 
කහ ලි,ශද 

072 6502818  

882 හාංඒැකා  ස්ථ ඩබ් හි ්ාගුා ණ් 7/ , කින්ගාංකුඹුර , උඩදුම්බර 071 1596500  

884 ආඩිා දණි, 
   ම්  ්  ජී  ්  ප්රි,ද්යශය සනී 
ා ම, 

27/සී, උඩා ඒා, කහ ලි,ශද  072-8404171  

885 කලුගා 
   ම් පී ජි මා බ්රත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

190/සී, ආඩිා දණි,, 
කහ ලි,ශද 

072 6502818  

886 කලුගකහ, ා ක් ග හි දිස්ානා,ක 111/සි, කලුගකහ,, කලුගා 072 8788848  

887 උඩඉලුක ා ක් ග හි දිස්ානා,ක 111/සි, කලුගකහ,, කලුගා 072 8788848  

857 කළකගමුඒ 
ඊ ආ්ය  ්   ම් ඡි ඩබ් ආ්ය ගාං
ා ගුඩ 

59,දීගකා, ා බෝපාන 0726502504  

858 
මඩුගකා 
උඩගම්මැශද 

  ා ේ මමරුාංග 
85/හි, මඩුගකා පාර, ා ගුඩ 
කුඹුර, ා බෝපාන 

078 6728702  

859 මඩුගකා උුර   ා ේ මමරුාංග 
85/හි, මඩුගකා පාර, ා ගුඩ 
කුඹුර, ා බෝපාන 

078 6728702  
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860 මඩුගකා දකුණ ආ්ය  ්   ම් ස්ක්රම මාක 201, කාඒා, මඩුගකා 071 7138529  

861 කාඒා ආ්ය  ්   ම් ස්ක්රම මාක 201, කාඒා, මඩුගකා 071 7138529  

862 
ා ශඒහ් දි, 
බ ිර 

ා ේ ඊ  ම්  ්   දින්සිාංහ 
නාමකා ස්ඒණ, ා ශඒහ් දි, 
බ ිර, ා ශඒහ් දි, 

071 3396541  

863 
ා ශඒහ් දි, 
නැා ගනිර 

ා ේ ඊ  ම්  ්   දින්සිාංහ 
නාමකා ස්ඒණ , ා ශඒහ් දි, 
බ ිර, ා ශඒහ් දි, 

071 3396541  

864 හර්ක් ගනද බ ිර සි හි මඩුගකා කාඒා, මඩුගකා 071 8163834  

865 
හර්ක් ද 
නැා ගනිර 

සි හි මඩුගකා කාඒා, මඩුගකා 071 8163834  

866 උඩළි ඒා ටි හි මා බ්සිාංහ 141, කලුගකහ,, කලුගා 075 0803964  

867 ළි ඒා ඩබ් ඩබ් න් දන බණ්ඩා 
25/සි, ළි ඒා උඩගම්මැශද, 
ා බෝපාන 

071 2754802  

868 
ළි ඒා 
උඩගම්මැශද 

 ච්  ම් ා ක් ග ළි ඒා 16/හි,උඩළි ඒා, ා බෝපාන 081 3835040  

870 මහඒා 
 ස්ථ  ම් ළි ඡි ගුණ මාක 
බණ්ඩා 

836/28, බඹරබැශද 
නැා ගනිර, හු් නස්ථගින්, 

072 8376660  

888 උඩා ඒා ඒයි  ම් ස්ා ේරත්න 44/සි,ගැරඩිගා, කහ ලි,ශද 0815 611676  

889 ක් ා ශගම ා ක් ග ා ක් ග  ම් මා බ්රත්න 19, දුම්බරගම, කලුගා 0813 845031  

891 ා කුා බෝනිකා ා ක් ග ා ක් ග  ම් මා බ්රත්න 19,දුම්බරගම, කලුගා 0813 845031  

890 ඒදඒාක් ද ඩි  ම් යු ඡි මනුර කුමාරසින් 213, පකා කා ඒා, කහ ලි,ශද 0815 710043  

892 පකා කක් ද ඩි  ම් යු ඡි මනුරකුමාරසින් 213, පකා කා ඒා, කහ ලි,ශද 0729401779  

893 මීය මුා ්ය 
ආ්ය  ම් ළි ා ක් ග ළි හි රත්නා,
ක 

121, ා ශනාළිටි,, හු් නස්ථගින්, 071 5254010  

894 කයිකාඒා 
ආ්ය  ම් ළි ා ක් ග ළි හි රත්නා,
ක 

121, ා ශනාළිටි,, හු් නස්ථගින්, 0715254010  

895 කුඹුක් ගා ගුකා ඒයි  ම් ඊ ඡි ඒයි රත්නා,ක 80/1, උඩා ඒා, කහ ලි,ශද 0755337555  

896 කරඹකැටි,  ච්  ම් ළි ඡි ා හ රත් 
207/1, රඹුක් ගා පු්, 
මැදමහනුඒර 

072 5928669  

897 ර්ස්ථා ස්  ඇළ ඒයි  ම් ඊ ඡි ඒයි රත්නා,ක 80/1, උඩා ඒා, කහ ලි,ශද 075 5337555  

877 කින්ගාංකුඹුර ඩී  ම්   බණ්ඩාර ම,ා 164, නුඒර පාර, උඩදුම්බර 72 9672000  

පඩපලා  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

වස්ම් 

අංකය 
වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 

දේපෞශගලික 

දුරකායය 

 විදුත් 

 ැපෑල 

1108 
ගම්ා පුා 
නැා ගනිර 

 ච් ඩී ඩබ් ා පා ්යරා මි, 
ා නු 171/1, නුඒර බඳ, පාර, 
ගම්ා පුා 

071-4460555  

1109 ා බෝ්ාාළිටි,  ්  ජී ීමරසිාංහමි, 
180/බී, ා බෝඒා 
පාර,ගකා ගඩි,ාඒ,ගම්ා පුා 

077-6841720  

1110 ඉකාඒුර   ජී  ස්ථ ක.ණාරත්න ම,ා 39/බී, ඉගු.ඒත්්, ගම්ා පුා 072-8156677  
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1111 ගම්ා පුා බ ිර ා ක් ග  ම් ද,ාරත්න ම,ා 317/ , උා ඩෝස්  ඒැලිගකා 071-4078044  

1112 ා පුකකුඹුර බී ඩබ් ඩී   කුාරත්න ම,ා 317/ 2, උා ඩෝස් , ඒැලිගකා 071-4078044  

1113 ඇරෑා ගුඩ   ජී සුමිත්රා මැණීා ක් ග මි, බී110,මන්,ාඒත්්,ගම්ා පුා 072-2889271  

1114 කු.කුා ශ ආ්ය ඩී ගුණඒ්යධ්න මි, 
317/  2 , උ ා ඩෝස්  , 
ඒැලිගකා 

071-8062756  

1115 කුඩමාා ක් ග මාා නකා් ්රා කා මි, 116,ගම්ා පුාපාර,උාපා ්  078-6154446  

1116 ි,මාාර්ර ආ්ය ඩී ගුණඒ්යධ්නමි, 317/ 2, උා ඩෝස්  , ඒැලිගකා 071-8062756  

1117 ා ගුඩගම ජී ජී  ්  ඩබ් සුා ්ය් ්රම,ා 
හාමේපීකඩ්ඒත්්,රත්මකකඩුඒ,ග
ම්ා පුා 

077-5446964  

1118 සිාංහළිටි, දකුණ  ස්ථ   ඩී සී  ක ස්මරීමර මි, 
1/7, "නිමකඒාස්", ීමරපා ් , 
ගම්ා පුා 

071-2852410  

1119 කහ ළිටි, ීම ජී ඥාණඒතී මි, 22,ීමරපා ් ,ගම්ා පුා 075-4595722  

1120 ඉාාංගඒත්්  ස්ථ  ්  ි,රත්න ා ම, 
ා නු 29, ආරාම, මාඒ්, 
උඩසිාංහාළිටි,  ගම්ා පුා 

071-8230703  

1121 උනම්බුඒ 
ා ක් ග  ම්  ්  ආ්ය කුමාන්හාමි 
මි, 

174 සී,ා බෝඒා,ගම්ා පුා 071-8661140  

1122 මවු් ා  ම්පක 
ා ක් ග  ම්  ්  ආ්ය කුමාන්හාමිමි
, 

174සී,ා බෝඒා,ගම්ා පුා 071-8661140  

1123 කින්් ද ජි  ම්  ස්ථ ා ක් ග ගුණරත්න ම,ා 204  , ි් නාරාංා දණි, 077-9686623  

1124 ගකා ගඩි,ාඒ ජී  ම්  ස්ථ ා ක් ග ගුණරත්න ම,ා 
204/ , ි් නාර් ා දනි,, 
ගම්ා පුා  

077-9686623  

1125 උා ඩෝස්    ජී  ස්ථ ක.ණාරත්න ම,ා 39/13, ඉගු.ඒත්්, ගම්ා පුා  072-8156677  

1126 රත්මකකඩුඒ ආ්ය පී ා ේ ා ගුඩමු් නම,ා 
ා නු69/1 සී,ස්දුහා පාර, 
ා බෝඒා,ගම්ා පුා 

078-3267759  

1127 සිාංහළිටි, උුර සී පී ස්දරත් ම,ා 
හාමේපීකඩ්ඒත්්,රත්මකකඩුඒපා
ර,ගම්ා පුා 

077-7948411  

1128 හර්ගස්ථළිටි, ආ්ය පී ා ේ ා ගුඩමු් න ම,ා 
ා නු69/1සී, 
ස්දුහාපාර,ා බෝඒා,ගම්ා පුා 

078-3267759  

1129 ීමරපා ්  ජී ජී  ්  ඩබ් සුා ්ය් ්ර ම,ා 
හා්යමේපීකඩ්ඒත්්, 
රත්මකකඩුඒ, ගම්ා පුා 

077-5446964  

1130 රණඒා 
ඩී ජී  ම්  ම් බුානගම 
ා මනස්, 

ා කත්සින්,නාරාංගස්ථා කුටුඒ,මහ
උඩගම 

071-3688366  

1131 ා බෝඒා 
ඩී ජී  ම්  ම් බුානගම 
ා මනස්, 

ා කත්සින්,නාරාංගස්ථා කුටුඒ,මහ
උඩගම 

071-3688366  

1159   ා ගුඩකළුගමුඒ සී පී ස්දරත් ම,ා 
හා්යමේපීකඩ්ඒත්්, රත්මකකඩුඒ 
පාර, ගම්ා පුා 

077-7948411  

1163 
මාංගම්මන 
නැා ගනිර 

ජී ජී ආ්ය  ම් ා් ්රදාස් 
ා මනස්, 

33/1,කින්් ද,ා හුඩි,ාා දණි, 071-7019022  

1164 
මාංගම්මන 
බ ිර 

බී ඩබ් ඩී   කුාරත්න ම,ා 317/ ,උ ා ඩෝස් ,ඒැලිගකා 071-4078044  

1165 මමුණූර්ර,  ච්  ම් ා ක් ග බාංඩාරම,ා පකා කගම, ම බාා ව 071-8009265  

1166 දැකළිටි,  ච්  ම් ා ක් ග බාංඩාර ම,ා පකාා කගම, ම බාා ව 071-8009265  
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1167 නඒා ශස්   ච් ආ්ය  ම් ා් ්රදාස් මි, 
33/1, කින්් ද, ා හුඩි,ාා දනි,, 
ගම්ා පුා  

071-4822280  

1168 පකා කගම  ස්ථ   ා ප්ර මාඒතී මි, නුඒර බඳ,පාර, පාරා දක 
077-

8074985,071-
3887765 

 

1169 මමුා හ න  ම් ජී මකලිකා ා මනස්, 
සුනිකා ස්ඒන,ඒත්ා ත්ා හ න, 
ම බාා ව 

077-9187627  

1170 ඒත්ා ත්ා හ න සී ඩී මමරනා,ක ා මනස්, 
ා නු 99/1, මම්බුළුඒාඒ 
පාර,සිාංහළිටි,, ගම්ා පුා 

071-5650916  

1171 උඩගම ආ්ය  ම් ා ගුඩගමා මනස්, ා නු02,රත්මකකඩුඒ,ගම්ා පුා 071-5176892  

1172 මිකාගස්ථළිටි,  ම් ජී මකලිකා ා මනස්, 
සුනිකා ස්ඒන,ඒත්ා ත්ා හ න,ම 
බාා ව 

077-9187627  

1174 ඉහළගම ඩී ජී  ස්ථ ා් ්රපාාම,ා 13සී,ඉහළගම,මහඋඩගම 077-4204663  

1175 හුණූා කුටුගම ආ්ය  ම් ා ගුඩගම ා මනස්, ා නු02,රත්මකකඩුඒ,ගම්ා පුා 071-5176892  

1176 ර්ස්ථස්ැකාාඒ බී ා ේ ආන්,රත්න ම,ා මාඩුා ගුඩපාර, ා ගලිහ, 071-8501616  

1177 ඒහුගළිටි, 
 ච් පී  ස්ථ ීම ා ක් ග ි,රත්න 
මි, 

106, ්  ආ්ය සී ිනපද,, 
ර්ස්ථස්ැකාාඒ 

071-6534848  

1178 පාරා දක  ස්ථ   ා ප්ර මාඒතී මි, නුඒර බඳ,පාර, පාරා දක 077-8074985  

1179 ර්ස්ථස්ැකාාඒගම බී ා ේ ආන්,රත්න ම,ා මාඩුා ගුඩපාර, ා ගලිහ, 071-8501616  

1180 ා දුරගා ඩී රූපසිාංහම,ා 
12/12  ,බණ්ඩාරනා,ක 
ා පා දස්, ර්ස්ථස්ැකාාඒ 

071-6368253  

1183 දුනුා ක් ගඋකා ඩී ජී  ස්ථ ා් ්රපාා ම,ා 13 සී,ඉහළගම, ම බාා ව 077-4204663  

1184 ඒනහර්ඒ   ජී මයි සුද්යශය සනී මි, 
400/1, 
පහළා ඒා,ඒහුගළිටි,,ර්ස්ථස්ැක
ාාඒ 

077-9818878  

1185 ගා් ඩී  ම් ීම රත්නකුමාන් මි, 
ා නු  54, න්ඒ්යස්යිඩ්, මාඒුර, 
ගම්ා පුා  

077-1951579  

1186 කැකුා් ද ඩී  ම් ීම රත්නකුමාන් මි, 
ා නු54,න්ඒ්යස්යිඩ්,මාඒුර,ගම්
ා පුා 

077-1951579  

1187 මාඒුර ා ේ  ම් පී බී ි,සු් දර 
ා නු25, න්ඒ්යස්යිඩ් පහළ 
ා කු ස්,මාඒුර, ගම්ා පුා 

077-1951579  

1188 ඒැලිගග මාා නකා් ්රා කා මි, 
ා නු116,ගම්ා පුාපාර,උාපන
ා ර  

072-4655624  

1189 කළුගකි් න ා ේ  ම් පී බී ි,සු් දර ම,ා 
ා නු25, න්ඒ්යස්යිඩ් පහළ 
ා කු ස්,මාඒුර 

077-1951579  

 පඩුනුවර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

 වස්දේම් යෙ 

ස්ංදේකෝධයයගපසුදේස්ේවදේ  

දේයොදවය ලද ාෙ 

ළධලධාරිදේේ යෙ 

දේපෞශගලික ලිියයය 
දේපෞශගලික 

දුරකායය 

විදුත් 

 ැපෑල  

 ගාංා ගුඩ  ච් පී  ස්ථ  ්  ස්ා ේසිාංහ ම,ා 223 ,්ාඒත්්,ා ටරරාා දනි, 071-8661207   

 ගාංා ගුඩ දකුණ පී   ජී ඩී බී ස්මරා කෝ්  ම,ා 24  ගඩාාා දනි,,ළිබඳම්ාාඒ 072-8227950   
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 ගාංා ගුඩ උුර  ච් පී  ස්ථ  ්  ස්ා ේසිාංහ ම,ා 223 ,්ාඒත්්,ා ටරරාා දනි, 071-8661207   

 ්ාඒත්් ආ්ය  ම්   බී රත්නා,ක 37 ා බෝ,ගම පාර ා ටරරාා දණි, 071-6521157   

 ඒැරැකාමාන  ක   යූ ඩබ් ස්මාරත්න ම,ා 
372/සී4,ඇිමකමීය ගම,ළිබඳම්ාා
ඒ 

071-6629776   

 ා බෝ,ගම  ක   යූ ඩබ් ස්මාරත්න ම,ා 
372/සී4,ඇිමකමීය ගම,ළිබඳම්ාා
ඒ 

071-6629776   

 මාම්ළිටි, ආ්ය  ම්   බී රත්නා,ක 37 ා බෝ,ගම පාර ා ටරරාා දණි, 071-6521157   

 රාිගින්,  ම්  ස්ථ ටි ප්රි,ද්යශය සන ම,ා 50 මාපාාඒා,හ් ා දස්ථස් 075-7038874   

 
ා හ ් ා දණී, 
බ ිර 

යූ    ්   ම් පීන්ස්ථ මි, 
46 රාිගින්, මාම්ළිටි, 
හ් ා දස්ථස් 

071-8248483   

 
ා හ ් ා දණී, 
නැා ගනිර 

ආ්ය පී  ම්   ා ක් ග රත්නා,ක 
මි, 

1 , මීය ඒාා දණි,,ා ප ම,ාා ගුඩ 071-6279253   

 
,ාා කා ගුඩ 
නැා ගනිර 

ප්රි,ාංකරස්ා ේරත්න ම,ා 401 බී ,ාා කා ගුඩ හ් ා දස්ථස් 071-4496992   

 
,ාා කා ගුඩ 
බ ිර 

යූ    ්   ම් පීන්ස්ථ මි, 
46 රාිගින්, මාම්ළිටි, 
හ් ා දස්ථස් 

071-8248483   

 ස්ගා බෝගම 
   ච්  ම්  ්  ජී ා ්් නක
ා රෝ්  ම,ා 

ා දකගහමඩිත්්,ාා කා ගුඩ 
හ් ා දස්ථස් 

071-6280523   

 හ් ා දස්ථස් ආ්ය ා ක් ග බී ස්මාරත්න ම,ා 127 ළිලිගකා හ් ා දස්ථස් 0755-146596   

 නාරාංඒා  ම්  ස්ථ ටී ප්රි,ද්යශය සන ම,ා 50   මාපාාඒා හ් ා දස්ථස් 071-4430360   

 
මාපාාඒා 
නැා ගනිර 

ා ක් ග බී ,ාපා ම,ා 105/1 ඒකගම හ් ා දස්ථස් 071-8254630   

 
මාපාාඒා 
බ ිර 

ා ක් ග බී ,ාපා ම,ා 105/1 ඒකගම හ් ා දස්ථස් 071-8254630   

 
මගුනාඒා 
නැා ගනිර 

   ම්  ක යූ මා බ්ා ස් කර ම,ා 
114,ක් ා ශඒත්්,ඒමේ ටරා පුා
  

077-4376626   

 
මගුනාඒා 
බ ිර 

ඩී පී ා ක් ග රාිපක් ගෂ ම,ා 
මික 3 ා පු් නානිඒත්් 
ා ගලිහ, 

072-5387834   

 මීය ඒුර 
 ච්  ම්  ස්ථ ා ක් ග ුාංා දණි, 
මි, 

310 ඩී ,ාා කා ගුඩ හ් ා දස්ථස් 071-4820442   

 පැණීා දණී, 
ා ක් ග  ච් ජී මයි  ස්ථ සින්ා ස් න 
ම,ා 

95 ා ගුඩගාංා දණි, 
ා ටරරාා දණි, 

071-2731708   

 
ළිලිගකා 
නැගනිර 

දිඒාකකුාුාංග ම,ා 310 ඩී, ,ාා කා ගුඩහ් ා දස්ථස් 071-2824242   

 ළිලිගකා බ ිර ප්රි,ාංකරස්ා ේරත්න ම,ා 401 බී ,ාා කා ගුඩ හ් ා දස්ථස් 072-9633229   

 කරමඩ උුර  ම් ඩබ් ර්ෂථපා ා් දූා්ා මි, 28 ළිලිගකා හ් ා දස්ථස් 071-6499984   

 කරමඩ දකුණ ටී  ච් පී රූපසිාංහ ම,ා 15 ඩි ්ාඒුර මු.්ගහමුා 077-9372379   

 
නිේ 
ා ටරරාා දණි, 

   ම්  ස්ථ පී ා ක් ග මාහා කෝ්  
මි, 

65 ,ා කු ගකහඵඒ,ා හුඩි,ාද
ා රණි,  

077-9372379   

 
ා ගුඩපා 
නැා ගනිර 

ා ක් ග  ම් යූ බී ස්මරා කෝ්  
ම,ා 

193/13 උඩා දනි, 
උඩා ටරරාා දණි, 

072-4267234   

 ා ගුඩපා බ ිර ඩී  ම් ජී බී දිස්ානා,ක ම,ා 
17 මමුා කුටු ඒත්් 
ා ප ම,ාා ගුඩ ා ගලිහ, 

071-5913911   
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 කඹුරාා දණී,   ඊ  ස්ථ ද සිකඒා මි, 
17 මමුා කුටු ඒත්් 
ා ප ම,ාා ගුඩ ා ගලිහ, 

077-9491715   

 
පකා ක 
මලුා දණී, 

ඩී  ස්ථ ා ක් ග ක.ණාරත්න මි, 74/1 ගුරූා දණි, ා ගලිහ, 071-4447330   

 
ා ප ම,ාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

  ඊ  ස්ථ ද සිකඒා 
 17 මමුා කුටු ඒත්් 
ා ප ම,ාා ගුඩ ා ගලිහ, 

077-9491715   

 
ා ප ම,ාා ගුඩ 
බ ිර 

ඊ  ම්     හීමම් ම,ා 42,දස්ථකර, මු.්ගහමුා 071-8195077   

 මීය ඒාා දණී,  ච්  ක  ක කුමාන් මි, 
98/2/බී,රහුබශදපාර, 
ා ප ම,ාා ගුඩ,ා ගලිහ,  

071-1090825   

 
ඉහළ 
ා ප ම,ාා ගුඩ 

 ම 
98/2/බී,රහුබශදපාර, 
ා ප ම,ාා ගුඩ,ා ගලිහ,  

071-1091825   

 මුරූ්ගහමුා  ස්ථ  ම් ටී බී සූන්,දාස් ම,ා ා පුකගහමාංග,ඒැලිගකා 077-5945828   

 
ා දිපාා ගුඩ 
බ ිර 

 ස්ථ පී ා ස්නස්රත්න මි, 2/337 කරමඩ ා ගලිහ, 077-1109123   

 
ා දිපාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

ඊ  ම්     හීමම් ම,ා 42 දස්ථකර මු.්ගහමුා 071-8195077   

 ා ගලිඹ, ඩබ්  කමක ස්ා ේමුණි ම,ා 78 ලූණුගම ා හුඩි,ාා දණි, 071-2812688   

 
නිේ ඇකළිටි, 
උුර 

 ම්  ම් ි,ා ස් කර ම,ා 48/2 ගම්ා පුා පාර ා ගලිහ, 071-6923188   

 
නිේ ඇකළිටි, 
දකුණ 

 ස්ථ  ම් පී බණ්ඩාර ම,ා 
60/1/1 ස්,ාඹුරඒත්් 
ගු.ා දනි, ා ගලිහ, 

072-8658070   

 ඒැලිගකා බී ඩබ්  ම් ා ේ ීමරසුන්, ම,ා 
205/3/බීිාංනාර් ා දණි, 
ගම්ා පුා 

071-6186962   

 උඩ මලුා දණි, බී ඩබ්  ම් ා ේ ීමරසුන්, ම,ා 
205/3/බීිාංනාර් ා දණි, 
ගම්ා පුා 

071-6186962   

 ළි ඒාඒත්් ඩබ්  ම් ා් දුසින් ම,ා 
118 ා කු ා ක් ග දනි, පාර 
ා ගලිහ, 

071-5825836   

 ා පුකගහමාංග ආ්ය  ම් බණ්ඩාරනා,ක ම,ා 328 කරමඩ ා ගලිහ, 071-8248459   

 ා දකගහළිටි, ගාමිණීා හ මකුමාර ම,ා 
නාා ස්ඒන,උ.ාෑඒත්්,ඒමේ ටර
ා පුා  

712853115   

 පකකුඹූර 
ආ්ය ා ක් ග  ක පී කටුගහළිික
ා මි, 

36/2 ්ාඒුර මු.්ගහමුා 071-8668261   

 ා ේගින්, බ ිර 
 ස්ථ බී ආ්ය   සී බී ා ස්නස්රත්
න ම,ා 

101 කැ කුඹුර ලිමගහා කුටුඒ 071-0920524   

 
ා ේගින්, 
නැා ගනිර 

 ස්ථ බී ආ්ය   සී බී ා ස්නස්රත්
න ම,ා 

101 කැ කුඹුර ලිමගහා කුටුඒ 071-0920524   

 ්ාඒුර  ස්ථ  ම් ටී බී සූන්,දාස් ම,ා ා පුකගහාංගඒැලිගකා 077-5945828   

 ලූනුගම ඩී  ම් ජී බණ්ඩාර ම,ා 
129 ා කු ා ක් ගා දනි, පාර 
ඒැලිගකා 

077-3540947   

 ා හුඩි,ාා දණී, ජී  ම් සී ගුණරත්න මි, 7,්ාඒුරපාර, ඒැලිගකා 071-8382041   

 
 ළදැත්් 
නැා ගනිර 

ා ක් ග ා ක් ග ජී ා හ රත් ම,ා 70 , ා බෝඒා,ගම්ා පුා 077-4232933   

  ළදැත්් බ ිර ා ේ  ම් ා ක් ග ි,ා ස් කර ම,ා 
ගම්ප මනිඒස් රබ්ා බ්ගමුඒ 
හ් ා දස්ථස් 

072-3722316   

 මරත්්න ආ්ය ා ක් ග බී ස්මාරත්න ම,ා 127 ළිලිගකා හ් ා දස්ථස් 077-5146596   
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 දවුාගා ා ේ  ම් ා ක් ග ි,ා ස් කර ම,ා 
ගම්ප මනිඒස් රබ්ා බ්ගමුඒ 
හ් ා දස්ථස් 

072-3722316   

 කැ කුඹුර 
ා ක් ග  ච්  ම් ා ස්ා නස්රත්න 
ම,ා 

71 දස්ථකර, මු.්ගහමුා 072-6500819   

 බටුළිටි, ඩී ජී ඩබ්  ස්ථ කුමාරසින් ම,ා 
142   ා ේගින්, 
ා හුඩි,ාා දණි, 

072-3483186   

 බූඒැලිකඩ  ච්  ම් දස්නා,ක ම,ා 
138/1, 
කැ කුඹුර,සිමගහා කුටුඒ  

077-6316957   

 මම්බරා පුා  ච්  ම් දස්නා,ක ම,ා 
138/1, 
කැ කුඹුර,සිමගහා කුටුඒ  

077-6316957   

 ා දුඩම්ා දණී,    ම්  ම් ඉක් ගරාම් ම,ා 95 බී දුම්පකාාංග හ් ා දස්ථස් 0773-666556   

 දස්ථකර 
ආ්ය ා ක් ග  ක පී කටුගහළිික
ාමි, 

36/2,්ාඒුර,මු.්ගහමුා 718668261   

 හත්නාා ගුඩ ඩී ආ්ය ඩබ් බණ්ඩාර ම,ා 4 හත්නාා ගුඩ මු.්ගහමුා 072-7550625   

 බඹරා දණී, 
ඩී පී  ම්  ච් මා නෝිා 
 මාකරත්න මි, 

ා ේරඒාබඹරා දණී, 071-8089921   

 ළිාළිටි, ඩබ්  ම් සීාඒතී මැණිා ක් ග මි, 102 ගාංහ් ා ඒාම්ා බුඩ 071-9140524   

 ඒුා පුා ආ්ය ා ක් ග ා ේ ීමරරත්න ම,ා 71 රාංා ගුඩ බඹරා දණි, 071-4638422   

 රාංා ගුඩ ආ්ය ා ක් ග ා ේ ීමරරත්න ම,ා 71 රාංා ගුඩ බඹරා දණි, 071-4638422   

 ා ේරඒා බ ිර 
ඩී පී  ම්  ච් මා නෝිා 
 මාකරත්න මි, 

ා ේරඒාබඹරා දණී, 071-8089921   

 මඹගස්ථ්ැ් න  ම්  ස්ථ ක.ණාරත්න ම,ා 
කිුකා ගුකාරාංා ගුඩ 
බඹරා දණි, 

071-7657190   

 
ා ේරඒා 
නැා ගනිර 

ා ක් ග  ම් පී ා ක් ග කුාුාංග ා ම, 
31/1,ස්කපාඒත්්,ගාංහ්,ා ඒළ
ම්ා බුඩ 

077-9451972   

 ඇම්බැක් ගක    ම්  ම් ඉක් ගරාම් ම,ා 95 බී දුම්පකාාංග හ් ා දස්ථස් 0773-666556   

 මැශා ශා ගුඩ ඩී ජී ඩබ්  ස්ථ කුමාරසින් ම,ා 
142   ා ේගින්, 
ා හුඩි,ාා දණි, 

077-3483186   

 සි,ඹාාා ගුඩ 
 ච් ආ්ය  ම්  ම් පී ජී ධ්්යමරත්
නම,ා 

71 රාංා ගුඩ බඹරා දණී, 071-8661268   

 රාංගම 
 ච් ආ්ය  ම් පී ජී ධ්්යමරත්න 
ම,ා 

127 ිශදවුා හ් ා දස්ථස් 071-8661268   

 ි,ාරාළිටි, 
ා ක් ග ආ්ය යූ ා ක් ග රත්නා,ක 
මි, 

4 ඉඹුකා දනි, හ් ා දස්ථස් 0779-657065   

 මරේඒාඒා ඊ සී පී ා ක් ග  දින්සිාංහ ම,ා 38/6,රබ්ා බ්ගමුඒ,හ් ා දස්ථස්  077-3722316   

 ඉඹුකා දණී, පී ා බෝගස්ථා ගුඩ ම,ා 15 මාපාාඒා  හ් ා දස්ථස් 075-8516413   

 හී,ඒා පී ා බෝගස්ථා ගුඩ ම,ා 15 මාපාාඒා  හ් ා දස්ථස් 075-8516413   

 ඒකගම 
 ච් ා ක් ග  ක මයි ගුණරත්න 
ම,ා 

58/3,ඒකගම,හ් ා දස්ථස් 077-7457748   

 
රබ්ා බ්ගමුඒ 
උුර 

 ච් ා ක් ග  ක මයි ගුණරත්න 
ම,ා 

58/3,ඒකගම,හ් ා දස්ථස් 077-7457748   

 
රබ්ා බ්ගමුඒ 
දකුණ 

නිමකීමරසිාංහ ම,ා 65,ගාංා ගුඩ,ළිලිම්ාාඒ  071-5284715   
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ගඩාාා දණි, 
උුර 

නිමකීමරසිාංහ ම,ා 65 ගාංා ගුඩ ළිලිම්ාාඒ 071-5284715   

 
ගඩාාා දණි, 
දකුණ 

පී   ජී ඩී බී ස්මරා කෝ්  ම,ා 24   ගඩාාා දණි, ළිලිම්ාාඒ 072-8227950   

 
පමුණුඒ 
නැා ගනිර 

 ම්   ා ශශය සප්රි,ක.ණාරත්න 
ම,ා 

42/ඩී,මඹ් ඒා,ා ඒළම්ා බුඩ 071-5244056   

 පමුණූඒ බ ිර  ්  ි, මාක මි, 26/1 ි,ාරාළිටි, හ් ා දස්ථස් 071-8041151   

 දැලිඒා 
 ම්   ා ශශය සළි, ක.ණාරත්න 
ම,ා 

42 ඩී මඹ් ඒා ා ඒාම්ා බුඩ 071-5244056   

 ඒරකාා ගුඩ  ච්  ම්  ම් පී හීාංා ක් ද මි, 11 නිකහැටි, ඒමේ ටරපා 071-4932852   

 හෑපාන  ක  ච් ජී ඩී ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා 13 රබ්ය ඒත්් බඹරා දණි, 072-4805670   

 ගගුකා දණී,  ක  ච් ජී ඩී ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා 13 රබ්ය ඒත්් බඹරා දණි, 072-4805670   

 
කින්ඒවුා 
නැා ගනිර 

 ස්ථ  ම් ා ක් ග ජී  ්  බී සුබසිාංහ
ම,ා 

 මස්ථස්නිඒස් ගාංහ් ා ඒාම්ා බුඩ     

 කින්ඒවුා බ ිර   ා ේ සී රාංිනී මි, කින්ඒවුාළිලිම්ාාඒ 072-4197425   

 
ිශදවුා 
නැා ගනිර 

ඊ සී පී ා ක් ග  දින්සිාංහ ම,ා 38/6 රබ්ා බ්ගමුඒ හ් ා දස්ථස් 072-2103280   

 ිශදවුා බ ිර  ම්  ම් සී ඉඹුකා දණි, ම,ා 51, මරටරර්ඒ,හ් ා දස්ථස් 077-3217563   

 ගාංහ් ඩී  ම් ජී බණ්ඩාර ම,ා 
129 ා කු ා ක් ගා දනි, පාර 
ඒැලිගකා 

077-3540947   

 දිිටිා දණී, 
   ම්  මනුරාධ් මාහා කෝ්  
ම,ා 

270/2/ ,න්කාා හ න,උා ඩෝස් ,
ඒැලිගකා  

077-8919687   

 
මටරපකාාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

 ස්ථ  ම් සීාඒාංශය ස ම,ා 213 මටරපකාාා ගුඩ ා ඒාම්බඩ 072-5394028   

 
මටරපකාාා ගුඩ 
බ ිර 

 ම් ඩබ් ආ්ය  ස්ථ ා ස්නස්රත්න 
ම,ා 

13/3 ඒුා පුා ඒමේ ටරපා 071-6298856   

 ා කු ගකහඵඒ මයි ා ක් ගසුාසිාංහ මි, 61/4 ගාංහ් ා ඒාම්ා බුඩ 077-0813066   

 දැකා දණි, 
   ම්  මනුරාධ් මාහා කෝ්  
ම,ා 

270/2/ ,න්කාා හ න,උා ඩෝස් ,
ඒැලිගකා  

071-0804173   

 ස්හාරගම මයි ා ක් ගසුාසිාංහ මි, 61/4 ගාංහ් ා ඒාම්ා බුඩ 077-9482423   

 ා ඒාම්බඩ 
සී  ම් බී ජී ආ්ය බී ා් ා ්රස්ථක
ර 

49,මඹ් ඒා,ා ඒළම්ා බුඩ 077-9451972   

 ලි,් ගහඒත්්  ම්  ස්ථ ක.ණාරත්න ම,ා 
කිුකා ගුකාරාංා ගුඩ 
බඹරා දණි, 

071-7657190   

 ඒ ා දණී,   ා ක් ග ඒරකාා ගුඩ මි, බාා දුරා බෝඒා ගම්ා පුා 071-8163662   

 මාීමකුඹුර උුර ා ක් ග  ච්  ම්  මාකරත්න ම,ා කැ කුඹුරනිඒස් ඒමේ ටරපා 077-9738573   

 මාීමකුඹුර දකුණ ා ක් ග  ච්  ම්  මාකරත්න ම,ා කැ කුඹුරනිඒස් ඒමේ ටරපා 077-9738573   

 මඹ් ඒා ා ක් ග  ම් පී ා ක් ග කුාුාංග ා ම, 
31/1,ස්කපාඒත්්,ගාංහ්,ා ඒළ
ම්ා බුඩ 

077-9451972   

 කූරා දණි, 
මයි   සුනිකරත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

80 ා ාුකුමාංග ඒත්් 
ා ඒාම්ා බුඩ 

077-1935644   
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 ඇකළිටික් ද     පී සී ා ස්නස්රත්න ම,ා 79/4 ා කෝස්ාක් ද ඒමේ ටරපා 077-6950357   

 මාණික් ගකාඒ 
ීම ා ක් ග ජී සී පී ා ක් ග  කනා,ක
ම,ා 

ආ්ය/2 
ා පුකුණ,දවුාගා,හ් ා දස්ථස් 

071-1731414   

 නිකහැටි, 
ඩබ්  ම්  ස්ථ පී ා ක් ග ස්ා ේසු් ද
ර මි, 

21 ඒාේඒත්් මඹ් ඒා 
ා ඒාම්ා බුඩ 

071-8477401   

 ඒාා ගදර උුර  ස්ථ  ම් ටී මාහා කෝ්  ම,ා 128 ,ඒාා ගදර,ඒමේ ටරා පුා  077-5181229   

 ඒාා ගදර දකුණ 
සී  ම් බී ජී ආ්ය බී ා් ා ්රස්ථක
රම,ා 

නාා ස්ඒන උරැාෑඒත්් 
ඒමේ ටරපා 

077-9451972   

 ස්ාදික් ගකාඒත්්  ස්ථ  ම් ටී මාහා කු්  ම,ා 128 ,ඒාා ගදර,ඒමේ ටරා පුා  077-5181229   

 ා කෝස්ක ක් ද     පී සී ා ස්නස්රත්න 
79/4,ා කෝස්ාක් ද,ඒමේ ටරා පු
ා 

077-6950357   

 ාගමුඒ ඩබ් ජී මජිත් ර්ෂථප කුමාර ම,ා 266 කු.කුත්්ා කඩුග් නාඒ 077-4211173   

 බැලුාංගා ඩබ් ජී මජිත් ර්ෂථප කුමාර ම,ා 266 කු.කුත්්ා කඩුග් නාඒ 077-4211173   

 මලුත් ක් ද ඊ ස්මා ාස්ථන ම,ා 
ා බෝමලුා ේා ගදරමාත්ගමුඒ 
ඒමේ ටරපා 

072-7554083   

 
කුරැකුත්්ා 
ඉහා 

 ම් ජී  සුමිත් ස්ම් ් 
ළි,ා ස් න ම,ා 

9 මාත්ගමුඒ ඒමේ ටරපා 072-5695595   

 
කුරැකුත්්ා 
පහා 

 ම් ජී  සුමිත් ස්ම් ් 
ළි,ා ස් න ම,ා 

9 මාත්ගමුඒ ඒමේ ටරපා 072-5695595   

 මාත්ගමුඒ ඊ ස්මා ාස්ථන ම,ා 
ා බෝමලුා ේා ගදරමාත්ගමුඒ 
ඒමේ ටරපා 

072-9554083   

 උඩගම 
 ච්  ම් ආ්ය  ස්ථ රත්නා,ක 
මි, 

83/බී,මඹ් ඒා,ා ඒළම්ා බුඩ 071-6747050   

 උරැාෑඒත්් 
 ච්  ම් ආ්ය  ස්ථ රත්නා,ක 
මි, 

83 බී මඹ් ඒා ා ඒාම්ා බුඩ 071-6747050   

 මා දුඒක  ම්  ්  ා ස් රසිාංහ මි, 426   කදාංගම කඩුග් නාඒ 075-6719067   

 ඒමේ ටරපා  ච්  ම්  ම් පී හීාංා ක් ද මි, 11නිකහැටි,,ඒමේ ටරා පුා 071-4932852   

 පානා බුක් ගක 
ඩබ්  ම්  ස්ථ පී ා ක් ග ස්ා ේසු් ද
ර මි, 

21 ඒාේඒත්් මඹ් ඒා 
ා ඒාම්ා බුඩ 

071-8477401   

දේදමදේ ොග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 ා.ළධ. වස්ෙ ා.ළධ. යෙ දේපෞශගලික ලිියයය දුරකාය අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

976 උඩ ා දකා ්ු  ා ක් ග  ම් සි රණීමරම,ා 
“රණසින්ා ස්ඒණ”, ා ටරරඒත්්, 
ගාහ  

0776790511  

977 පාළුගම ා ක් ග  ම් සි රණීමරම,ා 
“රණසින්ා ස්ඒණ”, ා ටරරඒත්්, 
ගාහ  

0776790511  

978 ගාහ බී ජී ජී ආ්ය බී මමරසිාංහ ම,ා 
ා බෝගහා ඒා, උඩා දකා ්ු , 
ගාහ  

0779838999  

979 සුදුඒැකා ඩී  ම් ්වුෆික් ග ම,ා 34, ඒනහර්ඒ, ා දකා ්ු   0727672767  

980 ා ටරරඒත්් නැ  
ආ්ය  ම්  ස්ථ ීම රත්නා,ක 
ම,ා  

මාංක 56/1, උඩා දකා ්ු , 
ගාහ  

0774921524  

981 ා ටරරඒත්් බ  බී ජී  ම් ඩී ා බෝගහා ඒාමි, නඒා රෝහා පාර, ගාහ  0775099686  
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998 බේාානඒත්්    ම් ා ාුකුබණ්ඩාම,ා 
15, හුාාංකඩ ිනපද,, 
ා කුළහිස්ථස්  

0771626883  

1026 නඒනැලි,  ම් ඩබ්  ම් මුස්ේීම්යම,ා 
239 සී, පකා කගම, 
ා දකා ්ු   

0772257396  

1027 කිරඒනාකැටි,  ච්  ම්   බාසිත් ම,ා 
288, ඒාඩි,ා ගුඩ පාර, 
පකා කගම, ා දකා ්ු   

0814928350  

1028 ා කු ා වළිටි,    ච්  ෆථ ස්ෆී්යම,ා 
266  , පකා කගම, 
ා දකා ්ු   

0776312206  

1029 ා කුළහිස්ථස් නැ    ජී මා බ්සිාංහබණ්ඩා ම,ා ා කු ා වළිටි,, ා කුළහිස්ථස්  0724532860  

1030 ා කුළහිස්ථස් බ  ඩී  ම් යූ දිස්ානා,ක ම,ා 
10, උර්ක ා ස්ඒණ, 
ා කුළහිස්ථස්  

0724532453  

1031 මුරපා නැ  ආ්ය  ම් රණසිාංහබණ්ඩා ම,ා 70  , මුරා පුා, ා කුළහිස්ථස්  0815781209  

1032 මුරා පුා බ  ආ්ය  ම් රණසිාංහබණ්ඩා ම,ා 70  , මුරා පුා, ා කුළහිස්ථස්  0815781209  

1033 පමේ/පකා කගම   ජී කුඩා බණ්ඩා ම,ා 
88  , ා කු ා වළිටි,, 
ා කුළහිස්ථස්  

0725720333  

1034 ඒැ ා ක් ගා පු   ම් ඩබ්  ම් මුස්ම්ීම්යම,ා 
239 සී, පකා කගම, 
ා දකා ්ු   

0772257396  

1035 මාවුස්ථස්ාඒ ඩී  ම් යූ දිස්ානා,ක ම,ා 
10, උර්ක ා ස්ඒණ, 
ා කුළහිස්ථස්  

0724532453  

1036 ඒනහර්ඒ    ම් නවුෆක ම,ා 
135, ඒැ ා ක් ගා පු්, 
ා දකා ්ු   

0773480798  

1037 මැදකැකිා බී ා ක් ග   ා ක් ග ා ේ කුමාන් මි, 65, ා බෝළිටි, පාර, ා දකා ්ු   0771588942  

1038 ා බෝළිටි,    ම් ා ාුකුබණ්ඩා ම,ා 
15, හුාාංකඩ ිනපද,, 
ා කුළහිස්ථස්  

0771626883  

1039 පමේ/උඩගම ා ක් ග ජී ිනක ගීත් කුමාර ම,ා 08, කරගස්ථකඩ, ා දකා ්ු   0779769511  

1040 ා ගෝනාංා ගුඩ  ස්ථ ා ක් ග උර්කප්රි,් ් ම,ා 
106, නඒ ා රෝහා පාර, 
ා දකා ්ු   

0718265406  

1041 කරගස්ථකඩ උ   ස්ථ ා ක් ග උර්ක ප්රි,් ් ම,ා 
106, නඒ ා රෝහා පාර, 
ා දකා ්ු   

0718265406  

1042 කරගස්ථකඩ ද  ඩී  ම් ්වුෆික් ග ම,ා 34, ඒනහර්ඒ, ා දකා ්ු   0718438358  

1043 ා  මේඒැලි,    ච්  ම් නඒාස්ථ ම,ා 
“නඒාස්ථම් සික”, 77, ා බෝළිටි, 
පාර, ා දකා ්ු   

0718156110  

1044 පමේ/ගබඩාගම ද  ටී ඌෂා රාංිනි මි, 18 කණුඒ,ගාහ 0778469307  

1045 පමේ/ගබඩාගම උ  ා ක් ග ජී ිනකගීත් කුමාර ම,ා 08, කරගස්ථකඩ, ා දකා ්ු   0779769511  

1046 ක් ා ශගම   ජී මා බ්සිාංහ බණ්ඩා ම,ා ා කු ා වළිටි,, ා කුළහිස්ථස්  0724532860  

1047 ඒාඩි,ා ගුඩ   ජී කුඩා බණ්ඩා ම,ා 
88  , ා කු ා වළිටි,, 
ා කුළහිස්ථස්  

0725720333  

දේදමදේ ොග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 
දේපෞශගලික 

දුරකායය 

 විදුත් 

 ැපෑල 

125 බුළුමුකා ආ්ය  ම් ඩී  මැණිා ක් ග මි, 55/3  සුන්,ා ගුඩ පාර ළිාළිටි, 0713 228132   
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126 ළිාළිටි, 
 ස්ථ  ම්  ස්ථ ා ක් ග බී  
ස්මරා කෝ්  ම,ා 

58  මැණික් ගදිා ඒා 0771 475471   

127 සුන්,ා ගුඩ   165  ේඒක පාර  කින්බත්කුඹුර 071 8 5879   

128 ක.ඒාඒත්් 
ඩී  ම්  ගාමිණි දිස්ානා,ක 
ම,ා 

104  ා කුබ්බෑකඩුඒ  
,හා්ැ් න 

0777 969420   

129 
කින්බත් කුඹුර 
නැා ගනිර 

ආ්ය  ම් ඩි  මැණිා ක් ග මි, 
55/3  සුන්,ා ගුඩ පාර  
ළිාළිටි,  කින්බත්කුඹුර 

0713 228132   

130 
කින්බත් කුඹුර 
බ ිර 

ටි ජී  ගුණා ස්ෝම ම,ා 
72/බී  නානුඹ,  ා බෝ,ගම පාර  
ළිබඳම්ාාඒ 

0718 600741   

131 
 දඩුඒාඒ 
නැා ගනිර 

   ම්  සුනි්ා කුමාන් මි, 65/9  ගාංා ගුඩ  ළිබඳම්ාාඒ 0714 305943   

132  දඩුඒාඒ  බ ිර    ම් සුනි්ා කුමාන් මි, 65/9  ගාංා ගුඩ  ළිබඳම්ාාඒ  0714 305943   

133 
ග් ා නෝ.ඒ 
නැා ගනිර 

 ස්ථ    පශමිණි ස්මරනා,ක 
402  රණහිම  ග් ා නෝ.ඒ  
ා ටරරාා දණි, 

0716 382399   

134 කැ් දකඩුඒ ා ක් ග සී ආ්ය  ි,ඒ්යධ්න ා ම, 165  ඕඒා පාර  කින්බත්කුඹුර 0718 501879   

135 
ග් ා නෝ.ඒ 
බ ිර 

ඒයි  ම් ආ්ය  ,ාපා ම,ා 
125/4  ග් ා නෝ.ඒ  
ා ටරරාා දණි, 

0712 599471   

136 
ග් ා නෝ.ඒ 
මධ්යම 

 ඒයි  ම් ආ්ය  ,ාපා ම,ා 
125/4  ග් ා නෝ.ඒ  
ා ටරරාා දණි, 

0712 599471   

137 පෑාඒ පහාගම ඩබ්  ක ා ක් ග  ස්ා ේා කෝ්  මි, 
63  ස්ි, නිඒස්  ඉහා 
ා කුබ්බෑකඩුඒ 

0718 600789   

138 පෑාඒ ඉහාගම ඩබ් ජී ජී  ස්මරීමර ම,ා 
4  ා කුබ්බෑකඩුඒ ඉහළ 
ා කුබ්බෑකඩුඒ 

0773 216391   

139 පෑාඒ ඉහා මැද ඩබ්  ක ා ක් ග  ස්ා ේා කෝ්  මි, 
63  ස්ි, නිඒස්  ඉහා 
ා කුබ්බෑකඩුඒ 

0718 600789   

140 ,හා්ැ් න ඩබ් ජී ජී  ස්මරීමර ම,ා  
4  ා කුබ්බෑකඩුඒ ඉහළ 
ා කුබ්බෑකඩුඒ 

0773 216391   

141 ා කුබ්බෑකඩුඒ 
ඩී  ම් ගාමිණී දිස්ානා,ක 
බණ්ඩා ම,ා 

මාංක 104 ා කුබ්බෑකඩුඒ, 
,හා්ැ් න 

0777 969420   

142 
ඉහළ 
ා කුබ්බෑකඩුඒ  

 ඩී  ම් ගාමිණී දිස්ානා,ක 
බණ්ඩා ම,ා 

මාංක 104 ා කුබ්බෑකඩුඒ, 
,හා්ැ් න 

0777 969420   

143 
ා දිගම 
නැා ගනිර 

 ස්ථ   පශමිණි ස්මරනා,ක 
මි, 

මාංක 63 ස්ි, නිඒස් ඉහා 
ා කුබ්බෑකඩුඒ 

071 2590471   

144 ා දිගම උුර ා ක් ග  කස්ථුන්ා ව ා ම, 
260  ා ක් ග ඒුරකුඹුර පාර 
මු.්ාාඒ 

0713 228697   

145 ා දිගම දකුණ ඇකෆ්රඩ් ි,සිාංහ 22  පැාඒ පහාගම  මු.්ාාඒ  0725 164657   

146 ux.,.u   wxl 62 $B lyfò 
ms,Su;,dj 0728 259826   

147 oshm,df.dv  ම් ස්ථ ා ක් ග මුණසිාංහ මි, 
214$vS" legl=Uqr" 
lvq.kakdj' 0716 573975   

148 fud,oKav   Èidks" fud,oKav" 
lsßn;al=Uqr 0726 125037   

149 u,a.ïuk tka ví ù ks,dks fkarxðld 
ñh 

wxl 62 $B lyfò 
ms,Su;,dj 0728 259826   

150 rKjk fÊ tia fla Èidkdhl Èidks" fud,oKav" 
lsßn;al=Uqr 0726 125037   

151 
WvBßh.u 
kef.kysr 

ta Ô tia ã uOqrx. 
fukúh 

wxl 31 ul=¿j;a;" 
.kafkdarej" fmardfoKsh 0771 726177   
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152 
WvBßh.u 
ngysr   wxl 31 ul=¿j;a;" 

.kafkdarej" fmardfoKsh 0713 228132   

153 
foysfoKsh 
kef.kysr   wxl 22" mE,j my, .u" 

uqre;,dj" 0725 164657   

154 
foysfoKsh 
ngysr   wxl 260 fla j;=rl=Uqr mdr 

uqre;,dj 0771 241188   

155 
fodvïj, 
by,   wxl 220$6" Y%S ir 

.kafkdarej " fmardfoKsh 0711 216447   

156 
fodvïj, 
my, fla tï tka oikdhl uhd wxl 220$6" Y%S ir 

.kafkdarej " fmardfoKsh 0711 216447   

157 j;=rl=Uqr   wxl 312$4" lyj;=f.dv" 
uqre;,dj 0778 192893   

158 .=re.u tÉ tï tï fla .=Kr;ak 
ueKsfla ñh 

wxl 312$4" lyj;=f.dv" 
uqre;,dj 0778 192893   

159 foyswx. W;=r à Ô yßiapkaø uhd wxl 270" lïìwäh" 
hy,;ekak 0727 740267   

160 foyswx. ol=K   wxl 270" lïìwäh" 
hy,;ekak 0727 740267   

161 oka;=f¾ wd¾ tï tia î y,shoao 
uhd wxl 33$ta" y,shoao" oka;=f¾ 0776 004813   

162 uqxj;=f.dv tï tia fla uqKisxy ñh wxl 214$ã" 
legl=Uqr"lvq.kakdj 

0789 109101 
,0813 849601 

  

163 ishU,df.dv tï tÉ msgj,f.a ñh wxl 436$iS" f.daúkao," 
ms<su;,dj 0776 147794   

164 
wrfò.u 
kef.kysr   wxl 518" iïm;a" 

b¿laj;a;" ms<su;,dj 0774 310611   

165 
wrfò.u 
ngysr wd¾ tï {Kd .srd.u ñh wxl 18" .ïm;s ksji" 

.srd.u" ms<su;,dj 0757 857296   

166 
weô,aó.u 
W;=r 

à tï mS ksõgka r;akdhl 
uhd 

wxl 296$2" boaoj, ksji" 
ms<su;,dj 0779 459593   

167 
weô,aó.u 
ol=K   

මාංක 72$බී නානුහ, ා බෝ,ගම 
පාර ළිබඳම්ාාඒ 

071 8600741   

168 W!rdfmd, ta Ô ks,ka;d l=udß ñh wxl 518" iïm;a" 
b¿laj;a;" ms<su;,dj 0774 310 611   

169 l=re÷j;a;   wxl 436$iS" f.daúkao," 
ms<su;,dj 0776 147 794   

170 l=vdTh fla tï ;siai nKavd uhd wxl 208$5" fmd,a.ywx." 
je,s.,a, 0779 966809   

171 f.daúkao, ා ක් ග ම්  මස්ථස් බණ්ඩා ම,ා 
මාංක 208/5 
ා පුකගහමාංගඒැලිගකා 

0779 966809   

172 ms<su;,dj ví Ô tia fla fyar;a uhd wxl 141$î" b¿laj;a;" 
ms<su;,dj 

0775 868965 
0813 810411 

  

173 b¿laj;a; ta Ô fÊ uyskao uhd iukamdh" f.daúkao," 
ms<su;,dj 0772 102695   

174 y,shoao mS Ô tia mS ueKsfla 
fukúh 

.uf.or ishU,df.dv 
oka;=f¾ 0719 089278   

175 fldgfndaf.dv   
නිේලි් ඒත්් ළිාළිටි, 
ා ටරරාා දණි, 

0774 397062   

176 uvrkaf.dv   
wxl 296$2" boaoj, ksji" 
ms<su;,dj 0779 459593   

177 
Wvfj, 
kdä;,dj   

wxl 43$2" fodU.iamsáh" 
fod¿j" ueKslaÈfj, 0712 854546   

178 
Wvfj, 
m,af,uä;a;   wxl 33$ta" y,shoao" oka;=f¾ 0776 004813   
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179 
Wvfj, 
my,.u   jrldmsgsh"wuqfyak"oka;=fra 0779 549794   

180 .srd.u   
uyrfò f.or wrfò.u 
ms<su;,dj 0725 213199   

181 mrlgje,a,   wxl 208$5" fmd,a.ywx." 
je,s.,a, 0757 857296   

182 bUq,au,a.u cS  fÊ tï tï .reisxy 
ñh 

uyrfò f.or wrfò.u 
ms<su;,dj 0725 213199   

183 há.ïuk hQQ Ô ta oikdhl uhd wxl-07" Wvf.or" y,shoao" 
oka;=f¾ 0722 012002   

184 
há.ïuk 
my, යුජී   ද දස්නා,ක 

මාංක 07 උඩා ගදර, හලි,ශද, 
ද් ුා ්ය 

072 2012002   

185 fmd;a;msáh   
ළිිකාළිටි,, ,ටිගම්මන, 
මැණික් ගදිා ඒා 

0717 051725   

186 lsßueáhj;a;   wxl 07' lsrsueáh j;a;' 
ueKslaÈfj, 0813 805312   

187 f.dä.uqj fÊ tï ví tï 
lreKdr;ak uhd 

msys,a,msáh" há.ïuk" 
ueKslaÈfj, 0717 051725   

188 f.dakafoKsh   wxl 03" f.dakafoKsh" 
ueKslaÈfj, 0813 849921   

189 w,.,a, by,   msys,a,msáh" há.ïuk" 
ueKslaÈfj, 0717 051725   

190 w,.,a, j;a; cS Ô l=,;=x. uhd wxl 07' lsrsueáh j;a;' 
ueKslaÈfj, 0813 805312   

191 wuqKqmqr   l=udr., " legl=Uqr" 
lvq.kakdj 0718 000408   

192 fjr¿f.d,a,   
කුමාරගාකැ කුඹුරකඩුග් නා
ඒ 

0813 849921   

193 uqo,sj;a; fla ta ã ã mS fldarf,a 
wdrÉÑ uhd 

rn¾ fldgi' uqo,sj;a; 
lvq.kakdj 0718 124709   

194 
my, 
uqo,sj;a;   rn¾ fldgi' uqo,sj;a; 

lvq.kakdj 0718 124 709   

195 udÈ,s.u tï ví úfÊisß kjr;ak 
uhd 

wxl 03" f.dakafoKsh" 
ueKslaÈfj, 0813 849921   

196 Wvr;aój, wd¾ tï ã kd,kS ñh l=udr., u,aj;a;" 
legl=Uqr" lvq.kakdj 0776 973188   

197 my, r;aój,   l=udr., u,aj;a;" 
legl=Uqr" lvq.kakdj 0776 973 188   

198 n,k tÉ tï kjr;ak nKavdr 
uhd  

wxl 10" legl=Uqr"  
lvq.kakdj 0714 420 493   

199 fudgk fols| fÊ iS tia O¾ums%h uhd l=udr., " legl=Uqr" 
lvq.kakdj 0718 000 408   

200 
fudrf.d,a, 
uylkao wd¾ ta lreKd;s,l uhd wxl 50" wuqKqmqr" 

legl=Uqr" lvq.kakdj 0719 661 575   

201 uduqvdj,   wxl 426$1$ta" l|x.u" 
lvq.kakdj 0718 040 477   

202 legl=Uqr fla mS ã wkqreoaO uhd wxl 426$1$ta" l|x.u" 
lvq.kakdj 0718 040 477   

203 ud,s.d;ekak   wxl 10" legl=Uqr"  
lvq.kakdj 0714 420 493   

204 lvj;a.u tÉ tia fla wfír;ak uhd wxl 298$iS" fldgfndaf.dv" 
lvq.kakdj 0718 168 040   

205 
lvq.kakdj 
k.rh   wxl 153" iïm;a" 

Wvr;aój," ueKslaÈfj, 0718 219 102   
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206 
j,af.dõjdf.d
v à tï mS fifkúr;ak uhd wxl 12" ueKslaÈfj, 0779 646 441   

207 ljqvqmk whs Ô fikr;a nKavd uhd ksõ,Skaj;a;" ms,msáh" 
fmardfoKsh 0755 889 737   

208 l|x.u W;=r   iukamdh" f.daúkao," 
ms<su;,dj 0772 102 695   

209 l|x.u ol=K   wxl 298$iS" fldgfndaf.dv" 
lvq.kakdj 0718 168 040   

210 mdkfndlal tia tia ù fla ;s,lr;ak 
uhd 

wxl 153" iïm;a" 
Wvr;aój," ueKslaÈfj, 0718 219 102   

211 j,a.ïmdh ví tï úl%uwdrÉÑ uhd jrldmsáh" wuqfyak" 
oka;=f¾ 0779 549 794   

212 n;af.dv   wxl 12" ueKslaÈfj, 0779 646 441   

213 
fod¿j 
kef.kysr   wxl 43$ta" há.ïuk" 

ueKslaÈfj, 0813 845 754   

214 fod¿j ngysr fÊ tï ta î ueoudrkaodj, 
uhd 

wxl 43$ta" há.ïuk" 
ueKslaÈfj, 0813 845 754   

215 
fldg,sf.dv 
W;=r gS Ô ã tï pkaør;ak uhd wxl 43$2" fodU.iamsáh" 

fod¿j" ueKslaÈfj, 0712 854 546   

216 
fldg,sf.dv 
ol=K   .u f.or ishU,df.dv 

oka;=f¾ 0719 089 278   

217 ueKslaÈfj, යුජී   ද දස්නා,ක 
මාංක 07, උඩා ගදර, 
හලි,ශද, ද් ුා ්ය 

072 2012002   

218 fo,afoKsh tia tï Wmd,s fikr;a uhd wxl 226$1" fmd;a;msáh 0774 397062   

219 ;siauv tia tï Wmd,s fikr;a uhd wxl 226$1" fmd;a;msáh 0774 397062   
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ඇමුණුම් 04 

ත්රිවිධ ෙමුදාදේේ, දේපොලිසිදේ  ො මුදවා ගැනීදේම් කණ්ඩායම් ස්ම්බන්ධ කරග  ෙැකි  

 

අනු 

අංක 
 යතුර යෙ 

දුරකාය අංක 

ජංගෙ දේස්ේවා ස්ථාායදේ  

ශ්රි ලංකා ගුවන් ෙමුදා කඳවුර - දිගය 

1.  
මණා දන නිළධ්ාරී  - 
සිගින්, 

ගෘටර කැටර ්   
 ක  ච්  ්   ි, මාක ම,ා 

077-2229153 066-2286111 

2.  
නිළාධ්ාරී මණා දන 215 
ා රජිා ම්් ු පක්ෂාාංග,  

ස්ථා කුඩ්ර්  ලිඩ්ය  
පී  ම් බී  මඩහා පුා ම,ා 

077-2229121 066-2286375 

3.  
නිළධ්ාරී මණා දන දිගන 
පක්ෂාාංග, 

ස්ථා කුඩ්ර්  ලිඩ්ය  
ඩබ්ලිේ   ඊ ඊ  ස්මරනා,ක 
ම,ා 

077-2249027 0113070762 

4.  
මාංශය ස ාාර නිළධ්ාරී 215 
ා රජිා ම්් ු පක්ෂාාංග, 

ෆථායිමේ ා ාෆථටින්  
 ්  පී  ා නෝනිස්ථ ම,ා 

076-6222721 066-2286375 

ශ්රි ලංකා යාවික ෙමුදා කඳවුර -  ලාතුඹය 

1.  මණා දන නිළධ්ාරී ජී  ච්  ස්ථ ඊ  ද සිකඒා ම,ා 077-7557701 011-3818112 

2.  ස්ධ්ා,ක නිළධ්ාරී  ම්  ම් ආ්ය ඒයි මාළිටිගම ම,ා 077-2422369 011-2216912 

3.  මස් නිළධ්ාරී ඩබ්   ඩී ජී  මුා කෝරා ම,ා 071-8668043 011-2216900 

4.  පන්පාාන නිළධ්ාරී ආ්ය  ්  ජී  ස්්ානා ව ම,ා 071-8468999 011-2216900 

ශ්රි ලංකා යුධ ෙමුදාව 

 
111 බලදේස්ේයා මුලස්ථාායය 

1.  
බළා ස් නාධිප ම 

බ්රිා වඩි,්ය     මයි ා ේ 
බණ්ඩාර ම,ා 

076-6907182 081-3992986 

2.  ා ියෂථශ මාණ්ඩලික 
නිාධ්ාරී 

ලු මන්  ක්යනක ඩබ්  ස්ථ ා ක් ග  
ලි,නඒඩුා ව ම,ා 

076-5307305 081-3992986 

3.  සිස්ක ස්ම්බ් ධිකරණ 
නිාධ්ාරී 

ලු මන්  ක්යනක ා ක් ග  ස්ථ ආ්ය  
රණසිාංහ ම,ා 

076-3562581 081-3992986 

4.  නිාධ්ාරී මණා දන 
පාාන මාංශය ස, 

ා ම්ි්ය   ටී  ක  ා ස්නස්රත්න 
ම,ා 

077-3626444  

5.  නිාධ්ාරී මණා දන - 
ර:උ: ගැ ා ේ 

ා ම්ි්ය යු පී    ්   ගුණරත්න 
ම,ා 

077-2614223  

6.  
මානි 11 පා/හකාස් 

ා ම්ි්ය  ච් ා ක් ග   මයි  හකාා 
ම,ා 

077-2910898  

7.  
බළා ස් නා ා ම්ි්ය 

ා ම්ි්ය ආ්ය  ම්  ච් බී  
රත්නා,ක ම,ා 

077-3501392 081-3993737 
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8.  
ප්රමානි 111(ක්රි,ා  

කළි්ා්  පී ජී  ස්ථ  ්   
ළි ා දණි, ම,ා 

070-2710435  

9.  
ප්රමානි 111 පා/හකාස් 

කළි්ා්   ම්    ්  ා ශශය සා ප්ර ම 
ම,ා 

071-8588753  

10.  නිළධ්ාරී මණා දන 
(ර:ස්ථමාර: මයිාළිටි,  

කළි්ා් (උපා  යු ටී  මමරසුන්, 
ම,ා 

077-5841857  

11.  උපකරණ පාාක 
නිළධ්ාරී 

ලු මන්  (උපා  ඩබ්  ම් ජී  ස්ථ  
ීමරසිාංහ ම,ා 

071-8570654  

 
5(දේස්ේ) ශ්රි ලංකා පාබල ෙමුදාව - ෙෙනුවර  

1.  
මණා දන නිළධ්ාරී  

ා ම්ි්ය මීය   ච් ඊ  ආ්ය ා ක් ග  
ා ්් නා කෝ්  ම,ා 

076-6907403 081-2424930 

2.  ා දඒන මණා දන 
නිළධ්ාරී  

ා ම්ි්ය      ් බී  මු.ගින්, 
ම,ා 

077-3030174 081-2424930 

3.  
ස්ධ්ා,ක මධිකාරී 

කළි්්     ච් සී  ස්ථ ා ක් ග  
මගාඒත්් ම,ා 

077-3790834 081-2424930 

4.  2(දේස්ේ) ශ්රි ලංකා සිංෙ දේරමේදේම්න්තුව - ෙෙනුවර 

5.  මණා දන නිළධ්ාරී ා ම්ි්ය  ම් ජී ා ක් ග  ද,ාප්රි, ම,ා 076-6907427 081-3841677 

6.  
ා දඒන මණා දන 
නිළධ්ාරී  

ා ම්ි්ය    ම් ඩබ් පී  
මා බ්ා ස් කර ම,ා 

077-2649318 081-2223802 

7.  ස්ධ්ා,ක මධිකාරී 
ා ම්ි්ය පී ා ක් ග ආරථ  මයි ා ේ  
දිස්ානා,ක ම,ා 

077-3991299 081-2223802 

 1 වය ශ්රි ලංකා රිනපම බළකාය 

8.  ඒැ බ  මණා දන නිළධ්ාරී 
ා ම්ි්ය ා ක් ග  ම් සී  ස්ථ බී  
ක.ණා මාක ම,ා 

077-2249388 081-3993738 

9.  
ා දඒන මණා දන 
නිළධ්ාරී  

ා ම්ි්ය ා ක් ග මයි ආ්ය  
ි,ඒ්යධ්න ම,ා 

077-3663613 081-2424930 

10.  ස්ධ්ා,ක මධිකාරී 
කළි්්  ඩී  ම් මයි  ස්ථ පී  
දිස්ානා,ක ම,ා 

077-3407380 081-2424930 

 2 වය ශ්රි ලංකා රිනපම බළකාය - ෙෙනුවර 

11.  මණා දන නිළධ්ාරී 
ා ම්ි්ය ඩබ්  ම් ා ක් ග  ීමරඒ්යධ්න 
ම,ා  

076-5303553 081-3745501 

12.  
ා දඒන මණා දන 
නිළධ්ාරී  

ා ම්ි්ය ා ක් ග  ා ස්ා නස්රත්න 
ම,ා 

071-1054929 081-3845501 

13.  ස්ධ්ා,ක මධිකාරී 
කළි්්   ච්  ම්  ්    බී  
ා හ රත් ම,ා 

077-2649169 081-3845501 

14.  8 වය ගජබා දේරමේදේම්න්තුව - ො දේම 

15.  මණා දන නිළධ්ාරී 
ා ම්ි්ය බී    ්  ා ක් ග  
බුාත්සිාංහා ම,ා 

076-6907467 024-3241559 

16.  
ා දඒන මණා දන 
නිළධ්ාරී  

ා ම්ි්ය  ම් ටී  ම්  දිස්ානා,ක 
ම,ා 

077-7537348 025-3897553 

17.  ස්ධ්ා,ක මධිකාරී 
කළි්්  ා ක් ග  ස්ථ  මධුශය සාංක 
ම,ා 

077-3679910 025-3897553 
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ශ්රි ලංකා දේපොලිසිය 

18.  
ා ියෂථශ නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම මධ්යම 
පළා් 

ා ේ    ගුණඒ්යධ්න මහ්ා 
(ඒැ බ  

071-8591006 081-2229933 

19.  
නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම - 
මහනුඒර දිස්ාඒ 

මි් ද  කනා,ක ම,ා 071-8591023 081-2234288 

20.  
ා ියෂථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාන් - මහනුඒර 
ා කුමේශාශය ස ාාර 

 ම්    ඩ්ම් ඩ් මහී් ්ර 071-8591042 081-2233004 

21.  
ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක  
මහනුඒර 

 ්   ම් ඩබ් ා ක් ග උපාලි බී 
නාරම්පනාඒ ම,ා 

071-8591045 081-2222222 

22.  
ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක  
ඒත්ා ත්ගම 

 ්  ඩබ්  ම් මනුර බණ්ඩාර 
ම,ා 

071-8591063 081-2476328 

23.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
ප් ස්ා 

R.M.P ා ස්නස්රත්න ම,ා 071-8591065 081-2472223 

24.  
ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක  
ා ටරරාා දණි, 

කමක ා් දන ආන්,ඒාංශය ස ම,ා 077-7810555 081-2388033 

25.  
ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
කඩුග් නාඒ 

බී  ම් ආ්ය ා ක් ග බී  බාාසුන්, 
ම,ා 

071-8591060 081-2571416 

26.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
දවුාගා 

ඩබ්  ම්  ස්ථ ීම බී  ස්ා ේා කෝ්  
ම,ා 

071-8591059 081-2315032 

27.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
මාංකුඹුර 

පී බී මයි  පාලි් ා ස්ා නස්රත්න 
ම,ා 

071-8591049 
071-7328705 

066-2240222 

28.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
ගාා ගදර 

බී  ම්    දිස්ානා,ක ම,ා 071-8591050 081-2461222 

29.  
ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
කටුගස්ථා ්ු   

ිගත් ා ස් නක ා් ා ්රස්ථකර 
බාංඩාර ම,ා 

071-4422888 081-2499383 

30.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
හ්රලි,ශද 

බී ඩබ් ා ශශය සබ් දු ා ස් නාරත්න 
ම,ා  

071-8591051 081-2464456 

31.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
මාඒුා ගුඩ 

 ම්  ම්  ච්  ි, මාක ම,ා 071-8591062 066-2244322 

32.  
ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
මැණික් ගි් න 

ඩබ්  ම් ි,නාත් ඒනසිාංහ 071-8591053 081-2374222 

33.  
ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
්ාාුඹ, 

මමරජිත් මත්්නා,ක ම,ා 
071-8591054 
071-8149150 

081-2404384 

34.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
හගුර් ා ක් 

ා ක් ග ජී මයි යු ා ක් ග  ා ස්ෝමනුඒර 
ම,ා 

071-8591055 081-2369223 

35.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
පකා කකැා ක 

 ම්  ච්  ම් ජී  ා ස්ා නස්රත්න 
බණ්ඩා 

071-4499301 081-2423157 

36.  
ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
ා ්කා දණි, 

 ම්  ම් යු  ්   ා ගුඩම් න 
ම,ා 

071-8591066 081-2374073 

37.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
උඩුදුම්බර 

ා ක් ග  ස්ථ  දිස්ානා,ක ම,ා 
071-8591068 
071-6838883 

081-2402222 
081-5739666 

38.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
රාංගා 

    ා ක් ග  ම්  ස්ා ේසිාංහ ම,ා 071-8591069 081-2400997 
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39.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
හස්ාක 

ටී  ම්  රත්නා,ක ම,ා 071-8591067 
055-2257122 
055-2258999 

40.  
ප්රධ්ාන ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
මාලිගාඒ 

ටී ජී  හාාංා ගුඩ ම,ා 071-8591046 
081-2222304 
081-2225722 

41.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
ා ඒාම්ා බුඩ 

 ම් ජී    ශය සා් ් බණ්ඩාර ම,ා 071-1585808 081-2077737 

42.  
ා පුලිස්ථ පරීක්ෂක 
ර්ිාළිටි, 

ජී ජී සී ා ක් ග  කුාරත්න ම,ා 077-3975475  081-2307230 
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ඇමුණුම් 05 

අකුරණ ප්රාදේශියය දේමකම් දේකොට්ශාකදේ  ාමීය ය ආපදා කටුටුව ස්ඳො ස්ම්බන්ධ වය 

ස්ාාපතිචවරුන්දේේ විස්ථ ර 

  ා.ළධ. වස්ෙ යෙ ලිියයය 
ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි 

දුරකාය අංකය 

  

      
පුශගලි

ක 
ජංගෙ 

559 බුළුා ගුා හු්ැ් න  ම්  ච්  ම් ආසික් ග 559,බුළුා ගුා හු්ැ් න,මකුරණ   077-7943713 

560 කස්ාඒත්් 
 ච්  ම් ජී  ්   ස්ථ බණ්ඩා
ර 

560, කස්ාඒත්්,මකුරණ   071-9282069 

561 උඩඒැලිකැටි, මයි  ක ා මුහමඩ්කාලිශ 561,උඩඒැලිකැටි,,මකුරණ   077-5980621 

562 පකා කඒැලිකැටි,  ්   ච් නිමකකුමාන් 562,පකා කඒැලිකැටි,,මකුරණ   081-2304787 

563 ා දුඩාංා ගුකා ජී ා ක් ග ජී  ්   ස්ථ ආන් ද 563,ා දුඩාංා ගුකා,මකුරණ   071-3601376 

564 මකුරණ ජී ජී ආන් ද 564,මකුරණ   071-6148910 

565 ා ්ළඹුගහඒත්්    ෆථ  ම් ාාහී්ය 565,ා ්ළඹුගහඒත්්   071-8003149 

566 ඒරාගස්ථි් න 
ජී ා ක් ග  ච්  ම් ඩී සින්නා,
ක 

566,ඒරාගස්ථි් න,මකුරණ   077-3662771 

567 නීරැකා   ඩබ්  ම්  ි,ාම,ා 567,නීරැකා   077-7141802 

568 ා ම්කා ච්න   ආ්ය  ම් ස්.ක් ග 568,නීරැකා   077-7141802 

569 මකඒානි් න  ස්ථ  ම් නිස්ා්ය 569,මකඒානි් න,මකුරණ   071-1008502 

570 කු.ා ගුඩ ඊ  ම්  ්  බණ්ඩාර 570,කු.ා ගුඩ   071-8222870 

571 හුරීා ගුකා    ෆථ  ම් ාාහී්ය 571,හුරීා ගුකා,මකුරණ   071-8003149 

572 ා දකගස්ථ්ැ් න  ම් ජී  ච්  ම්  ම් ස්සිත් 572,ා දකගස්ථ්ැ් න,මකුරණ   077-5480248 

573 පාංා ගුකාාමඩ    ෆථ  ම් ාාහී්ය 571,හුරීා ගුකා,මකුරණ   071-8003149 

574 මකගම් ා දණි, ඩබ්  ම් ර්ාංචිබණ්ඩා 574,මකගම් ා දණි,,මාඒුා ගුඩ   
081-
3882507/ 
071-1587362 

575 රුා කුා හු 
 ස්ථ ඩබ්  ම් ගැමුණුබණ්ඩා
ර 

575,රුා කුා හු,රුා කුා හුදීගා   071-6235506 

576 දීගා ආ්ය  ම් රීම් ්රබණ්ඩාර 576,දීගා,රුා කුා හුදීගා   077-5557195 

577 පකා කදීගා ා ක් ග ා ේ   ා පා ්යරා 577,පකා කදීගා,රුා කුා හුදීගා   077-1255805 

578 දුනුස්ා උුර ආ්ය  ම් රීම් ්රබණ්ඩාර 578,දුනුස්ාඋුර,   077-5557195 

579 දුනුස්ා දකුණ ා ක් ග ා ේ   ා පා ්යරා 579,දුනුස්ාදකුණ,දුනුස්ා,මකුරණ   077-1255805 

580 මාඒුා පුළ  ච්  ක පී ා ක් ග ප්රි,ද්යශය සන 580,මාඒුා පුළ,මාඒුා ගුඩ   
071-
9089991/ 
077-1772447 

581 ා කුනකාගා    ම් ර්ෂථපකුමාර 581,ා කුනකාගා   071-6451981 

582 මාරා හා    ම් ර්ෂථපකුමාර 
582,මාරා හා,ා කුනකාගා,මාඒ
ුා ගුඩ 

  071-6451981 
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583 මාඒුා ගුඩ  ්   ම් නිහාකීමරා කෝ්  583,මාඒුා ගුඩ   
077-
1241011, 
066-3668213 

584 මරා ේා පුා ඩී ජීආ්ය ා ශශය සප්රි, 584,මරා ේා පුා,මාඒුා ගුඩ   071-7959333 

585 බාකඩුඒ ඊ  ම් සී ා ක් ග  කනා,ක 585,බාකඩුඒ,මාඒුා ගුඩ   077-5020757 

586 දිටරළිටි, ඩබ්  ම් පී සී කුමාන්හාමි 586,දිටරළිටි,,මාඒුා ගුඩ   
066-
5624949/ 
071-6826320 

587 ඒාා හ න  ච්  ම්  ස්ථ ා ස්නස්රත්න 587,ඒාා හ න,මාඒුා ගුඩ   
081-
2302892/ 
072-9522055 

588 ා දකගස්ථා ගුඩ පී ාසිගාමිණී රණසිාංහ 588,ා දකගස්ථා ගුඩ,මාඒුා ගුඩ   071-5653580 

589 ස්ාාන උඩගම 
ඩබ්  ම්  ස්ථ ා ක් ග ස්ා ේසූන්
, 

589,ස්ාානඋඩගම,ස්ාානගම   071-7553815 

590 රඹුා ක් ග ඇළ 
ඩබ්  ම්  ස්ථ ා ක් ග ස්ා ේසූන්
, 

590,රඹුා ක් ගඇළ,ස්ාානගම   071-7553815 

591 ස්ාාන පකා කගම   ජී ා ේ ස්ා ේුාංග 591,ස්ාානපකා කගම,ස්ාානගම   
060-
2841489/ 
071-6226919 

592 කු.දුගහඇා ජී ජී ආන් ද 592,කු.දුගහඇා,මකුරණ   071-6148910 

593 උවගා 
 ච්  ම් ජී  ්   ස්ථ බණ්ඩා
ර 

593,උවගා,මකුරණ   
071- 
9282069 
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ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය අංකය 

පුශගලික 
කාර්යා

ල 
ජංගෙ 

976 උඩ ා දකා ්ු  ා ක් ග  ම් සි රණීමරම,ා 
“රණසින්ා ස්ඒණ”, 
ා ටරරඒත්්, ගාහ  

    776790511 

977 පාළුගම ා ක් ග  ම් සි රණීමරම,ා 
“රණසින්ා ස්ඒණ”, 
ා ටරරඒත්්, ගාහ  

    776790511 

978 ගාහ බී ජී ජී ආ්ය බී මමරසිාංහ ම,ා 
ා බෝගහා ඒා, 
උඩා දකා ්ු , ගාහ  

    779838999 

979 සුදුඒැකා ඩී  ම් ්වුෆික් ග ම,ා 34, ඒනහර්ඒ, ා දකා ්ු       727672767 

980 ා ටරරඒත්් නැ  
ආ්ය  ම්  ස්ථ ීම රත්නා,ක 
ම,ා  

මාංක 56/1, 
උඩා දකා ්ු , ගාහ  

    774921524 

981 ා ටරරඒත්් බ  බී ජී  ම් ඩී ා බෝගහා ඒාමි, නඒා රෝහා පාර, ගාහ      775099686 

998 බේාානඒත්්    ම් ා ාුකුබණ්ඩාම,ා 
15, හුාාංකඩ ිනපද,, 
ා කුළහිස්ථස්  

    771626883 

1026 නඒනැලි,  ම් ඩබ්  ම් මුස්ේීම්යම,ා 
239 සී, පකා කගම, 
ා දකා ්ු   

    772257396 

1027 කිරඒනාකැටි,  ච්  ම්   බාසිත් ම,ා 
288, ඒාඩි,ා ගුඩ පාර, 
පකා කගම, ා දකා ්ු   

    814928350 
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1028 ා කු ා වළිටි,    ච්  ෆථ ස්ෆී්යම,ා 
266  , පකා කගම, 
ා දකා ්ු   

    776312206 

1029 ා කුළහිස්ථස් නැ    ජී මා බ්සිාංහබණ්ඩා ම,ා 
ා කු ා වළිටි,, 
ා කුළහිස්ථස්  

    724532860 

1030 ා කුළහිස්ථස් බ  ඩී  ම් යූ දිස්ානා,ක ම,ා 
10, උර්ක ා ස්ඒණ, 
ා කුළහිස්ථස්  

    724532453 

1031 මුරපා නැ  
ආ්ය  ම් රණසිාංහබණ්ඩා 
ම,ා 

70  , මුරා පුා, 
ා කුළහිස්ථස්  

    815781209 

1032 මුරා පුා බ  
ආ්ය  ම් රණසිාංහබණ්ඩා 
ම,ා 

70  , මුරා පුා, 
ා කුළහිස්ථස්  

    815781209 

1033 පමේ/පකා කගම   ජී කුඩා බණ්ඩා ම,ා 
88  , ා කු ා වළිටි,, 
ා කුළහිස්ථස්  

    725720333 

1034 ඒැ ා ක් ගා පු   ම් ඩබ්  ම් මුස්ම්ීම්යම,ා 
239 සී, පකා කගම, 
ා දකා ්ු   

    772257396 

1035 මාවුස්ථස්ාඒ ඩී  ම් යූ දිස්ානා,ක ම,ා 
10, උර්ක ා ස්ඒණ, 
ා කුළහිස්ථස්  

    724532453 

1036 ඒනහර්ඒ    ම් නවුෆක ම,ා 
135, ඒැ ා ක් ගා පු්, 
ා දකා ්ු   

    773480798 

1037 මැදකැකිා 
බී ා ක් ග   ා ක් ග ා ේ කුමාන් 
මි, 

65, ා බෝළිටි, පාර, 
ා දකා ්ු   

    771588942 

1038 ා බෝළිටි,    ම් ා ාුකුබණ්ඩා ම,ා 
15, හුාාංකඩ ිනපද,, 
ා කුළහිස්ථස්  

    771626883 

1039 පමේ/උඩගම 
ා ක් ග ජී ිනක ගීත් කුමාර 
ම,ා 

08, කරගස්ථකඩ, 
ා දකා ්ු   

    779769511 

1040 ා ගෝනාංා ගුඩ  ස්ථ ා ක් ග උර්කප්රි,් ් ම,ා 
106, නඒ ා රෝහා පාර, 
ා දකා ්ු   

    718265406 

1041 කරගස්ථකඩ උ   ස්ථ ා ක් ග උර්ක ප්රි,් ් ම,ා 
106, නඒ ා රෝහා පාර, 
ා දකා ්ු   

    718265406 

1042 කරගස්ථකඩ ද  ඩී  ම් ්වුෆික් ග ම,ා 34, ඒනහර්ඒ, ා දකා ්ු       718438358 

1043 ා  මේඒැලි,    ච්  ම් නඒාස්ථ ම,ා 

“නඒාස්ථම් සික”, 77, 
ා බෝළිටි, පාර, 
ා දකා ්ු   

    718156110 

1044 පමේ/ගබඩාගම ද  ටී ඌෂා රාංිනි මි, 18 කණුඒ,ගාහ     778469307 

1045 පමේ/ගබඩාගම උ  
ා ක් ග ජී ිනකගීත් කුමාර 
ම,ා 

08, කරගස්ථකඩ, 
ා දකා ්ු   

    779769511 

1046 ක් ා ශගම   ජී මා බ්සිාංහ බණ්ඩා ම,ා 
ා කු ා වළිටි,, 
ා කුළහිස්ථස්  

    724532860 

1047 ඒාඩි,ා ගුඩ   ජී කුඩා බණ්ඩා ම,ා 
88  , ා කු ා වළිටි,, 
ා කුළහිස්ථස්  

    725720333 
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ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

1132 මුකගම 
 ්   ම්  ස්ථගුා ණස්ථකර 
මි, 

ා රෝහාමස්ා, 
ා මුරා හ න, 
ප් ස්ා්ැ් න 

    071-7654755 

1133 ළි ඒා යූ ජී  ස්ථස්මරුාංග ම,ා 
ඉසු.ා ස්ඒණ, නඒ 
හුණුගා, ර්ර්රැස්ථස් 

    
072-

5472362/ 
081-5683393 

1134 උඩුා දණි, යූ ජී  ස්ථස්මරුාංග ම,ා 
ඉසු.ා ස්ඒණ, නඒ 
හුණුගා, ර්ර්රැස්ථස් 

    072-5472362 

1135 පකා ක ා දකා ්ු  
පී ආ්ය  ස්ථමා බ්රත්න 
ම,ා 

ර්ස්ථස්්ැ් නිනපද,, 
පකා ක ාැගුමිා දණි, 

    077-8947772 

1136 නඒ නිකාඹ  ්   ස්ථස්ා ේසින් මි, 
262/20/1  , නිකාඹ 

ිනපද,, නිකාඹ 
    071-2178206 

1137 නිකාඹ 
ා ක් ග.ජී පී ආ්ය ස් ා ක් ගමා බ්

සින් ම,ා 

338/2, 9 කණුඒ, හකහ,, 
ිදගා 

    
077-

9393250/ 
075-8443088 

1138 ගු.කැා ක සුනිකා හ රත් ම,ා 
43, පාාම පහා, 
ම.්ාාඒ 

    
071-

8098420/ 
077-5743967 

1139 නඒ ගු.කැා ක 
ඩි  ම් ා ක් ග ා ක් ගදස්නා,ක 
ම,ා 

79, මැදළිටි,, ා දුළුඒ     072-4820323 

1140 ුම්පෑාඒක ඩී  ම්ගමා ව මි, 
මස්ථා ගුකා, 
ප් ස්ා්ැ් න 

    071-6923043 

1141 මස්ථා ගුකා ඩි  ම්ගමා ව මි, 
මස්ථා ගුකා, 
ප් ස්ා්ැ් න 

    071-6923043 

1142 හුණුගා 
 ්   ම්  ස්ථගුණා ස් කර 
මි, 

ා රෝහාමස්ා  

ා මුරා හ න, 
ප් ස්ා්ැ් න 

    071-7654755 

1143 ුාංා දණි, ඩබ්  ස්ථද සිකඒා මි, 
මටුා ේඒත්් නාරාංස් , 
ගම්ා පුළ 

    072-4606592 

1144 කහඒත්් 
ඩබ්  ම්  ්  පීා ස්නස්රත්
න මි, 

329/1/17, පාරපහ, නඒ 

ගු.කැා ක, ා දුළුඒ 
    078-3636274 

1145 ා ගුනටුා ඒා යු ජි   පී ා් ්රකා්  මමි, 
පකා කාැගුම්ා දණි,, 
ප් ස්ා්ැ් න 

    077-3220484 

1146 ාැගුම්ා දණි, යු ජී   ළි ා් ්රකා්  මමි, 
පකා කාැගුම්ා දණි,, 
ප් ස්ා්ැ් න 

    077-3220484 

1147 ප් ස්ා්ැ් න 
පී ආ්ය  ස්ථමා බ්රත්න 
ම,ා 

ර්ස්ථස්්ැ් නිනපද,, 
පකා ක ාැගුමිා දණි, 

    072-9617945 
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1148 පඹා දණි, 
ඊ    ස්ථ  ස්ථ කනා,ක 
මි, 

මුකගමඒත්්, 
මස්ථා ගුකා, 
ප් ස්ා්ැ් න 

    072-8655885 

1149 නාරාංස්   ච් යූ  හර්ආරච්චි ම,ා හරා,් ඒත්්, ගම්ා පුළ     077-9306202 

1150 ගම්ා පුා ඒත්් ඩබ් මයිස්මරුාංග මි, 
ස්ම් පා,, නාරාංස් , 
ගම්ා පුළ 

    071-2920600 

1151 මටුා ේඒත්්  ක   යු  ස්ථකුමාර ම,ා 
60, නඒ ගු.කැා ක, 
ා දුළුඒ 

    071-3432917 

1152 ඒැඒ්ැ් න 
ඩබ්  ම්  ්  පීා ස්නස්රත්
න මි, 

392/1/17, 
පාරපහනඒ, ගු.කැා ක, 
ා දුලුඒ  

    072-4606592 

1153 ඉගු.ඒත්් 
ඒයි ළිසුනික රත්නා,ක 
ම,ා 

ඉගු.ඒත්්, ා දුළුඒ   
ගම්ා පුා 

    
077-

6979474/081
-3888811 

1154 හරා,් ඒත්් යු  ම් ීම ඩි ධ්නපාාමි, 
70, ා මා ගුඩ කළුගමුඒ , 
ා ටරරාා දණි, 

    071-8918785 

1155 ා දුළුඒ ඩි ජි සි ළිසින්ඒ්යධ්න මි, 
ඉගුරැඒත්්, ා දුළුඒ, 
ගම්ා පුා 

    
072-

2824162/081
-4902072 

1156 ා ගුඩා ඒා 
ඩී ජිස්් ධ්යා ගුණුාංග 
ා ම, 

නඒගු.කැා ක, ා දුළුඒ , 
ගම්ා පුා 

    077-9980183 

1157 ා මා ගුඩ කළුගමුඒ ා ක් ග ජි සිප්රාාත් ම,ා 17. ඒාන්,ගා, නිකාඹ     
071-

8265324/081
-3813679 

1158 ගා ් ා ගුඩ ඩබ් ජි නිමකරත්නම,ා 
  66, මන්,ාඒත්් , 
ගම්ා පුළ 

    071-6493258 

1160 හකහ, ළි සි ා ක් ගස්ා ේනා,ක මි, 
නුගා ස්ඒන , පායිාංගමුඒ, 
ිදගා 

    081-2387104 

1161 ඒාන්,ගා 
ා ක් ග ජී ළි ආ්ය ස් ා ක් ගමා බ්
සින් ම,ා 

338/2, 9 කණුඒ, හකහ,, 
ිදගා 

    077-9393250 

1162 ගකහ, 
ටි  ම් ා ක් ග  ස්ථ මාකරත්
න මි, 

360/5, ගකහ, ඒත්්, 
ගකහ,, ිදගා 

    
071-

8231258/ 
081-4902161 

1173 මිකාගහමුා 
ඊ  ස්ථ  ස්ථ  ස්ථ  කනා,ක 
මි, 

මුකගමඒත්්, 
මස්ථා ගුකා, 
ප් ස්ා්ැ් න 

    72-8655885 

1181 ර්ර්රැස්ථස් ජී ජිස්ර්ාා ස් න ම,ා 
ඉගු.ඒත්්, ා දුළුඒ, 
ගම්ා පුළ 

    077-5727922 

1182 රි්ාාඒ 
ඊ ා ේ ා ක් ග ළිමමරීම්ය ම 
ම,ා 

52/3, ා දුඩ් ඒා පටුමග, 
මස්ථගින්,, මහනුඒර 

    077-3974328 
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ගගඉෙලදේකෝරදේම ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  
යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

ා.ළධ. වස්ෙ 
පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

1055 උඩා හ ් ්ැ් න ටී ාාක දස්නා,ක ම,ා 
මාංක 76, ළි ක් ද, 
උඩා හ ් ්ැ් න 

    071-3456672 

1056 , පාන ඩබ්   ළි   ස්ා ේරත්නම,ා 
ගම්ා පුාපාර, කු.ඳුඒත්් 
කඩීමදි,  

    077-9209204 

1057 ගැමුණුර්ර ස්මීය රබණ්ඩාර ම,ා ඒකාහා ගුඩ, ගම්ා පුා     072-7850111 

1058 ඒැ ා ක් ගා දණි, ස්මීය රබණ්ඩාර ම,ා 
ඒකාහා ගුඩ, 
ඒැ ා ක් ගා දණි, 

    072-7850111 

1059 කරගා  ස්ථ කැලුම්ස්ා ේසිාංහ ම,ා උඩා ව, මීය ්ාාඒ     072-7790103 

1060 ා කුා හුඒා මයි ා ේ  ්  ගුණපාාම,ා ගකපා,, මීය ්ාාඒ     071-8878586 

1061 ගිරාඋකා මයි ා ේ  ්  ගුණපාා ම,ා ගකපා,, මීය ්ාාඒ     071-8878586 

1062 ා පුකමාගම  ස්ථ කැලුම්ස්ා ේසිාංහ ම,ා උඩා ව, මීය ්ාාඒ     072-7790103 

1063 මකඒත්්ගම  ච් ස්මක ගුණා ස් කර ම,ා ්ැලිහු් න, මීය ්ාාඒ     072-7548841 

1064 
පැකාළිටි, 
දකුණ 

ඩබ්  ම් ගාමිණීීමරා කෝ්  
ම,ා 

4 ඒන පටුමස, ි,මාාර්ර, 
ගම්ා පුා 

    071-4101972 

1065 
පැකාළිටි, 
උුර 

ා ක් ග ජි සුනිකි,රත්න ම,ා 
මාංක 233/3, ්ැිමලිගා, 
උාපා ්  

    071-1580383 

1066 ගකපා, ඊ ජී ළි මමරසිාංහ ම,ා 
මීය ්ාාඒපාර, ගකපා,, 
මීය ්ාාඒ  

    072-1110948 

1067 හැරා කුළ මා ස් ාආන්,රත්න ම,ා 
මාංක 5  , ාැ්  ් ික 

හි,මීය ්ාාඒ 
    072-1749767 

1068 ඒකාහා ගුඩ ඩබ් ජී ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ ම,ා 
මකඒත්්ගම, කු.ඳුඒත්් 
කඩීමදි, 

    071-2247430 

1069 උඩගම ා ක් ග ජි සුනිකි,රත්න ම,ා 
මාංක233/3, ්ැිමලිගා, 
උාපා ්  

    071-1580383 

1070 ්ැිමලිගා හි ආ්ය  ම් ා ක් ග ස්ා ේරත්නම,ා ි,ාරාළිටි,, හ් ා දස්ථස්     071-9728198 

1071 උාපා ්  උුර  ස්ථ ා කා හකඒා්ැ් නම,ා 
මාංක 417, ඒරකළිටි, , 
උාපා ්  

    077-9877300 

1072 උාපා ්  දකුණ යූ හි මා බ්රත්නම,ා 
මාංක 05, ාැ්  ් ික  

හි,මීය ්ාාඒ 
    077-6091190 

1073 ඇත්ගාා උුර ටී ඩී ජී ා ප්ර මරත්න ම,ා 
මාංක 103, ගකපා,, 
කු.ඳුඒත්් කඩීමදි, 

    071-9872491 

1074 
ඇත්ගාා 
නැා ගනිර 

 ච් ඩි  ස්ථ ා හ ඒාප මරණ මි, මීය ඒුර, ා ටරරාා දණි,     071-6627781 

1075 ඇත්ගාා බ ිර ජි ා ක් ග උා ශියකා මි, 
මාංක 417, ඒරකාළිටි,, 
උාපා ්  

    077-6997612 

1048 පටි්ාාඒ ඩබ් ළි ආ්ය ස්ක්රමසිාංහම,ා 
 මබ්බටුා පුා,  
උඩා හ ් ්ැ් න 

    072-6272003 

1049 ා කලිගෲටර මයි    ච් කළිාරත්නම,ා ක් දකා ඩ්,ා දුා ළුස්ථබාා ව     071-2859943 

1050 මි,නා ගුකා ි,ශය සා් ්බාාරත්න ම,ා 
58/1, උඩුඒැකා, 
උඩා හ ් ්ැ් න 

    072-3318947 
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1051 මලුා ගුකා මයි    ච් කළිාරත්නම,ා 
ක් දකා ඩ්, 
ා දුා ළුස්ථබාා ව 

    071-2859943 

1052 උඩුඒැකා ඩබ් ජි ආ්ය ස්ක්රමසිාංහම,ා 
 මබ්බටුා පුා, 
උඩා හ ් ්ැ් න 

    072-6272003 

1053 රාක් ගෂාඒ ටී ාාකදස්නා,ක ම,ා 
මාංක 76, ළි ක් ද, 
උඩා හ ් ්ැ් න 

    071-3456672 

1054 ළි ක් ද ඩබ්   ළි   ස්ා ේරත්න ම,ා 
ගම්ා පුාපාර, කු.ඳුඒත්් 
කඩීමදි,  

    077-9209204 

1076 සිාංහර්ර මකලිකාමා බ්ා කෝ්  මි, රාිගින්ඒත්්, ා ටරරාා දණි,     077-9216674 

1077 ගම්ා පුාා ඒා ටි ඩි ජි ා ප්ර මරත්නම,ා 
මාංක 103, ගකපා,, 
කු.ඳුඒත්් කඩීමදි, 

    071-9872491 

1078 මාබඳගාර්රණ  ස්ථ ා කා හකඒා්ැ් නම,ා 
මාංක 417, ඒරකාළිටි,, 
උාපා ්  

    077-9877300 

 

ගගවගදේකෝරදේම ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

ා.ළධ. වස්ෙ යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

220 බූඒැලිකඩ උපාලි ීමරුාංග ම,ා 
29/2, මම්ළිටි, පාර 

    
071- 8168224 

්ැ් ා ් කුඹුර” 071- 4152987 

221 ්කඒත්් ඩී ා ක් ග ීම්ය ම මස්ථස් ම,ා 
11/1, නඒ නසර,, 

    
  

කුණ්ඩස්ාා ක 081 - 2211636 

222 ා කඒැකා ා ක් ග ජී ාම්පා ප්රි,ාංගනී මි, 123/11, ම.ටරපා, මහනුඒර     
  

081- 2423073  

223 ම.ටරපාබ ිර 
ආ්ය  ම් මනුාා මැණිා ක් ග 

මි, 
29, හර්ඒා ගු් නැපාන     

071- 8167784 

072-7500110 

224 
ම.ටරපා 

නැා සනිර 
ා ක් ග   උපාලි ම,ා 

මාංක 6, ප මඟි, පාර, 

නඒ,ාා්ැ් න, 

කටුගස්ථා ්ු  

    081 -3991272  

225 නිත්්ා ඒා 
ආ්ය  ම් ා ක් ග ජී  ස්ථ රත්න

රා,ක මි, 

ා නු 15, ා ස්ඒන ශ්රී ජිනර්න 

මාඒ් මාා දණි, 
    

037-2248708 

077-8847475 

071-7332233 

226 
සි,ඹාාගස්ථ්ැ් 

න 

 ම් නඒා ,ෝග රාිසිාංහම් 

ම,ා 
      077-1593302 

227 මාස්කමඩ 
ා ක් ග  ම්  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් 

ම,ා 

39, නාරාංා ගුඩ, හෑා දනි,, 

ඒැරැකාගම 
    

  

081-3887582 

228 ඒ ර්ළුඒ 
ආ්ය  ම්   බණ්ඩාර 

රණසිාංහ ම,ා 
354 - කරමඩ, ා ගලිහ,     071-1281163 

229 ඒ ර්ළුඒබ ිර  ච්  ම් ආ්ය ි,සිාංහ මි, 
410/ , ,ටිඒාඒා, 

කටුගස්ථා ්ු  
    

  

081-5786239 
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230 ඒ ර්ළුඒදකුණ 
 ම්  ච් ා ක් ග ළි,න් ද 

ම,ා 

25/11, ීම්ය ම ශ්රී රාිසිාංහ 

මාඒ්, මහනුඒර 
    

077-5380010 

081 -3991272  

231 මහඒැලිඋ,න 
ආ්ය  ම් ා ක් ග ජී  ස්ථ  

රත්නා,ක මි, (ඒැ බ   

ා නු 15, ා ස්ඒන ශ්රී ජිනර්න 

මාඒ් මාා දණි, 
    

037-2248708 

077-8847475 

077-6901756 

232 ා දුඩ් ඒා ා ේ බී ස්ක්රමරත්න ම,ා 
231/3, ,ාා කා ගුඩ, 

හ් ා දස්ථස් 
  

  
  

  

077-6901756 
233 මනිඒත්්බ ිර 

ආ්ය ා ක් ග ා ක් ග  ම් පී කුා

ුාංග ම,ා 

28/5 බී, උඩැකා ක් ග පාර 

,ා බෝඒා මහනුඒර 
  

234 
මනිඒත්්නැා ග

නිර 
ා ේ බී ස්ක්රමරත්න ම,ා 

231/3, ,ාා කා ගුඩ, 

හ් ා දස්ථස්  
    071- 8447255   

235 මස්ථගින්, 
ඩබ්  ම්   සී බණ්ඩාර 

ම,ා 

37, ා දුරණාගම මැදඒා , 

හාන්ස්ථපත්ුඒ 
    

081-2490888 

071-8447255 

081-2490888 

236 බිරඒක් ද 
ඩබ්  ම්   සී බණ්ඩාර 

ම,ා 

37, ා දුරණාගම, මැදඒා, 

හාන්ස්ථපත්ුඒ  
    072-5431226 

237 මාපනාඒුර 
ටී  ම් සී පී ා ්් නා කෝ

්  ම,ා 

43/11, පටුමස 2, මාස්කමඩ, 

මහනුඒර  
    

072-5180721 

071-8168330 

238 ඒමේ ාර් ්ැ් න 
ඊ  ම් ප්රි,් ් ස්කුම් 

බණ්ඩාරම,ා 

මාංක 86, පකා කගම, 

ා දුරගමුඒ   
  

  
  

  

072- 8001130 

239 මහයි,ාඒ ා ක් ග ජී නිමාසින් ම,ා 
51/3, රිළිිකා , 

පමේටි,ඒත්්  
077-0336769 

240 
පූ්යණඒත්් 

බ ිර 
ආ්ය ජී  ක.ණාරාි ම,ා 

22 , ඒ රවුම් පාර, 

දාංා ගුකා, මහනුඒර  
    071-9204176 

241 
පූ්යණඒත්්නැ ස

ා රනිර 
  ඩබ් ඩී  ද සිකඒා මි, 

134, ා ඩ්ේ පාර, ඒ ර්ලුඒ, 

මහනුඒර 
     078-5919484 

242 හීරැස්ථස්ගා 
ා ක් ග ඩබ් ා ේ පී සින්ඒ්යධ්න 

ම,ා 

307,කැ් දකඩුඒ, 

ග් ා නු.ඒ, ා ටරරාා දණි, 
    077- 5721479 

243 මුකගම්පා සී පී ා පා ්යරා ම,ා 166, උඩුා ඒා පාර, මම්ළිටි,     071-7652778 

244 උඩ ා බෝඒා 
ා ක් ග     ටී  ්  සිසික 

ා ම, 

174, ා බෝමලුඒ පාර, 

ඒ ර්ලුඒ, මහනුඒර  
    071-6397910 

245 ා බෝඒා ඩී  ච් ා ශඒසිාංහ ම,ා 152/2, මරත්්න , හ් ා දස්ථස්     075- 6315535 

246 හගස්ථ ාඒත්් ා ක් ග සුදත් සුමනදාස් ම,ා 
මාංක 21, රඒ් ඉදා, 

මරා ේගම, ළිබඳම්ාාඒ 
    

077-6100831 

071-3782525 

247 ා බෝඒාඒත්් 
ා ක් ග ඩබ් ා ේ පී සින්ඒ්යධ්න 

ම,ා 

307, කැ් දකඩුඒ, 

ග් ා නෝ.ඒ,  

ා ටරරාා දණි, 

    
  

081-2389315 

248 
පකා ාා ටරරාා ද

ණි, 

ා ක් ග ීම ා ක් ග ා ක් ග කැකුාාඒ

ා ම,ා 

164, ඉසු., ා දුළුඒ පාර, 

ිතගා 
    

075-8896520 

071-8143599 
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249 උඩා ටරරාා දණි, ා ේ  ්   ි,ඒ්යධ්නම,ා 
328/4,පැහැස්රනිඒස්, 

මාබඳගා්ැ් න, ගු.ා දණි, 
    071- 8098428  

250 ළි ක් ද ගම 
 ස්ථ  ම් පී ජී  ස්ථ ජී බී සුා

සිාංහම,ා 
20/15, මටරා් ඩ්ස්ථ මහනුඒර     071- 8588241 

251 ා ස්ාංකඩගා ඩබ් ජී ස්ා ේරත්න ම,ා 
23/1, ප් ස්ා පාර, 

උඩ්ාස්් න 
    

071-8158841 

071- 8237292 

252 මම්ළිටි, උුර  ස්ථ ා නත් මකුමාර ම,ා 
10/7, මහමා,ා මාඒ්, 

මහනුඒර’ 
    071-8194982 

253 මම්ළිටි,දකුණ  ච්  ්  ර්ාංචිා හ ඒා ම,ා 
157, පකා ක්ාස්් න, 

    
081-2500817 

071- 4426068 කටුගා ස්ථ ්ු  

254 මකඒත්් 
ඩී  ම් ඩබ් ඩී සී දිස්ානා,

ක ම,ා 

21, ා දුරගමුඒ හ් දි,, 

ා දුරගමුඒ 
    077-5721479 

255 කටුකැා ක සී පී  ා පා ්යරා ම,ා 166, උඩුා ඒා පාර, මම්ළිටි,     
  

071-6908161 

256 
කටුකැා කබ ි

ර 
ඩබ්      ා ශඒසින් ම,ා 

38/4, සුදුහුම්පා පාර, 

මහනුඒර 
    

081-3844601 

072-7770726 

257 මහනුඒර 
ඊ ජී ආ්ය මයි ා ක් ග ස්මරසිාං

හ ම,ා 
121/2, ිශදවුා හ් ා දස්ථස්     071- 5774629 

258 ඉහළකටුකැා ක 
සී ආ්ය , ඒර ම,ා 

(ඒැ බ   

2/4/බී/3, ග් ා නු.ඒ පාර, 

ා ටරරාා දනි, 
    

072- 7774629 

081- 3836685 

259 ගැ ා ේ 
බී  ම් ප්රි,් ් බණ්ඩාර 

ම,ා 
93/34, සුදුහුම්පා, මහනුඒර     

077- 4484011 

071- 6908161 

260 ා ඒකම  ඩබ්     ා ශඒසින් ම,ා 
38/4, සුදුහුම්පා පාර, 

මහනුඒර 
    

081-3844601 

072-7770726 

261 
ා දයි,් ා ් ා ඒ

ා 

ඊ ජී ආ්ය මයි ා ක් ග ස්මරසිාං

හ ම,ා (ඒැබ  
121/2, ිශදවුා හ් ා දස්ථස්     077-9444596 

262 නාගස්ථ්ැ් න  ම්  ස්ථ ා පුකඒත්් ම,ා 
92,  මත්්පේිා, 

ඒැරැකාගම  
    

  

077-6472110 

263 හ් ්ාන යූ ීම ි,් ් ම,ා 
116, ා ගුඩගාංා දණි,, 

ා ටරරාා දණි,  
    

  

071-4426068 

264 ා බෝගම්බර 
ඩී  ම් ඩබ් ඩී සී දිස්ානා,

ක ම,ා 

21, ා දුරගමුඒ හ් දි,, 

ා දුරගමුඒ 
    

071-3782601 

077- 9444596 

265 
සුදුහුම්පානැ ා ස

නිර 
 ම්  ස්ථ ා පුකඒත්් ම,ා 

92, නිත්්පේිා, 

ඒැරැකාගම 
    071- 5774629 

266 සුදුහුම්පාබ ිර සී ආ්ය , ඒර ම,ා 
2/4/බී/3, ග් ා නු.ඒ පාර, 

ා ටරරාා දනි, 
    

072- 7774629 

077-3627717 

267 ිතගා 
ආ්ය  ච්  ම් ීම ීම  

රත්නා,ක මි, 
77, මුකගම්පා පාර, මහනුඒර     071-8143599 
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268 මහක් ද 
ා ේ  ්   ි,ඒ්යධ්න ම,ා 

(ඒැ බ   

328/4,පැහැස්ර නිඒස්, 

මාබඳගා්ැ් න, ගු.ා දණි, 
    071-4418674 

269 
මම්ළිටි,උඩගම 

උුර 

 ම් ජී කළිා මා බ්ස්ක්රම 

ම,ා 

392/ජී, මහඒත්්, 

,ාා කා ගුඩ, හ් ා දස්ථස් 
    077-8719089 

270 
මම්ළිටි, 

උඩගමදකුණ 
 ච්  ස්ථ  ගු.ගමා ව මි, 

81, ්ාාුහ, පාර, 

ගු.ා දණි, 
    071-4000826 

271 
මම්ළිටි,පකා ක

ගම 

ඩබ්    ච්  ම් ඒනිගසිාංහ 

මි, 

72, දුටුගැමුණු පාර, 

ා කඒැකා, මහනුඒර 
    081-2215015 

272 මැශා ශගම ඩී සී ර්ස්ථා ස්ළිටි,මි, 
මාංක 349/14, ශ්රීමත් කුඩා 

රත්ඒත්ා ත් මාඒ්, මහනුඒර 
    

071-8498193 

071-3358387 

273 උකප්කුඹුර 
යූ ා ේ  ම්  ම් බී ි,සිාංහ 

ම,ා 

යූ  ම් ටී  ම් උකපැ්  

මහත්මි, බාා ්ය, ා දලුම්ඒත්්, 

දඹා ඒා පාර, මම්ළිටි,  

    071- 3212845 

274 ඒැඒ්ැ් න 
ා ක් ග  ම් ආ්ය ක.ණා මා

ක මි, 

8, මාබඳගාඒත්්, දාංා ගුකා, 

මහනුඒර 
    077- 7160266 

275 ්ැ් ා ් කුඹුර 
ඊ  ම්  ස්ථ බී  කනා,ක 

ම,ා 

240/1,උඩ්ැ් න, 

මැදමහනුඒර 
    

  

077-0463560 

276 
ගු.ා දණි,නැස

ා රනිර 

ආ්ය ආ්ය  ම් ා රේ  ච්  

මැණිා ක් ගබඹරා දණි, මි, 

228 සී, ,ශා දිඒත්් 

දඹා ඒා, ගු.ා දණි, 
    071-6584946 

277 
ගු.ා දනි, 

දඹා ඒා 

ආ්ය ජී ධ්ම්මිකා කුමාන් 

මි, 

මාංක 100, මහඒැලි බ්රීස්ථ, 

උඩ්ැ් න, ගු.ා දණි, 
    071- 3212845 

278 
ගු.ා දණි, 

බ ිර 

ා ේ  ම් මයිරාාංගනී 

ි, මාක මි, (ඒැ බ   

මාංක 96, ස්ක් ගා  ෝන්,ා ීමේ, 

මනුරගම, කර්ලි,ශද 
    071-8570900 

279 මාලිගා්ැ් න 
ා ේ  ම් මයිරාාංගනී 

ි, මාක මි, 

මාංක 96, ස්ක් ගා  ෝන්,ා ීමේ, 

මනුරගම, කර්ලි,ශද 
    071-4120865 

280 ා ාේා ටී ාක් ගෂිකාීමරසිාංහ මි, 
ප් ස්ාපාර 141/5 , කැ ඒා 

ා ාේා 
    071-5732498 

281 කැ ඒා  ච්   ර්ෂථපා්ා මි, 
198/5, මුහ් දිරම් ඒත්්, 

්ාළි,් නාඒ, මම්ළිටි, 
    

071-1582138 

071-8387579 

282 පහළ ඊන්,ගම 
   ස්ථ ඩබ් නිා රෝෂා 

කුමාන් මි, 

65/1/1, නාගස්ථ්ැ් න පාර, 

මහනුඒර  
    075-7540767 

283 
ා ගුඩග් ා දණි

, 
සී ා ක් ග    ස්ා ේසිාංහ මි, 229/7, ා මෝා ේ පාර, ිදගා        
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ොරිස්ථපත්තුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  ා නි ඒස්ම යෙ ලිියයය 
ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

        
පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

408 හර්ා ගුඩ   ටී ඩී මැටිඒාකුඹුර 5/1,රිළිිකා, පමේටි,ඒත්්      071-8668144 

409 රණඒන බ ිර ා ක් ග    ස්ථ ා කුඩිකාර 
47/14/  ඒමේ ාර් ්ැ් නපාර,
මහනුඒර 

    075-0293544 

410 
රණඒන 
නැා ගනිර 

ා ක් ග    ස්ථ ා කුඩිකාර 
47/14/ ,ඒමේ ාර් ්ැ් නපාර,
මහනුඒර 

    075-0293544 

411 උඩා බුකාා ඒා ා ක් ග ජී  ස්ථ ගුණරත්න 1,රිළිිකා,පමේටි,ාඒත්්     071-8000137 

412 
පකා ක 
ා බුකාා ඒා 

ා ක් ග ජී  ස්ථ ගුණරත්න රිළිිකා , පමේටි,ාඒත්්     071-7494333 

413 කටුගස්ථා ්ු  ජී  ච් ා ක් ග මත්්රගම 
41/2,උ,් ඒත්්, 
පමේ ා,ාඒත්්  

    071-7794333 

414 ඇ මු.ාංගාා ගුඩ ජී ආ්ය පී ි,්  මකුමාරී 49, ගිර් ා දණි,,ඒැරැකාගම     081-2463779 

415 ,ටිඒාඒා 
 ස්ථ ආ්ය ා ක් ග මි් දා ස් 
න 

190, ස්මගි මාඒ්, රණඒන, 
කටුගස්ථා ්ු  

    071-4474214 

416 ඉනිගා ා ක් ග ඩබ්  ම් ර්  මාක 73,, ඒරපටුමග, ඒත්ා ත්ගම     077-0896858 

417 උඩුඒාඒා බ ිර    ම්  මාකාකුමාරී 
301, ා කුණ්ඩා දනි,, 
කටුගස්ථා ්ු  

    077-5370821 

418 උඩුඒාඒා උුර ජී ඩබ්  ස්ථ ස්ා ේරත්න 
194, පකා ක ගු් නෑපාන, 
ගු් නෑපාන 

    072-5695304 

419 
උඩුඒාඒා- 
නැා ගනිර 

ජී ඩබ්  ස්ථ ස්ා ේරත්න 
194, පකා කගු් නෑපාන, 
ගු් නෑපාන 

    072-5695304 

420 ා පුකඒත්් පී ා ක් ග ඒකා දනි, 201,  මත්්පේිා, ඒැරැකාගම     077-4963982 

432 පකා කමුකා රත්නා,ක 439/බී,,ටිඒාඒා,කටුගස්ථා ්ු       071-3600560 

422 රත්මා ක යූ ජී ා් දුසින් 
381,/ , ා ගුහාා ගුඩ, 
කටුගස්ථා ්ු  

    071-4255222 

423 ා කුණ්ඩා දනි, ා ක් ග ඩබ්  ම් ර්  මාක 73, , ඒර පටුමග, ඒත්ා ත්ගම     077-0896858 

424 
ා ස්නරත්ගම 
දකුණ 

ආ්ය ඩබ්  ම් ආ්ය රණරා
ි 

396, ,ටිඒාඒා, කටුගස්ථා ්ු      077-8882296 

425 
ා ස්නරත්ගම 
උුර 

ආ්ය ඩබ්  ම් ආ්ය රණරා
ි 

396, ,ටිඒාඒා,කටුගස්ථා ්ු      077-8882296 

426 උගු.ස්ථස්ළිටි,  ම් සී ම් ඒ්ය 
20/51, ස්දයා්යා මාඒ් 

,මහනුඒර 
    077-3413240 

427 උවගකා  ම්  ක  ෆථ සි ෆානි,ා 54, ා ස්නරත්ගම,කටුගස්ථා ්ු      071-5599475 

428 මඩප්ගම  ච් ා ක් ග ජී මිිදුප්රි,් කර 
148/1,ඉසු.ප්රාා, 
රත්මා ක කටුගස්ථා ්ු  

    081-4474686 

429 ා ගුහාා ගුඩ යු  ්  ගම්ා පුළා ව 
208, සිසිකිරණ , හකඹලුඒ, 
මහනුඒර 

    071-8168089 

430 නාරාංගස්ථුඹුර මයි පී  මාකරත්න 53/1, න්ටිගහා පා, හකඹලුඒ     071-6854102 

430 නාරාංගස්ථ කුඹුර මයි පී මාකරත්න 53/1,න්ටිගහපෑා,හකහළුඒ     071-6854102 
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431 බා් ඒැකා ගුකා  ච් ා ක් ග ජී මිිඳුප්රි,ාංකර 
148/1,ඉසු.ප්රාා,රත්මා ක,කටු
ගස්ථා ්ු  

    081-4474686 

432 පකා කමුකා රත්නා,ක 439/බී,,ටිඒාඒා,කටුගස්ථා ්ු      071-3600560 

433 උඩමුකා  ම්  ස්ථ  ම් ා ි් නා 99/2බී,කහකා,කටුගස්ථා ්ු      081-2250067 

434 හක පකා කගම ආ්ය ජී ගුණරත්න 
440,,ටිහාගා,පකා කගම,හක
හළුඒ 

    081-2387278 

435 හකහළුඒ ා ක් ග ජී ජී රාික.ණා 131, මත්්පේිා,ඒැරැකාගම     071-4855271 

436 හමාංා ගුඩ උුර ඩී ටී  ම් ස්ා ේසිාංහ 270/2,ඒරා්ැ් න,හකහළුඒ      071-8016619 

437 හමාංා ගුඩ දකුණ ස්් දිකරත්නා,ක 439/බී,,ටිඒාඒා,කටුගස්ථා ්ු       071-3600560 

438 ා බෝගහක් ද ා ේ  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් 69, මාපාමඩුකා, කුලුගම්මන     071-8493195 

439 ඒරා්ැ් න   යූ  ස්ථ  දින්සිාංහ 280,ා ගුහාා ගුඩ,කටුගස්ථා ්ු      071-3087267 

440 ,ටිපකා කගම ආ්ය   ඩබ්  ෆථ රණඒක 
161/2,ා දඩම්්ැ් න,ා බෝා ්ු 
,මඩඒා 

    071-8385409 

441 කුඹුා ්යා ගදර  ම් ජී යූ ස්මරසිාංහ 180/1,,ටිහාගා,මහනුඒර      071-2727737 

442 උඩදූකඒා සී ා ක් ග බී ඒස්ථා වඒත්් 
259/2,කැ ළිඩැකාපාර, 
පකා කමුකා 

    071-8600562 

443 පහාදූකඒා සී ා ක් ග බී ඒස්ථා වඒත්් 
259/2,කැ ළිඩැකාපාර, 
පකා කමුකා, හකඹලුඒ 

    071-8600562 

444 බුාත්ා ගුකා ා ක් ග ජී   ා ස් නාරත්න 151/4,,ටිහාගා,මහනුඒර      071-2854632 

445 ,ටිඋඩගම ා ක් ග   ජී   මා බ්රත්න 
23/1,ා ස්නරත්ගම,කටුගස්ථා ්ු
   

    071-9223646 

446 සීඒසික් ද 
ා ක් ග ජී  ්  පී කර්ා කුටු
ඒ 

151/4,,ටිහාගා,මහනුඒර      071-2191872 

447 කුළුගම්මන ආ්ය ජී ආ්ය ා් ්රසින් 131, මත්්පේිා,ඒැරැකාගම      071-0814752 

448 කු.ඳුගහමඩ ා ක් ග ජී   ා ස් නාරත්න 151/4,,ටිහාගා,මහනුඒර      071-2854632 

449 දා ඩුා හුගම ඩී  ්  ක.ණා මාක 01/දි,ගම,නුගා ඒා      071-8075754 

450 මාපාමඩුකා  ච් පී ා ේ ා ප්ර මසින් 
2/82/ ,ා බෝ,ා ගුඩ,ා ස්නරත්
ගම  

    071-2596373 

451 මාාගම්මන ඩී ජී   ස්මරුාංග 171/8,මාංා ගුඩ,මැදඒා      081-2490901 

452 නුගා ඒා 
බී ආ්ය  ම් ා ක් ග රත්නා,
ක 

166/ ,මීය ඒුර,ා ටරරාා දණි,     071-8381436 

453 ඇඹුකර්ා ්ය ආ්ය  ම් ා ක් ග රත්නා,ක 
81/4,ා ස්නරත්ගම,කටුගස්ථා ්ු
  

    081-3992171 

454 බටුමා ේ   ජී ගුණා ස් න 169,මරා ේගම,ඒැරැකාගම      081-3809738 

455 ින්,ාගම්මන ා ,ෝමාක.ණාරත්න 
10/ /7/5,ස්ගුහුම්ා පුළ,ඒැරැක
ාගම  

    077-1521038 

456 කු.ඳුඒත්් ා ,ෝමාක.ණාරත්න 
10/ /7/5,ස්ගුහුම්ා පුළ,ඒැරැක
ාගම  

    077-1521038 

457 
,හා්ැ් නක් 
ද 

ඩී ජී ා ස් නාරත්න 
48,මහ්ැ් න,,ටිහාගා,මහනු
ඒර  

    071-1645602 

458 මහ්ැ් න 
ා ක් ග ජී  ්  පී කර්ා කුටු
ඒ  

දූකඒා,හකහළුඒ     071-2191872 
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459 
,හා්ැ් න 
බ ිර 

ඩී ජී ා ස් නාරත්න 
48,මහ්ැ් න,,ටිහාගා,මහනු
ඒර  

    071-1645602 

460 .ඒ් ර්ර 
ා ක් ග ආ්ය ජී  ්  ඩී ාක් ගමා
ක 

13/2,කුළුගම්මන,මහනුඒර     071-2478185 

461  මත්්පේිා  ම්  ම් ජී රත්නප්රි, 
123/1. ින්,ාගම්මන, 
ඒැරැකාගම 

    077-9909510 

462 
 මත්්පේිා 
උුර 

ඩී ටී  ම් ස්ා ේසිාංහ 
465/2,ස්දයාාමාඒ්,ා ගුහාා ගු
ඩ, කටුගස්ථා ්ු  

    
0711-

0173811 

463 රිළිිකා සී  ස්ථ දුනුසිාංහ 275/1,මත්්රගම,මඩඒා     077-6071519 

464  ඬ.්ැ් න සී  ස්ථ දුනුසිාංහ 275/1,මත්්රගම,මඩඒා     077-6071519 

465 
උකාදුළිටි,නැග
ා රනිර 

 ස්ථ  ස්ථ යූ ධ්්යමා ස් න 
365, ා බුාා ගුඩ පාර, 
හෑා දනි,, ඒැරැකාගම 

    718928920 

466 
උකාදුළිටි,බ ි
ර  

 ස්ථ  ස්ථ යූ ධ්්යමා ස් න 365,ා බෝාගාපාර,හෑා දණි,     071-8928920 

467 ා ගෝනිා ගුඩ පී ආ්ය ර් ා කුත් 109/2,හර්ා ගුඩ,මැදඒා      075-8333015 

468 
ා ගෝණිා ගුඩ 
පකකුඹුර 

  ආ්ය පී ඩි ා ස්නස්රත්න 215/1, මාංා ගුඩ මැදඒා,     071-4932485 

469 ස්ගුහුම්ා පුළ ා ක ආ්ය බී ජී ඩී ාක් ගමක 13/2, කුලුගම්මනමහනුඒර     712478185 

470 මරා ේගම  ්   ම් පී බාංඩාර 
230,ා කු් ඩා දනි,, 
කටුගස්ථා ්ු  

    715469450 

471 මාා දනි,   ඊ රාිපක් ගෂ 
157/බී ස්ගුහුම්ා පුා,මාා දනි,, 
ඒැරැකාගම 

    077-7672553 

472 හෑා දනි, බී ඩී ා ක් ගමමි,් ා ගුඩ 35,ින්,ාගම්මන, ඒැරැකාගම     813880042 

473 නාරාංා ගුඩ බී ඩී ා ක් ග මමි,් ා ගුඩ 35, ින්,ාගම්මන, ඒැරැකාගම     081-3580042 

474 කු.දුා ගුකා ා ක් ග ා ේ මමරරත්න ා බෝාගාපාර, ඒැරැකාගම     081-2460152 

475 පකකුඹුර ා ක් ග ා ේ මමරරත්න ා බෝගාපාර, ඒැරැකාගම     081-2460152 

476 රාිසිාංහගම ඩබ්  ම්   ආ්ය ීමරසූන්, 211/2, උඩළිටි,, ඒැරැකාගම     071-8339869 

477 කරඩුඒාඒා ඉහා  ස්ථ   න්කඒා්  20, කු.ණෑගා , ඒැරැකාගම     081-2412253 

478 කරඩුඒාඒා පහා  ස්ථ   න්කඒා්  20, කු.ණෑගා , ඒැරැකාගම     081-2412253 

479 ේඒ්ැ් න  ස්ථ ආ්ය  ස්ථ බී ඒෑත්්ෑඒ 
206, කුඹු.ඒා ්ැ් න, 
ඒැරැකාගම 

    071-8600635 

480 මත්්රගම පී ආ්ය ර් ා කුත් 109/2, හර්ා ගුඩ, මඹ්ැ් න     075-8333015 

481 
මත්්රගම 
නැා ගනිර 

   ම් ා ස්ෝමාඒතී 
පැනැහැටිා පුළ මැදඒා, 
මහනුඒර 

    081-2490988 

483 ා බෝා ්ු  ඩබ්  ස්ථ  ක ගුණරත්න 
15, බී  ්ැිමකි් න, මැදඒා 
හා ප 

    071-3555880 

484 මැදඒා ආ්ය ජී මත්්රගම 55, නඒ නගර,, කටුගස්ථා ්ු      077-7152063 

485 මාංා ගුඩ ආ්ය ජී මත්්රගම 55, නඒ නගර,, කටුගස්ථා ්ු       077-7152063 

486 ා දඹරාාඒ ඩබ්  ස්ථ  ක ගුණරත්න 
158, ්ැිමකි් න, මැදඒා, 
හාන්ස්ථපත්ුඒ 

    
071--

3555880 

487 ා දුරණෑගම බී ජී  ්  ි,සිාංහ 
85, ා දුරණෑගම, මැදඒා , 
හාන්ස්ථපත්ුඒ 

    081-2490734 
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488 මමුඒ් ා දනි, බී ජී  ්  ි,සිාංහ 
85, මමුඒ් ා දනි,, මැදඒා, 
හා ප 

    081-2490734 

489 ඉහගම 
 ස්ථ පී ා ක් ග මා බ්ගුණඒ්යධ්
න 

46/1,ා දුඩ් ්ැ් න, 
ා බෝා ්ු , මැදඒා,හා ප 

    071-5507805 

490 ඒුඒා සී  ම් ජී ඩබ් සුග්රත්න 
23/3,ා ස්නරත්ගම, 
කටුගස්ථා ්ු  

    072-3846818 

491 උ,් ඒත්් සී  ම් ජී ඩබ් සුග්රත්න 
23/3, ා ස්නරත්ගම, 
කටුගස්ථා ්ු  

    072-3846818 

 

ෙ රලියශද ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  වස්දේම් යෙ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

පුශගලික 
කාර්

යාල 
ජංගෙ 

314 ගකා දුා 
ා ක් ග  ම් කරැණාඒතී 
මැනිා ක් ග මි, 

මා බෝරැඒ , හ්රලි,ශද     071-8237287 

315 මා බෝරැඒ 
ා ක් ග  ම් කරැණාඒතී 
මැණිා ක් ග මි, 

මා බෝරැඒ , හ්රලි,ශද     071-8237287 

323 ා පුකඒත්් 
ජී ජී  ස්ථ යු ා ක් ග මැණිා ක් ග 
මි, 

91, ා ගෝන්ැ් න , 
මලුා දණි, 

    077-2431496 

324 දුාංකුබුර 
ජී ජී  ස්ථ යු ා ක් ග මැනිා ක් ග 
මි, 

91 , ා ගෝන්ැ් න , 
මලුා දණි, 

    077-2431496 

325 ඉබුා ක්ැ් න    ම් මමරනා,ක ම,ා 
204 ,මලුා දණි, , 
මහනුඒර 

    072-9911163 

326 මාඒ්ගම    ම් මමරනා,ක ම,ා 
20 4, මලුා දණි, , 
මහනුඒර 

    072-9911163 

327 මවුකා බෝදා ක 
ඩහි  මි සීාා කුමාන්හාමි 
මි, 

කහඒත්් , 
ඒැලිා ගුඩා පුා , 
හ්රලි,ශද 

    072-9631125 

328 
ඒැලිා ගුඩා පු
ා 

ීම ටී ආ්ය නඒරත්න ම,ා 

බාස් ඒත්් , 
ා පුකඒත්් , 
හ්රලි,ශද 

    072-2464298 

329 පකා කා පුා 
ඩහි  මි සීාා කුමාන්හාමි 
මි, 

කහඒත්් , 
ඒැලිා ගුඩා පුා , 
හ්රලි,ශද 

    072-9631125 

330 නික්ැ් න ඊ  මි   බී  කනා,ක ම,ා නුඒර පාර , හ්රලි,ශද     071-8237142 

331 
ා ශදුණුළිටි,ඉ
හළ 

බී  මි ඩී ජී මා බ්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

ඒැලිගමුඒ , ා කු ඒැකා     071-8222817 

332 
ා ශදුණූළිටි,ප
හළ 

ටී  ස්ථ ි,ාක් ගන මි, 

පාවුකපාඒ , 
ා පුා හුලි,ශද , 
ගාා ගදර 

    071-5714544 

333 ා ගුඩ්ා ක 
බී  මි ඩී ජී මා බ්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

ඒැලිගමුඒ , ා කු ඒැකා     071-8222817 

334 කා ාෝටුඒාඒ 
 චි  ම් ඩී  ්  බ් ඩාර 
ම,ා 

මලුා දණි, , මහනුඒර     072-5222303 
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335 ා ඒාගම 
  ජී  ස්ථ  ්  රත්නා,ක 
මි, 

මලුා දණි, , මහනුඒර     072-8732633 

336 නාරාංගස්ථළිටි, 
  පී  ස්ථ  ්   රත්නා,ක 
මි, 

ා ගුඩ්ා ක, ා ශදුනුළිටි,     072-8732633 

337 දමුණුා පුා 
 ස්ථ  ක ා ක් ග  කනා,ක 
ා ම, 

මරා බ්ා දනි, , 
මාගකා, හ්රලි,ශද 

    072-6496596 

338 
ඒැලිස් ඉහළග
ම 

ඩහි  ම් ටී බී ස්ි,සු් දර 
ම,ා 

රාංගමුඒ , හ්රලි,ශද     081-2464040 

339 සිවුරැළිටි, යු ජී කමක ීමරා කෝ්  ම,ා 
55/1 ,  රමුදුලි,ශද, 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    072-9135825 

340 
ඒැලිස් ඉහළග
ම උුර 

ා ක් ග  මි  ස්ථ බී ඒැලිස්  ම,ා 
78 , ා කුලුගා පහා , 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    072-4017974 

341 හදා බෝඒ ඒයි ජී  ස්ථ මකකා්  ම මි, 
පකා කා පුා , 
හ්රලි,ශද 

    072-6226022 

342 
පටි ා පුාඉහ
ළගම 

 ස්ථ  මි   ආ්ය බණ්ඩාර 
ම,ා 

පටි ා පුා ,හ්රලි,ශද     072-8842490 

343 
පටි ා පුාපහ
ාගම 

 ස්ථ  මි   ආ්ය බණ්ඩාර 
ම,ා 

පටි ා පුා ,හ්රලි,ශද     072-8842490 

344 මුඩගමිමන 
 ස්ථ  ම්  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් 
මි, 

මීය ගස්ථ්ැ් න , 
හ්රලි,ශද 

    072-8853674 

345 මීය ගස්ථ්ැ් න ා ක් ග  මි ා ක් ග කුාුාංග මි, 

ඒැලිප් ඩිා ගුඩ 

,පටි ා පුා , 
හ්රලි,ශද 

    072-8919616 

346 ඉකා ටරමඩ ා ක් ග ජී  ්   ම් කුමාන් මි, නාක් න , මිනිගමුඒ     072-5463623 

347 
ා පුකඒත්්ඉ
හළගම 

ා ක් ග ජී  ්   ම් කුමාන් මි, නාක් න , මිනිගමුඒ     072-5463623 

348 
කනක් ගකරා පු
ාඋුර 

 ස්ථ  ම් ගුණ මාක බණ්ඩා 
ම,ා 

කනක් ගකරා පුා , 
හ්රලි,ශද 

    072-8257028 

349 
කනක් ගකරා පු
ාදකුණ 

   ම් රාංිනී ඒ්යණසුන්, 
මි, 

කනක් ගකරා පුා , 
හ්රලි,ශද 

    072-9135825 

350 හ්රලි,ශද ඊ  ම්   බී  කනා,ක ම,ා නුඒර පාර , හ්රලි,ශද     071-8237142 

351  රමුදුලි,ශද  ස්ථ ා ක් ග ා හ ා ් ගම මි, 
 රමුදුලි,ශද , 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    072-4361000 

352 
ඒැලිස් පහළග
ම 

ඒයි ජී  ස්ථ මකකා්  ම මි, 
පකා කා පුා , 
හ්රලි,ශද 

    072-6226022 

353 
ඒැලිස් පහළග
ම දකුණ 

ා ක් ග  මි  ස්ථ බී ඒැලිස්  ම,ා 
78 ,ා කුලුගා පහා , 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    072-4017974 

354 ා කුලුගා 
ා ක් ග ජී යු   ස්ා ේසු් දර 
ම,ා 

94 , ා කුලුගා , 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    072-5161319 

355 
ා කුලුගාපහ
ා 

යු ජී කමක ීමරා කෝ්  ම,ා 
55/1 ,  රමුදුලි,ශද, 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    072-9135825 

356 කිුකා දුර 
ා ක් ග ජී යු   ස්ා ේසු් දර 
ම,ා 

94 , ා කුලුගා , 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    072-5161319 

357 ආඩි,ා්ැ් න    මි ටිකින්බ් ඩා ම,ා 
40/1, ා කුලුගා 

,ස්ාංඝරාිර්ර 
    072-6397118 

374 
මලුා දණි,උු
ර 

ඩහි  මි ජී පී බී ීමරා කෝ්  
ම,ා 

ා බෝගහා් ද , 
ගාා ගදර 

    077-9673952 
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375 පරා ගුඩ 
   ම් ආන්,රත්න බ් ඩා 
ම,ා 

මලුා දණි, , මහනුඒර     072-8358441 

376 
මලුා දණි,දකූ
ණ 

ඩහි  මි ජී පී බී ීමරා කෝ්  
ම,ා 

ා බෝගහා් ද , 
ගාා ගදර 

    077-9673952 

377 
මාා කුාමඩි
ත්් 

   ම් ඉාාංගරත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

195, මලුා දණි, , 
මහනුඒර 

    072-9262053 

381 
මාගකාපහා
ගම 

ීම ටී ආ්ය නඒරත්න ම,ා 

බාස් ඒත්් , 
ා පුකඒත්් , 
හ්රලි,ශද 

    072-2464298 

382 
මාගකාඉහා
ගම 

 ස්ථ  මි  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් 
මි, 

මීය ගස්ථ්ැ් න , 
හ්රලි,ශද 

    072-8853674 

383 
පැාෑනපහාග
ම 

ජී  ච් ජී   පශමා්ා මි, 
59/1,රඹුක් ගකන පාර , 
,වගා, හ්රලි,ශද 

    071-8237144 

384 පැාෑන ජී  ච් ජී   පශමා්ා මි, 
59/1,රඹුක් ගකන පාර , 
,වගා, හ්රලි,ශද 

    071-8237144 

385 ක් ා ශමීය , ා ේ  ම් මනුාාඒතී මි, 
104 , කනක් ගකරා පුා , 
හ්රලි,ශද 

    072-8732633 

386 
ා දිා දණි,ම
ඩිා ව 

ා ේ  ම් මනුාාඒතී මි, 
104 , කනක් ගකරා පුා , 
හ්රලි,ශද 

    072-8732633 

387 
ා ාචිාමීය ඒැනිා
රා 

ඩී  මි   බී දිස්ානා,ක ම,ා 
46 , නුඒර පාර , 
හ්රලි,ශද 

    077-2748105 

388 රාංගමුඒ ඩී  මි   බී දිස්ානා,ක ම,ා 
46 , නුඒර පාර , 
හ්රලි,ශද 

    077-2748105 

389 මමිබාඒ 
 චි  ම් ඩී  ්  බ් ඩාර 
ම,ා 

මලුා දනි, , මහනුඒර 
    072-5222303 

මලුා දණි, , මහනුඒර 

390 ,වගා ා ක් ග ඩී දිස්ානා,ක මි, රාංගමුඒ , හ්රලි,ශද     071-4961776 

391 මුරැශා දනි,  ස්ථ ා ක් ග ා හ ා ් ගම මි,  රමුදුලි,ශද , ස්ාංඝාිර්ර     072-4361000 

393 මලුත්ගමපහළ 
   ච්  ම් සී ා ස්ා නස්රත්න 
මි, 

දමුනුා පුා , ා ශදුනුළිටි,     072-6305029 

394 මලුත්ගමඉහළ  ච්  ම් ටිකින්බ් ඩා ම,ා 
78 ,ඒැලිස්  
පහාගම,ා ගදර ,  
ස්ාංඝරාිර්ර 

    072-4017974 

395 
ඒකපාාා ගුක
ාඋුර 

 ච්  ම් ා හ රත්බ් ඩා ම,ා 
කුඹුා ්යා ගදර , 
 රමුදුලි,ශද , 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    077-1547562 

396 
ඒකපාාා ගුක
ාදකුණ 

   ම්  ම් බී මා බ්සිාංහ ම,ා 
44/1 , ඒකපාාා ගුකා, 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    077-9503914 

397 
ඒකපාාා ගුක
ානැා ගනිර 

   ම්  ම් බී මා බ්සිාංහ ම,ා 
44/1 , ඒකපාාා ගුකා, 
ස්ාංඝරාිර්ර 

    077-9503914 
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කුණ්ඩස්ාදේම ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 වස්දේම් යෙ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය අංකය 

පුශගලික 
කාර්

යාල 
ජංගෙ 

646 ගකළිිකා 
ා ක් ග ජි නිශය සා් ් 
ස්මරනා,ක ම,ා  

29,උඩගම,මැණික් ගි් න     0726-139-545 

647 දුනුහටරපාඒ 
ආ්ය ජි ඩබ්  ස්ථ මුදි්ාන
් ද ම,ා  

ඒස්් ්, 
ක් ා ශකුඹුර,ප් ස්ා 

    0716-671-454 

648 මක් ගකානිගම 
ආ්ය ජි ඩබ්  ස්ථ මුදි්ාන
් ද ම,ා  

ඒස්් ්, 
ක් ා ශකුඹුර,ප් ස්ා 

    0716-671-454 

649 මාඒුගින්ගම 
  ඒයි සී ා ක් ග සුම මපාා 
මි,  

16/1,පකා කගම,ප් ස්ා     0715-319-470 

650 
සින්මකඒත්්නැා ග
නිර 

 ස්ථ හි හීාංා ක් ද ම,ා  
9/1,ා පුකගස්ථා ඒා,මරාංගා, 
නත්්රම්ා පු් 

    0776-989-830 

651 සින්මකඒත්්බ ිර 
 ස්ථ  ම් මමරසිාංහ බාංඩා 
ම,ා  

18,රක් ගසි,ගම,පකා කකැා
ා ර  

    777-297-838 

652 ා දගකා දු.ඒ 
 ස්ථ  ම්  ්  හි ස්මරක
ා රෝ්  ම,ා  

20,ළිාඒා,ගු් නපාන     0775-877-222 

653 
සින්මකඒත්්පකා ක
ගම 

 ස්ථ  ම්  ්  හි ස්මරක
ා රෝ්  ම,ා  

20,ළිාඒා,ගු් නැපාන     0775-877-222 

654 කරත්්මඩ මයි පී  ා නත් ම කුමාර 
182/1, පකා ාගු් නෑපාන, 
ා පුකා ගුකා 

    072-5703277 

655 ා කඒැකාගම 
 ස්ථ  ම් මමරසිාංහ බාංඩා 
ම,ා  

18,රාංසි,ගම,පකා කකැා ක     777-297-838 

656 මමුණුගමඋුර 
   ම් ටී ා ක් ග මා බ්සිාංහ 
මි,  

මමාලි,ගකක් දඒත්්,ඒාා
, මැණික් ගි් න 

    
07184-825-
157 

657 මමුණුගමදකුණ 
   ම් ටී ා ක් ග මා බ්සිාංහ 
මි,  

මමාලි,ගකක් දඒත්්,ඒාා
, මැණික් ගි් න 

    
07184-825-
157 

658 හර්ඒා 
ා ක් ග ඩබ් පී සී  ම් ීමරක
ා රෝ්  මි, 

28 ,හීනටිකුඹුර,ළිාඒා     777-637-746 

659 දීකින්මඩඒා   සී ීමරසිාංහ මි,  
26/19, 6 පටුමග, ගකක් ද 

මාඒ්, ඒාා 
    0725-066-236 

660 ළිාඒාඋුර 
ආ්ය  ම්  ස්ථ ා ක් ග රත්න
රා,ක මි,  

5/2,පහා 
දම්බරාඒ,ා දුඩම්ා ගුකා, 
මැණික් ගි් න 

    0724-658-930 

661 ා බුගස්ථකුඹුර 
 ච්  ම් ජි හි බී නඒරත්
න ම,ා  

545,මළුත්ඒත්්,රිඒැකා     778-056-523 

662 ළිාඒාදකුණ 
ආ්ය  ම්  ස්ථ ා ක් ග රත්න
රා,ක මි,  

5/2,පහා 
දම්බරාඒ,ා දුඩම්ා ගුකා, 
මැණික් ගි් න 

    724-658-930 
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663 ගාළි මා ේ 
ා ක් ග ඩබ් පී සී  ම් ීමරක
ා රෝ්  මි, 

28 , හීනටිකුඹුර,ළිාඒා     777-637-746 

664 
පකා කගු් නෑපාන
උුර 

ජි  ම් පී  ්  උද,ශය සා් 
් ම,ා  

284/2,ඉ් ්රා 

මාඒ්,පකා ක්ාස්් න,ක
ටුගස්ථා ්ු  

    714-430-407 

665 පකා කගු් නෑපාන 
ජි  ම් ළි  ්  උද,ශය සා් 
් ම,ා  

284/2,ඉ් ්රා 

මාඒ්,පකා ක්ාස්් න,ක
ටුගස්ථා ්ු  

    714-430-407 

666 උඩගු් නෑපාන  ්  හි හරස්ථගම ම,ා  
5/1,ා මා ගුඩගම,උඩ්ාස්
් න 

    0718-600-573 

667 
උඩගු් නෑපානදකු
ණ 

ඩබ්  ම් ඩි සී ස්ක්රමසිාංහ 
ා මනස්,  

81,ු.ණුස්ස්,ගම,පකා ක
කැා ක,කුණ්ඩස්ාා ක 

    0718-580-721 

668 ගබඩාගමදකුණ 
ආ්ය මුුක්රිෂථණරාිා 
ම,ා  

78/1හි, ආද්යශය ස නිඒාස් 

පාර,මාස්කමඩ,මහනුඒර 
    0814-920-137 

669 ගබඩාගමඋුර 
ළි ජි  ්  ා ක් ග ස්ා ේරත්
න මි,  

311,ඒරා්ැ් න,හකා ාුලුඒ     0718-667-889 

670 පකා කගම 
ආ්ය ඩී ඩබ්  ස්ථ  
මුදි්ාන් ද ම,ා 

ඒස්් ්, 
ක් ා ශකුඹුර,ප් ස්ා 

    071-6671454 

671 ඒාස්් න 
ආ්ය ජී ළි  ස්ථ  ස්රසිාංහ 
ම,ා 

26/04, මබසිාංගම, නාපාන, 
මඩඒා කඩස්දි, 

    077-4320945 

672 උඩගමඋුර 
ආ්ය ජි ළි  ස්ථ ීමරසිාංහ 
ම,ා 

26/4,මබසිාංගම,නාපාන,මඩ
ඒා බස්ා්ය  

    0774-320-945 

673 උඩගමදකුණ 
ආ්ය ජි මනුාා 
රාිපක් ගෂ මි,  

56, උඩගම 
උුර,මැණික් ගි් න 

    0723-649-495 

674 
මහර්ැ් නනැා ගන
ිර 

ා ක් ග   සී යු කු.කුාසූ
න්, ම,ා  

230,පකා කගු් නැපාන, 
ා පුකා ගුකා 

    0775-515-761 

675 මහර්ැ් නබ ිර 
ඩි  ම් ටි ා ක් ග  ම් දිස්ා
නා,ක මි,  

95/3,ා ක් ගකා 

පාර,මැණික් ගි් න 
    0779-038-138 

676 ඉහළා ගෝනාගම 
ආ්ය ජි ක.ණාරත්න 
ම,ා  

54/1,ඉහළා ගෝනාගම,මක් ග
කානිගම 

    0727-658-791 

677 හුරීකඩුඒබ ිර 
මබ්  ම් පී කුමාරසිාංහ 
බාංඩා ම,ා  

රෑකිපාා,ගකමළුඒ,මැණික් ගි

න 
    0718-397-840 

680 හුරීකඩුඒනැා ගනිර 
    මයි මා බ්සූන්, 
ම,ා  

63,ා කඒැකාගම, 
සින්මකඒත්් 

    722-216-112 

681 නිුා ක්ැ් න ළි ළි ා ක් ග  ගමා ව ම,ා 25 කු.දුඒත්්, ා ගලිහ,     071-3168889 

682 ා දුඩම්ා ගුකා 
    මයි මා බ්සූන්, 
ම,ා  

63,ා කඒැකාගම, 
සින්මකඒත්් 

    722-216-112 

683 ගකමඩුඒ 
මයි ළි ා නත් මකුමාර 
ම,ා  

182/1,පකා කගු් නැපාන,  
ා පුකා ගුකා 

    0725-703-277 

684 නත්්රම්ා පු් 
මයි ළි  ා නත් ම කුමාර 
ම,ා 

182/1, පකා ාගු් නෑපාන, 
ා පුකා ගුකා 

    072-5703277 

685 මරාංගාඋුර 
ඩි ඩබ් ජි   පී මමුණුර්ර 
ා මනස්,  

12/2,ස්දු.ා වඒත්්,කුණ්ඩ
ස්ාා ක 

    0717-015-437 
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686 මරාංගාදකුණ 
ඩබ් ජි ළි  ස්ථ ා ක් ග මා බ්
රත්න මි,  

01, 
ා බෝගහළිටි,,ා ක් ගකා 

    0718-191-459 

687 මහඒත්්දකුණ 
මේ   ළි ා ්් නා කෝ්  
ම,ා  

195 ,බාා ගුකා,ා ක් ග
කා 

    0716-106-005 

688 මහඒත්්බ ිර 
ටි   ළි ා ්් නා කෝ්  
ම,ා  

135 , 
බාා ගුකා,ා ක් ගකා 

    0716-106-005 

689 මහඒත්්උුර 
ඩබ් ඩබ්  ම්  ස්ථ හි ීමර
සිාංහ ම,ා  

4,කරදා ගුකා,කුණ්ඩස්ාා

ා ර  
    0717-959-725 

690 
මහඒත්්නැා ගනි
ර 

ඩබ් ඩබ්  ම්  ස්ථ බී ීමර
සිාංහ ම,ා  

4,කරදා ගුකා,කුණ්ඩස්ාා
ා ර  

    0717-959-725 

691 කුණ්ඩස්ාා කඋුර 
ආ්ය  ම්   ා ක් ග රත්නා
,ක මි, 

110/02,ා කෝ් ගහමුා, 
මැණික් ගි් න 

    0718-075-535 

692 කුණ්ඩස්ාා කදකුණ 
     මයි  මා බ්සුන්, 
ම,ා 

63 ා කඒැකාගම, 
සින්මකඒත්්, ගු් නෑපාන 

    072-2216112 

693 ස්ි,ශ්රීගම 
ඩබ්  ම් ධ්්යමරත්න 
බාංඩා ම,ා  

20/3,ා ගදරඒත්්,නාරම්පන
රාඒ 

    0716-403-330 

694 මළුත්පකා කකැා ක   ආ්ය  ම් නසී්ය ම,ා  
27,උඩ්ාස්් න 

මඩිා ව,උඩ්ාස්් න 
    0779-664-995 

695 මඹා කුා මේ   ආ්ය  ම් නසී්ය ම,ා  
27,උඩ්ාස්් න 

මඩිා ව,උඩ්ාස්් න 
    0779-664-995 

696 රිඒැකාඋුර 
 ස්ථ ස් ජි ා ක් ග හි මහඒා 
ම,ා  

51/1,ා කෝනගහමුා,මැණික් ග

ි් න 
    0716-104-876 

697 රිඒැකාදකුණ 
 ස්ථ  ම් ජි ා ක් ග හි මහඒ
ා ම,ා  

51/1,ා කෝනගහමුා,මැණික් ග

ි් න 
    0716-104-876 

698 
බාා ගුකානැා ගන
ිර 

ා ේ  ම් ජි ඩබ් ඩබ් ගා
ිටි,ාඒ ම,ා  

40,ආයු්යා ේද ා රෝහා 

පාර,පකා කකැා ක 
    0779-476-652 

699 බාා ගුකාබ ිර 
ා ේ  ම් ජි ඩබ් ඩබ් ගා
ිටි,ාඒ ම,ා  

40,ආයු්යා ේද ා රෝහා 

පාර,පකා කකැා ක 
    0779-476-652 

700 ා ක් ගකා ප්රි,් ් ගමා ව ම,ා  25,කු.දුඒත්්,ා ගලිහ,     0713-168-889 

701 ඉහළා ඒා 
ඩබ් ඩබ්  ම් ා ක් ග  ස්ථ ස්
ි,රත්න ම,ා  

79,ස්ි, 

ඒාස්ා,මැණීක් ගි් න 
    0716-460-641 

702 මස්ථස්ාළිටි, 
ඩබ් ඩබ්  ම් ා ක් ග  ස්ථ ස්
ි,රත්න ම,ා  

79,ස්ි, 

ඒාස්ා,මැණීක් ගි් න 
    0716-460-641 

703 දි,බුබුා 
ඩබ්  ම් ධ්්යමරත්න 
බාංඩා ම,ා  

20/3,ා ගදරඒත්්,නාරම්පන
රාඒ 

    0716-403-330 

704 හුරීකඩුඒමඩිා ව 
ා ක් ග ීම ශ්රීපාලි 
ස්ා ේරත්න මි,  

26,ඩ්රීම්ීමේ, 
මකපාන,ා ක් ගකා 

    0723-578-268 

705 මැණික් ගි් න 
ා ක් ග ජි නිශය සා් ් 
ස්මරනා,ක ම,ා  

29,උඩගම,මැණික් ගි් න     0726-139-545 

706 දම්බරාඒ 
ඩි  ම්  ්   ස්ථ ා ක් ග දිස්
රානා,ක මි,  

10, මයුර,ළිාඒා,මහනුඒර     0723-601-880 
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707 හ්මුණ 
ඩි  ම් ම්   ස්ථ ා ක් ග දිස්
රානා,ක මි,  

10, මයුර,ළිාඒා,මහනුඒර     0723-601-880 

708 ා දකගස්ථා් ද ජි ා ක් ග ප්රි,ාංකා මි,  
134/1,උඩගු් නැපාන,ගු් 
නෑපාන 

    0717-658-875 

709 ලුණුකැටි,ාමඩිත්් 
ආ්ය  ම් සි ා ේ ා ඒඩික් ග
කාර මි,  

16 , ිා මක 
නිඒාස්,මැනික් ගි් න 

    0724-658-307 

710 දැලිඒා්ැ් න 
ආ්ය  ම් සි ා ේ ා ඒඩික් ග
කාර මි,  

16 , ිා මක 
නිඒාස්,මැනික් ගි් න 

    0724-658-307 

711 හීළිටි, 
 ම් ජි  ක ආ්ය ගුණ ම
ාක ම,ා  

15 ,10 කනුඒ,ා ක් ගකා     0723-488-215 

712 මකපාන 
 ම් ජි  ක ආ්ය ගුණ ම
ාන ම,ා  

15 ,10 කනුඒ,ා ක් ගකා     0723-488-215 

713 ගකමමුණ 
ඒයි ජි  ්  රාිපක් ගෂ 
ම,ා  

25,හීළිටි, මැදා කු ස්, 
මැණික් ගි් න 

    716-521-843 

714 මහස්ථා පුකුණඋුර 
ආ්ය ජි මයි ස්මරා ස් කර 
මි,  

8බී,පාංස්ා පාර, මකපාන, 
ා ක් ගකා 

    0728-136-751 

715 මහස්ථා පුකුණදකුණ 
ඒයි ජි  ්  රාිපක් ගෂ 
ම,ා  

25, ිළිටි, 
මැදා කු ස්,මැණික් ගි් න 

    0716-521-843 

716 කුඹුක් ගකදුරඋුර 
ආ්ය  ම් පී ආ්ය  
ගුණ මාක ම,ා 

305. මහරා ඒා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    072-8160099 

717 කඹුක් ගකදුරදකුණ මාානී දන් සූන්, මි,  
131/1, උඩා ඒා, 
ා ්කා දණි, 

    071-2280545 

718 ා ගෝනඒාඋුර 
ආ්ය  ම් ළි ආ්ය ගුණ ම
ාක ම,ා  

305,මහරා ඒා,උඩිස්ථපත්ුඒ     0728-160-099 

719 ා ගෝනඒාදකුණ 
ආ්ය  ම් ළි ආ්ය ගුණ ම
ාක ම,ා  

305,මහරා ඒා,උඩිස්ථපත්ුඒ     0728-160-099 

720 මළුා ේගම මාානී දන් සූන්, මි,  
131/3, 
උඩා ඒා,ා ්කා දණි, 

    0712-280-545 

721 ඒෑප්න 
 ම් ඩබ් නිමක මස්ථස් 
බාංඩාර  

4 කනුඒ, නාරම්පනාඒ     0726-163-333 

722 කු.මා ේමුදුන 
ආ්ය ජි ක.ණාරත්න 
ම,ා  

54/1,ඉහළා ගෝනාගම,මක් ග
කානිගම 

    0727-658-791 

723 
නාරම්පනාඒනැා ග
නිර 

ආ්ය  ම්  ස්ථ කුමාර 
ම,ා  

41,උ,් ඒත්්,මැණික් ගි් 

න 
    0715-675-857 

724 ක් ා ශකුඹුර 
ඩි  ම් ආ්ය ළි  ්  බඹර
ගම ම,ා  

11/2,මමුණුගම,ගු් නෑපාන     0778-285-901 

725 නාරම්පනාඒබ ිර 
ආ්ය  ම්  ස්ථ කුමාර 
ම,ා  

41,උ,් ඒත්්,මැණික් ගි් 

න 
    0715-675-857 

679 හුරීකඩුඒදකුණ 
ඩබ්  ම් ළි කුමාරසිාංහ 
බාංඩා ම,ා  

රෑකිපාා,ගකමළුඒ,මැණික් ගි

් න 
    0718-397-840 

678 හුරීකඩුඒඋුර 
 ච්  ම් ජි හි හි නඒරත්
න ම,ා  

545,මළුත්ඒත්්,රිඒැකා     0778-056-523 
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ෙැදදුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  ා.ළධ. වස්ෙ යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය අංකය 

පුශගලික 
කාර්

යාල 
ජංගෙ 

740 ා ගෝනඒා 
  ජී යූ ගාමිණීඥානරත්
න 

74, ගාබඩඒත්්, 
රාංගා 

    072 - 6069691 

741 ා කු ගග 
  ජී යූ ගාමිණීඥානරත්
න 

74, ගාබඩඒත්්, 
රාංගා 

    072 - 6069691 

742 

ුනිස්ථගා 
ආ්ය පී  සුනික මුණසිාංහ 
ම,ා 

01,ගාබඩඒත්්, රාංගා     072 - 5770876 නාා ගුකා 

ඇකලි,ශද 

743 ගාබඩඒත්් 
ආ්ය පී  සුනික මුණසිාංහ 
ම,ා 

01,ගාබඩඒත්්, රාංගා     072 - 5770876 

744 නාා ගුකා 
බී  ස්ථ  මි් ද 
ක.ණාරත්න ම,ා 

බුාත්ඒත්්, ා ේරළිටි,     072 - 1634730 

745 ඇකලි,ශද 
ආ්ය  ම්   ස්ථ   ම්  බී  
රත්නා,ක ම,ා 

1/244, කැර්ම්පාන, 
රඹුක් ගඒැකා, 
ා ්කා දණි, 

    072 - 3274737 

746 ගකා කුටුඒ 
ආ්ය  ම්   ස්ථ   ම්  බී  
රත්නා,ක ම,ා 

1/244, කැර්ම්පාන, 
රඹුක් ගඒැකා, 
ා ්කා දණි, 

    072 - 3274737 

747 ා ේරළිටි, 
ඩී ඩබ්   ම්  ා ක් ග  ඩබ්  
ඒයි  බී  ා ේරළිටි, ම,ා 

19, ඉහාගම, 
ා ේර්ැ් න, 
ා ේරළිටි,  

    071 - 6492449 

748 ා ේර්ැ් න 
ඩබ්  ම්   ස්ථ  ා ක් ග  
ස්කඒර ා ම, 

182/1, ස්මරා ස්ඒන, 
උඩා ඒා, 
ා ්කා දණි,  

    072 - 9195479 

749 බුාත්ඒත්් 
 ච්  ම්  ා ස්ෝමා ස් කර 
ම,ා 

කරේගහමඩ, 
ා ේරළිටි,  

    072 - 5990115 

750 දු් ි් න ආ්ය ඩී  ා ස්නරත් මි, 
193/1, ඕා ,කා ඩ්, 
ා පුශදකා ගුඩ  

    072 - 6359759 

751 මාා නඵඒ ටී ජී  ා පෝ මඒ්යධ්න ම,ා ඇකලි,ශද, ා ේරළිටි,      072 - 4031774 

752 ගිඩ්ඩඒ ඒරදිා ඒා 
පී  ච්   ම්  ඩී  ජී ා ක් ග  
ා හ රත් ම,ා 

207,මැදගම්මැශද,කර
කලි,ශද,ා ්කා දණි, 

    077 - 9797332 

753 රාංදිා ඒා 
     ඩී  ා ස් නානා,ක 
මි, 

95, ජී, ඒරදිා ඒා, 
ර්ටුහර්ඒ 

    077 - 1655724 

754 ඒැලිකැටි, 
 ච්  ම්  ගුණ මාක 
බණ්ඩා මි, 

152/ඩී, ා ේරළිටි, පාර, 
1 කණුඒ, මඩා පුා 

    072 - 6057708 

755 ර්ටුහර්ඒ 
ආ්ය යු  ධ්නරත්න 
රාිපක් ගෂ ම,ා 

136,  දු් ි් න, 
ා ේරළිටි, 

    072 - 5929430 

756 ගිඩ්ඩඒ 
 ක.පී  ජී  සී  කමක 
 කනා,ක ම,ා 

181/2, ගබ්ා බා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    072 - 3633196 
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757 මම්බාගා 
 ක පී  ජී  සී  කමක 
 කනා,ක ම,ා 

181/2, ගබ්ා බා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    072 - 3633196 

758 ඒ පාන 
 ච්  ම්   ච්  ජී  
ක.ණාරත්න ා හ රත් 
ම,ා 

මැදගම්මැශද, 
කරකලි,ශද,ා ්කා ද
ණි, 

    071 - 8385918 

759 නුා වප්න 
ඒයි  ම්  ජී  ි,ඒ්යධ්න 
බණ්ඩා 

226/2, නුඒර පාර - 
ා ්කා දණි, 

    077 - 7103088 

760 ගගසින්ගම 
ඒයි  ම්  ජී  ි,ඒ්යධ්න 
බණ්ඩා 

226/2, නුඒර පාර - 
ා ්කා දණි, 

    077 - 7103088 

761 මඩා පුළ 
   ච්  මබ්දුක ඒාිඩ් 
ම,ා 

553, බාා ගුකා, 
ා ක් ගකා 

    077 - 5355777 

762 කරකලි,ශද 
 ම් රාංජීත් ධ්්යමරත්න 
ම,ා 

225, කරකලි,ශද, 
ා ්කා දණි,  

    077 - 7626227 

763 ක් ා ශගම 
 ච්  ම්     ජී  ශ්රී ාාක 
බණ්ඩාර ම,ා 

211, ඒ පාන, 
ර්ටුහර්ඒ  

    072 - 9339003 

764 ස්කමමුණ 
 ස්ථ  ම්  ස්ා ේා කෝ්  
ම,ා 

උඩා ගදර, 
උඩා ඒා,ා ්කා දණි, 

    077 - 9203131 

765 රාංා දණි, 
ඒයි  ම්  ටී  බී  
,ාපාරත්න ම,ා 

130, පහාමාාංා ගුඩ, 
මැදමහනුඒර  

    077 - 6526286 

766 උඩා ඒා ඩබ් ඩී  ස්ා ේඒ්යධ්න මි, 
ස්දසින්දුනුස්ා, 
මැදමහනුඒර  

    071 - 8168457 

767 ඒැකා කා ්ු  
 ස්ථ  ම්  ස්ා ේා කෝ්  
ම,ා 

උඩා ගදර, 
උඩා ඒා,ා ්කා දණි, 

    077 - 9203131 

768 රඹුක් ගඒැකා ඩබ් ඩී  ස්ා ේඒ්යධ්න මි, 
356/1,ස්කමමුණ, 
කරකලි,ශද,ා ්කා ද
ණි, 

    071 - 8168457 

769 
රඹුක් ගඒැකානැ ා ග
නිර 

 ච්  ම්  මකලිකා 
ා හ රත් මි, 

112/4, 
සි,ඹාාගස්ථ්ැ් න, 
රඹුක් ගඒැකා 

    072 - 5942020 

770 මීය ගහමඩිත්් 
 ච්  ම්  මකලිකා 
ා හ රත් මි, 

112/4, 
සි,ඹාාගස්ථ්ැ් න, 
රඹුක් ගඒැකා 

    072 - 5942020 

771 ඒෑගා 
බී  ම්  ා ක් ග  මා බ්රත්න 
ම,ා 

මලුත්කා ඩ්ගා කකැා ක

, මැදමහනුඒර 
    072 - 9003309 

772 රාංමුකා 
 ක යු  පී  නිමක 
රාිපක් ගෂ ම,ා 

186, ගබ්ා බා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 8531582 

773 උඩිස්ථපත්ුඒ 
 ච්  ම්  ීමරා කෝ්  
ම,ා 

1/43, ක් ා ශකුඹුර, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 9210457 

774 සින්දිගන 
 ච් ජී   ක  රණඒාංශය ස 
මි, 

384/1, සින්දිගන, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 9541556 

775 පකා ාබාා ව 
පී ඩබ්  ජී  සී  ා ක් ග  
 මාකසින් මි, 

416/1, සින්දිගන, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 2902815 

776 ගබ්ා බා 
ඩබ්  ම්  ආ්ය  ජී  පී  
ා ක් ග  ීමරසිාංහ මි, 

102, රාංා දණි,, 
උඩා ඒා, 
ා ්කා දණි,  

    077 - 8411049 
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777 ඇඹාගම 
 ම් පී  ආ්ය  ි,සුන්, 
ා්ා මි, 

2/58, ා දම් හ් දි,, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    071 - 5449432 

778 මමුළිටි, 
ඩබ්  ම්  ආ්ය  ජී  පී  
ා ක් ග  ීමරසිාංහ මි, 

102, රාංා දණි,, 
උඩා ඒා, ා ්කා දණි, 

    077 - 8411049 

779 උඩබාා ව 
ීම පී     ීම්ය මරත්න 
ම,ා 

110, නිකගා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 7807966 

780 ඒරදිා ඒා 
පී ඩී  ා ක් ග  ලි,නාරච්චි 
මි, 

179, කණිටු ස්දුහා 

මස්ා, කරකලි,ශද  
    072 - 5916484 

781 ා බෝබැහිා 
ජී ා ක් ග  ජී  ගුණ මාක 
ම,ා 

215/1, 
ගු.ා දණි,ඒත්්, 
ගබ්ා බා, උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 5718719 

782 මකුකා දණි, සී ස්ක්රමාරච්චි ම,ා 

183/1, 
ඇකා කකඩුකාඒත්්, 
මකුකා දණි, 

    072 - 4533994 

783 ා ගුඩමු් න  ච් ජී  රම්බණ්ඩා ම,ා 
1/416, සින්දිගන, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    072 - 6437193 

784 මාා දණි,ාඒක ටී මුා කෝරා මි, 
19, ඒෑගා, 
මැදමහනුඒර 

    072 - 7283355 

785 මහරා ඒා 
ඊ පී  නිමක ි,සුන්, 
ම,ා 

7/2, ා බුරලුා ඒා, 
කු.ා කුා හුගම, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 3347769 

786 නිකගා 
මයි ජී  ඩී  සුරාංගනී 
ි,රත්න මි, 

144, ගබ්ා බා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    072 - 8811163 

787 ා පුශදකා ගුඩ 
ආ්ය  ම්  පී  ි,ඒ්යධ්න 
ම,ා 

සී/1, කටුකිුා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    072 - 2162284 

788 ා ඒළතරාඩ  ච් ජී  රම්බණ්ඩා ම,ා 
1/416, සින්දිගන, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    072 - 6437193 

789 කටුා ගුඩ 
ඩී ජී   ම්   ක  
ර් ා දණි, ම,ා 

144, ගබ්ා බා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    072 - 8376513 

790 රාංගා මඵත්ඒත්් 
 ම්   ාක් ගෂි් ධ්්යමසින් 
ම,ා 

42, නාා ගුකා, රාංගා     072 - 4026202 

791 රාංගා ඩී ාක් ගෂම්  ම,ා 
63/2, පනස්ා පාර, 
කරකලි,ශද, 

    077 - 6661374 

792 ඩක් ගඒාන්, 
ඩබ් ඩබ්   ම්   ම්  ඩබ්  
 ම්   ස්ථ  රඹුක් ගඒැකා 
ම,ා 

297/5, පහා ගම්මැශද, 
ා ්කා දණි,  

    071 - 8495840 

793 ්ාංගටරර්ඒ 
ටී  ම්  ටී  ජී  ඩී  ා ක් ග  
ා ්් නා කෝ්  ම,ා 

356/1, සුමාංගා මාඒ්, 
මස්ථගින්,, මහනුඒර 

    072 - 7215525 

794 ප්ය් ා ඩ්ක 
ටී  ම්  ටී  ජී  ඩී  ා ක් ග  
ා ්් නා කෝ්  ම,ා 

356/1, සුමාංගා මාඒ්, 
මස්ථගින්,, මහනුඒර 

    072 - 7215525 

795 බ්ය් ස්යිඩ් 
 ම්   ාක් ගෂි් ධ්්යමසින් 
ම,ා 

සී1/125, ා බෝබැහිා, 
මකුකා දණි, 

    072 - 4026202 

796 හීකඹ, 
ඩී ජී   ම්   ක  
රත්ා දණි, ම,ා 

144, ගබ්ා බා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ 

    072 - 8376513 

797 කු.ා කුා හුගම 
ඒයි  ම්  ි,් ් 
බණ්ඩාර ම,ා 

206, මහරා ඒා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 4370788 
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798 කින්බත්්ාාඒ 
ඒයි  ම්  ි,් ් 
බණ්ඩාර ම,ා 

206, මහරා ඒා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 4370788 

799 දකුණු ා දුරලි,ශද 
බී  ම්  ා ක් ග  මා බ්රත්න 
ම,ා 

මලුත්කා ඩ්ගා කකැා ක

, මැදමහනුඒර 
    072 - 9003309 

800 හක් ගමණ 
ා ක් ග  ස්ථ   ්    ක  
දිලිටර කුමාර ම,ා 

30  , ඒරදිා ඒා, 
මකුකා දණි,  

    072 - 6224371 

801 ා ්යටි,ගම 
ා ක් ග  ස්ථ   ්    ක  
දිලිටර කුමාර ම,ා 

30  , ඒරදිා ඒා, 
මකුකා දණි,  

    072 - 6224371 

802 ක් ා දකුඹුර 
ඩී  ම්   ස්ථ  ා ක් ග  
දිස්ානා,ක ම,ා 

126, ා ්යටි,ගම, 
මැදමහනුඒර  

    072 - 5990080 

803 මැටිා දණි, 
ඩී  ම්   ස්ථ  ා ක් ග  
දිස්ානා,ක ම,ා 

126, ා ්යටි,ගම, 
මැදමහනුඒර  

    072 - 5990080 

804 හා ම,කා ඒා 
ඩී    ඩී  ගුණා ස් න 
ම,ා 

271, උඩමුකා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 77522078 

805 නමතගා 
ඩී    ඩී  ගුණා ස් න 
ම,ා 

271, උඩමුකා, 
උඩිස්ථපත්ුඒ  

    072 - 77522078 

806 මාාංා ගුඩ 
 ච්  ම්   මාකරත්න 
ම,ා 

රඹූක් ගා පු්, 
මැදමහනුඒර  

    081-3821068 

807 රඹුක් ගා පු් 
 ච්  ම්   මාකරත්න 
ම,ා 

රඹූක් ගා පු්, 
මැදමහනුඒර  

    081-3821068 

808 රිගා 
 ච්  ම්  නඒරත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

58, ඒුලි,ශද, 
මැදමහනුඒර  

    072 - 4025510 

809 ා බෝමුා ්ය 
 ච්  ම්  ටී  බී  ා හ රත් 
ම,ා 

150/2, ා මුරගහමුා, 
මැදමහනුඒර  

    075 - 2106549 

810 මැදමහනුඒර 
 ච්  ම්  ටී  බී  ා හ රත් 
ම,ා 

150/2, ා මුරගහමුා, 
මැදමහනුඒර  

    075 - 2106549 

811 උඩ්ැ් න 
 ච්  ම්  ා් ්ර මාක 
බණ්ඩා ම,ා 

 මාකා ස්ඒන, හලි,ශද, 
මැදමහනුඒර  

    072 - 3347622 

812 ා මුරගහමුා 
 ච්  ම්  ා් ්ර මාක 
බණ්ඩා ම,ා 

 මාකා ස්ඒන, හලි,ශද, 
මැදමහනුඒර  

    072 - 3347622 

813 ඒුලි,ශද 
   ම්  බී  මා බ්ා කෝ්  
ම,ා 

මම්බාා ක, මැදමහනුඒර     072 - 3292823 

814 මහා දුරලි,ශද 
මනුරබණ්ඩාර ීමරසුන්, 
ම,ා 

215, මැටිා දණි,, 
මැදමහනුඒර  

    077 - 5763237 

815 මම්බාා ක ා ක් ග ා ක් ග  ි,ස්ක්රම මි, 

1/40, 
සි,ඹාාගස්ථ්ැ් න, 
ා ්කා දණි,  

    077 - 4290020 

816 මීය න්,ා ගුකා 
 ච්  ම්  නඒරත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

58, ඒුලි,ශද, 
මැදමහනුඒර  

    072 - 4025510 

817 ර්ඒක් ගගහදිා ඒා 
 ච්  ම්  මයි  ජී  
 ස්ථ කුමාන් මි, 

2/9, ්ැ් නඒත්්, 
හලි,ශද, මැදමහනුඒර  

    072 - 4934948 

818 බඹරගහා දණි, 
ා ක් ග  ම්  මයි  
ා ස් නාරත්න මැණිා ක් ග 
මි, 

126/4, ස්ාලි, නිඒස්, 
මීය ගහමඩිත්්, 
මැදමහනුඒර  

    072 - 4141117 
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819 ස්තසින් දුනුස්ා 
ඊ  ම්  ගුණරත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

152 ඩී, ා ේරළිටි, පාර, 
1 කණුඒ මඩා පුඩ, 
ා ්කා දණි,  

    071 - 2150162 

820 ්ැ් නා් ද 
මනුරබණ්ඩාර ීමරසුන්, 
ම,ා 

215, මැටිා දණි,, 
මැදමහනුඒර  

    077 - 5763237 

821 මීය ගහා් ද 
   ම්   ස්ථ  නලි් ද 
බණ්ඩා ම,ා 

ා කුහිකාප්න, 
ඒ පාන, ර්ටුහර්ඒ  

    072 - 2959727 

822 ා ඒාපහා 
ආ්ය යු  පශමකුමාර 
ම,ා 

184/ඩී, ා දණී,ගම, 
ස්දසින් දුනුස්ා, 
මැදමහනුඒර  

    077 - 5593522 

823 මැදගම්මැශද 
ආ්ය යු  පශමකුමාර 
ම,ා 

184/ඩී, ා දණී,ගම, 
ස්දසින් දුනුස්ා, 
මැදමහනුඒර  

    077 - 5593522 

824 උඩගම්මැශද 
   ම්   ස්ථ  නලි් ද 
බණ්ඩා ම,ා 

ා කුහිකාප්න, 
ඒ පාන, ර්ටුහර්ඒ  

    072 - 2959727 

826 නිුා කමඩ 
ජී පී  ාක් ගසින් 
ගුණා ස් කර ම,ා 

ාක් ගසින්, උඩුදෑකඩ, 
රිඒැකා  

    081 - 2376017 

827 මාා බ්න්,්ැ් න 
ඩබ් ජී  ගාමිණි උපාලි 
ම,ා 

38, නාගස්ථ්ැ් න පාර, 
මහනුඒර  

    072 - 7654565 

828 ා ස්නරත්ා ඒා 
ඊ  ම්   ම්  ජී   ්   
 ්   ා ක් ග   කනා,ක 
මි, 

ාක් ගසින්, උඩුදෑකඩ, 
රිඒැකා  

    081 - 2376017 

829 ඒැා ේගම 
බී ඩබ්  බී  බී  ඩී  
බුාත්ඒත්් ම,ා 

ස්මගිමාඒ්, මාා නලුඒ, 
ර්ටුහර්ඒ  

    077 - 9313295 

830 ඇකා කා පුා 
බී ඩබ්  බී  බී  ඩී  
බුාත්ඒත්් ම,ා 

ස්මගිමාඒ්, මාා නලුඒ, 
ර්ටුහර්ඒ  

    077 - 9313295 

831 ගකමම්බාම 
 ක පී  ජී   ක  
ා ප්ර මුාංග මි, 

47 බී, ා ඒාා හකා ්ර, 
,ටිරාඒන, ඒත්ා ත්ගම  

    077 - 8180954 

832 ිේරාර්ර 
ආ්ය ඩබ්  ආ්ය   ස්ථ     
දඒදයාාංකාර මි, 

ා දගකා දු.ඒනිඒස්, 
ගගසින්ගම, 
ා ්කා දණි,  

    075 - 9087674 

833 මඹගහා් ද 
ඩබ් ඩබ්  පී  ා ේ  
ස්ක්රමනා,ක ම,ා 

99, කුඩුගා පාර, 
ඒත්ා ත්ගම  

    072 - 4624894 
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ටුළධදේප්ති ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  වස්දේම් යෙ යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

898 ගාමුදුන ඩි  ම් ීමරරත්න ම,ා 
 ච් ටී 45, ා රෝහා පාර, 
හස්ාක  

    072-8235525 

899 උඩගාා දා බුක් ගක ආ්ය ා ක් ග කහඒත්් ම,ා ශ්රීමත්නිඒස් ,ා කුා ාුාංා ගුඩ     719649797 

900 දුාංා ගුකා ඩි  ම් ීමරරත්න ම,ා 
 ච් ටී 45, ා රෝහා පාර, 
හස්ාක  

    721765944 

901 
පකා කගාා දා බුක් ග
ක 

ආ්ය ා ක් ග කහඒත්් ම,ා ශ්රීමත්නිඒස් ,ා කුා ාුාංා ගුඩ     719649797 

902 දඹගහා ඒා 
ආ්ය  ම් ා ේ හි රත්නා,
කම,ා 

මරලි,නිඒස්, පකා කඒත්්, 
හස්ාක 

    552257781 

903 ිඹුටුඒ ඒයි  ම් රූපසිාංහ ා ම, 
මාංක 90, 
ා කුටිකාා පුාා් ද, හස්ාක  

    071-4643207 

904 ා ්ුටිකාගස්ථඇකා ා ේ ජි ශ්රි,ානිමාමේ මි, 32 ඇාගම, ා කුා ාුාංා ගුඩ      071-8071878 

905 දැහැමිගම 
ා ේ   පී ඩී ි,සිාංහ 
ා ම, 

2/23, ීමණපැාැස්ථස්, හස්ාක      071-1454258 

906 පලුා ගුකා 
ඊ  ම් ආ්ය ජී ඩී ඩී මැනි
ා ක් ග මි, 

ා නු 529, මහ,ා,, 
උකප්ගම  

    077-6943335 

907 ා ේඒා ්ය  ස්ථ  ම් ර්ාංචිබාංඩා ම,ා 562, 18 ඇා, උකප්ගම     718133401 

908 කිදිා ගුඩ උුර ා ක් ග ජී  ම් ප්රි,ාංගනී මි, 
මාංක 255/1, ීමණපැාැස්ථස්, 
හස්ාක  

    071-2253061 

909 කිදිා ගුඩ දකුණ 
 ච්  ම් ස්රත් 
කුමාරසිාංහ ම,ා 

89, මඩුගහාත්ද,උකප්ගම     729303192 

910 උඩා ඒා 
ඒයි  ම් ා ක් ග හි ,ාපා 
ම,ා 

ා ේඒා ්ය, ා කුා ාුාංා ගුඩ     718071882 

911 උඩත්්ඒ උුර 
ජී  ක ඩී නුඒ්  කුමාර 
ම,ා 

මාංක 83, ා ඒදමැදුර පාර, මහ 
මස්ථඒැශදුම, හස්ාක  

    078-6840655 

912 උඩත්්ඒ 
ජී ඩබ් ඊ බී රඹුක් ගඒැකා 
ම,ා 

ඇ ඹා ගුකා, හස්ාක      071-2250615 

913 මඹා ගුකා 
ඩී  ම්  ්  දිස්ානා,ක 
මි, 

ා නු  1288, ළිඹුරාගා, 
ා කුා ළුාංා ගුඩ  

    072-5458243 

914 උකප්ගම බී ජී ාම්ළිකාමි, 48/5, පකා කඒත්්, හස්ාක     779942393 

915 දා ේළිටි, 
ඩබ්  ම් සී  ම් ඒලිසු් ද
ර මි, 

මාංක 555, මහ,ා,, 
උකප්ගම  

    077-5243070 

916 මහා,ා, උුර බී ජී ාම්ළිකා මි, 48/බී, පකා කඒත්්, හස්ාක      077-8698788 

917 මහා,ා, දකුණ ඩී ඩබ් රත්නසින් ම,ා පරණපාර, උඩුදහ, හස්ාක      729034789 

918 ඒැකගහඒාඩි, 
ආ්ය  ම් පී ජී  ්  සී රාි
පක් ගෂ ා ම, 

01 ඇා, හස්ාක      071-3799336 

919 ා ්ෝරළිටි,  ච් ජි හන්ස්ථා් ්ර ම,ා ්ැපකකා්ය,ාා පාර, හස්ාක     552257036 

920 ීමණපැාැස්ථස් 
හි  ම්  ස්ථ බස්ථනා,ක 
ම,ා 

මාංක 02, මහ ඇස්ථස්ැශදුම, 
හස්ාක 

    725276778 



145 
 

921 08 ඇා 
 ්   ච් ජී  ස්ථ  ස්ථ ද,ාර
ත්න ා ම, 

මාංක 360/1, කාණි,ාගා, 
බරඒ්යධ්න හ,  

    077-4609319 

922 මහගාි් න 
ඩබ් ජී ීම ා ක් ගරාිපක් ගෂ 
ා ම, 

57/1, 04 ඇා, හස්ාක      071-9954210 

923 ඒැකගාා 
 ස්ථ    ම් ටී ටී ි,රත්
න ා ම, 

02 ඇා, හස්ාක      071-9954210 

924 හස්ාක 
ා ේ  ච් ා ක් ග යූ ි,ාත් 
ා ම, 

ි,ාත්පැා ්ඒාන, හස්ාක      078-5985466 

925 මහමස්ථඒැශදුම බී ජී මයි යූ කුමාන් මි, 
මාංක 48/3- , පකා කඒත්්, 
හස්ාක  

    072-9621042 

926 රත්නැකා 
ආ්ය ජී ආ්ය යූ ගුණ මාක 
ා ම, 

සිසිාස්-45 ඇා, ා ේරගම, 
ා ේරගාංා ්ු   

    078-6031213 

927 ගු.ළුා පු් 
ඩබ්  ම් නාානී 
ගුණා ස් කර මි, 

මාංක 5/3, පාස්ක මාඒ්, 
හස්ාක 

    718071874 

928 හස්ාක නගර, ඊ  ම්  ස්ථ  කනා,ක 98, උඩුදහ හාංදි,, හස්ාක     779219174 

929 ඒරාා ගුකා  ච් ඩී ඩබ් නිලුක් ගෂි ා ම, 127/1, නුඒර පාර, හස්ාක      075-6107260 

930 පකා කඒත්් 
ඊ ආ්ය  ්  ා ්යණුකා 
කුමාන් මි, 

2C,45ඇා,නුඒරපාරා ේරගාං්
ා රු  

    758441734 

931 ා ේරගම 
ඩබ්   නීාමනි ස්ා ේීමර 
මි, 

මාංක 221/4, 39 ඇා, 
ා ේරගාංා ්ු   

    077-9625630 

932 බුාත්ඒැකකදුර 
 ම් ජී ා ක් ග  ස්ථ බී ධ්්යමර
ත්න ම,ා 

මාංක 277, ීමණපැාැස්ථස්, 
හස්ාක  

    077-2781675 

933 ා ේරගාංා ්ු  
 ස්ථ ඩබ් ජී  ම් ජීආන් ද 
බාංඩාර ම,ා 

මාංක 10, උප්ැපැක 
කා්ය,ාා, මස්ා, මලුත්්රම  

    071-9954656 

934 ා මුර,ා, 
ඩබ්  ම් ක.ණාරත්න 
ම,ා 

37/3, ා ේරගාංා ්ු , මිනිා ටර      076-7684006 

935 ලුණුමඩාාකැටි, 
ඩබ් ඩබ් මයි ා ක් ග ස්ා ේර
ත්නම,ා 

මාංක 425, රාංා දනිගා පාර, 
ා ේරගාංා ්ු   

    071-8072091 

936 දි,බුබුා 
ඩබ්  ම් ක.ණාරත්න 
ම,ා 

37/3, ා ේරගාංා ්ු , මිනිා ටර      
076-7684006 
077-6684006 

937 හදගනාඒ 
 ච්  ම්  ස්ථ මයි ගුණරත්
න ම,ා 

45/16, රාංා දනිගා පාර, 
හදගනාඒ  

    077-3911716 

938 බටුමුකා 
ආ්ය  ම් ඩබ් ජී ා ක් ග  ්  
ා ක් ග ගුණ මාක ා ම, 

ා රෝහාමාඒ්, ා මුර,ා,, 
මිනිා ටර  

    071-2157771 

939 උඩ,ාගා 
ා ක් ග ශය සයාමසි 
මනු.ශධිකා මි, 

30/3, ා මුර,ා,, මිනිා ටර      077-6443702 

940 මස්ා මුදගම්,ා, 
ජී ජී  ක  ්  කුමාන් 
ා ම, 

මාංක 645/1, දුාංකාඒත්්, 
රාංා දනිගා පාර, හදගනාඒ  

    077-4744223 

941 මඹගහපැාැස්ථස් 
ඒයි  ම් ඩබ් ජි මලි් ද 
බණ්ඩාර ම,ා 

572 /1, උඩ,ාගා, හදගනාඒ      071-8397530 

942 මුත්ා ්මේටු්ැ් න 
ආ්ය හි ජි  ම් රාිපක් ගෂ 
මි, 

14/3,7 කණුඒ,මඹගහපැාස්ථස්     555616287 
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943 මිණිා ටර 
 ස්ථ  ම් ා ේ ජී  ස්ථ ා ක් ග 
ස්මරා කෝ්  ා ම, 

මාංක 26/14, රාංා දනිගා පාර, 
හදගනාඒ  

    075-6303266 

944 ා කුා ළුාං,ා, 
ඩී  ම් ා ක් ග  ක ගුණඒ්ය
ධ්න ා ම, 

මාංක 21/55, රාංා දනිගා පාර, 
හදගනාඒ  

    077-7182902 

945 බැිම, 
ඩබ්  ම් ඩබ් ජී ඩබ් ඩී ආ
න්,රත්න ා ම, 

රාංා දනිගාස්දුලි බාස්ථාාන,, 
ාාං ස් ම ්ැ ා ප  05, 
ර්  ැා ේ  

    077-1832321 

 

පන්විල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  වස්දේම් යෙ යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

726 උඩුා ගුඩ ආ්ය  ම්  ස්ථ බී රත්නා,ක 25/1,උඩුා ගුඩ,ඒත්ා ත්ගම     717219628 

727 ළි ඒා   ඩබ් ඩබ්  ම්ස්ා ේරත්නබාංඩා 25/2,උඩුා ගුඩ,ඒත්ා ත්ගම     710455330 

728 මාංගම්මන ආ්ය  ම්  ස්ථ බී රත්නා,ක 25/1,උඩුා ගුඩ,ඒත්ා ත්ගම     717219628 

729 ප් ස්ා   ඩබ් ඩබ්  ම් ස්ා ේරත්නබාංඩා 25/2,උඩුා ගුඩ,ඒත්ා ත්ගම     710455330 

730 මරත්්න ගාමිණීමමරදාස් බැශා ශගම,්ඒා් ්ැ් න     718259884 

731 මඩුකකැා ක  ම් පී  ්  ි,ඒ්යධ්න 
15/1,ා හ ් ළි ගම,ගකළිික
ා,ප් ස්ා 

    717315010 

732 හා්ා ක  ච්  ම් ගාමිණීබාංඩාර 
26/1,රණඒනපාර,කටුගස්ථ්
ා රු  

    776983006 

733 මහප්න  ම් පී  ්  ි,ඒ්යධ්න 
15/1,ා හ ් ළි ගම,ගකළිික
ා,ප් ස්ා 

    717315010 

734 ඒ කැා ක  ස්ථ පශමරාජු 
4/12,මාඋස්ථස්ාකඩීමදි,,මඩු
කකැා ක 

    713632353 

735 කැාෑා බුක් ගක  ස්ථ පශමරාජු 
4/12,මාවුස්ථස්ාකඩීමදි,, 
මඩුකකැා ක 

    713632353 

736 බැශා ශගම බී ජී ි,රත්න 
83/2,බැශා ශගම,්ඒා් ්ැ
් න 

    729286035 

737 ්ඒා් ්ැ් න  ම් ජී  ස්ථ ි,ඒ්යධ්න 
ා ගෝමර,ිනපද,,්ඒා් ්
රැ් න 

    714961888 

738 ා ගෝමර,  ම් ජී  ස්ථ ි,ඒ්යධ්න 
ා ගෝමර,ිනපද,, 
්ඒා් ්ැ් න 

    714961888 

739 ා කුස්ථගම බී ජී ි,රත්න 
83/2,බැශා ශගම,්ඒා් ්ැ
් න 

    729286035 
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පස්ථබාදේේදේකෝරළය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි 

දුරකාය අංකය 

පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

1079 ා ඒස්ථමේා හෝක 
ආ්ය  ම්  ස්ථ නිම් ්රත්නා,
ක 

1/2,ඒ ා ගුඩහී් න,ා දකිද      718501505 

1080 දහඩ්රි ආ්ය  ම්  ස්ථ රත්නා,ක 1/2,ඒ ා ගුඩහී් න,ා දකිද      718501505 

1081 කඩි,් ා ාන බී  ම් රත්නා,ක 
191,ඒැා ේගම,ගාා බුඩ, 
නාඒාළිටි,  

    726069833 

1082 ග්රී් වුඩ් බී  ම් රත්නා,ක 
191,ඒැා ේගම,ගාා බුඩ 
,නාඒාළිටි,  

    726069833 

1083 බේඒාගම    ම්  ස්ථ ටී ටී මත්්නා,ක 
15 සී,ගම්ා පුා 
පාර,නාඒාළිටි,  

    77984764 

1084 ඉඹුක ළිටි,  ච් බී ගාමිණිා ස් පාා 
184/49  ,උඩකුඹුර,ා පත්මග 
හී් න,ඒරකාඒ  

    710505517 

1085 
නාඒාළිටි,,නැග
ා රනිර 

බී බී  ස්ථ ා ේ ා පු්යරා ා පත්මගහී් න,ඒරකාඒ     719543906 

1086 
නාඒාළිටි, 
දකුණ 

  ජී මි් දදාස්සින්ා ස් න 
10.ා ෂම්ා රුක් ග, ා ගෝනාඒා 
ප්න 

    770610970 

1087 නාඒාළිටි, උුර ජී ස්ජීඒ 
135.ා දුා ාුස්ථබාා වපාර නාඒ
ාළිටි,  

    713798816 

1088 
නාඒාළිටි, 
බ ිර 

ආ්ය ා ක් ග ා හ මසින් 195,ඉඹුකළිටි,,නාඒාළිටි,     775881409 

1089 උඩ රඹුක් ගළිටි, ා ේ   ා ේ ි,ා කුඩි 
2/සි,ා ගෝනාඒාප්න,නාඒාළි
ටි,  

    771364634 

1090 පහළ රඹුක් ගළිටි, බී බී මයි ඩී ා පා ්යරා ා පත්මගහී් න,ඒරකාඒ      718457116 

1091 බාාංා ්ු  උුර   ජී මයි  ස්ථ ි,සිාංහ 
“කුමන්“,ක්රේදරස්ථාෑ් ඩ්,රඹුක් ගළි
ටි,  

    776699024 

1092 බාාංා ්ු  දකුණ ා ක් ග ආ්ය සුමන මාක 
210,ඒැකාඒපාර,උඩ 
රඹුක් ගළිටි, 

    774897520 

1093 මළුත්ගම ා ක් ග ආ්ය සුමන මාක 
210,ඒැකාඒපාර,උඩරඹුක් ගළිටි
,  

    774897520 

1094 ා දකිද  ච්  ම් ඩී  ්  ා හ රත් 11,ඒැා ේගම,ා දකිද      542541248 

1095 ඒැා ේගම පී ඩී ා හමේටිආරච්චි 
බේඒාගමිනපද,, 
නා,ාළිටි,  

    729480205 

1096 ඒැලිගම්ා පුා ා ක් ග  ම් ර්ාංචිකුමාන්හාමි පත්ුනුළිටි, නාඒාළිටි,     542223749 

1097 කැ් ා දෝළිටි, ආ්ය ා ක් ග ා හ මසින් 
195,ඉඹුකළිටි,, 

    775881409 
නාඒාළිටි, 

1098 ඉගු.හ, දකුණ  ම් ජී  ම්   ා ගුඩා ව 
5 ඒන පටුමග,ා කුත්මා ක 
පාර,නාඒාළිටි,  

    785532260 

1099 ඉගු.හ, උුර  ම් ජී  ම්   ා ගුඩා ව 
5 ඒන පටුමග,ා කුත්මා ක පාර 

,නාඒාළිටි, 
    785532260 
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1100 මාපාක් ද උුර  ම් ජී ආන්,රත්න 176/4,ඉඹුකළිටි,, නාඒාළිටි,      779540503 

1101 මාපාක් ද දකුණ  ච් පාාි,සිාංහ පහාා ගුරකහ,,නාඒාළිටි,      723484834 

1102 ඒැලිා ගුඩඒත්් ඒාස්ථ ස්ජීඒස්ථ ැ් ලි 
14.පකාා කගම, 

    776123161 
නාඒාළිටි,  

1103 දඩුබැදිරූටරප පී  ්  ප්රනා් දු 15  ,මීය ළිටි, නාඒාළිටි,      714778414 

1104 පකා කගම ඩී ජී නඒරත්නබණ්ඩාර ක් ගාාස්් ඒත්්,උාපා ්      718060260 

1105 ඒරකාඒ  ච්  ම් ා ේ බණ්ඩාර 
119,ඉඹුකළිටි,ිනපද,,නාඒා
ළිටි,  

    771040225 

1106 පැනිුඩුඒ පී ඩී  ස්ථ රීම් ්රකුමාර 53.මීය ළිටි,,නාඒාළිටි,      715532075 

1107 කරහදු් ගා ටී  ච්  ම් සී ප්රි,ද්යශය සනී 43,ා දකිද නාඒාළිටි,     728482798 

 

පා දුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  වස්දේම් යෙ යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි 

දුරකාය අංකය 

පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

594 ඒත්ා ත්ගම ඒයි යු ජී ා ක් ග ි,ා ස් කරම,ා 31, නුඒර්ැ් න  ඒත්ා ත්ගම     
071-

8216968 

595 ඒත්ා ත්ගම උුර ඒයි යූ ජී ා ක් ග ි,ා ස් කරම,ා 31, නුඒර්ැ් න ඒත්ා ත්ගම     
071-

8216968 

596 ගුනැම්හිකා   පී බී බුාත්ඒත්් ම,ා 
147, මා්ා ක පාර, 
ඒත්ා ත්ගම  

    
072-

4832890 

597 ඊන්,ගස්ථ්ැ් න ා ේ  ම් සී ා ක් ග ප මරණ ම,ා 
101/ , ඉහළ , ඒර, 
ඒත්ා ත්ගම  

    
071-

4490628 

598 උඩුරාඒණ  ස්ථ ා ක් ග ස්මරා කෝ්  ම,ා 33, නාපාන, ගු් නෑපාන      
071-

3780392 

599 ර්ඒක් ගගහා දණි, 
 ම් ඩබ් බ් දුා බණ්ඩාර 
ම,ා 

72, ඉඹුකළිටි,, කරගහඉ් න     
071-

8123074 

600 ා දුරගමුඒ 
 ච්  ම් පී  ්  බී ා හ රත් 
ම,ා 

1/6, දීගා, ා ගදර, උඩුරාඒන, 
ා දුරගමුඒ  

    
071-

4248005 

601 මීය ගම්මන 
ා ක් ග ා ේ  ්  සී ා ක් ග ප මරණ 
ම,ා 

101, ඉහා , ඒර      
071-

4490628 

602 ඒකා පුළා දණී, 
ා ක් ග ා ේ  ්  සී ා ක් ග ප ම්යණ
ම,ා 

101/ , ස්ාලි, ා ස්ඒන, ඉහළ 
, ඒර, ඒත්ා ත්ගම  

    
071-

2223926 

603 මීය ගම්මන බ ිර ීම    ස්ථ  ස්ථ ා පා ්යරා 
20  , පමේටි,්ැ් න , ඒාා , 
මැණික් ගි් න  

    
071-

8086186 

604 මීය ගමඒත්්   පී  ස්ථ  ච් ගමා ව මි, 22/ , නාපාන, ගුණ්නෑපාන      
077-

4744118 

605 කහකා යූ ජී පී මාළා වකුඹුරමි, 

387, රිා ේ නිා නිඒාස්, 
පකා ා්ාස්් න, 
කටුගස්ථා ්ු   

    
071-

4072158 
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606 කළුගාඒත්් 
 ච්  ම් පී  ස්ථ හී් ා ක් ද 
ම,ා 

1, නාපාන, මැණික් ගි් න      
071-

7611350 

607 ගාා ාඒත්්  ස්ථ ආ්ය හු.සිාංහම,ා 42, බානගා ,ක ගස්ථා ්ු       
071-

4950694 

608 නඒ,ාා්ැ් න  ච්  ම් පී බී හර්ා කුටුඒ ම,ා 
07, ා බෝගස්ථකුඹුර, 
ිම්බුගහළිටි,  

    
071-

6318188 

609 ා පුකා ගුකා ඩබ්  ම් හි දිස්ානා,කම,ා මාංක 10    උඩ්ාස්් න      
071-

4402499 

610 බානගා ඩබ්  ස්ථ බී දිස්ානා,ක ම,ා 10/ , උඩ්ාස්් න      
071-

4402499 

611 උඩ්ාස්් න  ම් පී රාංජිනි මි, 
40/7 මීය ගම්මන බ ිර , 
ඒත්ා ත්ගම 

    
071-

3780342 

612 ගාා දණි, ා ක් ග  ම්  ස්ථ ස්ා ේරත්නමි,  
22, ප් ස්ා පාර, 
උඩ්ාස්් න  

    
071-

3780142 

613 පකා ා්ාස්් න පී ජී  ස්ථ ්රාංග කුමාර ම,ා 
82/ , ා දුරගමුඒ, 
ඒත්ා ත්ගම  

    
071-

6035007 

614 
පකා ා්ාස්් න 
ඉහළ 

ජී ඩබ්  ස්ථ  ච්  ච් ශය සානිකා 
ීමරසිාංහ මි, 

173/1, ා පුකා ගුකා ඒත්්, 
ා පුකා ගුකා  

    
071-

4617114 

615 උඩ්ාස්් න ා ේ  ම් සී   ි,සු් දර ා ම, 26/3, නාපාන, ගුණ්නෑපාන      
071-

0547527 

616  ා ගුඩගම පී ටී යූ ප්රි,ද්යශය සණම,ා 37/2 කහකා , කටුගස්ථා ්ු      
071-

5532759 

617 මිකාාංග ා ක් ග ඩී ජී  ස්ථ ි,මිණි මි, 
245, ා මුාා ගුඩ,ාඒත්්, 
කටුගස්ථා ්ු   

    
072-

8741471 

618 ා මා ගුඩගම  ච්  ම් පී බී හර්ා කුටුඒ ම,ා 
7, ා බෝගස්ථකුඹුර, 
ිම්බුගහළිටි, 

    
071-

6318188 

619 
ා මුළා ගුඩ,ාඒත්
් 

බී  ම් ටී බාංඩාරම,ා 1 ,මුකා කගමමඹ්ැ් න      
081-

2301015 

620 , ඒර පී ා ස්ෝමකි්ය ම මි, 
75/61, සි  මරලි,ා් ද, 
ඒත්ා ත්ගම 

    
071-

8475906 

621 , ඒර ක් දගම බ් දුාබණ්ඩාර ම,ා 
72, ඉඹුකළි ,, 
කරගහඉ් න  

    
071-

8123074 

622 ඉහා , ඒර   පී බී බුාත්ඒත්් ම,ා 
147, මා්ා ක පාර, 
ඒත්ා ත්ගම  

    
072-

4832890 

623 දීගහඒුර ඩී  ම් ා ේ   දිස්ානා,කම,ා 
51, ස්,ා කා ඒා, 
ිම්බුගහළිටි,  

    

071-
3780496 

072-
3596638 

081-
4904346 

624 මහකුඹුර 
පී  ස්ථ  ම් ඩබ්  ස්ථ පනම්ළිටි
, ා ම, 

35/2, ම් දණ්ඩාා ඒා, 
ිම්බුගහළිටි,  

    
071-

9493671 

625 මළුත්ගම 
ආ්ය  ම් යූ ජී  ස්ථ ා ක් ග රත්නා
,ක රත්නා,ක මි, 

54, පකා කගම, ා දුරගමුඒ      
078-

9199943 



150 
 

626 ා බෝගහකුඹුර 
 ස්ථ  ම් ා ේ මයි ස්මරා කෝ්  
ා ම, 

15/1, ා දුරගමුඒ, 
ඒත්ා ත්ගම  

    
071-

3693661 

627 පරණගම ඩී  ම් ා ේ   දිස්ානා,කම,ා 
51. ස්,ා කා ඒා 
ිම්බුගහළිටි, 

    
072-

3596638 

628 මූණමා ළ  
 ච්  ච්  ම් ජී ා ක් ග හර්ා කුටු
ඒ ා ම, 

3, ා බෝගස්ථකුඹුර, 
ිම්බුගහළිටි,  

    
077-

3848412 

629 මඹ්ැ් න 
ා ේ  ම්  ස්ථ  ස්ථ බී රණසිාංහ 
ම,ා 

ශය සා්  මනිඒාස්, නාපාන, 
ගු් නෑපාන  

    
071-

8701480 

630 කැ් දලි,ශද පී ටී යූ ප්රි,ද්යශය සණම,ා 17/2 කහකා කටුගස්ථා ්ු      
071-

5532759 

631 ගිරාකඩුඒ ඩබ්  ම් පී ස්මාාඒතීමි, 
53/බී, කු.් ා දණි, 

මකුරණ  
    

071-
2223926 

632 ම් දණ්ඩාා ඒළ 
ආ්ය ආ්ය ා ක් ග මමරා ස් කර 
ා ම, 

109, නුඒර පාර, ඒත්ා ත්ගම      
071-

2805382 

633 නාපාන 
ඒයි  ම් ා් ්රා්ාමැණිා ක් ග 
මි,  

28/3/බී, 8 කණුඒ, නාපාන 
මැණික් ගි් න  

    
071-

4490628 

634 හාමි් දාා ගුඩ 
ඒයි බී සී ා ක් ග ,ාපා බණ්ඩාර 
මි, 

69/සී, නාපාන, 
මැණික් ගි් න  

    
071-

5532749 

635 මබසිාංගම    ම් පී මා බ්සිාංහම,ා 
2/34. සිාංහගින්, නාපාන , 
මැණික් ගි් න  

    
071-

6787993 

636 සිමහගහා දණි, 
 ස්ථ  ්  බී ජී  මාකරත්නබාං
ඩාම,ා 

44, ඒාේඒත්්, 
ා ්කා දණි,  

    
071-

8061049 

637 මඩඒා මඩිා ව බී  ෆථ .ෂථනා ා ම, 
22/ , ගාා දණි, මඩිා ව, 
උඩ්ාස්් න  

    
077-

8591191 

638 
ගු් නෑපාන 
මඩිා ව 

   ම් ළි මා බ්සිාංහ ම,ා 34/2, නාපාන, ගුණ්නෑපාන      
071-

6787993 

639 ළිිකාා දණි,   ඩබ්  ්  මයිදී්  ම,ා 
259 පකලි, පාර, මඩඒා 
කඩීමදි, 

    
077-

5242865 

640 මඩඒා ටී ි,සූන්, ම,ා 
48/5, මමුා ගුඩඒත්්, 
පකා ා ගුණ්නෑපාන  

    
071-

8421936 

641 ,ටිරාඒණ ා ේ ළි  ස්ථ මමරුාංග ම,ා 

22/3, ඒාේඒත්්, 
ම ාහා ගුඩ පාර, 
ඒත්ා ත්ගම  

    
071-

8395565 

642 ළිටිා ේා ගදර 
ආ්ය  ම්   ා ක් ග ා ක් ග රත්නා,
ක ා ම, 

4/බී, නඒ නිඒාස්, කහකා, 
කටුගස්ථා ්ු   

    
075-

6196374 

643 ඒළා 
ඒයි  ම් යූ ජී  ස්ථ ළි කුමාන් 
,ාපා මි, 

16,  දණ්ා ඩ්කුඹුර, නාපාන, 
මැණික් ගි් න  

    
071-

8354039 

644 කැ කහා  ච් ා ක් ග පී  ්  හතරාගමම,ා 
4, ා කෝස්ාාංග ඒාා 

මැණික් ගි් න  
    

071-
8086125 

645 ්කා කුටුඒ 
 ්  ඩබ්  ම් මනුර බණ්ඩාර 
ම,ා 

20/ , පමේටි,්ැ් න පාර, 
ඒළා, මැණික් ගි් න  

    
071-

8086186 
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පා දේෙේවාෙැග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

               වස්දේම් යෙ යෙ ලිියයය 
ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය අංකය 

පුශගලික කාර්යාල ජංගෙ 

946 
උඩුා ඒා/උඩග
ම/නැා ගනිර 

ඩී   සී ඒැලිකා ම,ා 350/2,මාා ගුකා, ඇුකගම     713787282 

947 
උඩුා ඒා/ 
උඩගම/බ ිර 

ීම බාගකා ම,ා රා මේමුකා, උඩුා ඒා 
  

  713787129 

948 
උඩුා ඒා/පකා
ා රගම/දකුණ 

ීම බාගකා ම,ා රා මේමුකා, උඩුා ඒා 
  

  713787129 

949 
උඩුා ඒා/ 
පකා ාගම/ 
නැා ගනිර 

ඩබ්  මි ඩී පී ස්ා ේා කෝ
්  ම,ා 

48/3,ා රෝහකපටුමග,මහනුඒර     71378615 

950 
උඩුා ඒා/ 
පකා ාගම/බ 
ිර 

ඩබ් පී ඩී ස්ක්රමරත්නමි
, 

උඩුා ඒා, 
පකා කගමනැා ගනිර,ඇුක
ගම   

  713786787 

951 රා මේමුකා 
 ්     ම් ා ක් ග ගුණ ම
ාක ා ම, 

190 සී ඒත්ා ත්ා ගදර, 
පමේටි,මුකා 895471011    

  752640634 

952 ා මුණරාංගා 
ආ්ය  ම් ා පුඩිමැණික
ා ර  මි, 

නැිනිා ඒා, ්ාාුඹ, 
  

  713786801 

953 ඒුලි,ශද 
 ම්  ච් ජී   ඩී ඒ්යණීම
ර ා ම, 

450/2, පකා කගම, උඩුා ඒා  
  

  718839618 

954 උඩුා ඒාඒත්් 
ජී  ච්  ම් පී ස්ාංජීඒ 
ම,ා 

44/2, ්ාාුහ, 
  

  713787250 

955 ගාක්ැ් න 
ආ්ය  ම් මශදුම බාංඩාර 
ම,ා 

නැිනිා ඒා, ්ාාුඹ, 
  

  713787248 

956 ා කුස්ථි් න 
ආ්ය  ම්  ම් ා ක් ග ර් ඒ
ාම,ා 

24,ගු.ා දනි, පාර, 
්ාාුහ,   

  71378876 

957 ර්ස්ථස්්ැ් න ජී ා ක් ග මයි ුෂාර ම,ා ිළිපා, ්ාාුහ,     71378276 

958 ිටරා පුළ 
ා ක් ග  ම් ඊ  ස්ථ ශය සයාමසි 
කුමාන් 

20/බී,ිටරපා 
  

  713786872 

959 බ ගකා 
 ච්  ම් ා් ්රාකුමාන් 
මි, 

59/1,ිටරපා, ්ාාුහ, 
  

  713786798 

960 
්ාාුහ, 
බ ිර 

මයි  ම්  ස්ථ  
දිස්ානා,ක ම,ා 

ා කුස්ථි් න, කැ ඒා 
,්ාාුහ,777617605   

  713786886 

961 
්ාාු , 
නැා ගනිර 

 ච්   ජී ා ක් ග  ස්ථ ීමරසි
රාංහ ම,ා 

මාංා කලිළිටි,, ්ාාුහ, 
  

  713786822 

962 නැිණිා ඒා 
ඩබ් බී ජී  ස්ථ ස්මරජීඒ 
මි, 

350/2 මාා ගුකා ඇුකගම 
  

  718375562 

963 ා ගුඩමිළිටි, 
ආ්ය  ම් බී රත්නා,ක 
ම,ා 

29/1,ිටරපා, ්ාාුහ, 
  

  713787089 

964 ර්ලි,ශද 
ජී ඩබ්  ච්  ම් ගින්හාග
ම ම,ා 

20,රා මේමුකා, උඩුා ඒා 
  

  713786849 

965 
ඇුකගම 
දකුණ 

ා ේ  ම් ීම සී බී ි,සු් 
දර ම,ා 

163/1, ඇුකගම 
  

  713786814 

966 
ඇුකගම 
බ ිර 

ා ේ  ම් ීම සී බී ි,සු් 
දර ම,ා 

163/1, ඇුකගම 
  

  713786814 
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967 ඇුකගම උුර  ස්ථ බී ආන්,දාස් ම,ා 25,ඉගු.ා ගුකා, ඇුකගම     713787294 

968 
ඇුකගම 
නැා ගනිර 

ා ක් ග  ම්  ්   ස්ථ මැණි
ා ක් ග ා ම, 

54   
න,නසින්කාඒැකාාා ගුඩ 
ා ගුඩමු් න   

  785276061 

969 
හර්්ා ක 
උඩගම 

ඩබ්  ම්  ස්ථ බී ස්ා ේසිාං
හ 

මාංා කලිළිටි,, ්ාාුහ, 
  

  713786859 

970 
හර්්ා ක 
පකා කගම 

ඩබ්  ම්  ස්ථ බී ස්ා ේසිාං
හ 

මාංා කලිළිටි,, ්ාාුහ, 
  

  713786859 

971 මාංා කබඳළිටි, 
ඩබ්  ම්     ස්ථ ස්ා ේ
සූන්, ා ම, 

ා කුා රෝස්කළිටි, ,්ාාුහ, 
  

  714833717 

972 
හර්්ා ක 
 ා ගුඩගම 

ඩබ්  ම් ා ේ ඇුකගම 
ම,ා 

118/3, ඇුකගම 
  

  713787040 

973 ා මුරා ගුකා ජීඒ්  ම උඩා ගදර මි, මාංා කලිළිටි,, ්ාාුහ,     713786698 

974 ශ්රි,ාගම 
ඩී  ම් බී  ්  ි,ඒ්යධ්
න ම,ා 

34/3,ා බෝාෑප, කර්ලි,ශද 
  

  713787298 

975 ාෑටි,ා ගුකා 
ඩී  ම් බී  ්  ි,ඒ්යධ්
න ම,ා 

34/3,ා බෝාෑප, කර්ලි,ශද 
  

  713787298 

982 නුගලි,ශද පහළ 
 ස්ථ ඩබ්    ස්ථ බී ස්ක
ාසූන්, ම,ා 

77, ු.ණුස්ස්,ගම, 
කුණ්ඩස්ාා ක   

  713786961 

983 නුගලිස්ශද ඉහළ 
 ස්ථ ඩබ්    ස්ථ බී ස්ක
ාසූන්, ම,ා 

77, ු.ණුස්ස්,ගම, 
කුණ්ඩස්ාා ක   

  713786961 

984 බූ ාඒත්් උුර ආ්ය   කා්  ම මි, 
150/2 මාරස්ථස්න පාර 
කදාකුා ්ාාුහ, 
0713786677   

  713786677 

985 
බූ ාඒත්් 
දකුණ 

ඩී ා ක් ග රාිනා,ක මි, 
නාස්කහමුදා කදවුර පාර , 
මුදුනකා ඩ්071378766   

    

986 ළි් නා ගුකා 
මයි  ම්  ස්ථ දිස්ානා,ක
ම,ා 

පා හ  කණුඒ, ා කුස්ථි් න, 
කැ ඒා   

  713786886 

987 දුකමුා ්ය 
බී  ම්  ක ඊ  
බස්ථනා,ක මි, 

මුුඒැකා,ා ගුඩමු් න,්ාා
ුහ,   

  773708425 

988 සිාංහාරගම  ස්ථ ස්මරා කු්  මි, 
336/6/1රි 
මාඒ්මාබඳගා්ැ් න0713787
027   

  713786828 

989 
ා ගුඩමු් න 
නැා ගනිර 

ඊ  ම්  ම්  කනා,ක 
ම,ා 

සිසිර, කර්ලි,ශද 
  

  713786845 

990 
ා ගුඩමු් න 
බ ිර 

ඊ  ම්  ම්  කනා,ක 
ම,ා 

සිසිර, කර්ලි,ශද 
  

  713786845 

991 
කර්ලි,ශද 
බ ිර 

ඕ බී දිස්ානා,ක ම,ා සිාංහගින්,කර්ලි,ශද 
  

  713787267 

992 
කර්ලි,ශද 
නැා ගනිර 

 ච්  ම් සීාඒතී මි, ා ඒා කගම,ා ගුඩමු් න 
  

  713787046 

993 නාරාංගස්ථ්ැ් න 
බී  ම්  ්    බස්ථනා,
ක ා ම, 

23 4/6 මනුරගමකර්ලි,ශද 
  

  714635829 

994 ා ගුඩාා ඒා ඕ බී දාස්ානා,ක ම,ා සිාංහගින්,කර්ලි,ශද     713786845 

995 ා ඒා කගම 
ා ේ ජී රණසිාංහ බාංඩා 
ම,ා 

140/ , මහමැදගම, 
්ාාුහ,   

  713787127 

996 මැදගම උඩගම 
 ච්  ම් ස්ා ේරත්නබාං
ඩාර ම,ා 

127/ඩී,මහමැදගම, ්ාාුහ, 
  

  713787290 
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997 
මැදගම 
පකා කගම 

 ම් ඩබ් ක.ණාරත්න
ම,ා 

මහමැදගම , ්ාාුඹ, 
  

  713786518 

999 ා බෝාෑප 
 ම්  ක  ම්  මාකරත්
න ම,ා 

මාඒත්්කැටි, උනුස්් න 
  

  713786675 

1000 මඩා දණි, 
ජී ස්ා ේසිාංහ බණ්ඩාර 
ම,ා 

ා ඒා කගම,ා ගුඩමු් න 
  

  713787118 

1001 හාරගම  ච්   ි, මාක ම,ා 1/12, මිඩ්කමාච්, ්ාාුහ,     713786828 

1002 
උඩමයිාළිටි, 
උුර 

ඩබ්  ම් ඩබ්   ා ක් ග ,ටි
ඒැකා මි, 

ශ්රී 
ා ස්ෝමාන් දමාඒ්,මයිාළිටි,   

  713787034 

1003 
උඩමයිාළිටි, 
දකුණ 

 ්  බී ිදා ගුඩ ම,ා ා බෝාෑප, කර්ලි,ශද 
  

  713787214 

1004 
කැ මග් නාා ඒ
ා 

 ච්  ම් මා බ්රත්න 
ම,ා 

ා බෝාෑප, කර්ලි,ශද 
  

  776681456 

1005 
පා්මයිාළිටි, 
උුර 

මආ්ය ආ්ය පරමනාද් 
ම,ා 

221,පා්මයිාළිටි,, 
මාරස්ථස්න   

  713787214 

1006 
පා්මයිාළිටි, 
දකුණ 

ඩී  ම් සී ා ක් ග දිස්ානා,
ක ා ම, 

ස්ම්පත් ා ස්ඒණ 
,කහිමලි,ාඒමාරස්ථස්න   

  711921462 

1007 මාරස්ථස්න  ස්ථ බී රත්නා,ක ම,ා ඇලිා ක් ගා ඒා, මාරස්ථස්න     713786779 

1008 දමුණුා ගුකා 
ජී ස්ා ේසිාංහ බණ්ඩාර 
ම,ා 

ා ඒා කගම,ා ගුඩමු් න 
  

  713787118 

1009 මීය රැටරප 
පී  ස්ථ බී ස්ා ේරත්න 
ම,ා 

ගාා ගුඩ, මාරස්ථස්න 
  

  71378044 

1010 ඇලිා ක් ගඒා 
ඩබ්  ම් ස්ක්රමසිාංහ 
ම,ා 

7, මටරපකාාා ගුඩ, මාරස්ථස්න 
  

  713787201 

1011 ගාා ගුඩ 
 ම් ඩී  ්   ස්ථ ා බෝළි
ටි, ා ම, 

12/2 බටුඒත්් 
ා බෝළිටි,මාරස්ථස්න   

  724720719 

1012 කිරඒනාා ගුඩ 
 ස්ථ ා ක් ග බී ධ්නා ස් කර 
ම,ා 

ා බෝළිටි,, මාරස්ථස්න 
  

  713786980 

1013 ක් ා ශ ා ඒා 
 ම් ජී ස්ාංජීඒනී කුමාන් 
ා ම, 

1  ටර ා බෝාෑප කර්ලි,ශද 
  

  713748597 

1014 බස්ාාන 
 ච්  ම් සී ා ක් ග ා හ රත්
ම,ා 

14.ා බෝාෑප,කර්ලි,ශද 
  

  772688956 

1015 හලුඒාඒත්් 
 ස්ථ ා ක් ග බී ධ්නා ස් කර 
ම,ා 

ා බෝළිටි,, මාරස්ථස්න 
  

  713786980 

1016 
ා හ ඒාස්ස්ථස් 
නැා ගනිර 

ඒයි රාංගම මි, 1/ඩී,බේාාන, ්ාාුහ, 
  

  7137786525 

1017 
ා හ ඒාස්ස්ථස් 
බ ිර 

  ජී සී ි,ම්පතී ා ම, මාංක 248 උනුස්් න 
  

  713679932 

1018 ා බෝළිටි, 
ඩී  ම් දස්ර් බණ්ඩා 
ම,ා 

ා බෝළිටි,, මාරස්ථස්න 
  

  713787196 

1019 ා පුත්ා ගුඩ 
ආ්ය  ම් ා ක් ග රත්නා,
ක මි, 

ා පුත්ා ගුඩ, මාරස්ථස්න 
  

  713787068 

1020 නීාඒා 
   ස්ථ  ම් මා බ්ා ස් කර 
ම,ා 

12, උනුස්් න 
  

  713786882 

1021 කහිමලි,ාඒ 
ඩී  ම් දස්ර් බාංඩා 
ම,ා 

ා බෝළිටි,, මාරස්ථස්න 
  

  713787242 

1022 
උඩුා දණි, 
මඩිා ව 

 ස්ථ ා හමේටිආරච්චි මි, ගාා ගුඩ, මාරස්ථස්න 
  

  713787239 

1023 උඩුා දණි,    ම් රත්නා,ක ම,ා ගාා ගුඩ , මාරස්ථස්න     713787242 
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1024 
උනුස්් න 
නැා ගනිර 

ඊ මයි ස්මරා කු්  
ම,ා 

198  
උඪමයිාළිටි,,මයිාළිටි,   

  782903213 

1025 
උනුස්් න 
බ ිර 

 ම් ජී සී ා ප්ර ම මාක 
ම,ා 

336  පස්ථගමපාර මාරස්ථස්න 
  

  713787010 

 

පූජාියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 

  වස්දේම් යෙ යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය අංකය 

පුශගලි

ක 

කාර්යා

ල 
ජංගෙ 

492 ගකාෑකා    ක  ම් රාිපක් ගෂමි, 
5/සී-ඒරකාා ගුඩ- 
හරාංකහඒ 

    081-3881754 

493 මා.ශදන 
   ක  ම් රාිපක් ගෂමි,(ඒැ බ
  

/සී-ඒර 5/සී- 
ඒරකාා ගුඩ- 
හරාංකහඒ 

    081-3881754 

494 හරාංකහඒ  ස්ථ පී ජී  ස්ථ ගුණ මාකම,ා 146-ප මරාද-හරාංකහඒ     081-5617716 

495 ා හ ා ් ගම පී ජී  ස්ථ සිසිරකා්  මමි, 
374- ලුම්හිණි-

නුගා ඒා 
    081-5678423 

496 මහ.ටරප පී ා ක් ග සුමනරත්නම,ා 
186/3-ඒෑඒා-
ා බුක් ගකාඒා 

    081-5718144 

497 ප මරාද ා ක් ග ජී ඵස්ථ යූ කු.් දාංගමි, 
77/2-ා පුකගහා ගුඩ-
හරාංකහඒ 

    081-803249 

498 ා මුළා ගුඩ පී ජී ක.ණාා ස් නම,ා 
ා පුකඒත්්-මඹ.ටරප-
හරාංකහඒ 

    081-3884823 

499 උඩිගුකඒා ඵස්ථ ඵච් සුනිකම,ා 4-ටිපා ්යන්,-හරාංකහඒ     077-5378359 

500 උඩා හ න 
ටී ඵම් ස්මරනා,කබණ්ඩා 
ම,ා 

223/2-උඩා හ න-
උඩිඟුකඒා 

    072-4900888 

501 සි,පත්ගම 
ටී ඵම් ස්මරනා,කබණ්ඩා 
ම,ා 

223/2-උඩා හ න-
උඩිඟුකඒා 

    072-4900888 

502 ා බුක් ගකාඒා ඵථ ජී ඥාණ මාකම,ා 
107-පාංස්ාපාර-
පූිාළිටි, 

    072-4816327 

503 ඒෑඒා ඵච් ජී යූ සුාසිාංහම,ා 
46-මාරුා ගුඩ-
පූිාළිටි, 

    071-9570956 

504 ඒකා දණි, ඵම් ඵක ා ප්ර මඒ්යධ්නම,ා 
184/2-පසිපාන-
පූිාළි , 

    071-4425876 

505 ා මුර් ක් ද ඩබ් ඵස්ථ ා ක් ග දුනුස්ාම,ා 
29/3-මඩා දනි,-
පූිාළිටි, 

    071-3406388 

506 ඒෑඒා උුර ා ක් ග ජී ඊ ීම කු.් දාංගම,ා 
156-උඩිඟුකඒා-
පූිාළිටි, 

    077-9720599 

507 පහා ිගුකඒා ඵස්ථ ඵච් සුනිකම,ා 
04-ටිපා්යන්,-
රඹුා ක් ගා ඒා 

    077-5378359 

508 
මාරුා ගුඩ 
උුර 

ඵම් ආ්ය ඵක රාිපක් ගෂම,ා 
112-ඒරකාා දනි,-
හරාංකහඒ 

    071-7279706 

509 
මාරුා ගුඩ 
දකුණ 

ා ක් ග ඵම් උප මස්ථස්බාංඩා ම,ා 
153/1-ා කුටි් කඩුඒ-

පූිාළිටි, 
    071-8363947 
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510 මාා ගුඩ ඩබ් ඩී සිාාඒතීමි, 
159-
උඩිගුකඒාපූිාළිටි, 

    072-4471787 

511 මඩා දනි, බී ආ්ය නිමකරත්නම,ා 
127/1-බ ගකා-
පූිාළිටි, 

    081-4918330 

512 ඒරකාා දනි, ඵථ පී නාානීරණසිාංහ මි, 
125-ිගුකඒා-
හරාංකහඒ 

    077-5425069 

513 මැදා ගුඩ ඵථ ඵක ගුණ මාකම,ා 
41/4-ඒකපාළිටි,-
පූිාළිටි, 

    071-8495640 

514 උවගහකුඹුර ආ්ය බී ඵ්  ීම ා දුඩ් ඒාම,ා       077-6063288 

515 ා දුඹගම්මන ඵථ පී ියා රෝමාාමි, 
33/ -ඒකපාළිටි,-
පූිාළිටි, 

    071-6021174 

516 ඒැලිගකා ඵම් ඵක ා ප්ර මඒ්යධ්නම,ා 
184/2-පසිපාන-
පූිාළි , 

    071-4425876 

517 රඹුා ක් ගා ඒා බී පී ජී ි,සිාංහම,ා 
43-මඹ.ටරප-
හරාංකහඒ 

    071-4474486 

518 
ා දුළළිිකා 
උුර 

ස්රත් ස්ා ේසින්ම,ා 
339-කහ ගස්ථ්ැ් න-

ා දුළළිිකා 
    071-8143582 

519 
ා දුළළිිකා 
දකුණ 

ඵම් ජී ා ප්ර මා් ්රම,ා 
175/2-
ා දුළළිිකාඋුර-
ා දුාළිිකා 

    077-3994286 

520 කහ ගස්ථ්ැ් න ඵම් ඵථ මනූපාස්ජීඒනී මි, 
68- ඒ ා ගුඩ-
හාන්ස්ථපත්ුඒ 

    071-4033295 

521 ා ගුඩා හ න  ම් ජී ා ප්ර මා් ්රම,ා 
175/2-
ා දුළළිිකාඋුර-
ා දුාළිික 

    077-3994286 

522 ඒ ගා්ැ් න ඩී  ම්   බී ධ්නපාාම,ා 
92/3-මැදා ගුඩ-
පූරාළිටි, 

    077-5443791 

523 ගකක් ද 
ඩබ්  ම් ගුණරත්නබණ්ඩා 
ම,ා 

72-පූිාළිටි,පාර- 
මාංකුඹුර 

    081-3240694 

524 ගකි් න  ම් ඉා ස්ඩ්  ම් ගුාාම්ම,ා 
112-පාස්ැකපාර-
ගකි් න 

    071-4820387 

525 ා කෝස්ා මුදුන යු  ස්ථ  ම් ඉක,ාස්ථම,ා        077-0289021 

526 පකලි, ා කුටුඒ යු  ස්ථ  ම් ඉක,ාස්ථම,ා        077-0289021 

527 
බ ා ගුකාාා ද
නි, 

 ම් ඉා ස්ඩ්  ම් ගුාාම්ම,ා 
112-පාස්ැකපාර-
ගකි් න 

    071-4820387 

528 ඉහාමුකා ඊ ඩි නිමකි,රත්න ම,ා 
6/බී-ා දිඒත්්-
ඉහාමුකා-මාංකුඹුර 

    072-6144475 

529 ා දිඒත්් සී ා ක් ග ම්ාවුද ා ම,        071-8668219 

530 
ඵා ගුඩමුකා 
දකුණ 

ඊ ඩි නිමකි,රත්න ම,ා 
6/බී-ා දිඒත්්-
ඉහාමුකා-මාංකුඹුර 

    072-6144475 

531 
ඵා ගුඩමුකා 
උුර 

ා ක් ග ජී නිහාකස්ක්රමසිාංහ ම,ා 
30/2-උඩඒත්්-
 ා ගුඩමුකා-මාංකුඹුර 

    072-8517290 

532 මාංකුඹුර දකුණ ඩබ්  ම් රත්නා,ක ම,ා  
47/5-උඩගම-
ගකි් න 

    071-3630399 

533 මාංකුඹුර උුර ඩබ්  ම් රත්නා,ක ම,ා  
47/5-උඩගම-
ගකි් න 

    071-3630399 
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534 පකා කගම පහළ 
ආ්ය ඩී ඩබ් පී  ්  මුණසිාංහ 
ම,ා 

201/10-පාරඒත්්-
 ා ගුඩමුකා-මාංකුඹුර 

    071-8231198 

535 උවගා ිනපද, 
ආ්ය ඩී ඩබ් පී  ්  මුණසිාංහ 
ම,ා 

201/10-පාරඒත්්-
 ා ගුඩමුකා-මාංකුඹුර 

    071-8231198 

536 මාංකුඹුරඋඩගම 
ආ්ය ජී  ස්ථ ඩබ් නාමක ා දනි, 
ම,ා 

11-උඩකිුකා ගුකා-
මාංකුඹුර 

    071-4070925 

537 ඒැකගාා 
ආ්ය ජී  ස්ථ ඩබ් නාමක ා දනි, 
ම,ා 

11-උඩකිුකා ගුකා-
මාංකුඹුර 

    071-4070925 

538 මාඒත්් ා ක් ග ජී නිහාක ස්ක්රමසිාංහ ම,ා 
30/2-උඩඒත්්-
 ා ගුඩමුකා-මාංකුඹුර 

    072-8517290 

539 
උඩකිුකා ගුක
ා 

ටී ා ක් ග  ්  ා ක් ග ා ප්ර මඒාංශය ස 
ම,ා 

29-උඩකිුකා ගුකා-
මාංකුඹුර 

    077-2778533 

540 
පහාකිුකා ගු
කා 

ටී ා ක් ග  ්  ා ක් ග ා ප්ර මඒාංශය ස 
ම,ා 

29-උඩකිුකා ගුකා-
මාංකුඹුර 

    077-2778533 

541 ඒ ා ගුඩ ආ්ය  ්  ස්ා ේපාා මි, 91/2-ා දුළළිිකා     071-8163762 

542 ඕස්ස්ථස් උුර ඩබ්  ම්  මාකරත්න ම,ා 
ා ගුඩා හ න-
ා දුාළිිකා 

    071-1698794 

543 ඕස්ස්ථස් දකුණ ා ක් ග   ි, මාක ම,ා 
84-ා ගුඩා හ න-
ා දුාළිිකා 

    073-2490495 

544 බමුණුා පුා   ආ්ය ස්ා ේා ස් කර ම,ා        071-43956813 

545 කිරළගම පී  ම් ර් ා කුත්ා ව මි, 
46/24-
ඒමේ ාර් ්ැ් නපාර-
මහනුඒර 

    715823058 

546 පසිපාන ආ්ය  ම් ඩී රාිපක් ගෂ ම,ා  
45/බී-ඒ  ා ගුඩ-
(හාන්ස්ථපත්ුඒ  

    077-8423436 

547 දිශා දනි, 
 ම් ආ්ය ජි ා ක් ග පී ා ක් ග රාිපක් ග
ෂ ම,ා  

114-ා හ ා ් ගම-

හරාංකහඒ 
    071-6403422 

548 බ ගකා උුර 
 ච්  ම්  ච් ා ේ බී ා ස්ා නස්ර
ත්න ම,ා  

187/1-ා කුටි් කඩුඒ-

පූිාළිටි, 
    081-2303121 

549 බ ගකාදකුණ ා ක් ග  ම්  ස්ථ ප්රි,ද්යශය සනි ා ම, 
93/1-කහඒත්්-
මඹ්ැ් න 

    071-4887366 

550 බටුා ගුඩ උුර ඉ් ්රා මහ.ටරපමි,  
23/1-බ ගකා-
පූිාළිටි, 

    071-6263653 

551 බටුා ගුඩ දකුණ 
ටී  ම් ඩී ා ස්ේඒ් දිගුණා ස් ක
ර මි,  

177/1-පසිපාන-
පූිාළිටි, 

      

552 දිඒානඒත්් ටී  ්  සිාාරත්න ම,ා        071-4395637 

553 
මුකා කගම 
දකුණ 

ස්රත් මහකුහර ර ම,ා  දිඒානඒත්්-බටුා ගුඩ     075-8642870 

554 මුකා කගම උුර 
ඊ  ම් මකලිකා කනා,ක 
මි,  

71-කහඒත්්-
මඹ්ැ් න 

    077-1753410 

555 කලුඒාන උුර  ච් බී ටී කුෂා්  ම,ා        071-5448699 

556 කලුඒාන දකුණ  ච් බී ටී කුෂා්  ම,ා        071-5448699 
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557 කහඒත්් උුර  ස්ථ ජී  ම් ස්ථඒ්යණා්ා මි,  
220-සින්මකඒත්්-
කළුඒාන-මඹ්ැ් න 

    071-1620431 

558 කහඒත්්දකුණ   ජී ඩී ආන්,සිාංහ ම,ා        072-9903627 

 

 

තුම්පදේන් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  වස්දේම් යෙ යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

පුශගලි

ක 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

407 මැදා ගුඩඉහළ  ච්  ම්  ච් කුාුාංග ම,ා 
මාංක 85. ඇකින්ගා ක, 
කළුඒාන,උඩුඒ,මහනුඒර 

    
081-3820704, 
071-4467516 

364 ගකා ානඒත්් 
 ච් ළි ඩබ්ලිේ හු.සිාංහ 
ම,ා 

මාංක 

85,ගින්හාගම කුඹුා ්යගම 
    081-2463733 

365 කූරගම ා ක් ග  ම් දිස්ානා,ක ම,ා 

මාංක 

41/ ,ා දිා දනි,,ා පුා හු
ලි,ශද 

    081-3815428 

366 කූරගමඋුර 
ා ක් ග පී ආ්ය ි,සු් දර 
ම,ා 

්ැ් ා ් ඒත්්,ඒකා පුා්
රැ් න,ගාා ගදර  

    081-2460137 

367 පරණගම 
ා ක් ග පී ආ්ය ි,සු් දර 
ම,ා 

්ැ් ා ් ඒත්්,ඒකා පුා්
රැ් න,ගාා ගදර  

    081-2461832 

368 ගාා ගදරමඩිා ව පී ා ක් ග හර්ගස්ථකුඹුර ම,ා 
මාංක 156/සි,නි,ාංා ගුඩ 

,කුඹුා ්යගම 
    081-2300181 

369 
ගාා ගදරමඩිා ව 
බ ිර 

   ම්  ස්ථ බී මා බ්ා කෝ්  
ම,ා 

දුම්බර 

ා ගදර,ඒකා පුා,ගාා ගදර
  

    081-2461146 

370 ා කුබ්බෑගා 
 ම් ා ක් ග පී ා ක් ග මුරමුදලි 
ම,ා 

මාංක 

363,ා රුක් ගික,ගාා ගදර 
    712654937 

371 මඹගහා හ න  
ඩබ්ලිේ  ම් ජී  ස්ථ ා ක් ග බී 
ීමරා ස් කර මි, 

ඉඩා ම්ගම,ඒැරැකාගම     081-2460189 

372 ගුනදාහ යු ජී  ප්රි,්  ම කුමාන් මි, නාරාංඒා, ගාා ගදර     072-4704404 

373 ඕපකා  ා ක් ග ජි ජි ා හ ම් ් ම,ා 
ා කු ණෑා ගුඩ,ඒෑත්්ෑඒ,
ගාා ගදර 

    081-2463215 

378 ගාබාඒ 
 ම් ා ක් ග පී ා ක් ග මුරමුදලිම
,ා 

මාංක 

363,ා රුක් ගික,ගාා ගදර 
    071-2654937 

379 මීය ගහා හ න ා ේ  ම්  ස්ථ ි,ීමර ම,ා 
මක් ගකර 5,ා දකා ගුකා 
ඒත්්,මාඒ්ගම 

    037-2298384 

380 මීය ගහා හ නදකුණ ා ේ  ම්  ස්ථ ි,ීමර ම,ා 
මක් ගකර 5,ා දකා ගුකා 
ඒත්්,මාඒ්ගම 

    081-2461791 

392 පකා කා කුටුඒ 
ඩබ්  ම් මයි ඩබ් ා ක් ග 
ස්ක්රමසිාංහ ම,ා 

නි,ාංා ගුඩ,කුඹුා ්යගම     081-3822133 
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398 කුඹුා ්යගම 
ා ක් ග ජී ඉ් ්රා ධ්්යමදාස් 
ා මනස්, 

මාංක 

10,ඒා්ැ් න,හරාංකහඒ 
    072-4965754 

399 මාඒත්ා ත්ගම යු පී ා ක් ග ගින්හාගම ම,ා 
මාංක 

79/1ගින්හාගම,කුඹුා ්යගම, 
    081-2463894 

400 කත් ා හ න 
පී ජී ටී සි මාංගලිකා 
ා මනස්, 

මාංක 

24,නි,ාංා ගුඩ,කුඹුා ්යගම 
    081-2463768 

401 නාමක්ැ් න  ස්ථ ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ මි, 

මාංක 

137,උක් ගගහකුඹුර,පූිාළිටි
, 

    081-4911291 

402 මරඒනාා ගුඩ 
 ස්ථ හි ජි  ්   මා බ්රත්න 
ම,ා 

2/5 
ා පුකඒත්්,මරඒනාා ගුඩ 

    
081-3835955             
071-3397880 

403 නි,ා ේා පුා 
ා ක් ග ජී ඉ් ්රා ධ්්යමදාස් 
ා මනස්, 

මාංක 10 
ඒා්ැ් න,හර් කාඒ 

    081-2463644 

404 ඉඩා ම්ගම 
 ්   ම්  ස්ථ ා ක් ග ගුණ මා
ක මි, 

මාංක 

105/2,නි,ා ේා පුා,මැදඒ
ා,හාන්ස්ථපත්ුඒ 

    
081-4919068             
071-4652384 

405 ා හ ා ් ගමපකකුඹුර 
 ච්  ම් මා බ්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

මාංක 

245,ා හ ා ් ගම පකකුඹුර,
මැදඒා,හාන්ස්ථපත්ුඒ 

    081-5720432 

406 මැදා ගුඩපහළගම 
ඊ  ම් ීම ා ක් ග සී  කනා,
ක ම,ා 

ස්ැනසුම,ගුනදාහ,ගාා ගදර     081-3883644 

287 උඩා හ ා ් ා පුා සී ජී සි  ච්  රණසිාංහ මි, 
මාංක:290/2 
,ක් ා දකුඹුර,ගාා ගදර 

    
081-3809058             
077-9511768 

288 ා පුා හුලි,ශද  ච්  ම්  මා බ්රත්න ම,ා මැදඒා, හාන්ස්ථපත්ුඒ     
0718156743  
0812461686 

289 නික්ැ් න  
ඊ  ම් ා ක් ග   කනා,ක 
ම,ා 

ා දිා දනි,,ා පුා හුලි,ශද     
0814902757  , 
0773729540 

290 ඇ ා ේා ගුඩ 
ා ක් ග  ම් ා ේ හි  
ා හ ා ් ා පුා ම,ා ම,ා 

ා හ ා ් ා පුා,ා පුා හුලි,
ශද 

    
081 - 3809058    
072 - 4561246 

291 මිණිගමුඒ මේ  ච්  සින්ුාංග ම,ා 
මාංක86/  

,ඒකා පුා,මිණිගමුඒ 
    081 -2460137 

292 ්ැ් ා ් ා ඒා  
ආර  ම් ආ්ය බී  
රත්නා,ක ම,ා 

ඉහළ 

ඒාච්ා,ඒැත්්ෑඒ,ගාා ගදර 
    077 - 4545056 

293 මිණිගමුඒඉහාගම  යු ා ේ බී  ඒැත්්ෑඒ ම,ා 
මාංක 216/1 ි,තා 
ඒකා පුා,මිණිගමුඒ 

    0779-545056 

294 ි,තා, ඒකා පුා 
ආ්ය  ම්   හි  රත්නා,ක 
ම,ා 

මාංක;86/ , 
ඒකා පුා,මිණිගමුඒ 

    072 - 4266430 

295 ි,තා ටි  ච් සින්ුාංග ම,ා 
මාංක;86/ , 
ඒකා පුා,මිණිගමුඒ 

    077 - 4086888 

296 ඒැත්්ෑඒ ා ක් ග බී    ස්මරුාංග ම,ා 
ා කු ණෑා ගුඩ,ඒැත්්ෑඒ,
ගාා ගදර 

    075 - 570084 

297 පවුකපාඒ 
   ම් ටී  ම්  ම්පත්ු 
මි, 

ා කු ණෑා ගුඩ,ඒැත්්ෑඒ,
ගාා ගදර 
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298 ිත්ා ගඩඒකා පුා  
ආ්ය  ම් ඊ ජි  ස්ථ කුමාන් 
මි, 

මාංක 80/3,උඩුඒ ,මහනුඒර     813819094 

299 නාරාංඒා යු ජී ප්රි,්  ම කුමාන් මි, නාරාංඒා,ගාගදර     072-4704404 

300 ගාා ගදර 
   ම් ටි  ම් ම්පත්ු 
මි, 

මාං්;132/ , 
ා බෝගහා් ද,ගාා ගදර 

    812463139 

301 ගාා ගදරබ ිර 
   ම්  ස්ථ හි  
මා බ්ා කෝ්  ම,ා 

දුම්බරා ගදර 

,ඒකා පුා,ගාා ගදර 
    

0813835955   
071339880 

302 ා රුක් ගික 
ආ්ය  ම් ආ්ය හි  
රත්නා,ක ම,ා 

මාංක; 57/සී 
බැබාාගම,ගාා ගදර 

    812463566 

303 මක් ගකරඒත්්  
ආ්ය  ම් ආ්ය හි  
රත්නා,ක ම,ා 

මාංක 57/සී 
බැබාාගම,ගාා ගදර 

    812463566 

304 ා බුනා කුමේ 
ආ්ය  ම් සී බී  
රත්්නා,ක ම,ා 

මාංක57,බැබාාගම,ගාා ග
දර 

    081-2463567 

305 හශදාළිටි, 
ඩබ්  ම් ජී  ස්ථ ා ක් ග බී ීමර
ා ස් කර ම,ා 

ඉඩා ම්ගම,ඒැරැකාගම     081-2460189 

306 දමුණුගස්ථ්ැ් න ා ක් ග ජි පී  ා හ ම් ් ම,ා 
ා කු ණැා ගුඩ 

ඒැත්්ෑඒ,ගාා ගදර 
    081-3824680 

307 ා දකගස්ථ,ා, 
ආ්ය  ම් සී බී  රත්නා,ක 
ම,ා 

මාංක 57, 
බැබාාගම,ගාා ගදර 

    081-3809639 

308 පාඵා කෝළිඒත්් යු පී ා ක් ග ගින්හාගම ම,ා ා පුත් මා උඩුඒ, මහනුඒර     077-7172012 

309 උදාාගම 
ඩබ් ජී  ක.ණාරත්න 
ම,ා 

ගු.ගකා පුා 

ඒාච්ා,ගාා ගදර 
    081-2463548 

310 ා ප මා වා ඒා 
ආ්ය ජි  ක  ා ක් ග  
දිස්ානා,ක ම,ා 

මාංක 71/4 
පවුකපාඒ,ඒැත්්ෑඒ,ගාා ග
දර 

    077-2334372 

311 උඩළිටි, 
ා ක් ග  ම්  ගුණරත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

කු.ණෑගා 

පාර,මරා ේකා ඩ්,කුඹුා ්යග
ම 

    081-2461686 

312 උඩුඒ  ආර  ම්   ජි  කුමාන් මි, 
මාංක 80/3, උඩුඒ 

,මහනුඒර 
    813820704 

313 ා පුත් මා, 
 ච්  ම්  ච්  කුාුාංග 
බණ්ඩා ම,ා 

මාංක 85. ඇකින්ගා ක, 
කළුඒාන,උඩුඒ,මහනුඒර 

    081-3819094 

316 කිණිගමනැා ගනිර  ස්ථ ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ මි, 

මාංක 

137,උක් ගගහකුඹුර,පූිාළිටි
, 

    081-4911291 

317 කිණිගමබ ිර පී ජි ටී සී  මාංගලිකා ා ම, 
මාංක 24, නි,ාංා ගුඩ, 
කුඹුා ්යගම 

    081-2463768 

318 කළුඒාන ඊ  ච් ාක් ගෂථම්  බණ්ඩාර 
මාංක 

158,ගුනදාහ,ගාා ගදර  
    081-2463215 

319 ක් නාා දනි, 
ඊ  ම් යු ා ක් ග සී  කනා,
ක ම,ා 

ස්ැනසුම,ගුණදාහ,ගාා ගද
ර 

    081-3883644 

320 ගාංා ගුඩළිටි,  ඊ  ච් ාක් ගෂථම්  බණ්ඩාර 
මාංක 

158,ගුනදාහ,ගාා ගදර  
    037-2298384 

321 ර්බ්හිලි,  
ඊ  ම් යු ා ේ හි  ඒෑත්්ෑඒ 
ම,ා 

ඉහළ 

ඒාච්ා,ඒැත්්ෑඒ,ගාා ගදර 
    774545056 
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322 බර් දර ඩබ් ජි  ක.ණාරත්න ා පුත් මා උඩුඒ, මහනුඒර       

358 නි,ාංා ගුඩ 
ඩබ්  ම් ා ේ ඩබ් ා ක් ග ස්ක් ග 
රමසිාංහ ම,ා 

නි,ාංා ගුඩ ,කුඹුා ්යගම     081-3809101 

359 දි,පාාා ගුඩ පී ා ක් ග හර්ගස්ථකුඹුර ම,ා 
මාංක156/සී,නි,ාංා ගුඩ 

,කුඹුා ්යගම 
    081-2463106 

360 මඳු් ගමපකකුඹුර  
 ස්ථ බී ජි  ්  මා බ්රත්න 
ම,ා 

මාංක2/5,ා පුකඒත්්,මරඒ
නාා ගුඩ 

    
081-3835955              
071-3397880 

361 ක් ා ශකුඹුර 
ා ක් ග  ම් ගුණරත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

කු.ණෑගා 

පාර,මරා ේකා ඩ්,කුඹුා ්යග
ම 

    081-2461689 

362 ඇ්මුකා ඩබ් ජී  ස්ථ ීමරසිාංහ ම,ා 
මාංක82/2,ගින්හාගම,කුඹුර
ා ර ගම 

    081-2463768 

363 බාාංමාංග 
 ච් පී ඩබ්ලිේ හු.සිාංහ 
ම,ා 

මාංක 

85,ගින්හාගම,කුඹුා ්යගම 
    081-2463733 

284 ා දිා දණි, 
ඊ  ම් ා ක් ග  කනා,ක 
ම,ා 

ා දිා දණි,, 
ා පුා හුලි,ශද 

    
081-3809058              
077-3729540 

285 කින්දිඒැකා පුා  
ා ක් ග  ම් ා ේ බී  
ා හ ා ් ා පුා ම,ා 

ා හ ා ් ා පුා, 
ා පුා හුලි,ශද 

    
081-3809058              
072-4561246 

286 ්හකළිටි, සී ජී සි  ච්  රණසිාංහ මි, 
මාංක:290/2 
,ක් ා දකුඹුර,ගාා ගදර 

    779511768 

 

පඩදුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  වස්දේම් යෙ යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

835 පමුා ණ්්ැ් න 
 ක ඩබ් ා ක් ග ස්මරා කු
්  

111,ධ්ම්මාන් දමාඒ්, 
හු් නස්ථගින්, 

    071 4395519 

836 
බඹරබැශද 
නැා ගනිර 

 ච්  ම් ළි හි ා හ රත් 
314 /25, පූඩළු උ,න, 
ා ්කා දණි, 

    075 8896499 

837 බඹරබැශද බ ිර  ච් ඩබ් හි  ස්ථ බණ්ඩාර 
93/1, මැදිඒක පාර, මැදින්,, 
උඩදුම්බර 

    072 9076278 

838 ා ශස්් ා ් ගම  ච් ඩබ් හි  ස්ථ බණ්ඩාර 
93/1,මැදිඒකපාර, මැදින්,, 
හු් නස්ථගින්, 

    072 9076278 

839 ගා ් ගා 
 ක ඩබ් ා ක් ග ස්මරා කෝ
්  

111,ධ්ම්මාන් දමාඒ්, 
හු් නස්ථගින්, 

    071 4395519 

840 ා කවුකගම ඩබ්  ම් ක.ණාරත්න 
28/1, පමුා ණ්්ැ් න, 
හු් නස්ථගින්, 

    075 8890120 

841 
නුා ව්ැ් න 
බ ිර 

ආ්ය  ම්  ස්ථ  ස්ථ හි රත්
නා,ක 

148/බී/2, 
ා ශනාළිටි,,හු් නස්ථගින්, 

    071 8392492 

842 
නුා ව්ැ් න 
නැා ගනිර 

 ස්ථ  ම්  ම් ඡි ා ස්ා නස්
රත්න 

3, නුඒර පාර, හු් නස්ථගින්,     718191388 
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843 හු් නස්ථගින්,  ච්  ම් ළි ඡි ා හ රත් 
207/1,රඹුක් ගා පු්, 
හු් නස්ථගින්, 

    072 5928669 

844 ා ශනාළිටි, 
 ස්ථ  ම්  ම් ඡි ා ස්ා නස්
රත්න 

03, නුඒර පාර , 
හු් නස්ථගින්, 

    071 8191388 

848 නඒනගා 
ඡි ඩබ්  ස්ථ ඩබ් හි ්ාගු
ා ණ් 

7/ , කින්ගාංකුඹුර, 
උඩදුම්බර 

    071 1596500 

850 
රඹුක් ගඒැකා 
බ ිර 

ඩි  ම්  ක කැ කුඹුර 
3/50, ශ්රි ධ්ම්මාන් ද 

මාඒ්,හු් නස්ථගින්, 
    072 3596617 

845 හාක,ාා ළි  ්  ඩබ් කුමාන්හාමි 6, නුඒර පාර, උඩදුම්බර     077 5918814 

846 මැදින්, 
මා ශය සෝකබී  
ා කුටුා ේකුඹුර 

128/2, කරදා ගුකා, 
උඩදුම්බර 

    071 4395467 

847 උඩදුම්බර 
මා ශය සෝකහි  
ා කුටුා ේකුඹුර 

128/2, කරදා ගුකා, 
උඩදුම්බර 

    071 4395467 

849 
රඹුක් ගඒැකානැග
ා රනිර 

ඩි  ම්  ක කැ කුඹුර 
3/50, ශ්රි ධ්ම්මාන් ද 

මාඒ්, හු් නස්ථගින්, 
    723596617 

851 කින්පමේටි, 
ඩබ් ඒයි  ම්  ස්ථ හි ඒාස්
ා 

62/සි, මැදිඒක පාර, 
උඩදුම්බර 

    071 9887288 

852 මැදිඒක 
ඊ ආ්ය  ම් ආ්ය හි  කනා
,ක 

39/ , මැදිඒක පාර, 
උඩදුම්බර 

    072 8788801 

834 ළිටිා ගුඩ  ච්  ම් ළි හි ා හ රත් 
314/25, ර්ඩළු උ,න, 
ා ්කා දණි, 

    075 8896499 

853 කරදා ගුකා 
ඩබ් ඒයි  ම්  ස්ථ හි ඒාස්
ා 

62/සි, මැදිඒක පාර , 
උඩදුම්බර 

    071 9887288 

854 ා ගුඩකුඹුර ා ේ ,ස්ඒ ම 93/3, මැදින්,, උඩදුම්බර     0813 820965 

855 ගාංා ගුඩ ා ේ ,ස්ඒ ම 93/3, මැදින්,, උඩදුම්බර     0813 820965 

875 ්ාගුා ණ් ඩි  ම්   බණ්ඩාර 164, නුඒර පාර, උඩදුම්බර     0815 680736 

876 ා ගදරමඩ ඩබ් ඩබ් ා,නක 
ළි ඒාඋඩගම්මැශද , 
ා බෝපාන 

    072 9775050 

883 දඹගහළිටි, 
   ම්  ්  ඡි  ්  ප්රි,ද්ය
ශය සණි 

27/සි,උඩා ඒළ,කහ ලි,ශද     072 8404171 

856 මිනුඒ් ගමුඒ 
ඊ ආ්ය  ්   ම් ඡි ඩබ් ගාං
ා ගුඩ 

59, දීගකා, ා බෝපාන     072 6502504 

871 ා පෝටරළිටි,   ඩබ් ඩි කුමාන්හාමි ගම්ප මනිඒස්, ා පෝටරළිටි,     0815 616177 

872 හ,්ැ් න  ක ඡි රණසිාංහ 35, මහඇස්ථඒැශදුම, හස්ාක     071 8107105 

873 උඩකුඹුර ඩි  ම් ගුණරත්න 35, හ,්ැ් න, ා පෝටරළිටි,     071 175568 

874 පදුා පුා    ම් නඒරත්න 
බුදුමැදුරමස්ා, දුම්බරගම, 
කලුගා 

    0815 711925 

878 පකා කා ඒා  ච්  ම් ධ්්යමසින් 
1/ , පකා කගම්මැශද, 
ා ගුමා ගුඩ 

    072 6115099 

879 ගැරඩිගා ඒයි  ම් ස්ා ේරත්න 
44/සි, ගැඩිගා, 
කහ ලි,ශද 

    075 8508482 

880 මුණමකපැාැස්ථස් 
 ච්  ම් ඩී  ම් ජී ර්ාංචි 
බණ්ඩා ම,ා 

81,මුණමකපැාැස්ථස්, 
කහ ලි,ශද 

    072 9671648 

881 දුම්බරගම 
   ම් පී ජී මා බ්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

190/සී, ආඩිා දණි,, 
කහ ලි,ශද 

    072 6502818 
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882 හාංඒැකා  ස්ථ ඩබ් හි ්ාගුා ණ් 
7/ , කින්ගාංකුඹුර , 
උඩදුම්බර 

    071 1596500 

884 ආඩිා දණි, 
   ම්  ්  ජී  ්  ප්රි,ද්ය
ශය සනී ා ම, 

27/සී, උඩා ඒා, 
කහ ලි,ශද  

    072-8404171 

885 කලුගා 
   ම් පී ජි මා බ්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

190/සී, ආඩිා දණි,, 
කහ ලි,ශද 

    072 6502818 

886 කලුගකහ, ා ක් ග හි දිස්ානා,ක 
111/සි, කලුගකහ,, 
කලුගා 

    072 8788848 

887 උඩඉලුක ා ක් ග හි දිස්ානා,ක 
111/සි, කලුගකහ,, 
කලුගා 

    072 8788848 

857 කළකගමුඒ 
ඊ ආ්ය  ්   ම් ඡි ඩබ් ආ
්ය ගාංා ගුඩ 

59,දීගකා, ා බෝපාන     726502504 

858 
මඩුගකා 
උඩගම්මැශද 

  ා ේ මමරුාංග 
85/හි, මඩුගකා පාර, ා ගුඩ 
කුඹුර, ා බෝපාන 

    078 6728702 

859 මඩුගකා උුර   ා ේ මමරුාංග 
85/හි, මඩුගකා පාර, ා ගුඩ 
කුඹුර, ා බෝපාන 

    078 6728702 

860 මඩුගකා දකුණ ආ්ය  ්   ම් ස්ක්රම මාක 201, කාඒා, මඩුගකා     071 7138529 

861 කාඒා ආ්ය  ්   ම් ස්ක්රම මාක 201, කාඒා, මඩුගකා     071 7138529 

862 
ා ශඒහ් දි, 
බ ිර 

ා ේ ඊ  ම්  ්   දින්සිාංහ 
නාමකා ස්ඒණ, ා ශඒහ් දි, 

බ ිර, ා ශඒහ් දි, 
    071 3396541 

863 
ා ශඒහ් දි, 
නැා ගනිර 

ා ේ ඊ  ම්  ්   දින්සිාංහ 
නාමකා ස්ඒණ , 
ා ශඒහ් දි, 

බ ිර, ා ශඒහ් දි, 

    071 3396541 

864 හර්ක් ගනද බ ිර සි හි මඩුගකා කාඒා, මඩුගකා     071 8163834 

865 
හර්ක් ද 
නැා ගනිර 

සි හි මඩුගකා කාඒා, මඩුගකා     071 8163834 

866 උඩළි ඒා ටි හි මා බ්සිාංහ 141, කලුගකහ,, කලුගා     075 0803964 

867 ළි ඒා ඩබ් ඩබ් න් දන බණ්ඩා 
25/සි, ළි ඒා උඩගම්මැශද, 
ා බෝපාන 

    071 2754802 

868 
ළි ඒා 
උඩගම්මැශද 

 ච්  ම් ා ක් ග ළි ඒා 16/හි,උඩළි ඒා, ා බෝපාන     081 3835040 

870 මහඒා 
 ස්ථ  ම් ළි ඡි ගුණ මාක 
බණ්ඩා 

836/28, බඹරබැශද 
නැා ගනිර, හු් නස්ථගින්, 

    072 8376660 

888 උඩා ඒා ඒයි  ම් ස්ා ේරත්න 
44/සි,ගැරඩිගා, 
කහ ලි,ශද 

    0815 611676 

889 ක් ා ශගම ා ක් ග ා ක් ග  ම් මා බ්රත්න 19, දුම්බරගම, කලුගා     0813 845031 

891 ා කුා බෝනිකා ා ක් ග ා ක් ග  ම් මා බ්රත්න 19,දුම්බරගම, කලුගා     0813 845031 

890 ඒදඒාක් ද 
ඩි  ම් යු ඡි මනුර 
කුමාරසින් 

213, පකා කා ඒා, 
කහ ලි,ශද 

    0815 710043 

892 පකා කක් ද 
ඩි  ම් යු ඡි මනුරකුමාරසි
න් 

213, පකා කා ඒා, 
කහ ලි,ශද 

    729401779 

893 මීය මුා ්ය 
ආ්ය  ම් ළි ා ක් ග ළි හි රත්
නා,ක 

121, ා ශනාළිටි,, 
හු් නස්ථගින්, 

    071 5254010 
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894 කයිකාඒා 
ආ්ය  ම් ළි ා ක් ග ළි හි රත්
නා,ක 

121, ා ශනාළිටි,, 
හු් නස්ථගින්, 

    715254010 

895 කුඹුක් ගා ගුකා 
ඒයි  ම් ඊ ඡි ඒයි රත්නා
,ක 

80/1, උඩා ඒා, 
කහ ලි,ශද 

    755337555 

896 කරඹකැටි,  ච්  ම් ළි ඡි ා හ රත් 
207/1, රඹුක් ගා පු්, 
මැදමහනුඒර 

    072 5928669 

897 ර්ස්ථා ස්  ඇළ 
ඒයි  ම් ඊ ඡි ඒයි රත්නා
,ක 

80/1, උඩා ඒා, 
කහ ලි,ශද 

    075 5337555 

877 කින්ගාංකුඹුර ඩී  ම්   බණ්ඩාර ම,ා 164, නුඒර පාර, උඩදුම්බර     72 9672000 

 

පඩපලා  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  වස්දේම් යෙ ාෙළධලධාරිදේේ යෙ දේපෞශගලික ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

පුශග

ලික 

කාර්

යාල 
ජංගෙ 

1108 
ගම්ා පුා 
නැා ගනිර 

 ච් ඩී ඩබ් ා පා ්යරා මි, 
ා නු 171/1, නුඒර බඳ, පාර, 
ගම්ා පුා 

    071-4460555 

1109 ා බෝ්ාාළිටි,  ්  ජී ීමරසිාංහමි, 
180/බී, ා බෝඒා 

පාර,ගකා ගඩි,ාඒ,ගම්ා පුා 
    077-6841720 

1110 ඉකාඒුර 
  ජී  ස්ථ ක.ණාරත්න 
ම,ා 

39/බී, ඉගු.ඒත්්, ගම්ා පුා     072-8156677 

1111 ගම්ා පුා බ ිර ා ක් ග  ම් ද,ාරත්න ම,ා 317/ , උා ඩෝස්  ඒැලිගකා     071-4078044 

1112 ා පුකකුඹුර 
බී ඩබ් ඩී   කුාරත්න 
ම,ා 

317/ 2, උා ඩෝස් , 
ඒැලිගකා 

    071-4078044 

1113 ඇරෑා ගුඩ 
  ජී සුමිත්රා මැණීා ක් ග 
මි, 

බී110,මන්,ාඒත්්,ගම්ා පුා     072-2889271 

1114 කු.කුා ශ ආ්ය ඩී ගුණඒ්යධ්න මි, 
317/  2 , උ ා ඩෝස්  , 
ඒැලිගකා 

    071-8062756 

1115 කුඩමාා ක් ග 
මාා නකා් ්රා කා 
මි, 

116,ගම්ා පුාපාර,උාපා ්      078-6154446 

1116 ි,මාාර්ර ආ්ය ඩී ගුණඒ්යධ්නමි, 
317/ 2, උා ඩෝස්  , 
ඒැලිගකා 

    071-8062756 

1117 ා ගුඩගම 
ජී ජී  ්  ඩබ් සුා ්ය් ්රම
,ා 

හාමේපීකඩ්ඒත්්,රත්මකකඩුඒ
,ගම්ා පුා 

    077-5446964 

1118 සිාංහළිටි, දකුණ 
 ස්ථ   ඩී සී  ක ස්මරීම
ර මි, 

1/7, "නිමකඒාස්", ීමරපා ් , 
ගම්ා පුා 

    071-2852410 

1119 කහ ළිටි, ීම ජී ඥාණඒතී මි, 22,ීමරපා ් ,ගම්ා පුා     075-4595722 

1120 ඉාාංගඒත්්  ස්ථ  ්  ි,රත්න ා ම, 
ා නු 29, ආරාම, මාඒ්, 
උඩසිාංහාළිටි,  ගම්ා පුා 

    071-8230703 

1121 උනම්බුඒ 
ා ක් ග  ම්  ්  ආ්ය කුමා
න්හාමි මි, 

174 සී,ා බෝඒා,ගම්ා පුා     071-8661140 

1122 මවු් ා  ම්පක 
ා ක් ග  ම්  ්  ආ්ය කුමා
න්හාමිමි, 

174සී,ා බෝඒා,ගම්ා පුා     071-8661140 
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1123 කින්් ද 
ජි  ම්  ස්ථ ා ක් ග ගුණරත්
න ම,ා 

204  , ි් නාරාංා දණි,     077-9686623 

1124 ගකා ගඩි,ාඒ 
ජී  ම්  ස්ථ ා ක් ග ගුණරත්
න ම,ා 

204/ , ි් නාර් ා දනි,, 
ගම්ා පුා  

    077-9686623 

1125 උා ඩෝස්  
  ජී  ස්ථ ක.ණාරත්න 
ම,ා 

39/13, ඉගු.ඒත්්, 
ගම්ා පුා  

    072-8156677 

1126 රත්මකකඩුඒ 
ආ්ය පී ා ේ ා ගුඩමු් න
ම,ා 

ා නු69/1 සී,ස්දුහා පාර, 
ා බෝඒා,ගම්ා පුා 

    078-3267759 

1127 සිාංහළිටි, උුර සී පී ස්දරත් ම,ා 
හාමේපීකඩ්ඒත්්,රත්මකකඩුඒ
පාර,ගම්ා පුා 

    077-7948411 

1128 හර්ගස්ථළිටි, 
ආ්ය පී ා ේ ා ගුඩමු් න 
ම,ා 

ා නු69/1සී, 
ස්දුහාපාර,ා බෝඒා,ගම්ා පු
ා 

    078-3267759 

1129 ීමරපා ්  
ජී ජී  ්  ඩබ් සුා ්ය් ්ර 
ම,ා 

හා්යමේපීකඩ්ඒත්්, 
රත්මකකඩුඒ, ගම්ා පුා 

    077-5446964 

1130 රණඒා 
ඩී ජී  ම්  ම් බුානගම 
ා මනස්, 

ා කත්සින්,නාරාංගස්ථා කුටුඒ,ම
හඋඩගම 

    071-3688366 

1131 ා බෝඒා 
ඩී ජී  ම්  ම් බුානගම 
ා මනස්, 

ා කත්සින්,නාරාංගස්ථා කුටුඒ,ම
හඋඩගම 

    071-3688366 

1159   ා ගුඩකළුගමුඒ සී පී ස්දරත් ම,ා 
හා්යමේපීකඩ්ඒත්්, 
රත්මකකඩුඒ පාර, ගම්ා පුා 

    077-7948411 

1163 
මාංගම්මන 
නැා ගනිර 

ජී ජී ආ්ය  ම් ා් ්රදාස් 
ා මනස්, 

33/1,කින්් ද,ා හුඩි,ාා දණි
, 

    071-7019022 

1164 මාංගම්මන බ ිර 
බී ඩබ් ඩී   කුාරත්න 
ම,ා 

317/ ,උ ා ඩෝස් ,ඒැලිගකා     071-4078044 

1165 මමුණූර්ර,  ච්  ම් ා ක් ග බාංඩාරම,ා පකා කගම, ම බාා ව     071-8009265 

1166 දැකළිටි, 
 ච්  ම් ා ක් ග බාංඩාර 
ම,ා 

පකාා කගම, ම බාා ව     071-8009265 

1167 නඒා ශස්  
 ච් ආ්ය  ම් ා් ්රදාස් 
මි, 

33/1, කින්් ද, 
ා හුඩි,ාා දනි,, ගම්ා පුා  

    071-4822280 

1168 පකා කගම  ස්ථ   ා ප්ර මාඒතී මි, නුඒර බඳ,පාර, පාරා දක     
077-

8074985,071-
3887765 

1169 මමුා හ න 
 ම් ජී මකලිකා 
ා මනස්, 

සුනිකා ස්ඒන,ඒත්ා ත්ා හ න, 
ම බාා ව 

    077-9187627 

1170 ඒත්ා ත්ා හ න 
සී ඩී මමරනා,ක 
ා මනස්, 

ා නු 99/1, මම්බුළුඒාඒ 
පාර,සිාංහළිටි,, ගම්ා පුා 

    071-5650916 

1171 උඩගම 
ආ්ය  ම් ා ගුඩගමා මන
ස්, 

ා නු02,රත්මකකඩුඒ,ගම්ප
ා රුා 

    071-5176892 

1172 මිකාගස්ථළිටි, 
 ම් ජී මකලිකා 
ා මනස්, 

සුනිකා ස්ඒන,ඒත්ා ත්ා හ න,ම
 බාා ව 

    077-9187627 

1174 ඉහළගම ඩී ජී  ස්ථ ා් ්රපාාම,ා 13සී,ඉහළගම,මහඋඩගම     077-4204663 
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1175 හුණූා කුටුගම 
ආ්ය  ම් ා ගුඩගම 
ා මනස්, 

ා නු02,රත්මකකඩුඒ,ගම්ප
ා රුා 

    071-5176892 

1176 ර්ස්ථස්ැකාාඒ බී ා ේ ආන්,රත්න ම,ා මාඩුා ගුඩපාර, ා ගලිහ,     071-8501616 

1177 ඒහුගළිටි, 
 ච් පී  ස්ථ ීම ා ක් ග ි,ර
ත්න මි, 

106, ්  ආ්ය සී ිනපද,, 
ර්ස්ථස්ැකාාඒ 

    071-6534848 

1178 පාරා දක  ස්ථ   ා ප්ර මාඒතී මි, නුඒර බඳ,පාර, පාරා දක     077-8074985 

1179 ර්ස්ථස්ැකාාඒගම බී ා ේ ආන්,රත්න ම,ා මාඩුා ගුඩපාර, ා ගලිහ,     071-8501616 

1180 ා දුරගා ඩී රූපසිාංහම,ා 
12/12  ,බණ්ඩාරනා,ක 

ා පා දස්, ර්ස්ථස්ැකාාඒ 
    071-6368253 

1183 දුනුා ක් ගඋකා ඩී ජී  ස්ථ ා් ්රපාා ම,ා 13 සී,ඉහළගම, ම බාා ව     077-4204663 

1184 ඒනහර්ඒ   ජී මයි සුද්යශය සනී මි, 

400/1, 
පහළා ඒා,ඒහුගළිටි,,ර්ස්ථස්ැ
කාාඒ 

    077-9818878 

1185 ගා් 
ඩී  ම් ීම රත්නකුමාන් 
මි, 

ා නු  54, න්ඒ්යස්යිඩ්, 
මාඒුර, ගම්ා පුා  

    077-1951579 

1186 කැකුා් ද 
ඩී  ම් ීම රත්නකුමාන් 
මි, 

ා නු54,න්ඒ්යස්යිඩ්,මාඒුර,ග
ම්ා පුා 

    077-1951579 

1187 මාඒුර ා ේ  ම් පී බී ි,සු් දර 
ා නු25, න්ඒ්යස්යිඩ් පහළ 
ා කු ස්,මාඒුර, ගම්ා පුා 

    077-1951579 

1188 ඒැලිගග 
මාා නකා් ්රා කා 
මි, 

ා නු116,ගම්ා පුාපාර,උාප
ා ්  

    072-4655624 

1189 කළුගකි් න 
ා ේ  ම් පී බී ි,සු් දර 
ම,ා 

ා නු25, න්ඒ්යස්යිඩ් පහළ 
ා කු ස්,මාඒුර 

    077-1951579 

 

 

පඩුනුවර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

වස්දේම් යෙ යෙ ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය අංකය 

පුශගලික 
කාර්යා

ල 
ජංගෙ 

ගාංා ගුඩ 
 ච් පී  ස්ථ  ්  ස්ා ේසිාංහ
ම,ා 

223 ,්ාඒත්්,ා ටරරාා දනි,     071-8661207 

ගාංා ගුඩ දකුණ 
පී   ජී ඩී බී ස්මරා කෝ් 
ම,ා 

24  ගඩාාා දනි,,ළිබඳම්ාාඒ     072-8227950 

ගාංා ගුඩ උුර 
 ච් පී  ස්ථ  ්  ස්ා ේසිාංහ
ම,ා 

223 ,්ාඒත්්,ා ටරරාා දනි,     071-8661207 

්ාඒත්් ආ්ය  ම්   බී රත්නා,ක 37 ා බෝ,ගම පාර ා ටරරාා දණි,     071-6521157 

ඒැරැකාමාන 
 ක   යූ ඩබ් ස්මාරත්න
ම,ා 

372/සී4,ඇිමකමීය ගම,ළිබඳම්ාාඒ     071-6629776 
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ා බෝ,ගම 
 ක   යූ ඩබ් ස්මාරත්න
ම,ා 

372/සී4,ඇිමකමීය ගම,ළිබඳම්ාාඒ     071-6629776 

මාම්ළිටි, ආ්ය  ම්   බී රත්නා,ක 37 ා බෝ,ගම පාර ා ටරරාා දණි,     071-6521157 

රාිගින්,  ම්  ස්ථ ටි ප්රි,ද්යශය සනම,ා 50 මාපාාඒා,හ් ා දස්ථස්     075-7038874 

ා හ ් ා දණී, 
බ ිර 

යූ    ්   ම් පීන්ස්ථ මි, 46 රාිගින්, මාම්ළිටි, හ් ා දස්ථස්     071-8248483 

ා හ ් ා දණී, 
නැා ගනිර 

ආ්ය පී  ම්   ා ක් ග රත්නා
,ක මි, 

1 , මීය ඒාා දණි,,ා ප ම,ාා ගුඩ     071-6279253 

,ාා කා ගුඩ 
නැා ගනිර 

ප්රි,ාංකරස්ා ේරත්න ම,ා 401 බී ,ාා කා ගුඩ හ් ා දස්ථස්     071-4496992 

,ාා කා ගුඩ 
බ ිර 

යූ    ්   ම් පීන්ස්ථ මි, 46 රාිගින්, මාම්ළිටි, හ් ා දස්ථස්     071-8248483 

ස්ගා බෝගම 
   ච්  ම්  ්  ජී ා ්් 
නා කෝ්  ම,ා 

ා දකගහමඩිත්්,ාා කා ගුඩ 
හ් ා දස්ථස් 

    071-6280523 

හ් ා දස්ථස් 
ආ්ය ා ක් ග බී ස්මාරත්න 
ම,ා 

127 ළිලිගකා හ් ා දස්ථස්     0755-146596 

නාරාංඒා 
 ම්  ස්ථ ටී ප්රි,ද්යශය සන 
ම,ා 

50   මාපාාඒා හ් ා දස්ථස්     071-4430360 

මාපාාඒා 
නැා ගනිර 

ා ක් ග බී ,ාපා ම,ා 105/1 ඒකගම හ් ා දස්ථස්     071-8254630 

මාපාාඒා 
බ ිර 

ා ක් ග බී ,ාපා ම,ා 105/1 ඒකගම හ් ා දස්ථස්     071-8254630 

මගුනාඒා 
නැා ගනිර 

   ම්  ක යූ මා බ්ා ස් ක
රම,ා 

114,ක් ා ශඒත්්,ඒමේ ටරා පුා      077-4376626 

මගුනාඒා 
බ ිර 

ඩී පී ා ක් ග රාිපක් ගෂ ම,ා 
මික 3 ා පු් නානිඒත්් 
ා ගලිහ, 

    072-5387834 

මීය ඒුර 
 ච්  ම්  ස්ථ ා ක් ග ුාංා ද
ණි, මි, 

310 ඩී ,ාා කා ගුඩ හ් ා දස්ථස්     071-4820442 

පැණීා දණී, 
ා ක් ග  ච් ජී මයි  ස්ථ සින්ස්
ා ර න ම,ා 

95 ා ගුඩගාංා දණි, ා ටරරාා දණි,     071-2731708 

ළිලිගකා 
නැගනිර 

දිඒාකකුාුාංග ම,ා 310 ඩී, ,ාා කා ගුඩහ් ා දස්ථස්     071-2824242 

ළිලිගකා 
බ ිර 

ප්රි,ාංකරස්ා ේරත්න ම,ා 401 බී ,ාා කා ගුඩ හ් ා දස්ථස්     072-9633229 

කරමඩ උුර 
 ම් ඩබ් ර්ෂථපා ා් දූා්ා 
මි, 

28 ළිලිගකා හ් ා දස්ථස්     071-6499984 

කරමඩ දකුණ ටී  ච් පී රූපසිාංහ ම,ා 15 ඩි ්ාඒුර මු.්ගහමුා     077-9372379 
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නිේ 
ා ටරරාා දණි, 

   ම්  ස්ථ පී ා ක් ග මාහ
ා කෝ්  මි, 

65 ,ා කු ගකහඵඒ,ා හුඩි,ාා ද
ණි,  

    077-9372379 

ා ගුඩපා 
නැා ගනිර 

ා ක් ග  ම් යූ බී ස්මරා කෝ
්  ම,ා 

193/13 උඩා දනි, 
උඩා ටරරාා දණි, 

    072-4267234 

ා ගුඩපා 
බ ිර 

ඩී  ම් ජී බී දිස්ානා,ක 
ම,ා 

17 මමුා කුටු ඒත්් ා ප ම,ාා ගුඩ 
ා ගලිහ, 

    071-5913911 

කඹුරාා දණී,   ඊ  ස්ථ ද සිකඒා මි, 
17 මමුා කුටු ඒත්් ා ප ම,ාා ගුඩ 
ා ගලිහ, 

    077-9491715 

පකා ක 
මලුා දණී, 

ඩී  ස්ථ ා ක් ග ක.ණාරත්න 
මි, 

74/1 ගුරූා දණි, ා ගලිහ,     071-4447330 

ා ප ම,ාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

  ඊ  ස්ථ ද සිකඒා 
 17 මමුා කුටු ඒත්් ා ප ම,ාා ගුඩ 
ා ගලිහ, 

    077-9491715 

ා ප ම,ාා ගුඩ 
බ ිර 

ඊ  ම්     හීමම් ම,ා 42,දස්ථකර, මු.්ගහමුා     071-8195077 

මීය ඒාා දණී,  ච්  ක  ක කුමාන් මි, 
98/2/බී,රහුබශදපාර, 
ා ප ම,ාා ගුඩ,ා ගලිහ,  

    071-1090825 

ඉහළ 
ා ප ම,ාා ගුඩ 

 ම 
98/2/බී,රහුබශදපාර, 
ා ප ම,ාා ගුඩ,ා ගලිහ,  

    071-1091825 

මුරූ්ගහමුා 
 ස්ථ  ම් ටී බී සූන්,දාස්ම
,ා 

ා පුකගහමාංග,ඒැලිගකා     077-5945828 

ා දිපාා ගුඩ 
බ ිර 

 ස්ථ පී ා ස්නස්රත්න මි, 2/337 කරමඩ ා ගලිහ,     077-1109123 

ා දිපාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

ඊ  ම්     හීමම් ම,ා 42 දස්ථකර මු.්ගහමුා     071-8195077 

ා ගලිඹ, 
ඩබ්  කමක ස්ා ේමුණි 
ම,ා 

78 ලූණුගම ා හුඩි,ාා දණි,     071-2812688 

නිේ ඇකළිටි, 
උුර 

 ම්  ම් ි,ා ස් කර ම,ා 48/2 ගම්ා පුා පාර ා ගලිහ,     071-6923188 
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නිේ ඇකළිටි, 
දකුණ 

 ස්ථ  ම් පී බණ්ඩාර ම,ා 
60/1/1 ස්,ාඹුරඒත්් ගු.ා දනි, 
ා ගලිහ, 

    072-8658070 

ඒැලිගකා 
බී ඩබ්  ම් ා ේ ීමරසුන්, 
ම,ා 

205/3/බීිාංනාර් ා දණි, 
ගම්ා පුා 

    071-6186962 

උඩ මලුා දණි, 
බී ඩබ්  ම් ා ේ ීමරසුන්, 
ම,ා 

205/3/බීිාංනාර් ා දණි, 
ගම්ා පුා 

    071-6186962 

ළි ඒාඒත්් ඩබ්  ම් ා් දුසින් ම,ා 
118 ා කු ා ක් ග දනි, පාර 
ා ගලිහ, 

    071-5825836 

ා පුකගහමාංග 
ආ්ය  ම් බණ්ඩාරනා,ක 
ම,ා 

328 කරමඩ ා ගලිහ,     071-8248459 

ා දකගහළිටි, ගාමිණීා හ මකුමාර ම,ා 
නාා ස්ඒන,උ.ාෑඒත්්,ඒමේ ටරප
ා රුා  

    712853115 

පකකුඹූර 
ආ්ය ා ක් ග  ක පී කටුගහළි
ිකා මි, 

36/2 ්ාඒුර මු.්ගහමුා     071-8668261 

ා ේගින්, බ ිර 
 ස්ථ බී ආ්ය   සී බී ා ස්න
ස්රත්න ම,ා 

101 කැ කුඹුර ලිමගහා කුටුඒ     071-0920524 

ා ේගින්, 
නැා ගනිර 

 ස්ථ බී ආ්ය   සී බී ා ස්න
ස්රත්න ම,ා 

101 කැ කුඹුර ලිමගහා කුටුඒ     071-0920524 

්ාඒුර 
 ස්ථ  ම් ටී බී සූන්,දාස් 
ම,ා 

ා පුකගහාංගඒැලිගකා     077-5945828 

ලූනුගම ඩී  ම් ජී බණ්ඩාර ම,ා 
129 ා කු ා ක් ගා දනි, පාර 
ඒැලිගකා 

    077-3540947 

ා හුඩි,ාා දණී, ජී  ම් සී ගුණරත්න මි, 7,්ාඒුරපාර, ඒැලිගකා     071-8382041 

 ළදැත්් 
නැා ගනිර 

ා ක් ග ා ක් ග ජී ා හ රත් ම,ා 70 , ා බෝඒා,ගම්ා පුා     077-4232933 

 ළදැත්් 
බ ිර 

ා ේ  ම් ා ක් ග ි,ා ස් කර 
ම,ා 

ගම්ප මනිඒස් රබ්ා බ්ගමුඒ 
හ් ා දස්ථස් 

    072-3722316 

මරත්්න 
ආ්ය ා ක් ග බී ස්මාරත්න 
ම,ා 

127 ළිලිගකා හ් ා දස්ථස්     077-5146596 

දවුාගා 
ා ේ  ම් ා ක් ග ි,ා ස් කර 
ම,ා 

ගම්ප මනිඒස් රබ්ා බ්ගමුඒ 
හ් ා දස්ථස් 

    072-3722316 

කැ කුඹුර 
ා ක් ග  ච්  ම් ා ස්ා නස්ර
ත්න ම,ා 

71 දස්ථකර, මු.්ගහමුා     072-6500819 

බටුළිටි, 
ඩී ජී ඩබ්  ස්ථ කුමාරසින් 
ම,ා 

142   ා ේගින්, ා හුඩි,ාා දණි,     072-3483186 
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බූඒැලිකඩ  ච්  ම් දස්නා,ක ම,ා 138/1, කැ කුඹුර,සිමගහා කුටුඒ      077-6316957 

මම්බරා පුා  ච්  ම් දස්නා,ක ම,ා 138/1, කැ කුඹුර,සිමගහා කුටුඒ      077-6316957 

ා දුඩම්ා දණී,    ම්  ම් ඉක් ගරාම් ම,ා 95 බී දුම්පකාාංග හ් ා දස්ථස්     0773-666556 

දස්ථකර 
ආ්ය ා ක් ග  ක පී කටුගහළි
ිකාමි, 

36/2,්ාඒුර,මු.්ගහමුා     718668261 

හත්නාා ගුඩ ඩී ආ්ය ඩබ් බණ්ඩාර ම,ා 4 හත්නාා ගුඩ මු.්ගහමුා     072-7550625 

බඹරා දණී, 
ඩී පී  ම්  ච් මා නෝිා 
 මාකරත්න මි, 

ා ේරඒාබඹරා දණී,     071-8089921 

ළිාළිටි, 
ඩබ්  ම් සීාඒතී 
මැණිා ක් ග මි, 

102 ගාංහ් ා ඒාම්ා බුඩ     071-9140524 

ඒුා පුා 
ආ්ය ා ක් ග ා ේ ීමරරත්න 
ම,ා 

71 රාංා ගුඩ බඹරා දණි,     071-4638422 

රාංා ගුඩ 
ආ්ය ා ක් ග ා ේ ීමරරත්න 
ම,ා 

71 රාංා ගුඩ බඹරා දණි,     071-4638422 

ා ේරඒා බ ිර 
ඩී පී  ම්  ච් මා නෝිා 
 මාකරත්න මි, 

ා ේරඒාබඹරා දණී,     071-8089921 

මඹගස්ථ්ැ් න 
 ම්  ස්ථ ක.ණාරත්න 
ම,ා 

කිුකා ගුකාරාංා ගුඩ 
බඹරා දණි, 

    071-7657190 

ා ේරඒා 
නැා ගනිර 

ා ක් ග  ම් පී ා ක් ග කුාුාංග 
ා ම, 

31/1,ස්කපාඒත්්,ගාංහ්,ා ඒළම්බ
ා රුඩ 

    077-9451972 

ඇම්බැක් ගක    ම්  ම් ඉක් ගරාම් ම,ා 95 බී දුම්පකාාංග හ් ා දස්ථස්     0773-666556 

මැශා ශා ගුඩ 
ඩී ජී ඩබ්  ස්ථ කුමාරසින් 
ම,ා 

142   ා ේගින්, ා හුඩි,ාා දණි,     077-3483186 

සි,ඹාාා ගුඩ 
 ච් ආ්ය  ම්  ම් පී ජී ධ්්ය
මරත්න ම,ා 

71 රාංා ගුඩ බඹරා දණී,     071-8661268 

රාංගම 
 ච් ආ්ය  ම් පී ජී ධ්්යමර
ත්න ම,ා 

127 ිශදවුා හ් ා දස්ථස්     071-8661268 

ි,ාරාළිටි, 
ා ක් ග ආ්ය යූ ා ක් ග රත්නා,
කමි, 

4 ඉඹුකා දනි, හ් ා දස්ථස්     0779-657065 

මරේඒාඒා 
ඊ සී පී ා ක් ග  දින්සිාංහ 
ම,ා 

38/6,රබ්ා බ්ගමුඒ,හ් ා දස්ථස්      077-3722316 

ඉඹුකා දණී, පී ා බෝගස්ථා ගුඩ ම,ා 15 මාපාාඒා  හ් ා දස්ථස්     075-8516413 

හී,ඒා පී ා බෝගස්ථා ගුඩ ම,ා 15 මාපාාඒා  හ් ා දස්ථස්     075-8516413 
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ඒකගම 
 ච් ා ක් ග  ක මයි ගුණරත්
නම,ා 

58/3,ඒකගම,හ් ා දස්ථස්     077-7457748 

රබ්ා බ්ගමුඒ 
උුර 

 ච් ා ක් ග  ක මයි ගුණරත්
නම,ා 

58/3,ඒකගම,හ් ා දස්ථස්     077-7457748 

රබ්ා බ්ගමුඒ 
දකුණ 

නිමකීමරසිාංහ ම,ා 65,ගාංා ගුඩ,ළිලිම්ාාඒ      071-5284715 

ගඩාාා දණි, 
උුර 

නිමකීමරසිාංහ ම,ා 65 ගාංා ගුඩ ළිලිම්ාාඒ     071-5284715 

ගඩාාා දණි, 
දකුණ 

පී   ජී ඩී බී ස්මරා කෝ්  
ම,ා 

24   ගඩාාා දණි, ළිලිම්ාාඒ     072-8227950 

පමුණුඒ 
නැා ගනිර 

 ම්   ා ශශය සප්රි,ක.ණාර
ත්න ම,ා 

42/ඩී,මඹ් ඒා,ා ඒළම්ා බුඩ     071-5244056 

පමුණූඒ බ ිර  ්  ි, මාකමි, 26/1 ි,ාරාළිටි, හ් ා දස්ථස්     071-8041151 

දැලිඒා 
 ම්   ා ශශය සළි, 
ක.ණාරත්න ම,ා 

42 ඩී මඹ් ඒා ා ඒාම්ා බුඩ     071-5244056 

ඒරකාා ගුඩ 
 ච්  ම්  ම් පී හීාංා ක් ද 
මි, 

11 නිකහැටි, ඒමේ ටරපා     071-4932852 

හෑපාන 
 ක  ච් ජී ඩී ස්ා ේඒ්යධ්
න ම,ා 

13 රබ්ය ඒත්් බඹරා දණි,     072-4805670 

ගගුකා දණී, 
 ක  ච් ජී ඩී ස්ා ේඒ්යධ්
න ම,ා 

13 රබ්ය ඒත්් බඹරා දණි,     072-4805670 

කින්ඒවුා 
නැා ගනිර 

 ස්ථ  ම් ා ක් ග ජී  ්  බී සු
බසිාංහම,ා 

 මස්ථස්නිඒස් ගාංහ් ා ඒාම්ා බුඩ       

කින්ඒවුා 
බ ිර 

  ා ේ සී රාංිනී මි, කින්ඒවුාළිලිම්ාාඒ     072-4197425 

ිශදවුා 
නැා ගනිර 

ඊ සී පී ා ක් ග  දින්සිාංහ 
ම,ා 

38/6 රබ්ා බ්ගමුඒ හ් ා දස්ථස්     072-2103280 

ිශදවුා බ ිර 
 ම්  ම් සී ඉඹුකා දණි,
ම,ා 

51, මරටරර්ඒ,හ් ා දස්ථස්     077-3217563 

ගාංහ් ඩී  ම් ජී බණ්ඩාර ම,ා 
129 ා කු ා ක් ගා දනි, පාර 
ඒැලිගකා 

    077-3540947 

දිිටිා දණී, 
   ම්  මනුරාධ් 
මාහා කෝ්  ම,ා 

270/2/ ,න්කාා හ න,උා ඩෝස් ,ඒැ
ලිගකා  

    077-8919687 
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මටරපකාාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

 ස්ථ  ම් සීාඒාංශය ස ම,ා 213 මටරපකාාා ගුඩ ා ඒාම්බඩ     072-5394028 

මටරපකාාා ගුඩ 
බ ිර 

 ම් ඩබ් ආ්ය  ස්ථ ා ස්නස්
රත්න ම,ා 

13/3 ඒුා පුා ඒමේ ටරපා     071-6298856 

ා කු ගකහඵඒ මයි ා ක් ගසුාසිාංහ මි, 61/4 ගාංහ් ා ඒාම්ා බුඩ     077-0813066 

දැකා දණි, 
   ම්  මනුරාධ් 
මාහා කෝ්  ම,ා 

270/2/ ,න්කාා හ න,උා ඩෝස් ,ඒැ
ලිගකා  

    071-0804173 

ස්හාරගම මයි ා ක් ගසුාසිාංහ මි, 61/4 ගාංහ් ා ඒාම්ා බුඩ     077-9482423 

ා ඒාම්බඩ 
සී  ම් බී ජී ආ්ය බී ා් ශ 
ා රස්ථකර 

49,මඹ් ඒා,ා ඒළම්ා බුඩ     077-9451972 

ලි,් ගහඒත්් 
 ම්  ස්ථ ක.ණාරත්නම
,ා 

කිුකා ගුකාරාංා ගුඩ 
බඹරා දණි, 

    071-7657190 

ඒ ා දණී,   ා ක් ග ඒරකාා ගුඩ මි, බාා දුරා බෝඒා ගම්ා පුා     071-8163662 

මාීමකුඹුර උුර 
ා ක් ග  ච්  ම්  මාකරත්න 
ම,ා 

කැ කුඹුරනිඒස් ඒමේ ටරපා     077-9738573 

මාීමකුඹුර 
දකුණ 

ා ක් ග  ච්  ම්  මාකරත්න 
ම,ා 

කැ කුඹුරනිඒස් ඒමේ ටරපා     077-9738573 

මඹ් ඒා 
ා ක් ග  ම් පී ා ක් ග කුාුාංග 
ා ම, 

31/1,ස්කපාඒත්්,ගාංහ්,ා ඒළම්බ
ා රුඩ 

    077-9451972 

කූරා දණි, 
මයි   සුනිකරත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

80 ා ාුකුමාංග ඒත්් ා ඒාම්ා බුඩ     077-1935644 

ඇකළිටික් ද 
    පී සී ා ස්නස්රත්න 
ම,ා 

79/4 ා කෝස්ාක් ද ඒමේ ටරපා     077-6950357 

මාණික් ගකාඒ 
ීම ා ක් ග ජී සී පී ා ක් ග  කන
රා,කම,ා 

ආ්ය/2 
ා පුකුණ,දවුාගා,හ් ා දස්ථස් 

    071-1731414 

නිකහැටි, 
ඩබ්  ම්  ස්ථ පී ා ක් ග ස්ා ේ
සු් දර මි, 

21 ඒාේඒත්් මඹ් ඒා 
ා ඒාම්ා බුඩ 

    071-8477401 

ඒාා ගදර උුර 
 ස්ථ  ම් ටී මාහා කෝ්  
ම,ා 

128 ,ඒාා ගදර,ඒමේ ටරා පුා      077-5181229 

ඒාා ගදර 
දකුණ 

සී  ම් බී ජී ආ්ය බී ා් ශ 
ා රස්ථකරම,ා 

නාා ස්ඒන උරැාෑඒත්් ඒමේ ටරපා     077-9451972 

ස්ාදික් ගකාඒත්් 
 ස්ථ  ම් ටී මාහා කු්  
ම,ා 

128 ,ඒාා ගදර,ඒමේ ටරා පුා      077-5181229 

ා කෝස්ක ක් ද     පී සී ා ස්නස්රත්න 79/4,ා කෝස්ාක් ද,ඒමේ ටරා පුා     077-6950357 
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ාගමුඒ 
ඩබ් ජී මජිත් ර්ෂථප කුමාර 
ම,ා 

266 කු.කුත්්ා කඩුග් නාඒ     077-4211173 

බැලුාංගා 
ඩබ් ජී මජිත් ර්ෂථප කුමාර 
ම,ා 

266 කු.කුත්්ා කඩුග් නාඒ     077-4211173 

මලුත් ක් ද ඊ ස්මා ාස්ථන ම,ා 
ා බෝමලුා ේා ගදරමාත්ගමුඒ 
ඒමේ ටරපා 

    072-7554083 

කුරැකුත්්ා 
ඉහා 

 ම් ජී  සුමිත් ස්ම් ් 
ළි,ා ස් න ම,ා 

9 මාත්ගමුඒ ඒමේ ටරපා     072-5695595 

කුරැකුත්්ා 
පහා 

 ම් ජී  සුමිත් ස්ම් ් 
ළි,ා ස් න ම,ා 

9 මාත්ගමුඒ ඒමේ ටරපා     072-5695595 

මාත්ගමුඒ ඊ ස්මා ාස්ථන ම,ා 
ා බෝමලුා ේා ගදරමාත්ගමුඒ 
ඒමේ ටරපා 

    072-9554083 

උඩගම 
 ච්  ම් ආ්ය  ස්ථ රත්නා,
ක මි, 

83/බී,මඹ් ඒා,ා ඒළම්ා බුඩ     071-6747050 

උරැාෑඒත්් 
 ච්  ම් ආ්ය  ස්ථ රත්නා,
ක මි, 

83 බී මඹ් ඒා ා ඒාම්ා බුඩ     071-6747050 

මා දුඒක  ම්  ්  ා ස් රසිාංහ මි, 426   කදාංගම කඩුග් නාඒ     075-6719067 

ඒමේ ටරපා 
 ච්  ම්  ම් පී හීාංා ක් ද 
මි, 

11නිකහැටි,,ඒමේ ටරා පුා     071-4932852 

පානා බුක් ගක 
ඩබ්  ම්  ස්ථ පී ා ක් ග ස්ා ේ
සු් දර මි, 

21 ඒාේඒත්් මඹ් ඒා 
ා ඒාම්ා බුඩ 

    071-8477401 

 

 

යපානුවර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

  jiu ku ,smskh 

ස්ම්බන්ධ විය ෙැකි දුරකාය 

අංකය 

පුශ

ගලි

ක 

කාර්ය

ැාල 
ජංගෙ 

125 nq¿uq,a, wdra'tua'vS' ueKsfla ush 55$3" iqrshf.dv mdr" 
ms,msgsh     0713 228132 

126 ms,msáh tia'tua'tia'fla'nS' 
iurfldka uhd 58" ueKslaaosfj,     0771 475471 

127 iQßhf.dv   wxl 165" ´j, mdr" 
lsßn;al=Uqr     071 8 5879 

128 lrej,j;a; 
ã tï .dñKS Èidkdhl 
uhd 

wxl 104" fldíanElvqj" 
hy,;ekak     0777 969420 
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129 lsßn;al=Uqr 
kef.kysr wd¾ tï ã ueKsfla ñh wxl 55$3" iQßhf.dv mdr" 

ms,msáh" lsßn;al=Uqr     0713 228132 

130 lsßn;al=Uqr 
ngysr àS Ô .=Kfidu uhd 

wxl"72$nS" 
kdkqTh"fndah.u 
mdr"ms<su;,dj 

    0718 600741 

131 tao~qjdj 
kef.kysr ta tï iqksS;d l=udß ñh wxl 65$9" .xf.dv" 

ms<su;,dj     0714 305943 

132 tao~qjdj ngysr ta'tua' iqks;d l=udrs ush wxl 65$9".xf.dv " 
ms<su;,dj     0714 305943 

133 .kafkdarej 
kef.kysr 

tia ta moañKS 
iurKdhl 

wxl 402" 
rKnsu".kafkdarej"fmardfo
Ksh 

    0716 382399 

134 lekaolvqj fla iS wd¾ chj¾Ok 
fukúh 

wxl 165" ´j, mdr" 
lsßn;al=Uqr     0718 501879 

135 .kafkdarej 
ngysr 

jhs tï wd¾ hdmd 
nKavdr uhd 

125$4" .kafkdarej" 
fmardfoKsh     0712 599471 

136 .kafkdarej 
uOHu   125$4" .kafkdarej" 

fmardfoKsh     0712 599471 

137 mE,j my,.u ví t,a fla úfÊfldaka 
ñh 

wxl 63" úch ksji" by, 
fldínElvqj     0718 600789 

138 mE,j by,.u   wxl 04" fldínElvqj" 
by< fldínElvqj     0773 216391 

139 mE,j by, ueo   wxl 63" úch ksji" by, 
fldínElvqj     0718 600789 

140 hy,;ekak ví Ô Ô iurùr uhd wxl 04" fldínElvqj" 
by< fldínElvqj     0773 216391 

141 fldínElvqj 
ඩී  ම් ගාමිණී දිස්ානා,ක 
බණ්ඩා ම,ා 

මාංක 104 ා කුබ්බෑකඩුඒ, 
,හා්ැ් න 

    0777 969420 

142 
by< 
fldínElvqj   

wxl 104" fldíanElvqj" 
hy,;ekak     0777 969420 

143 foys.u 
kef.kysr 

 ස්ථ   පශමිණි ස්මරනා,ක 
මි, 

මාංක 63 ස්ි, නිඒස් ඉහා 
ා කුබ්බෑකඩුඒ 

    071 2590471 

144 foys.u W;=r fla lia;=ßf.a fukúh wxl 260 fla j;=rl=Uqr 
mdr uqre;,dj     0713 228697 

145 foys.u ol=K we,a*%â chisxy wxl 22" mE,j my, .u" 
uqre;,dj"     0725 164657 

146 ux.,.u   wxl 62 $B lyfò 
ms,Su;,dj     0728 259826 

147 oshm,df.dv  ම් ස්ථ ා ක් ග මුණසිාංහ මි, 
214$vS" legl=Uqr" 
lvq.kakdj'     0716 573975 

148 fud,oKav   Èidks" fud,oKav" 
lsßn;al=Uqr     0726 125037 

149 u,a.ïuk tka ví ù ks,dks 
fkarxðld ñh 

wxl 62 $B lyfò 
ms,Su;,dj     0728 259826 

150 rKjk fÊ tia fla Èidkdhl Èidks" fud,oKav" 
lsßn;al=Uqr     0726 125037 
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151 WvBßh.u 
kef.kysr 

ta Ô tia ã uOqrx. 
fukúh 

wxl 31 ul=¿j;a;" 
.kafkdarej" fmardfoKsh     0771 726177 

152 WvBßh.u 
ngysr   wxl 31 ul=¿j;a;" 

.kafkdarej" fmardfoKsh     0713 228132 

153 foysfoKsh 
kef.kysr   wxl 22" mE,j my, .u" 

uqre;,dj"     0725 164657 

154 foysfoKsh 
ngysr   wxl 260 fla j;=rl=Uqr 

mdr uqre;,dj     0771 241188 

155 fodvïj, by,   wxl 220$6" Y%S ir 
.kafkdarej " fmardfoKsh     0711 216447 

156 fodvïj, my, fla tï tka oikdhl 
uhd 

wxl 220$6" Y%S ir 
.kafkdarej " fmardfoKsh     0711 216447 

157 j;=rl=Uqr   wxl 312$4" lyj;=f.dv" 
uqre;,dj     0778 192893 

158 .=re.u tÉ tï tï fla 
.=Kr;ak ueKsfla ñh 

wxl 312$4" lyj;=f.dv" 
uqre;,dj     0778 192893 

159 foyswx. W;=r à Ô yßiapkaø uhd wxl 270" lïìwäh" 
hy,;ekak     0727 740267 

160 foyswx. ol=K   wxl 270" lïìwäh" 
hy,;ekak     0727 740267 

161 oka;=f¾ wd¾ tï tia î y,shoao 
uhd 

wxl 33$ta" y,shoao" 
oka;=f¾     0776 004813 

162 uqxj;=f.dv tï tia fla uqKisxy 
ñh 

wxl 214$ã" 
legl=Uqr"lvq.kakdj     

0789 109101 
,0813 
849601 

163 ishU,df.dv tï tÉ msgj,f.a ñh wxl 436$iS" f.daúkao," 
ms<su;,dj     0776 147794 

164 wrfò.u 
kef.kysr   wxl 518" iïm;a" 

b¿laj;a;" ms<su;,dj     0774 310611 

165 wrfò.u 
ngysr 

wd¾ tï {Kd .srd.u 
ñh 

wxl 18" .ïm;s ksji" 
.srd.u" ms<su;,dj     0757 857296 

166 weô,aó.u 
W;=r 

à tï mS ksõgka 
r;akdhl uhd 

wxl 296$2" boaoj, ksji" 
ms<su;,dj     0779 459593 

167 weô,aó.u 
ol=K   

මාංක 72$බී නානුහ, 
ා බෝ,ගම පාර ළිබඳම්ාාඒ 

    071 8600741 

168 W!rdfmd, ta Ô ks,ka;d l=udß ñh 
wxl 518" iïm;a" 
b¿laj;a;" ms<su;,dj     0774 310 611 

169 l=re÷j;a;   wxl 436$iS" f.daúkao," 
ms<su;,dj     0776 147 

794 

170 l=vdTh fla tï ;siai nKavd 
uhd 

wxl 208$5" fmd,a.ywx." 
je,s.,a,     0779 966809 

171 f.daúkao, ා ක් ග ම්  මස්ථස් බණ්ඩා ම,ා 
මාංක 208$5 
ා පුකගහමාංගඒැලිගකා 

    0779 966809 
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172 ms<su;,dj ví Ô tia fla fyar;a 
uhd 

wxl 141$î" b¿laj;a;" 
ms<su;,dj     0775 868965 

0813 810411 

173 b¿laj;a; ta Ô fÊ uyskao uhd iukamdh" f.daúkao," 
ms<su;,dj     0772 102695 

174 y,shoao mS Ô tia mS ueKsfla 
fukúh 

.uf.or ishU,df.dv 
oka;=f¾     0719 089278 

175 fldgfndaf.dv   
නිේලි් ඒත්්ළිාළිටි,ා ටරරාද
ා රණි, 

    0774 397062 

176 uvrkaf.dv   wxl 296$2" boaoj, ksji" 
ms<su;,dj     0779 459593 

177 Wvfj, 
kdä;,dj   wxl 43$2" fodU.iamsáh" 

fod¿j" ueKslaÈfj,     0712 854546 

178 Wvfj, 
m,af,uä;a;   wxl 33$ta" y,shoao" 

oka;=f¾     0776 004813 

179 Wvfj, 
my,.u   jrldmsgsh"wuqfyak"oka;=f

ra     0779 549794 

180 .srd.u   
uyrfò f.or wrfò.u 
ms<su;,dj     0725 213199 

181 mrlgje,a,   wxl 208$5" fmd,a.ywx." 
je,s.,a,     0757 857296 

182 bUq,au,a.u cS  fÊ tï tï .reisxy 
ñh 

uyrfò f.or wrfò.u 
ms<su;,dj     0725 213199 

183 há.ïuk hQQ Ô ta oikdhl uhd wxl-07" Wvf.or" 
y,shoao" oka;=f¾     0722 012002 

184 há.ïuk my, යුජී   ද දස්නා,ක 
මාංක 07 උඩා ගදර, 
හලි,ශද, ද් ුා ්ය 

    072 2012002 

185 fmd;a;msáh   
ළිිකාළිටි,, ,ටිගම්මන, 
මැණික් ගදිා ඒා 

    0717 051725 

186 lsßueáhj;a;   wxl 07' lsrsueáh j;a;' 
ueKslaÈfj,     0813 805312 

187 f.dä.uqj fÊ tï ví tï 
lreKdr;ak uhd 

msys,a,msáh" há.ïuk" 
ueKslaÈfj,     0717 051725 

188 f.dakafoKsh   wxl 03" f.dakafoKsh" 
ueKslaÈfj,     0813 849921 

189 w,.,a, by,   msys,a,msáh" há.ïuk" 
ueKslaÈfj,     0717 051725 

190 w,.,a, j;a; cS Ô l=,;=x. uhd wxl 07' lsrsueáh j;a;' 
ueKslaÈfj,     0813 805312 

191 wuqKqmqr   l=udr., " legl=Uqr" 
lvq.kakdj     0718 000408 

192 fjr¿f.d,a,   
කුමාරගාකැ කුඹුරකඩුග් 
නාඒ 

    0813 849921 

193 uqo,sj;a; fla ta ã ã mS fldarf,a 
wdrÉÑ uhd 

rn¾ fldgi' uqo,sj;a; 
lvq.kakdj     0718 124709 
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194 my, uqo,sj;a;   rn¾ fldgi' uqo,sj;a; 
lvq.kakdj     0718 124 

709 

195 udÈ,s.u tï ví úfÊisß 
kjr;ak uhd 

wxl 03" f.dakafoKsh" 
ueKslaÈfj,     0813 849921 

196 Wvr;aój, wd¾ tï ã kd,kS ñh l=udr., u,aj;a;" 
legl=Uqr" lvq.kakdj     0776 973188 

197 my, r;aój,   l=udr., u,aj;a;" 
legl=Uqr" lvq.kakdj     0776 973 

188 

198 n,k tÉ tï kjr;ak 
nKavdr uhd  

wxl 10" legl=Uqr"  
lvq.kakdj     0714 420 

493 

199 fudgk fols| fÊ iS tia O¾ums%h uhd l=udr., " legl=Uqr" 
lvq.kakdj     0718 000 

408 

200 fudrf.d,a, 
uylkao wd¾ ta lreKd;s,l uhd wxl 50" wuqKqmqr" 

legl=Uqr" lvq.kakdj     0719 661 
575 

201 uduqvdj,   wxl 426$1$ta" l|x.u" 
lvq.kakdj     0718 040 

477 

202 legl=Uqr fla mS ã wkqreoaO uhd wxl 426$1$ta" l|x.u" 
lvq.kakdj     0718 040 

477 

203 ud,s.d;ekak   wxl 10" legl=Uqr"  
lvq.kakdj     0714 420 

493 

204 lvj;a.u tÉ tia fla wfír;ak 
uhd 

wxl 298$iS" 
fldgfndaf.dv" 
lvq.kakdj 

    0718 168 
040 

205 
lvq.kakdj 
k.rh   

wxl 153" iïm;a" 
Wvr;aój," ueKslaÈfj,     0718 219 102 

206 j,af.dõjdf.dv à tï mS fifkúr;ak 
uhd wxl 12" ueKslaÈfj,     0779 646 

441 

207 ljqvqmk whs Ô fikr;a nKavd 
uhd 

ksõ,Skaj;a;" ms,msáh" 
fmardfoKsh     0755 889 

737 

208 l|x.u W;=r   iukamdh" f.daúkao," 
ms<su;,dj     0772 102 

695 

209 l|x.u ol=K   
wxl 298$iS" 
fldgfndaf.dv" 
lvq.kakdj 

    0718 168 
040 

210 mdkfndlal tia tia ù fla 
;s,lr;ak uhd 

wxl 153" iïm;a" 
Wvr;aój," ueKslaÈfj,     0718 219 102 

211 j,a.ïmdh ví tï úl%uwdrÉÑ 
uhd 

jrldmsáh" wuqfyak" 
oka;=f¾     0779 549 

794 

212 n;af.dv   wxl 12" ueKslaÈfj,     
0779 646 

441 

213 fod¿j 
kef.kysr   wxl 43$ta" há.ïuk" 

ueKslaÈfj,     0813 845 
754 

214 fod¿j ngysr fÊ tï ta î 
ueoudrkaodj, uhd 

wxl 43$ta" há.ïuk" 
ueKslaÈfj,     0813 845 

754 

215 fldg,sf.dv 
W;=r 

gS Ô ã tï pkaør;ak 
uhd 

wxl 43$2" fodU.iamsáh" 
fod¿j" ueKslaÈfj,     0712 854 

546 
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216 fldg,sf.dv 
ol=K   .u f.or ishU,df.dv 

oka;=f¾     0719 089 
278 

217 ueKslaÈfj, යුජී   ද දස්නා,ක 
මාංක 07, උඩා ගදර, 
හලි,ශද, ද් ුා ්ය 

    072 2012002 

218 fo,afoKsh tia tï Wmd,s fikr;a 
uhd wxl 226$1" fmd;a;msáh     0774 397062 

219 ;siauv tia tï Wmd,s fikr;a 
uhd wxl 226$1" fmd;a;msáh     0774 397062 
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ඇමුණුෙ 06 
ආපදා කළෙයාකරණයග ස්ම්බන්O අදේයකුත් දේස්ේවා ස්පයය 
ආය යයන් ස්ම්බන්O කරග  ෙැකි යාොවලිය 

 
    

uykqjr" osia;%sla f,alï ld¾hd,hSh ld¾h uKav,h 

 ku ;k;=r ld¾hd,hSh 
oqrl:k wxlh 

fm!oa.,sl 
oqrl: wxlh 

1 tච්  ම් පී  ිටිා ස් කර uy;d Èia;%sla f,alï$Èidm;s 081-2222235       

081-2222235 

077-9314195 

2 ා ේ සී රා ් ර්ර  මහ්ා w;sf¾l Èia;%sla f,alï 081-2239241 071-8536699 

4 පී  මුදලිා ව මහ්ා  wOHlaI ^ie,iqï& 081-2224079 071-4919374 

5 ා ි  ම්  ස්ථ  බාංඩාර මහ්ා ප්රධ්ාන ගණකාධිකාන් 081-2233604 071-8416984 
  ්  බී    ක  ම්  ස්මරසිාංහ මි, ප්රධ්ාන මාය් ්ර ස්ගණන 081-2236762 0718475893 
6 ස්ාගන්කා දිකහානි ස්හකාර දිස්ථත්රික් ග ා කකම් 081-2239129 077-9199672 

7 බී ජි සී නදිස්ා ගමා ව මි, ගKකාධිකාන් 081-2239240 077-3436500 

8  ්  බී  ච් හි  රත්නා,ක මහ්ා දිස්ථත්රික් ග ඉාංජිා ් . 081-5626672 071-1915444 

9 ආ්ය  ම්  ක සී ක.ණා මාක 
මහ්ා 

නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ(ක්රම 
ස්ම්පාදන  

081-2224079 071-8039129 

10 ඒත්ස්ාා මාරඹා ව මි, දිස්නැගුම ස්හකාර ා කුමස්ාන්ස්ථ 081-2223603 071-8040424 

11 මයි   ා ක් ග රණීමර ස්හකාර මධ්යක්ෂ (ආපදා 
කළමනාකරණ  

081-2202697 077-3957878 

12 ඒලිසිාංහ මහ්ා නිා ,ෝිය මධ්යක්ෂ 081-2225581 071-6815486 
13  ච්  ම්  ස්ථ  ා ස් නාරත්න මහ්ා ස්හකාර මධ්යක්ෂ 081-2225581 077-9814807 

14 ආ්ය    මජිත් කුමාර මහ්ා පන්පාාන නිාධ්ාන් 081-2224435 071-8191500 

15 නාමක ්ාාංගම මහ්ා ස්හකාර මැ මඒ්යණ ා කුමස්ාන්ස්ථ 081-2233187 0715313780 

16 ද,ාරත්න මහ්ා ක්රිඩා නිළධ්ාන්  0718103715 

17 ුෂාන් මි, පන්ස්ර නිළධ්ාන්  071-7259728 
18 ්නුි මහ්ා දිස්ථත්රික් ග මාධ්ය නිාධ්ාන් 081-2200149 071-4410260 
19  කනා,ක මහ්ා ස්හකාර ා බ්ශධ් ක යුු 

ා කුමස්ාන්ස්ථ 
081-2225152 071-8403979 

22 මත්්නා,ක ා බ්ශධ් ක යුු 081-3755560 071-2436366 
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ෙෙනුවර Èia;%slalfha m%dfoaYSh f,alïවරුන්   

ku m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYh  ÿqrl:k wxlh 

rdcldrs cx.u 
හි  ම් ළි ජි ළි ස්  බණ්ඩාර මහ්ා ගසඒ ා කෝරා ක 081-2225133 071-9003096 

 ස්ථ ඩි  නාගහ්ැ් න මහත්මි, කුණ්ඩස්ාා ක 081-2374444 072-8477414 

ඩි ජි සී ි,ුාංග මහත්මි, පා්දුම්බර 081-2476236 071-8201794 

ා ේ පී යු ා ක් ග  ි,රත්න මහ්ා ප් ස්ා 081-2472236 0777-363402 

යු පී මයි    ළි,දාස් මහ්ා ,ටිනුඒර 081-2575735 077-6968816 

ජි ා ක් ග ජි   ආ්ය ජි ා ක් ග  න් දන 
මහ්ා 

උඩුනුඒර 081-2316818   0718097427 

ආ්ය   ඩි ටි  ්   ා ්් නා කෝ්  
මහත්මි, 

උඩපළා් 081-2352585 070-2560783 

ටී   ඩි ඩබ්  ද,ාන් ද මහ්ා ා දුළුඒ 081-3832442 0714400317 

 ච්  ම්   සී  ළි,ා ස් න මහත්මි, පා්ා හ ඒාහැ  081-2406163 0714460652 

යු ා ේ  ම්  ස්ථ  ස්ථ බී ි,සිාංහ මහ්ා ා දකා ්ු  081-2467025 071-4471114 

   මාංගා ස්ක්රමාආරච්චි මහ්ා මැතදුම්බර 081-2374077 071-4430535 

 ස්ථ  ආ්ය  ස්ා ේුාංග මහත්මි, උඩදුම්බර 081-5626678 071-8397515 

 ස්ථ  ම් සී  ගුණරත්න මහත්මි, මිනිා ටර 081-5626684 077-3588656 

මාධ්ඒ ඒ්යණකුාසුන්, මහ්ා මකුරණ 081-2304022 071-4427377 

 ම් ඩබ්  ම්  ම්  මඩහා පුළ 
මහත්මි, 

ර්ිාළිටි, 081-2300502 071-6838727 

ා ේ  ම් ා ේ ා ක් ග  ි,සු් දර මහ්ා හාන්ස්ථපත්ුඒ 081-2491925 0713884327 

ඩබ් ජි  ම්  ා හ ම් ් කුමාර මහ්ා හ්රලි,ශද  071-8062939 

ටී   ්  ඩබ් රණසිාංහ මහත්මි, ුම්පා ්  081-2461402 071-4922751 

ා ක් ග  ජි  ාැ් ා රෝක ගසඉහළා කෝරා ළ   071-4469228 

සී ා ක් ග  මමරා කෝ්  මහත්මි, පස්ථබාා වා කෝරා ක 054-2222138 076-3290422 
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ෙෙනුවර osia;%sla md¾,sfïka;= .re ue;s weu;sjreka 

;k;=r ො යෙ fm!oa.,sl ,smskh rdcldß 
ÿqrl:k 
wxlh 

 fm!oa.,sl 
oqrl:k 
wxlh 

 *elaia 
wxlh 

උස්ස්ථ මධ්Hdපන හා  
මහමා්යග .re wud;H" 
ාක්ෂථම්  කින්ඇකා  
ue;s;=ud' 

² මාංක 49  දාංා ගුකා  මහනුඒර 081-2203008 077-3323699  

්ැපැක හා මුස්ථලිම් ක යුු 
.re wud;H" 
 ම්  ච් මබ්දුක හාලිම් 
ue;s;=ud  

 36  මාස්කමඩ පාර මහනුඒර                    081-2213370   

ස්මාි ස්ස්බාගැ් ස්ම් හා  
සුබස්ාධ්න ග. wud;H" 
 ස්ථ  හි  දිස්ානා,ක 
ue;s;=ud' 

1070/2  ා ඩ් සික ා කුබ්බෑකඩුඒ 
මාඒ්  බත්්රමුකා 

011-2861145 
081-2311503 

   

ස්ා ශය ස ෂ කා්ය,ාාර .. 
wud;H" ස්රත් මමුණුගම 
ue;ss;=ud' 

² 112  කු.ණැගා පාර නුගඒා 011-24224960   

නගර ස්ැළසුම් හා ිා 
ස්ම්පාදන මමා්ය .re 
රවුෆථ හකිම් මැ මුමා' 

නගර ස්ැාසුම් හා ිා ස්ම්පාදන 
මමා්,ාංහ, ාක් ගදිඒ මැදුර  35 
නඒ පා්යලිා ම්් ුඒ පාර 
පැාඒත්්  බත්්රමුකා' 

 077-3401717  

මහඒැලි ස්ාංඒ්යධ්න හා 
පන්ස්ර නිා ,ෝිය මමා්ය 
ග. මනුධ්ාර ි,රත්න  
ue;s;=ud' 

මැතළිටි,  ා දුළුඒ  ගම්ා පුළ 081-2415215     

මහනුඒර Èia;%sla .re 
md¾,sfïka;= uka;%s" ා ඒලු 
කුමා්ය  ue;s;=ud' 

මාංක 83/   හීරැස්ථස්ගා පාර 
මහනුඒර' 

077-7316981     

මහනුඒර Èia;%sla .re 
md¾,sfïka;= uka;%s" 
ම,් ් ,ේඒ් ත් 
දිස්ානා,කa ue;s;=ud' 

මාංක -16  පාකම් වා රෝ ා කුළඹ' 081-3832830 077-3846109   

මහනුඒර දිස්ථත්රික් ග ග. 
පා්යලිා ම්් ු ම් ත්රි 
ආන් ද මලුත්ගමා ව 
මැ මුමා 

මාංක111/න  ා පුත්ගුක ස්හාර 
මාඒ්  මගුනාඒා  ා ටරරාා දණි, 

081-2376878 077-3026239  

මහනුඒර දිස්ථත්රික් ග ග. 

පා්යලිා ම්් ු ම් ත්රි 

ා ාුහා්  රත්ඒත්ා ත් 

මැ මුමා 

මාංක 101  මාපනාඒුර පටුමග  
මහනුඒර 

081-4937222   

මහනුඒර දිස්ථත්රික් ග ග. 

පා්යලිා ම්් ු ම් ත්රි 

මි් දාන් ද මළුත්ගමා ව 

මැ මුමා 

ගකපා,  මීය ්ාාඒ 054-2224330 077-7662775  
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මහනුඒර දිස්ථත්රික් ග ග. 

පා්යලිා ම්් ු ම් ත්රි ඩි  

 ස්ථ බී  මමුණුගම මැ මුමා 

මාංක 221  ගාා ගදර පාර  
නුගා ඒා 

081-2499703   

 මහනුඒර Èia;%sla .re 
md¾,sfïka;= uka;%s" 
ා කා හබඳ, රඹුක් ගඒැකා 
ue;s;=ud' 

ස්ම්බ් ධිකරණ කා්ය,ාා,  
මැණික් ගි් න' 

081-2200925 
011-2438730  

077-377777  

ෙධයෙ m<d;a iNdfõ .re weu;sjreka 

;k;=r ො යෙ ,smskh rdcldß 
ÿqrl:k 
wxlh 

fm!oa.,sl 
ÿqrl:k 
wxlh 

මධ්යම m<d;a .re m%Odk 
wud;H" ස්රත්  කනා,ක 
ue;s;=ud' 

ප්රධ්ාන මමා්ය කා්ය,ාා,  මධ ’ම පළාත් 
ා ගුඩනැගිකලි ස්ාංකි්යණ,  
පකා කකැා ක  කු් ඩස්ාා ක' 

081-2237671 
081-2223990 
081-2202823        

077-7813222  

මධ්යම පළාත් මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න  
ස්දුලිබා  බාශය සක් ග ම ස්හ නිඒාස් 
හා ඉදි කින්ම් මමා්යුමා ග. 
 දින්ස්ර ීමරඒ්යධ්න  ue;s;=ud 

මාංක 77  මාපාමඩුකා  කුළුගම්මන  
නුගා ඒා' 

081-2223004 
081-2491665 

071-5774858 
071-5312312 

මධ්යම පළාත් කෘෂික්යම 
මමා්යාංහ,  ්ැ ා ප  65  
ගැ ා ේ  ා ටරරාා දණි, .re 
wud;H" රාා ම්ෂථඒර්  
ue;s;=ud' 

මධ්යම පාාත් කෘෂික්යම මමා්යාංශය ස,  
්ැ ා ප  65  ගැ ා ේ   ා ටරරාා දණි,  

  

මධ්යම පළාත් ක්රිඩා  ා ,්ඒන 
ක යුු  ඒනි්ා ක යුු  ාමි, 
ස්ාංඒ්යධ්න හා ක්යමා් ්   .re 
wud;H" ප්රමි් බ් ඩාර 
ා ්් නා කෝ්  ue;s;=ud' 

මධ්යම පාාත් ක්රිඩා මමා්යාංශය ස,  
්ැ ා ප 41  ගැ ා ේ  ා ටරරාා දණි,' 

066-2285190 077-3333777 

මධ්යම පළාත් ා ස්්ය  ා ශි, 
දඒදය  ස්මාි සුා ස්ාධ්න ස්හ 
පන්ඒාස් හා ළමාරක්ෂක ා ස් ඒා 
.re wud;H" බී  ස්ථ බී  
,ාා කගම ue;s;=ud' 

මධ්යම පළාත් ා ස්්ය මමා්යාාංශය ස,  
්ැ ා ප 121  ස්ාංඝරාි මාඒ්  මහනුඒර' 

 077-3699982 
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ෙධයෙ m<d;a iNdfõ .re uka;%Sjreka 

අනු 

අංක ku rdcldrs ,smskh 
oqrl:k wxlh 

 rdcldrs fm!oa.,sl 

1.  ග.  ක  ඩි  නිමාසින් 
මැ;s;=ud 

බ්ාා කුටුඒ පාර  කාහ කැා ක  
ගා කා ඒා 

081-2420108 
075-9174244 

2.  
ග.  මබඳණ බණ්ඩාර 
ා ්් නා කෝ්  
ue;s;=ud 

06  සුදුහුම්ා පුළ පාර  මහනුඒර  
071-2308672 

3.  
ග.  ආ්ය ජි  
ස්මරනා,ක ue;s;=ud 

මාංක 08  මාඒුකින්ගම  
මක් ගකානිගම    ඒත්ා ත්ගම 

081-2375235 
081-3818940 077-3079489 

4.  ග. නිශය සථශය සාංක ා හ රත් 
මැ මුමා  

මඹගස්ථ්ැ් න  ා දුළුඒ  ගම්ා පුළ 081-4485912 
081-2415201 077-9571708 

5.  
ග. ගුණ මාක 
රාිපක්ෂ ue;s;=ud 

මාංක 132/1  මුකා කගම  
මඹ්ැ් න 

081-2300839 
077-3240694 

6.  ග.    ජි  සින්ා ස් න 
ue;s;=ud  

මාංක 273/1   දඩුඒාඒ  
ා ටරරාා දනි, 

081-2386133 
077-3513837 

7.  ග. සි්  ්  ස්ා ේසිාංහ 
මැ මුමා 

මාංක 175  නිාගම දිගන  
රිඒැකා 

081-5626429 
 

077-
35866166 

8.  
ග. සුනික කිත්සින් 
මමරුාංග ue;s;=ud 

කිත්සින් ා ස්ඒන  පාා ඒනි 
පටුමස  ස්ර්මක ා පා දස්  
මැණික් ගි් න 

081-2374761 
077-7282850 

9.  
ග. මලුත්ගමා ව  
ීමරසිාංහ ue;s;=ud 

ගිරාමුකා  ගකපා,  මීය ්ාාඒ 081-2352806 
077-3069722 

10.  ග.    ම්    මාා ් ක 
බණ්ඩාර ue;s;=ud 

94  ලුණුගම  ා හුඩි,ාා දණි, 081-2314348 
077-3026244 

11.  
ග.  ම් ජි  ි,රත්න 
ue;s;=ud 

මාංක 09  ි,හිම  හු් නස්ථගින්, 081-2402414 

077-3084309 

12.  ග. මා ශය සෝක ිගත් 
ස්ා ේනා,ක ue;s;=ud 

මාංක 337  ා කුාඹ පාර  ඊන්,ගම  
ා ටරරාා දණි, 

 
077-7236701 

13.  ග. මා ශය සෝක ිගත් 
ස්ා ේනා,ක ue;s;=ud 

මාංක 337  ා කුාඹ පාර  ඊන්,ගම 
ා ටරරාා දනි, 

 
077-7236701 

14.  ග. ගාමිනි ස්ි, 
බණ්ඩාර ue;s;=ud 

මාංක 89  ්ාාුහ, පාර  
ගු.ා දණි, 

081-2228452 
077-3646523 

15.  
ග. ශය සා්  මනි 
ා කෝ් ගහා ව 
ue;s;=ud 

මාංක 879     රාිගින්  රාිසිාංහ 
මාඒ්  පකා කකැා කගම  
පකා කකැා ක 

 
077-7588892 
071-8216669 

16.  ග. ිමාකදි්  
ා ියිාාබ්දි්  ue;s;=ud 

මාංක 17/43   මඒාංක ා බෝධි මාඒ්  
මහනුඒර 

 
077-3226042 

17.  ග. පී  ක ද  මකස්ස්ථ 
මැ මුමා 

මාංක 446   මා්ා ක පාර  
මාඒුා ගුඩ 

 
077-3415499 
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ෙෙනුවර Èia;%slalfha fomd¾;fïk;= yd wdh;k m%OdkSka 

ku ;k;=r ,smskh rdcldß 
ÿqrl:k wxlh 

 fm!oa.,sl 
oqrl:k wxlh 

*elaia 
wxl 

දඒදය 
   ම්  ස්ථ  
ීමරබණ්ඩාර ම,ා 

දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මධ්යක්ෂ 

දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මධ්යක්ෂ 
කා්ය,ාා,  මාංක  30  
,ටිනුඒර ස්දි,  
මහනුඒර     

081-2233061 077-7808638  

නිමාලි ීමරසිාංහ 
මි, 

ස්ථාානාාර 
නිාධ්ාරී   
 

ිා මක ා ගුඩනැගිලි 
ප්යා ේෂණ 
ස්ාංස්ධ්ාන,  ා නු 

115/B  ා කා හකඒා  
කින්බත්කුඹුර  

081-3753543 071-6874537  

ක්රිශය සා්  ම 
රණසිාංහ මි, 

ස්ථාානාාර 
නිාධ්ාරී 

කාළගුණ ස්දයා 
ා ශපා්ය්ා ම්් ුඒ  
කටුගස්ථා ්ු   

081-2499215 071-4401092  

  පී මස්ාංක 
ස්මාා ස් න ම,ා 

ප්රාා ශීය, 
කැණිම් 
ඉාංජිා ් . 

භූස්දයා හා ප්ක 
කා්ය,ාාංශය ස,  
කුණ්ඩස්ාා ක 

081-2421294 071-4395436  

ා ම්ි්ය ා ිනරාක 
  ඩබ්   ඩබ්  ්  
රණඒන ම,ා 

ා ස් නාාංකාධිප ම   
 

11 ඒන ා ස් නාාංක,  
යුධ්හමුදා කතවුර  

081-3836882 076-9607028  

18.  ග. ඩි  ච්  ාානක 
මයිාටරා ප.ම මැ මුමා 

මාංක 146/2  මනගාන්ක ධ්්යමපාා 
මාඒ්  මහනුඒර 

081-2224571 
077-7705656 

19.  
ග. ඩබ් ටී  ම්  ර්ාංච් 
බණ්ඩා ඒරාඒැඒ 
මැ මුමා 

මාංක 11/හි/58    හ් ්ාන නිේ 
 යු්   මහනුඒර 

 
077-3404826 

20.  ග.   සී ශ්රිම ම 
ම්  මාක මැ මනි, 

ා ක් ගකා ස්දි,  ා ක් ගකා 077-7842123 081-2374002 
081-2375756 

21.  ග. සී   ච්  
ගාටරපත් මා ව මැ මනි, 

මාංක 6/8  න්ඒ්යස්ච් පාර  
්ැ් ා ් කුඹුර  මහනුඒර 

 
077-7809936 

22.  ග. ආ්ය පී  ස්ථ  මස්ාංග 
 මාකරත්න මැ මුමා 

මාංක 447 හි  ා ගුහාා ගුඩ පාර  
කටුගස්ථා ්ු  

 
071-7840005 

23.  ග.    ුා රයිස්ාමි 
මදියුගරාිා මැ මුමා 

මාංක 42/4  මු් ා ඒනි පාර 
 කුණ්ඩස්ාා ක  

 
077-7810410 

24.  ග.    ක ා මුහමඩ් 
උඒයිස්ථ මැ මුමා 

මාංක 33/ඩි/1   ාමකා දණි,  
මු.්ගහමුා 

 
011-2581301 

25.  ග. නිමක ා ප්ර මඒාංශය ස 
මැ මුමා 

මාංක 223  රිළිිකා මාඒ්  
මහනුඒර 

 
 

26.  ග.  ම් ටී    මු්ාලිෆථ  
මැ මුමා 

ඇාඩි්  ෆාම්  ඒත්ා ත්ගම  
077-7810256 

27.  ග.  ස්ථ  රාිරත්නම් 
මැ මුමා 

මාංක 40  නිේ ා මකෆ්යමේ නිඒාස් 
ා ,ෝිනා ක්රම,  ර්ස්ථස්ැකාාඒ 

 
077-7811515 
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දිගන පාර  
පකා කකැා ක  

බ්රිා වඩි,්ය  
    යු ජී බාංඩාර 
ම,ා 

බළ ා ස් නාධිප ම   
 

111 බා ස් මු  යුධ්හමුදා 
කතවුර  ා දුළුඒ  
ගම්පා  

081-2415123 076-6907182  

ඩබ්   ඊ ඊ  
ස්මරනා,ක ම,ා 

මණා දන 
නිාධ්ාන් 

ශ්රි ාාංකා ගුඒ්  
හමුදාඒ කතවුර  දිගන 

011-3070762 077-2249027  

ජි  ච්  ස්ථ ඊ ද 
සිකඒා ම,ා 

මණා දන 
නිාධ්ාරී  
්ාාුහ,  

නාස්ක හමුදා කතවුර  011-2216911 071-7397493  

ා ක් ග  ම්   පී  
ක.ණානා,ක 
ම,ා 

ඒාන් මා්යග 
මධ්යක්ෂ 
 

ඒාන්මා්යග මධ්යක්ෂ 
කා්ය,ාා,  
කුණ්ඩස්ාා ක  
මහනුඒර  

081-2420491 071-8047507  

ජී ටී පී  දස්නා,ක 
මි, 

ප්රාා ශිය, ඒාන් 
මා්යග 
ඉාංජිා ් . 

ප්රාා ශිය, ඒාන් මා්යග 
ඉාංජිා ් . 
කා්ය,ාා,   
කුණ්ඩස්ාා ක  
මහනුඒර  

081-2420967 071-8449250  

  ඩි  
සුමනා ස් කර ම,ා 

ප්රාා ශිය, 
ඒාන්මා්යග 
ඉාංජිා ් .  

ප්රාා ශිය, ඒාන්මා්යග 
ඉාංජිා ් . 
කා්ය,ාා,  මිණිා ටර  

055-2257205 071-4514822  

ා ේ  ච් මීය ා ගුඩ 
ම,ා 

නිා ,ෝිය 
ස්ාමානයාධිකාන්   
 

ිාස්ම්පාදන හා 
ිාාප්රඒාහන 
මණ්ඩා,  ගැ ා ේ  
ා ටරරාා දණි,  

081-2387149 077-7845535  

ඩබ්    ම්  
ස්ා ේපාා ම,ා 

ප්රධ්ාන 
ඉාංජිා ් . 
 

මා්යග ස්ාංඒ්යධ්න 
මධිකාරී,  මස්ථගින්,  
මහනුඒර  

081-2222005 077-333158  

ා ේ   ගුණඒ්යධ්න 
ම,ා(ඒැබ   

ා ියෂථශ 
නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම   

ා ියෂථශ නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම 
කා්ය,ාා,  මහනුඒර  

081-2229933 071-8591006  

ඊ  ම්  ම්  
 කනා,ක ම,ා 

නිා ,ෝිය 
ා පුලිස්ථප ම 

නිා ,ෝිය ා පුලිස්ථප ම 
කා්ය,ාා,  මහනුඒර  

081-2234288 071-8591023  

 ම්    ඩ්ම් ඩ් 
මහී් ්ර ම,ා 

ා ියෂථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාන්  
මහනුඒර 

ා ියෂථශ ා පුලිස්ථ 
මධිකාරී කා්ය,ාා,  
මහනුඒර  

081-2233004 071-8591042  

 ම්  ්   ස්ථ ා ම
් ඩිස්ථ ම,ා 

ා පුලිස්ථ 
මධිකාන්  
ගම්ා පුා 

ා පුලිස්ථ මධිකාරී 
කා්ය,ාා,  
ගම්ා පුා  

081-2352854 071-8591070  

ඩී  ම්  ස්ථ  ස්ථ  
දිස්ානා,ක ම,ා 

ස්ාමානයාධිකාන් 
 

පළාත් මා්යග 
ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,  
ඇහැා කා පුළ 
කුමාන්හාමි මාඒ්  
ා බෝගම්බර  
මහනුඒර  

081-2202978 071-3762056  
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බී  ච්  ්  ි,ස්ක් ග 
රම ම,ා 

පළාත් පාාන 
ා කුමස්ාන්ස්ථ   
 

පළාත් පාාන 
ා දපා්ය්ා ම්් ුඒ  
මධ්යම පළා් 
මහනුඒර  

081-2202263 077-3658560  

බී  ම් යු  ස්ථ  
බණ්ඩාර ම,ා 

ප්රධ්ාන ස්දුලි 
ඉාංජිා ් .  

ාාංකා ස්දුලිබා 
මණ්ඩා,  මස්ථගින්, 
පාර  මහනුඒර  

081-2232091 071-4215536  

ඊ  ම්  ස්ථ  
 කනා,ක ම,ා 

ා ියෂථශ 
ප්රාා ශිය, 
කළමනාක.   

රාිය දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ  
ප්රාා ශිය, කා්ය,ාා,  
නා ්ය් ්රසිාංහ මාඒ්  
කුණ්ඩස්ාා ක     

081-2421717 071-7225880  

දඒදය 
ආ්ය  ම්  ස්ථ ා ක් ග  
රත්නා,ක ම,ා 

මධ්යක්ෂ   මහනුඒර මහ 
ා රෝහා  මහනුඒර  

081-2222261 077-2246001  

මනු.ශධ් 
රත්නා,ක ම,ා 

නිා ,ෝිය 
ස්ාමානයාධිකාන් 
(මධ්යම පළාත්   

ශ්රි ාාංකා ා  ලිා කුම්  
මහනුඒර  081-2232819 071-4290039 

 

 ්  ඩී දිස්ානා,ක 
ම,ා 

ප්රධ්ාන ගිනි 
නිීමම් ා ස් ඒා 
නිාධ්ාරී 

ගිනි නිීමම් 
ා දපා්ය්ා ම්් ුඒ  
මහනගර ස්ාාඒ  
මහනුඒර  

081-2224444 071-255055 

 

යු ආ්ය  ආන්,ඒාංශය ස 
ම,ා 

දිස්ථත්රික් ග 
කළමනාක.  

මගී ප්රඒාහන ා ස් ඒා 
මධිකාන්,  මහනුඒර  

081-2201756 071-0240053  

ා ක් ග ළි  
ඒැලිපැ් නා ව 
ම,ා 

මධ්යක්ෂ  
 

මධ්යම පන්ස්ර 
මධිකාන්,  
ා පුකා ගුකා 

081-7877277 071-8168337  

 ් . . ස්ථ. ් . 
නිස්ථස්ාංක ම,ා 

මධ්යක්ෂ (මධ්යම 
පළා්  
 

නාගන්ක ස්ාංඒ්යධ්න 
මධිකාන්,  මාංක 18  
කැටරපැටිා පුා 
මාඒ්  මහනුඒර  

081-2223851   

මයි  ම් යු  
කා යාණ කුමාර 
ම,ා 

ා ් ඒාසික 
ඒයාපාර 
කළමනාකාර 

ශ්රි ාාංකා මහඒැලි 
ස්ාංඒ්යධ්න මධීකාන්,  
පකා කකැා ක 

081-2374001 071-4459317  

ළි    ස්ථ  
ඒ්යණසුන්, ම,ා 

ස්ථාානාධීප ම 
 

දුම්න්, ස්ථාාන,  
මහනුඒර  

054-3546271 077-9465701  

 ච්  ම් ඩබ්  
මා බ්රත්න ම,ා 

ප්රධ්ාන ප්රාා ශිය, 
කළමනාක.   
 

ශ්රි ාාංකා ගමනා ගමන 
මණ්ඩා,  මාංක 333  
මහයි,ාඒ  
කටුගස්ථා ්ු   

081-2213590 077-1057000  

ීම   ර්ෂථප කුමාර 
ම,ා 

කා්ය,ාාර 
ඉාංජිා ් . 

ා පුකා ගුකා 
ිාාශය ස,  

081-2494602 071-4782391  

රාිත්න ම,ා කා්ය,ාාර 
ඉාංජිා ් .  

ර් ා දණිගා 
ිාාශය ස,  

055-2245714 077-2544178  



186 
 

රාිත්න ම,ා ප්රධ්ාන 
ඉාංජිා ් .  

ර්  ැා ේ ිාාශය ස,  055-2245714 077-2544178  

ඩබ්   ා් ්ර මාක 
ම,ා 

නිා ,ෝිය 
මධ්යක ථෂ  

ා කුත්මා ක ිාාශය ස,  081-2350438 071-4426892  

ඊ  ච්  ඒස්් ් 
ම,ා 

කා්ය,ාාර 
ඉාංජිා ් .  
 

ස්ක් ගා  ෝන්,ා ිාාශය ස,  081-5673300 071-4488102  
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wxlh  
ස්දුලි මධිකාන් ා පුකා ගුකා 071 4215489 081 4949177 

ස්දුලි මධිකාන් මධ්යම ප්රා ශිය, කා්ය,ාා, 071 4153046 081-4949153 

ස්දුලි මධිකාන් දකුණ ස්රස්ස් උ,න 071 6867806 081 4949158 

ස්දුලි මධිකාන් මධිස්ර නඩත්ුඒ 071 4215492 081 4953709 

ස්දුලි ඉාංජිා ් . කටුගස්ථා ්ු  071 1478578 081 2460149 

ස්දුලි මධිකාන් ඒත්ා ත්ගම 071 4215562 081 4949206 

ස්දුලි මධිකාන් මකුරණ 071 4215532 081 4949212 

ස්දුලි මධිකාන් මදුකකුා ක 081 2363301 081 4945576 

ස්දුලි ඉාංජිා ් . ා ටරරාා දණි, 071 8041326 081 2384444 

ස්දුලි මධිකාන් මම්ළිටි, 071 4288821 081 4949174 

ස්දුලි මධිකාන් ,ටිනුඒර 071 4215547 081 4949185 

ස්දුලි මධිකාන් ඊන්,ගම 071 5313822 081 4949190 

ස්දුලි මධිකාන් ගාහා  081 4949178 

ස්දුලි ඉාංජිා ් . ගාා ගදර 071 1478578 081 2460149 

ස්දුලි මධිකාන් හ්රලි,ශද 071 4215563 081 4945106 

ස්දුලි මධිකාන් නුගා ඒා 071 4215516 081 4945104 

ස්දුලි මධිකාන් ර්ිාළිටි, 071 4215545 081 4946429 
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ස්දුලි ඉාංජිා ් . කුණ්ඩස්ාා ක 071 7631465 081 2374283 

ස්දුලි මධිකාන් දුම්බර 071 4123261 0814950775 

ස්දුලි මධිකාන් හස්ාක 071 2360841 055 2257185 

ස්දුලි මධිකාන් කරකලි,ශද 071 8142564 081 4951980 

ස්දුලි මධිකාන් බත්ගම්ා පුා  066 3686666 

ස්දුලි මධිකාන් උඩදුම්බර 071 3038766 081 4949192 

 

 

මහනුඒර දිස්ථත්රික් ගකා ේ ස්ාංඒ්යධ්න නිාධ්ාරී්  ළිලිබද ා ්ුරු. 

ගසඒ ා කෝරා ළ  ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ දුරකාය අංකය 

විදුත් 

 ැපෑල 
1.  බුඒැලිකඩ සුාානි ්රාංගා ා ේරා ගුඩ 081-2201328  

2.  බිරඒක් ද ාක් ගමිණී ාම්ළිකා ි,සිාංහ 071-7317435  
3.  සුදුහුම්පා 

නැා ගනිර 
මමරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
රසික බණ්ඩාර මමරා කෝ්  

072-8878668  

4.  
මහනුඒර  

ා ස් නානා,ක මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
ා ඩු්  නිශය සානි ාමිාා 
ා ස් නානා,ක 

077-6370115  

5.  
ිතගා 

ා හමේටි ආරච්චිාාා ව මශය සානි 
ක්රිශය සා්  ම 

071-3204359  

6.  
මකඒත්් 

ා බුා ටරා ගදර ම්ාවුද 
මුදි,ා් ා ස් ාාා ව ාා් දනී 
ම්ාවුද 

071-

39198333 
 

7.  
ා දුඩම්ඒා 

ා ස්නරත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාමිාා නිා රෝෂනී ගුණරත්න 

072-3637220  

8.  
හගස්ථ ාඒත්් 

ස්ා ේසින් කාංකානම්ාාා ව ඉශය සානි 
ර් දිකා  ස්ක්රමසිාංහ 

077-6443338  

9.  
මම්ළිටි, උඩ/දකුණ 

රණසිාංහ ආරච්චිා ව රසිකා 
දිකෂාණී 

077-1370375  

10.  
පකා ක ා ටරරාා දණි, 

ඇකා ක ආරච්චිාාා ව සුමිත්රා 
කුමාන් 

072-3751051  

11.  
මාස්කමඩ 

ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ස්ි, බණ්ඩාර ම,ා 

078-5180202  

12.  ම.ටරපා 
නැා ගනිර  

මමේ ම්ා බ් මැදා ගදර මුා 
.ඒ් ධීර මැදා ගදර 

072-3860867  
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13.  
සි,හාාගස්ථ්ැ් න 

මරම් ා දණිා ේ ා ගදර දිනූෂි 
 මාකරත්න ා ම, 

071-6652645  

14.  ඒ ර්ළුඒ ා ස්ුනාලි සුාාෂිනි ා හ ඒාස්්ාරණ 071-9353804  
15.  

මරැටරපා බ ිර 
මරම් ා දණිා ේ ා ගදර ඉා රෝෂා 
දම,්  ම කුමාන් මරම් ා දණි, 

077-5257617  

16.  
හීරැස්ථස්ගා  

මහදු. ා ගදර සුදත් කුමාර 
ධ්්යමරත්න ම,ා 

076-9463581  

17.  ා බෝඒා  මුා කුරළා ව ාාමර මස්ාංක 077-9050461  
18.  

උඩ ා බෝඒා 
කැටරා පටි,ාා ේ ා මුණරස්ා 
නි්යමාා ා ස්ේඒ් දි ගුණසිාංහ 

071-6462269  

19.  
ා ඒක ම  

 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ස්මු්රා ගී්ාාංිසි කුමාන් 

077-3835592  

20.  
ළි ක් දගම 

ා මුරගහමඩිත්ා ත් ඒාේා ේ 
ශය සියකාා ාක් ගෂථමීය  කුමාන් 
ක.ණාරත්න 

077-9633505  

21.  මනිඒත්් 
නැා ගනිර  

රාිපක් ගෂ දඒදයාාාංකාර 
දිකෂානි න,නි කුමාන් 

072-2137749  

22.  
සුදුහුම්පා බ ිර  

ාත්ුඒාහ් දි ශය සයාමා ාක් ගමිණි ද 
සිකඒා 

071-2513690  

23.  

මහක් ත 

ශ්රි රාංග ඒ්යණසිාංහ මත්්නා,ක 
දඒදය මාක බමුණ මුදි,් ා ස්  
රාළහාමිාාා ව ිනක 
ක් ා ශා පුා 

071-5310081  

24.  මම්ළිටි, පකා කගම  මු්ාා මා රඤථඤ දුමිදු ප්රස්් න 072-3224317  
25.  

ා කඒැකා 
දිස්ානා,ක මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
සුනික ශය සා් ් 

077-9129956 

 
 

26.  ඒැඒ්ැ් න ිෂානි ශය සමිාා  ා් ්රා ස් න 071-8588935  
27.  මාලිගා්ැ් න  ස්ථ  ීම  ප්රි,් ් 078-9801272  
28.  

්ැ් ා ් කුඹුර 
ඒාස්ා මුදි,් ා ස් ාාා ව ස්දමාලි 
කුසුම් කුමාන් මි, 

081-2240768  

29.  
්කඒත්් 

ර්ාංචිා හ ඒා ව ා් දිමා නිා්  ම 
ර්ාංචිා හ ඒා ව 

077-7250988  

30.  
පහළ ඊරී,ගම  

ෂාඒරී ාක් ගෂථමි ඡා,ා 
ා කෝ් ගහා කුටුඒ 

081-2385390  

31.  
මුකගම්පා 

බුාත්ඒත්ා ත් ධ්්යමීම්ය ම 
ා ශඒා ව ුෂාන් දිකෂි ීමරසිාංහ 

072-6435702  

32.  
ා දයි,් ා ් ා ඒා 

ස්ර්්් ත්රීාාා ව නිා්  ම 
කුසුම්ා්ා ස්ර්්් ත්රී 

072-4133863  

33.  
ඒ ර්ළුඒ බ ිර  

ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව නිඒ්  ම 
මදුරාංගනී ා ස්ා නස්රත්න 

071-6675658  

34.  
ඒ ර්ළුඒ දකුණ 

 ්    ස්ථ  ා ක් ග   ස්ථ  ා ස් නාරත්න 
ම,ා 

077-8575322  

35.  මැදා ශගම   ා ක් ග   ම්  ටී  පී  ා ස්නරත් මි, 066-2240053  

36.  
නිත්්ා ඒා 

  ම්   ම්  ජී   ච්  ආ්ය  
ස්ා ේරත්න මි, 

077-5158985  
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37.  
දඹා ඒා 

ඕස්ටිගා කාංකානම්ාාා ව නදීෂා 
.ඒ්  ම ආටිගා 

075-9128847  

38.  
මම්ළිටි, උඩ/උුර  

ා ස්ා නස්රත්න 
මුදි,් ා ස් ාාා වා ගදර හස්ථ මක 
කුමාර ා ස්ා නස්රත්න 

078-3448370  

39.  ඒමේ ාර් ්ැ් න  නිා ාෝෂා කහදඒා ආරච්චි 071-6329754  
40.  උඩා ටරරා දණි,  කුෂා්  මාාක මා බ්ා කෝ්  071-0409607  

41.  
මහයි,ාඒ  

ගිණිග් දර ා ගදර ජිඒ් ් කසු්  
මුුකුඩ ආරච්චි 

075-7927111  

42.  ා කේා මා ,ෝදය නිා රෝෂණ ස්ා ේරත්න 071-1188483  
43.  ර්්යණඒත්් 

නැා ගනිර  
 ්    ක  කුමුදු ා් ද්රිකා 
ා නත්්සිාංහ ා මනස්, 

071-8195148  

44.  
ගු.ා දනි, බ ිර  

 දිස්ානා,ක මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
ප්රදිපා උද,ා් ගනි දිස්ානා,ක 

077-1167879  

45.  ගැ ා ේ ා් දන ර්ෂථප කුමාර ආන්,රත්න  075-7237231  
46.  

මනිඒත්් බ ිර  
,ශා දිා ව ා රුා ම්ෂථ ා ෂහා්  
ා පා ්යරා 

071-5285799  

47.  කටුකැා ක බ ිර  සුජිඒා ා හ මාලි පකා කඒත්් 071-1515781  
48.  

හ් ්ාන  
ා ,ෝධ්ා ටරඩිා ව ශය සා්  ම පශමා්ා 
කුමාන් 

071-8119500  

49.  ගු.ා දනි, 
නැා ගනිර  

ා හ ඒා ව ඉනි්රානි ස්ා ේා්ා 077-3760057  

50.  
කැ ඒා  

බුශධික මාලි් ද උක් ගඒත්් 
ලි,නා ව 

081-2236205  

51.  
ා බෝඒාඒත්් 

ස්රසිාංහා ව මස්ාංක දිා ් ෂථ 
ස්රසිාංහ 

071-2518006  

52.  
ර්්යණඒත්් බ ිර  

ිටිහාමු මුදි,් ා ස් ාාා ව ාානක 
බණ්ඩාර ම,ා 

077-1748408  

53.  
කටුකැා ක  

ස්රසිාංහ ා ශඒා ව චිත්රා කුමාන් 
ේරසිාංහ 

072-4392096  

54.  
ා ස්ාංකඩගා 

දළුගම ා හමේටිආරච්චිා ව 
ඉා රෝෂිනි උදා්  ම රණසිාංහ 

077-6573024  

55.  
උකප්කුඹුර  

මැදඇා ක පහළ ා ගදර ා ස්්මයා 
ප්රෂාදිනි මැදඇා 

077-4561717  

56.  
මම්ළිටි, උුර  

ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව දිමුු 
ා ක්ශය සායා ා හ රත් 

077-2606944  

57.  
මම්ළිටි, දකුණ 

ස්ා ේුාංග මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඉ් ්රා ා පුඩිමැණිා ක් ග 

071-2832535  

58.  
මාපනාඒුර  

ඒැලිගම ස්දානආරච්චිා ව 
රස්ාංගිකා ාක් ගමිනි ස්මරරත්න 

081-4912412  

59.  මහඒැලිඋ,න  නදිශය සා ප්රි,ද්යශය සනි මඩුගකා 071-6779642  

60.  
ා බෝගම්බර  

දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ග,ානි ප්රි,් කා දිස්ානා,ක 

071-5780555  

61.  
නාගස්ථ්ැ් න  

ා හ් න් පී රා ව ා දු්  දීළිකා  
ර්ෂථප කුමාන් ද සිකඒා මි, 

071-8075729  
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62.  
ා ගුඩග් ා දනි 

මකුර් ා දණිා ේ ා ගදර ාමිාා 
දික.ක් ගෂි ස්ා ේඒ්යධ්න මි, 

071-1316730  

63.  
මස්ථගින්, 

්ාගහ මුදි,් ා ස් ාාා ව මමරා 
කුමාන් ස්ා ේා කෝ්  

081-3811762  

64.  
ඉහළ කටුකැා ක  

ා දු්  නිා රෝෂි ්රාංගා 
ි,මා් න 

071-7399034  

කුණ්ඩස්ාදේම ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 
1.  හුන්කඩුඒ උුර  ්  ා ක් ග ටි  ්  ස්මරසිාංහ 071-6746222  

2.  
653 සින්මකඒත්් 
පකා කගම 

fykakdhl uqoshkafia,df.a 

fnda.yuq, f.or jsfca;=x. 

nKavdr 

077-6198584  

3.  
709 

,qKqlegshduvs;a; 

wxfl,smgzgsfha f.or 

iuka;s wkqreoaOsld 

fm%aur;ak 

075-8173381  

4.  673 උඩගම දකුණ 
පාාා ත් ා ගදර බුශධිකා 
චිත්රකමක 

075-5369414  

5.  687 මහඒත්් දකුණ 
Wla.yl=Uqrf.a bkaosld 

kfhdaus 
071-9138521  

6.  
688 uyj;a; 

ngysr 
ම්යජුන්  න් දිනීා ශීම මි, 077-3208421  

7.  
690 මහඒත්් 
නැා ගනිර 

fyar;a uqoshkafia,df.a 

fk;aus ks,qmq,s nKavdr 

talkdhl 

071-6573327  

8.  724 lkafoqlqUqr 
මා බ්සිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ස්ම්  ම දිනූකා මා බ්සිාංහ 

077-7913727  

9.  712 u,amdk 
rkafydgs f.or p;=rsld 

m%shorAYKS 
077-6198742  

10.  

664 

පකා කගු් නෑපාන 
උුර 

 හ්යෂණී නදීකා බණ්ඩාර  072-7069049  

11.  710 දැලිඒා්ැ් න   ජි සුා ් ත්රා රාංිනි ස්මරනා,ක 072-6648308  

12.  
698 බාා ගුකා 
නැා ගනිර 

wnisx uqoshkafia,df.a 

m%shorAYKS wfnzzisxy 
071-0853020  

13.  
714 මහස්ථා පුකුණ 
උුර 

 ස්ථ  ච් ා හ ම්  ම 075-2908172  

14.  
699 බාා ගුකා 
බ ිර 

 ස්ථ  ටී  ෂමිාා මිිරානි මි, -   

15.  662 ළිාඒා දකුණ -  -  

16.  
680 හුරීකඩුඒ 
නැා ගනිර 

 ා  ම්   ස්ාංජිඒනි කුමාන් 
කහඒත්් 

071-3447588  

17.  
666 උඩගු් නෑපාන 
උුර 

je,smsgsfha f.or wfYdald 

ksYdka;s wurjSr 
071-5587770  

18.  
719 ා ගෝනඒා 
දකුණ 

 ා  ම් සි ස්ාලිකා මා බ්ා කෝ්  071-9303997  
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19.  701 - by<fj,  
rxfydgs f.or ouhka;s l=iquz 

wurisxy 
077-3855485  

20.  
696 rcje,a, 

W;qr 

ySkaflkao uqoshkafia,df.a 

wfnzr;ak 
071-8667891  

21.  682 ා දුඩාංා ගුකා 
fyajf.a ouhka;s l=udrs 

fyajf.a 
071-0965568  

22.  713 .,awuqK 
oS., uqoshkafia,df.a ks,xld 

l=udrs oS., 
077-1320206  

23.  
674 uyr;ekak 

kef.kysr 

jvqf.or ksrxc,d ioqka l=udrs 

ohdr;ak 
071-4672761  

24.  672 උඩගම උුර 
ර් ිටි ගමා ව මා ේෂා 
ස්ථඒ්යණමාසි කුාරත්න 

071-2876686  

25.  
725 නාරම්පනාඒ 
බ ිර 

ා ේ ළි  ා ස් නානා,ක 077-1940422  

26.  721 jEm;k  ච්  ම්   ප්රි,ාංගනි ස්ා ේසිාංහ 071-9303997  
27.  679 හුරීකඩුඒ දකුණ  ච්  ම් මයි  ස්ථ  ්  ා හ රත් -   
28.  649 මාඒුගින්ගම නිමාලි ධ්්යමා ස් න  -  

29.  695 මහා කුා මේ  
කඩුග් නාා ේ ා හනරත් 
මුදි,් ා ස් ාදගරථ  මකලිකා 
කුමාන් 

 -  

30.  

665 

පකා කගු් නෑපාන 
දකුණ 

Wv;ekafka f.or trkaos 

wkqrlaIsld l=uqoqks Wv;ekak 
077-2832863  

31.  
715 wyiafmdlqK 

olqK 

yrs., f.or pdkaokS mqIam 

l=udrs 
071-7205004  

32.  
718- f.daKj, 

උුර 
flduzm[a[f.a ksfrdaId 

ixcSjkS  
071-2836749  

33.  705 ueKslayskak 
uqismam;a;= f.or jsoHdud,s 

iquqoq l=udrs 
072-1435748  

34.  683 ගකමඩුඒ  ච්  ා ක් ග   ම්  දුාානි මි, 071-6544939  

35.  722 කු.මා ේමුදුන 
isxy, fma,sf.a m%Shx.sld 

rK;=x. 
075-7582566  

36.  659 oSlsrs uvj, 
r;akdhl uqoshkafia,df.a 

fi;aisrs l=udr fifkjsr;ak 
071-6544461  

37.  656 මමුණුගම උුර ස්දුාා මමිාාාෂිණී ගකා කුටුඒ 071-2719949  

38.  
667 - 
උඩගු් නෑපාන 
දකුණ 

කුාා ස් කර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
සුාාෂිණී ඉ් දිකා කුමාන් 
කුාා ස් කර 

077-2673332  

39.  720 මළුා ේගම ඩබ්  ම් ඩි ා ක් ග ස්රපාන 077-5440339  

40.  711 ිපීටි, 
ueof.or pkaosud osuq;= 

wkqrdOd ueof.or 
071-3383552  

41.  686 මරාංගා දකුණ 
f.dvl=UqfrA oqks,dYkS risld 

,laud,s f.dvl=Uqr 
071-3152437  

42.  
668 ගබඩාගම 
දකුණ 

 ම් ටි ජි ා ්  ආ්ය කමාඒාංශය ස -   

43.  648 මක් ගකානිගම 
ීමරා කෝ්  ඒාේා ේ ප්රි,ාංකා 
ාා් දනී කුමාන්  ීමරා කු්  ා ම,            

072-5716819  
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44.  707 හ්මුණ 
kele;a f.or ksudks 

chisxy 
071-3396074  

45.  
677 හුරීකඩුඒ 
බ ිර 

 ච්  ම් ඩි ා හ රත් 072-7776980  

46.  
723 නාරම්පනාඒ 
නැා ගනිර  

 ම් ජි සි ආ්ය ි,සිාංහ -   

47.  
676 

ඉහළා ගෝනාගම 
ඒයි ජි සි ස්ම් ා්ා 072-9659016  

48.  
651 සින්මකඒත්් 
බ ිර 

jSisxf.or r;akd l=udrs 

wfnzfialr 
071-4136215  

49.  663 ගාළි මා ේ jkao%dks ueKsfla ljsfialr 077-8699102  

50.  652 ා දගකා දුරැඒ 
 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
බණ්ඩාරනා,කා ව දීළිකා 
ා් ්රමාලි  කන,ාක මි, 

071-3366456  

51.  706 දම්බරාඒ 
r;akdhl uqoshkafia,df.a 

ldka;s mqIam l=udrs 

r;akdhl 

071-2265513  

52.  660 ළිළඒා උුර 
uq;af;gzgqj;a; 

lxldkuz,df.a 'oq,xc,S 

ufyakao%sld 

077-9169604  

53.  685 මරාංගා උුර සි  ස්ථ මා හ ් ්රනාම 077-0879918  
54.  689 මහඒත්් උුර  ච්  ම් ආ්ය දම,්  ම -   

55.  697 රිඒැකා දකුණ 
Y%skdhl uqoshkafia,df.a 

;urd Y%sud l=udrs wfnzr;ak 
071-3891490  

56.  
694 මළුත් 
පකා කකැා ක 

udhsmam, Wvf.a c.;a 

osidkdhl 
077-5534181  

57.  
675 මහර්ැ් න 
බ ිර 

.uf.a fodak ks,ka;s l=udrs 

kshxf.dv 
071-9311780  

58.  661 ා බෝගස්ථකුඹුර 
jsiska wdrpzps,df.a m%oSma 

cdkl mqIam l=udr jSrisxy 
071-2354200  

59.  681 නිුා ක්ැ් න 

l=,fialr uqoshkafia,df.a 

r;akdhl msgsfha f.or 

l=udrs l=,fialr 

072-9354648  

60.  
650 isrsu,aj;a; 

kef.kysr 

jsl%uisxy wdrpzpsf.a .hdka 

pus,a cdkl 
077-3637178  

61.  
691 කුණ්ඩස්ාා 
උුර 

ා ේ  ්   ම් ළි ඩබ්  රාංග 
නිසිඒාස්ා 

077-7126298  

62.  
704 හුරීකඩුඒ 
මඩිා ව 

ylauk j,jzfjz iqukdj;S 071-6521890  

63.  671 ඒාස්් න 

ysgsydus uqoshkafia,df.a 

puzmsld mqIam l=udrs 

lreKdr;ak 

071-9759820  

64.  703 oshUqnq,  ස්ථ  ම්  ්  ා ස් නානා,ක -   

65.  654 lr;auv 
නඒරත්න ආාරණ පහා ා ගදර 
කමක ජීඒ් ් රණීමර 

077-4291232  

66.  669 ගබඩාගම උුර 
rdcmlaI rKjSr wfnzfldaka 

jdi, uqoshkafia 
077-1193355  
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rd,ydus,df.a bfkdald 

ouhka;s msgj, 

67.  708 ා දකගස්ථා් ද 
talkdhl uqoshkafia,df.a 

f.or khks koSld 

chjrAOk 

071-1042512  

68.  693 ස්ි,ශ්රීගම 
Wv;ekafka fma,sf.or 

m%ika;s bud,s chr;ak 
072-9673303  

69.  
692 කුණ්ඩස්ාා 
දකුණ 

ඩි  ම් ළි  ස්ථ දිස්ානා,ක 077-5440339  

70.  670 m,af,a.u 
talkdhl uqoshkafia,df.a 

nqoaOsld fiamd,s talkdhl 
076-5343147  

71.  
657 මමුණුගම 
දකුණ 

 ම් ජි  ස්ථ සි ා ක් ග ා හ රත් 071-9692434  

72.  
717 කුඹුක් ගකදුර 
දකුණ 

 ච්  ම් සි ස්ාලිකා මා බ්ා කෝ්  071-9549316  

73.  658 හර්ඒා 
jSrisxy uqoshkafia,df.a 

ks,QIs iqrx.sld jSrisxy 
071-4593323  

74.  647 oqkqymamdj මුුපටි්  ා ගදර ඉ් ්රා කුමාන් 072-1045592  

75.  646 ගකළිිකා 
රාිපක් ගෂ ගකපෑා ක ා ගදර 
ස්් ධ්යා කුමුදුමාාා රාිපක් ගෂ 
මි, 

077-5584855  

76.  684 නත්්රම්ා පු් 
wkQId ldxpkud,d 

jsl%ukdhl fiakdkdhl 
077-3050766  

77.  678 හුරීකඩුඒ උුර  ්  ා ක් ග ටි  ්  ස්මරසිාංහ 071-9692434  

78.  700 ා ක් ගකා 
කහතඒ රාාාාා ව සිසිරානි 
ාුන්කා ජීඒ්  ම මි, 

078-3422076  

79.  655 ා කඒැකා කගම  - -   

80.  
716 කුඹුක් ගකඳ්රර 
උුර 

ා හ ඒාා ව ස්ජීඒනී ා හ ම්  ම මි, 072-5643998  

81.  702 මස්ථඒාළිටි, 
ා හ ඒාග.සිාංා ව නිලූකා පශමිණි 
ගුණසිාංහ මි, 

077-5503372  

පා දුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 
1.  ඒත්ා ත්ගම ඩබ්  ම් මයි ඒ්යණසූන්, 071-2704987  
2.  ඒත්ා ත්ගම උුර බී  ම්  ්    කුා මාක 077-1011333  
3.  ගුනැම්හිකා ටී ජී  ්  ීම කුමාන් 078-3642663  
4.  ඊන්,ගස්ථ්ැ් න ජී ජී   ගකාාංා ගුඩ 071-6390608  

5.  උඩුරාඒණ ජී  ම් ආ්ය ආ්ය කුමාන් ගිසිාංහ 077-3542004  

6.  ර්ඒක් ගගහා දණි, 
 ච්  ම් මා නෝමා කුමාන් 
රඹුක් ගඒැකා 

071-5728544  

7.  ා දුරගමුඒ ආ්ය  ම් ටී රණසිාංහ 071-7138931  
8.  මීය ගම්මන ඉ් දිකා ාක් ගමාසි ළිකාඒත්් 077-2973437  
9.  ඒකපාා දණි, ආ්ය  ම් සී නිාාංගනී රණුාංග 075-7071074  
10.  මීය ගම්මන බ ිර    ස්ථ ප්රනා් දු 076-8242616  
11.  මීය ගමඒත්්  ම්    ස්ථ ස්තමාසි 075-8984470  
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12.  කහකා පී ජී දුලිකා ප්රි,ාාක ාා්යලිස්ථ 077-1614836  
13.  කළුගාඒත්් ආ්ය  ම්  ස්ථ  ක රණසිාංහ 077-0483486  
14.  ගාා ාඒත්් පී ජී ා ක් ග රූපසිාංහ 077-6345882  
15.  නඒ,ාා්ැ් න ටී ා ක් ග ා ස්නස්රත්න 071-4070731  
16.  ා පුකා ගුකා ඒයි   ම්  ා ේ  ා ක් ග  ,ාපා මි, 077-9663423  
17.  බානගා ජී ජී මි් ් ධ්්යමීම්ය ම 071-2594228  

18.  
උඩ්ාස්් න 
මඩිා ව 

 ම් මයි  ෆථ ා රුෂානා 077-6778503  

19.  ගාා දණි,  ච් රම්සි,ා ා බ්ගම් 077-5244141  
20.  පකා ා්ාස්් න  ම්  ම්   ා ක් ග  ා මුා ්යමඩ 077-2412707  

21.  
පකා ා්ාස්් න 
ඉහළ 

ආ්ය  ස්ථ රාිපක් ගෂ 071-2066938  

22.  උඩ්ාස්් න බී  ෆථ .මයිස්ා 077-9214738  

23.   ා ගුඩගම  ස්ථ  ආ්ය  ා බගම් මි,   
24.  මිකාාංග ආ්ය  ම් ආ්ය ටී  රණුාංග 071-0444159  
25.  ා මා ගුඩගම ා ක් ග ඩි ජි සි ගුණ මාක 077-9495753  
26.  ා මුළා ගුඩ,ාඒත්් ජි ජි සි නිා් ් ාක් ගසින්  071-7686769  
27.  , ඒර    ම් ආ්ය  ආ්ය ා ක් ග උඩුරාඒන 071-4894821  
28.  , ඒර ක් දගම ඩබ්  ම් ජී ස්ියකා රස්ාාංිනි  071-2265357  
29.  ඉහළ , ඒර  ්  ඊ ා ක් ග බැශා ශගම 076-6457716  
30.  දීගහඒුර ඩබ්  ම් ළි මනු.ශධ් බ් ඩාර 071-7405198  
31.  මහකුඹුර ඩී  ම් ා ස් නානි දිස්ානා,ක 071-4757243  
32.  මළුත්ගම ඩබ්  ම් ා් ්රාණි නඒරත්න 071-5967134  
33.  ා බෝගහකුඹුර  ්   ටී  දම,්  ම 071-6634870  
34.  පරණගම  ම් ා ක් ග ජී ුෂාර ස්ජීඒන 0712729380  
35.  මූණමා ක  ආ්ය ජී පී  ඒ්යණසූන්, 071-6261079  

36.  මඹ්ැ් න 
 ම්  ච්  ම් මනුෂා කුමාන් 
ා හ රත්  

077-0632680  

37.  කැ් දලි,ශද බී ආ්ය  ම් ඩී ටී  සින්ඒ්යධ්න 071-2594211  
38.  ගිරාකඩුඒ ආ්ය ජී ධ්ම්මිකා ඒ්යණසූන්, 071-1410304  
39.  මණ්ද් ඩාා ඒළ  ච්  ච්  ම් ටී මයි ා හ රත් 071-1523646  
40.  නාපාන ා ේ  ම් ඩී ටී ි,සු් දර 077-2144906  
41.  හාමි් දාා ගුඩ    ම් ඩී මා බ්සිාංහ මැණිා ක් ග  071-4983312  
42.  මබසිාංගම ඩබ්  ච් ජි මුහ් දිරම් සුාසිාංහ 071-0130183  
43.  සිමගහා දණී, ඩි  ම්   ා ක් ග දිස්ානා,ක 071-2190361  
44.  මඩඒාමඩිා ව  ම් ජී පී ා ක් ග  ඩ්ස්්   071-7280437  
45.  ගු් නෑපාන මඩි ා ව ජී  ා ක් ග  ජී     පී  ගුණරත්න  071-5642201  

46.  ළිිකාා දණි, ඩබ  ම්  ්   ම් පනම්ළිටි, 071-9191089  

47.  මඩඒා  ්  ඩී ඒාස්ා බණ්ඩාර 078-4711322  

48.  ,ටිරාඒණ  ස්ථ ඩි ා ්් නා කෝ්  075-9544531  

49.  ළිටිා ේා ගදර 
   ම් යූ ඩබ් ා ේ  ්   
ක.ණාරත්න 

078-6191009  

50.  ඒාා ඩී  ම්  ච් ා ක් ග  දිස්ානා,ක 071-3098219  
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51.  කැ කහා  ම් ඩබ්  ස්ථ සුන්,රත්න 077-5047262  

52.  ්කා කුටුඒ ආ්ය  ම් ඩී රණුාංග 071-6054361  

ප් ස්ා ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 
1.  උඩු ා ගුඩ   ස්ථ   ච්  ඩී  ආ්ය  මකකා්  ම 077-5911137  
2.  ළි ඒා  පී පී ග,ානි මා හ ෂිකා 071-3846816  
3.  මාංගම්මන   ඕ  ආ්ය  යූ  මිිරානි 071-2011234  

4.  ප් ස්ා  
ටී   ච්   ම්   ස්ථ   ම්  
්ැ් ා ් ගම 

071-4310535  

5.  මරත්්න  ඩබ්  ජී  ටී   ස්ථ  ා ප්ර මා් ්ර 076-6363604  
6.  මඩුකකැා ක  ා ක් ග පී  ග,ානි නිස්ාංස්ාා ප මරණ 071-3846997  

7.  හා්ා ක  ඩි ජී ඩි පී  සින්ඒ්යධ්න 071-3846026  
8.  මහප්න  ච්   ම්   ස්ථ  ා ක් ග  සූන්,ගම 071-9654410  
9.  ඒ කැා ක  ජී  ජී  ඩී  ජීඒනී රාිපක් ගෂ 071-3846043  
10.  කැාෑා බුක් ගක  - -   
11.  බැ ශා ශගම   ම්  ටී  මානඒඩු 071-8905781  
12.  ්ඒා් ්ැ් න     ම්   ෆථ  න්ස්ථනා 071-3846113  
13.  ා ගෝමර, පී   ම්  ්නූිා කුමාන් 071-2597833  
14.  ා කුස්ථගම  ා ක් ග  ජී  සී   ම්  ස්ා ේරත්න 071-8309126  

,ටිනුඒර ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  බුලුමුකා 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
කාාංානා දිස්ානා,ක මි, 

077-4656923  

2.  ළිාළිටි, 
ඉා නෝකා හ්යෂණී ස්ක්රමරත්න 
ා මනස්, 

077-9784663  

3.  සුන්,ා ගුඩ 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
කායාණි රත්නා,ක ා මනස්, 

0777-430551  

4.  ක.ඒාඒත්් 
රණසිාංහ ආරච්චිා ව ම්යජුන 
රණසිාංහ ම,ා 

077-4806754  

5.  
කින්බත්කුඹුර 
නැා ගනිර 

නාගහ ා කුටුා ේා ගදර න් දිකා 
ිමාලි ස්ා ේා ස් කර මි, 

774516270  

6.  කින්බත්කුඹර බ ිර 
නානා,ක් ගකාඒ ඒස්ම්  ා ගුඩා ව 
නිරාංඡි දිනුෂථකා නානා,ක් ගකාර 
මි, 

71109571  

7.   දඩුඒාඒ නැා ගනිර 
ළි හපනා ්  ා ගදර ා ගෝ්මීය  
ඒත්ස්ාා සින්මා් න මි, 

711620253  

8.   දඩුඒාඒ බ ිර 
කු.කුා ශ ා ගදර හස්්  ම 
නුඒ් ධ්ාරා ස්ා ේසුන්, මි, 

716536363  

9.  
ග් ා නෝ.ඒ 
නැා ගනිර 

දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා් දිමා ප්රාාසිනි ා ස්ා නස්රත්න 
මි, 

716420944  
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10.  කැ් දකඩුඒ 
කු.කුා ශ ා ගදර ඒස්් ්ා 
ාක් ගමාලි ධ්්යමඒ්යධ්න මි, 

776278175  

11.  ග් ා නෝ.ඒ බ ිර 
කම්මා ඒත්්ාාා ව මා ේෂා 
ා ප්රා බෝදනි මා හ ෂි මි, 

712069945  

12.  ග් ා නෝ.ඒ මධ්යම 
ස්ක්රමරත් ආරච්චිාාා ව ධ්ම්මිකා 
දික.ක් ගෂි ස්ක්රමරත්න මි, 

71126112  

13.  පෑාඒ පහාගම 
ගකපෑා ක ා ගදර ාක් ගමාලි 
නිලූකා කුමාන් ඡ,රත්න මි, 

773086663  

14.  පෑාඒ ඉහළගම 
උඩා ගදර නිා්  ම ර්ෂථප කුමාන් 
මි, 

774219006  

15.  පෑාඒ ඉහාමැද 
ා ප ම,ාා ගුඩ ා ව දිළිකා කුමාන් 
රූපසිාංහ මි, 

779395904  

16.  ,හා්ැ් න 
කඹුරාා පුා ගමරාාාාා ව 
ගිම්ෂා කුමුදුමලි මි, 

716713699  

17.  ා කුබ්බැකඩුඒ පහා 
ීමරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ධ්නුෂථක බණ්ඩාර මා බ්සිාංහ ම,ා 

717099578  

18.  ා කුබ්බැකඩුඒ ඉහා 
ගකා ාා ්  ා ගදර ා් ද්රිකා 
ප්රි,ද්යශය සනී මි, 

776334893  

19.  ා දිගම නැා ගනිර 
මමුා ණ් ා ගදරඋචිකා නිලූෂි 
නිකමිණි ස්ක්රමසිාංහ මි, 

777001560  

20.  ා දිගම උුර 
කු.කුා ශ ා ගදර දීළිකා 
ප්රි,ද්යශය සනි ඒැලිස්  මි, 

786310358  

21.  ා දිගම දකුණ 
ා හ ඒ ා ශඒා ව ෂාමා ාුරානි 
මමරුාංග මි, 

719886680  

22.  මාංගාගම 
කාාංගර මුදි,් ා ස් ාාා ව  
රස්ාංගිකා ප්රි,ද්යශය සනී කාාංගර මි, 

773241736  

23.  දි,පාාා ගුඩ 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ෂා මෝදනි ස්මරා කෝ්  මි, 

779719824  

24.  ා මුාදණ්ඩ 
ස්ක්රම ආරච්චිාාා ව චිත්රා 
ා රෝිණි කුමාන්  මි, 

754627336  

25.  මකගම්මන      
26.  රණඒන  ච්  ස්ථ ා හ ඒා ව ම,ා 772712116  

27.  
උඩඊන්,ගම 
නැා ගනිර 

ා ස්ේඒ් දි න,න කුමාන් 
උඩා හ ඒාහැ  මි, 

779948933  

28.  උඩඊන්,ගම බ ිර 
ඊන්,ගම පකා කඒාේා ේ ග,ානි 
කුමාන්  කනා,ක ා මනස්, 

719465790  

29.  
ා දිා දණි, 
නැා ගනිර 

ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මකලිකා ා හ රත් මි, 

778389426  

30.  ා දිා දණි, බ ිර ඒගා ව ප්රි,ාංග උද, කුමාර ම,ා 718201861  

31.  ා දුඩම්ඒා ඉහළ 

පකා ක ඒාේා ේ ා් ා ්රස්ථකර 
මුදි,් ා ස් ාාා ව ශ්රි,ානි 
ස්ා ේා කෝ්  ා් ා ්රස්ථකර 
ා මනස්, 

726309279  

32.  ා දුඩම්ඒා පහළ 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිා ඒෝාා ක්රිෂා්  ම ා හ රත් මි, 

713438167  
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33.  ඒුරකුඹර 
ිනටිපා ්  ා ගදර ා ්යණුකා 
මත්්නා,ක මි, 

711301143  

34.  ගු.ගම 
මමුා කුටුා ේ ා ගදර නිමාලිකා 
මකකා්  ම මා බ්රත්න මි, 

777871546  

35.  ා දිමාංග උුර 
පෑාඒ ගකමාංා ව ඒ ා ගුා ඩ් 
ා ගදර ප්රි,ාංගිකා ා බෝධිනා,ක 
මි, 

710919571  

36.  ා දිමාංග දකුණ 
ඉහාා ඒා ක ා ගදර මාංගලිකා 
මා බ්සිාංහ ා මනස්, 

726110459  

37.  ද් ුා ්ය 
දස්නා,ක මුදි,් ා ස් ාෑ 
්ැ් ා ් ා ගදර ගුණරත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

779403851  

38.  මු් ඒුා ගුඩ 
ා බෝධිපක් ගෂාාා ව ප්රි,ාංකා 
ගී්ානි ධ්නපාා මි, 

715386135  

39.  සි,ඹාාා ගුඩ 
මදුරාඒා ා දු්  ේ්ානා ව 
ා් ්රා්ා ඒස්් ්මාාා 
මකකා්  ම මි, 

723493979  

40.  
මරා ේගම 
නැා ගනිර 

බස්ථනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා කෝස්ා බණ්ඩාර බස්ථනා,ක 
ම,ා 

717876326  

41.  මරා ේගම බ ිර 
රණඒන ගාංගාදරා ව ශය සා්  මනී 
නදීශය සා ා ස් නානා,ක මි, 

778467898  

42.  ඇිමකමීය ගම උුර 
මගුණාඒා ා ගදර නිහාක 
මගුණාඒා ම,ා 

771068855  

43.  ඇිමකමීය ගම දකුණ 
ි,ා නත් ම ආරච්චිාාා ව 
ා හ ම්  ම ි,සිාංහ මි, 

773047280  

44.  ඌරාා පුා 
මහර මුදි,් ා ස් ාාා ව ඒගීෂා 
ස්ාංදිපනී බණ්ඩාර මැණිා ක් ග මි, 

775893580  

45.  කු.දුඒත්් 
රත්නා,ක ාාර්ාාා ව ස්සිකාා 
ාාර ම මි, 

770753525  

46.  කුඩාඹ, රාංජිත් රාිපක් ගෂ ම,ා 719313660  

47.  ා ගෝස්් දා 
මාදූඒක පූිමුකා ක  ා ගදර 
ාක් ගෂථමි ප්රි,ද්යශය සණී මි, 

779343518  

48.  ළිබඳම්ාාඒ 
මමරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ස්මු්රා කුමාන් මමරා කෝ්  මි, 

775592356  

49.  ඉලුක් ගඒත්් 
ගණි ා ත් ා ගදර ධ්නුෂථක දුෂථ,්  
ළි, ගගුකා දණි, ම,ා 

716691369  

50.  හලි,ශද 
ා ප.ම්බඩ ා ව න,නා ාක් ගෂථමි 
ධ්්යමා ස් න මි, 

771508210  

51.  ා කු ා බෝා ගුඩ 
උඩා ගදර ර්ෂථපා ප්රාාෂිනි 
උඩා ගදර මි, 

727314787  

52.  මඩරාංා ගුඩ 
රණසිාංහ ගාමාච්චිව ා දෝන 
රසිකා නිරාංිලි රණසිාංහ මි, 

777175030  

53.  උඩා ඒා නාඩි්ාාඒ 
පහා ඒත්ා ත් ා ගදර උා ශනි 
රමයා ර්ෂථප කුමාන් ා මනස්, 

777115142  
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54.  
උඩා ඒා 
පකා කමඩිත්් 

ඒලිමිනි ආරච්චිා ව  ග,ාෂිනි 
සුමුදු කුමාන් ා ස් නාධිර මි, 

712807760  

55.  උඩා ඒා පහාගම 
 ාගකා ක ා ගදර නදිරා 
ා ස්ේඒ් දි ගුණඒ්යධ්න මි, 

721058473  

56.  ගිරාගම 
 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
්ාංජුාා ර්ෂථප කුමාන්  කනා,ක 
ා මනස්, 

779339956  

57.  පරක ඒැකා 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ස්මිාක ස්ාංි, බණ්ඩාර 
රත්නා,ක ම,ා 

776360656  

58.  ඉඹුකමකගම 
බුාත්ඒත්ා ත් මුණසිාංහ ා ශඒා ව 
මලුත් ා ගදර ශය සෂිකාා ාක් ගමාලි 
මුණසිාංහ මි, 

729007992  

59.  ,ටිගම්මන 
ඒාස්ාමුණි ා ශඒ ා ව ෂාමසි 
.ක් ගෂානා ක.ණාරත්න මි, 

726985086  

60.  පහළ ,ටිගම්මන 
ි,සු් දර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
 මාානි ි,සු් දර මි, 

7775006314  

61.  ා පුත්්ළිටි, 
ස්ා ේසු් දර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දම,් ්ා කුමාන් මි, 

759800899  

62.  කින්මැටි, ඒත්් 
ා නකලිගහඒත්ා ත් ා ගදර 
ප්රි,ද්යශය සනි කුමාන් 
ා නකලිගහඒත්් මි, 

714106559  

63.  ා ගුඩිගමුඒ 
්නුිා නිශය සානි ා දුඩම්ා කුටුඒ 
මි, 

726647766  

64.  ා ගු් ා දනි, 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව හ්යශය සණි 
ප්රාා කුමාන් ා හ රත් මි, 

724301919  

65.  මාගකා ඉහළ 
නාරාංගස්ථ්ැ් ා ්  ා ගදර ාලිත් 
රාජි් ාක් ගෂථම්  කුමාර ම,ා 

715511473  

66.  මාගකා ඒත්් ්රාංගනි ස්ාගන්කා නිාා හ න මි, 770503350  

67.  මමුණුර්ර 
කු.දුි් ා ්  ා ගදර ඩිලිකා 
පත්මා කුමාන් ා ස්ා නස්රත්න මි, 

725298803  

68.  ා ඒරලුා ගුකා 
පකා ක ා ගදර ශ්රි,ානිරෑපා 
ා ස්ා නස්රත්න මි, 

776953912  

69.  මුදලිඒත්් ඉහළ 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ධ්ම්මිකා නිා්  ම කුමාන් මි, 

721455257  

70.  මුදලිඒත්් පහළ 
මාමුඩාා ඒා කැ කුඹුා ්ය 
මා නෝේ ාක් ගමාක බාංඩාර 
කැ කුඹුර ම,ා 

71 8835310  

71.  මාදිලිගම 
ා මරගකා ක ා රෝහීණී ස්ාගරීකා 
මඹගහඒත්් මි, 

77 4468652  

72.  උඩරත්මීය ඒා 
ි,ාත් ා ටරලිා ගදර නාාක 
ද්යශය සන කුමාර ම,ා 

7178533670  

73.  පහළ රත්මීය ඒා 
ස්ා ේසු් දර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඒස්් ් බණ්ඩාර ස්ා ේසු් ර ම,ා 

77 1990508  

74.  බාන 
මැණික් ග පූර,ාැ මා නෝමා කුමාරී 
මි, 

71 459843  
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75.  ා මු න ා දකිද 
ුම්පැා ක ඒත්ා ත් ා ගදර 
නිස්ාංස්ාා දික.ක්ෂි ා පා ්යරා මි, 

77 5833263  

76.  
ා මුරා ගුකා 
මහක් ද 

සිාංහාා ව ධ්ම්මික ණුඒ්  
රාිපක්ෂ ම,ා 

78 4717119  

77.  මාමුඩාා ඒා 
කු.දු ි් ා ්  ා ගදර රමණී 
ස්ාරාංගා කුමාරී ා ස්නස්රත්න මි, 

71 8580572  

78.  කැ කුඹුර 
රත්නා,ක මුදි,ා ස් ාාා ව ශ්රි,ානී 
රත්නා,ක මි, 

71 8495784  

79.  මාබඳගා්ැ් න 
පකකඒත්් ා ඒා කා ගදර සුගත් 
චි් ්ක ර්ෂථප කුමාර  ම,ා 

718985598  

80.  කඩඒත්ගම 
ආ්ය   ම්  මා නෝමා කායාණි 
මැණිා ක් ග මි, 

717257305  

81.  කඩුග් නාඒ නගර, 
ා හ රත් ඒත්ා ත් මාාගම්මන 
ා ගදර ඉ් ්රානි ා හ රත් මි, 

770677467  

82.  ඒකා ගුේඒාා ගුඩ 
ා ්ක හඒඩි ා ගදර නිලූකා 
දම,්  ම කුමරී ා මනස්, 

728200041  

83.  කේඩුපන 
ා හ ඒා ව ප්රි,ාංගනි නිමාලි 
ස්ක්රම මාක මි, 

717278029  

84.  කතාංගම උුර 
මලුත් ා ගදර සික ිාලි, 
න් දා ස්ෝම ම,ා 

718035250  

85.  කතාංගම දකුණ 
ඊන්,ගම රාිපක් ගෂාාා ව ප්රි,ාංකා 
ශය සයාමසි රාිපක්ෂ මි, 

717378818  

86.  පානා බුක් ගක 
 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ර් මිණි නදීකා කුමාරී 
ා ස්නස්රත්න මි, 

772992332  

87.  ඒකගම්පා, ඒැලිා හා ්  නිාාංකා  ිානීම මි, 712092762  

88.  බත්ා ගුඩ 
මත්්නා,ක මුදි,් ා ස් ාෑ 
මාලිකා නිෂාදි මත්්නා,ක මි, 

775137426  

89.  ා දුලුඒ නැා ගනිර 
සින්ඒ්යධ්නා ව ශය සයාමලි 
ස්ා ේනා,ක ා මනස්, 

 71 2059533  

90.  ා දුලුඒ බ ිර 
පාා කහා ා හ ඒා ා ටරඩී ා ගදර 
ශය සයාමසි ා හ ඒා ව මි, 

752389370  

91.  ා කු ලිා ගුඩ උුර 
නීාා හා ්  නිාාත් 
ආරච්චිාාා ව ප්රි,ද්යශය සනී කුමාරී 
සුමන මාක මි, 

775031432  

92.  ා කු ලිා ගුඩ දකුණ 
ා දඒමුකා ක නිස්ාංස්ාා ා පා ්යරා 
මි, 

729035538  

93.  මැණික් ගදිා ඒා 
 ා ගුඩා ගදර ීමර සුගත් ි,සිාංහ 
ම,ා 

712905648  

94.  ා දකා දනි, 
ඉළිාාදන  කනා,ක දුක් ගග් නා 
ඒාේා ේ ාක් ගමාලි රස්ාංගනී 
කුමාරී  කනා,ක මි, 

714924146  

95.   මස්ථමඩ 
නීාා හා ්  නිාාත් 
ආරච්චිාාා ව ාස්් ් බණ්ඩාර 
සුමන මාක ම,ා 

714297884  
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පඩුනුවර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  ගාංා ගුඩ 

ධ්්යමපාා ා ස්නරත් නිශය සථශය සාංක 
ආරච්චිාාා ව ාානක ප්රස්ාංග 
නිශය සථශය සාංක 

784907621  

2.  ගාංා ගුඩ දකුණ ඒුලි,ශා ශ දුර,ාා ගදර නිහාක 773852598  

3.  ගාංා ගුඩ උුර 
මයි පී ජී නිස්ස්ාංස්ාා ස්තමාසි 
ක.ණාදාස් 

775568251  

4.  ්ාඒත්් 
ා ස් පාා දිස්ානා,කාාා ව 
නිශය සා් ් ස්ම්  ගුණා ස් කර 

779810307  

5.  ඒැරැකාමාන 
ඇපාාා ේ  පකා කා ගදර කුසුම් 
ශය සයාමසි ා ශඒසිාංහ 

716775459  

6.  ා බෝ,ගම 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාා ා ව  න,නා 
ස්ම්  කුමාන් ා හ රත් 

777965844  

7.  මාම්ළිටි, 
ි,සු් දර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
කාාංානා ස්ම්  මකා මැණිා ක් ග 

812315799  

8.  රාිගින්, 

ස්ා ේා කෝ්  බණ්ඩාරාාා ව 
නිරාංිාා ස්ථඒ්යණමාලි 
ස්ා ේා කෝ්  මි, 

715610627  

9.  ා හ ් ා දණි, බ ිර 
දිස්ානා,කා ව ා මා නකා ජීඒනී 
සින්ඒ්යධ්න 

812389339  

10.  
ා හ ් ා දණි, 
නැා ගනිර 

නිකඒක් ගක කාංකානමාා ා ව 
නිලූකා ර්ෂථපමාලි 

812316526  

11.  
,ාා කා ගුඩ 
නා ගනිර  

රත්නා,ක පනික් ගකි 
මුදි,් ා ස් ාාා ව ගාංගාකුමාරී 
රත්නා,ක මි, 

718355198  

12.  ,ාා කා ගුඩ බ ිර 
කහ ා ගදර මාාා නිා රෝෂණි 
ළි,සිලි 

812316794  

13.  ස්ඝා බෝගම 
පකා කඒා මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දිලිනි සුජී රත්නා,ක 

812314057  

14.  හ් ා දස්ථස් ඩබ්  ම් ඩී පී කුමාන් 713909429  

15.  නාරාංඒා 
පමුණුා ේ නුඒරපක් ගෂ ා ගදර 
ියඒ්  ම නුඒරපක් ගෂ 

756693372  

16.  
මාපාාඒා 
නැා ගනිර 

ා හ ඒානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නදීපා කුමුදුනී ගුනසිාංහ 
ා හ ඒානා,ක 

812316934  

17.  මාපාාඒා බ ිර 
 a' ම් z' ස් a' ා ගෝ්මීය  ා ශස් 
රත්නා,ක 

815728370  

18.  මඟුනාඒා නැා ගනිර 

හු.සිාංහ ප මරාි 
මුදි,් ා ස් ාාා ව ්නුිා ආශය සා 
කුමාන් මාාා ස් කර 

714755653  

19.  මඟුනාඒා බ ිර 
දස්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ශය සයමා කුමාන් දස්නා,ක 

771343087  
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20.  මීය ඒුර 
ක් ා ශගම ා ඒකගම ආරච්චිා ව 
ා කුකිාා කුමාන් කුාරත්න 

71840449  

21.  පැණිා දණි, 

,ාපා මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඇකා කා පුා ා ගදර දුලිකා 
දුශය සා්  ම මා බ්රත්න 

713307009  

22.  ළිලිගකා නැා ගනිර  ් 'ඩී'බී මහඒත්් 776037326  

23.  ළිලිගකා බ ිර 
කුාුාංග මුදි,් ා ස් ාාා ව රාංගා 
කුෂානි කුාුාංග 

777541674  

24.  කරමඩ උුර 
.f.a f.or l%siaáhka Wfoaks 
È,arelaIsld chj¾Ok ñh 710785019  

25.  කරමඩ දකුණ 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
න,නා ා් ද්රිකා කුමාන් මි, 

770229113  

26.  නිේ ා ටරරාා දණි, 

දිස්ානා,න මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ියා රෝමි ස්ම්  මකා ා හ රත් 
මැණිා ක් ග 

725457321  

27.  ා ගුඩපා නැා ගනිර 
නඒරත්න මුදි,් ා ස් ාාා ව හසි් 
ාමි් ද නඒරත්න 

777175024  

28.  ා ගුඩපා බ ිර 
කුාුාංග මුදි,් ා ස් ාාා ව 
න්යමදා ාක් ගෂන් කුාුාංග 

729192127  

29.  කඹුරාා දණි, ඩබ් පී  ්  කුමාන් 717678885  
30.  පකා කමලුා දණි, ලි,නරාාාාා ව ධ්මිමිකා කුමාන් s 714134318  

31.  
ා ප ම,ාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

 ම්  ඩී  ා හ ඒාසිලි,්  776301001  

32.  ා ප ම,ාා ගුඩ බ ිර 
මඹකුඹුා ්ය ාක් ගමිණී නිා රෝෂා 
දුනිකි,ාංග 

713209109  

33.  මීය ඒාා දණි, 
ඉඩා ම්ා ගදර ඉා රෝෂා්  
බණ්ඩාර 

716279913  

34.  ඉහළ ා ප ම,ාා ගුඩ 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මාංගා ස්මරා කෝ්  

718191374  

35.  මු.්ගහමුා 
නඒරත්න මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මා ේෂා කුමාන් නඒරත්න 

813811720  

36.  ා දිපාා ගුඩ බ ිර සුා ම්දා ස්ි,ඒ්යධ්න 771070337  

37.  
ා දිපාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

පහා ගම්ාත් රාාාාා ව 
ා නරාංිාා ගම්ාත් මි, 

075-9699076  

38.  ා ගලිහ, 
ි,ාත් ා හ ඒාධිප ම මාරසිාංහ 
ා ගදර සින්මාඒ ම කුමාන්හාමි 

774951299  

39.  නිේඇකළිටි, උුර 

ඒඩිගා ස්මේටි ඒනා ස් කර 
මුදි,් ා ස් ාාා ව උද,ාංගනී 
ඒනිගා ස් කර 

768700433  

40.  නිේඇකළිටි, දකුණ 
සින්ඒ්යධ්න ා ගදර නිලූකා 
ස්ාංජීඒනි ස්මාා ස් න 

719186932  

41.  ඒැලිගකා ම.ණ ග,ා්  රාිපක් ගෂ 710640117  

42.  උඩමලුා දණි, 
දඒ ඒත්ා ත් ා ගදර ගී මකා 
ගුණා ස් කර මැණිා ක් ග 

719976349  

43.  ළි ඒාඒත්් 
මුසිටරපත්ුාාා ව 
ා කුටුා ේා ගදර මාංගාා ස්දමාලි 

710785462  
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44.  ා පුකගහමාංග 
ඒාේඒත්ා ත් ා ගදර උද,ාංගනී 
ා ෂක ්  

712304237  

45.  ා දකගහළිටි, 
 බඩක ා ගදර ඉ් දික ප්රාාත් 

ා ප්ර මරත්න 
716799831  

46.  පකකුඹුර මස්ාංක ාාංාා කුමාර ි,ඒ්යධ්න 774258581  

47.  ා ේගින්, බ ිර 
 ්ාප්ඒඩන මුදි,් ා ස් ාාා ව 

ශය සා් ් බණ්ඩාර 
778282711  

48.  ා ේගින්, නැා ගනිර ටී  ස්ථ ඩී සිකඒා 717852169  

49.  ්ාඒුර 
හැඩ,ාදුර ා ගදර ඉ් දිකා ග,ානි 
ස්මරා කෝ්  

775004079  

50.  ලූණුගම 

දිස්ානා,ක මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
මටරස්රා ්රාංගනී කුමාන් 
දිස්ානා,ක  

752227416  

51.  ා හුඩි,ාා දණි, 
මයි  ළි  ජී  මයි   ස්ථ  ක.ණාදාස් 
මි, 

776088859  

52.   ළදැත්් නැා ගනිර 
මයි  ා ක් ග  ජී  ආ්ය  පී  ා ප්ර මකුමාර 
මි, 

710459156  

53.   ළදැත්් බ ිර  ම්  ෆථ  ෆථ ෆරීහා 776789026  
54.  මරත්්න ර්රටරපාඩු    

55.  දවුාගා 
ා ප.මාදුර දික.ක් ගෂිණී කාාංානා 
ා ටරමා් ්ර 

771771586  

56.  කැ කුඹුර ා මුහමඩ් හාන්ස්ථ ෆා මමා න්ස්ාමා 776014824  

57.  බටුළිටි, 
ා මුහමඩ් හනීෆා ෆා මමා 
.ස්ථමිාා 

779786286  

58.  බූඒැලිකඩ 

 කනා,ක මහා කකම් 
මුදි,් ා ස් ාාා ව ර්ෂථපකුමාර 
 කනා,ක 

812316489  

59.  මම්බරා පුා 
රාිනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
රසිකා ප්රි,ද්යශය සනී ධ්්යමරත්න 

713454662  

60.  ා දුඩම්ා දණි, 
ඇකා කඒා ගමා ව කා්  ම 
ඇකා කඒා 

787034868  

61.  දස්ථකර 
ා ,ෝමුා ේ ා ගදර සුිා්ා 
ගුණා ස් න 

071-3400966  

62.  හත්නාා ගුඩ 
්ම්මැ් නාා ගුඩා ව සුජීඒා 
ාක් ගමාලි  

077-9007099  

63.  බඹරා දණි, 

රාිපක් ගෂ රත්නා,ක 
මුදි,් ා ස් ාාා ව ්ක් ගෂාා කුමාන් 
බහරා දණි, 

077-8657538  

64.  ළිාළිටි, 
ඒනිගා ස් කරාාා ව ා ම්නකා 
ඒනිගා ස් කර 

712475980  

65.  ළිාළිටි, 
දමුණුගහ කුඹුා ්ය ා ගදර ශය සාලිකා 
දික.ක් ගෂි ා මුනරස්ා මි, 

0756609416  

66.  ඒුා පුා 
කාාංගර මුදි,් ා ස් ාාා ව ගාංගා 
කුමාන් 

713228030  

67.  රාංා ගුඩ 
ගකා බුක් ගා ක් ග බාාප බැදිා ව 
නදීකා ද්යශය සනී 

714756884  
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68.  ා ේරඒා බ ිර 
ඊන්,ගහ ඇා ක ා ගදර සුජීඒා 
ර්ෂථපකුමාන් 

770632209  

69.  මඹගස්ථ්ැ් න පී  ච්  ම්  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් 782993117  

70.  ා ේරඒා නැා ගනිර 
උඩා ගදර ද්යශය සනී කුමාන් 
ි,ා ස් න 

815616425  

71.  ඇම්බැක් ගක 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාා් දනී කුමාන් 

777197152  

72.  මැශා දා ගුඩ 
කින්ා හුතා ා දඒාාා ව නිා රෝෂා 
ි,කා්  ම ගුණඒ්යධ්න 

772149156  

73.  සි,ඹාාා ගුඩ ාක් ගමිණි බමුණුා ව  812315839  
74.  රාංගම මමුා කුටුා ේ ා ගදර ස්ථඒ්යණමාලි 071-5807422  
75.  ි,ාරාළිටි, ාමිාා ප්රි,ාාංකා හර්ගස්ථකුඹුර 776171635  

76.  මරේඒාඒා 
කස්ථුන්ආරච්චිාාා ව නදීෂා 
සුරාංගනී ි,රත්න 

784530991  

77.  ඉඹුකා දණි, 
මහගමා ගදර මාලිකා දම්ස්රනි 
මහගමා ව 

716545994  

78.  හී,ඒා 
ා ඒා හරා ගුඩ කාංකානම්ාාා ව 
මිාානි ප්රා්යානා ා ස්ෝමරත්න 

718885762  

79.  ඒකගම 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිලූශය සා  ප්රි,ද්යශය සනි දිස්ානා,ක 

071-0639312  

80.  රබ්ා බ්ගමුඒ උුර 
ා කෝදාා ගුඩ ස්්ානා ව 
ඉා නෝකා නිකමිණී ා කෝදාා ගුඩ 

786209778  

81.  රබ්ා බ්ගමුඒ දකුණ 
සිාංහා ා ටරඩිා ව නාලිකා 
දම,්  ම කුමාන් මාලි,ශද 

718041059  

82.  ගඩාාා දණි, උුර 
බ් නක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ප්රස්් න සුමුදු රත්නා,ක 

779190848  

83.  ගඩාාා දණි, දකුණ 
ළි් නඒා ා හ රත්ාාා ව නිමාංකා 
උද,කා්  ම  

713919329  

84.  පමුණුඒ නැා ගනිර 
මනු.ශධිකා ස්දමාලි ඒශය සථඒනාත් 
සින්ඒ්යධ්න 

812316476  

85.  පමුණුඒ බ ිර 
පමුණුා ේ පරාා ේ ා ගදර රමණි 
රම්  කුමාන් 

7201248330  

86.  දැලිඒා 
මහර ා ගදර ්ා නෝිා කුමාන් 
ගුණ මාක 

072-4514107  

87.  ඒරකාා ගුඩ ා හ මාලි දිස්ානා,ක 071-0639914  

88.  හෑපාන 
ස්ු.සිාංහ ා ගදර මයිරාාංගනී 
ස්ු.සිාංහ 

071-5853682  

89.  ගඟුකා දණි, 
කහ ගහාංා ව ,මාා ්  ා ගදර 
නිලුකා ුෂාන් ා හ ම් ් 

771715016  

90.  කින්ඒේා නැා ගනිර 
ඒඩුා ගදර  ා් දන ා රුෂා්  
ි, මස්ථස් 

774012437  

91.  කින්ඒේා බ ිර කද් ගම ා ගදර ා ් රාංිා කුමාන් 813825473  

92.  ිශදවුා නැා ගනිර 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාා ා ව 
මා ,ෝධ්යා මධුර් ගනි කුමාන් 

758678331  

93.  ිශදවුා බ ිර ප්රමුදි් බ් ඩාන්ා ගුඩා ව 716096172  
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94.  ගාංහ් 
ා ගෝස්් ද ා කුටුා ේා ගදර 
මනුාාඒ ම 

713881192  

95.  දිිටිා දණි, 

ඇකඒාා දණිා ේ රත්නා,ක 
මුදි,් ා ස් ාා ව නිා්  මකා 
නිකමිණි කුමාන් රත්නා,ක 

712473523  

96.  
මටරපකාාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

මාහා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා් දිමා කුමාන් මාහා කෝ්  

812573063  

97.  මටරපකාාා ගුඩ බ ිර පී පී ජී ශ්රි,ානි මි, 729990486  
98.  ා කු ගකහලුඒ ගැටිකාර ා ගදර රාංගිකා ස්ජිඒනි 783984012  

99.  දැකා දණි, 
කුාුාංග මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාමි් ද බණ්ඩාර 

752364105  

100.  ස්හාරගම ා ක් ග ඩබ්  ච්  ම්  ස්ථ  කනා,ක 715452208  

101.  ා ඒළම්ා බුඩ 
මැදා ගදර ාම්මිකා ප්රි,ාංගනි 
ා ම, 

075-5111514  

102.  ලි,් ගහඒත්් 
රාිපක් ගෂ ා ගදර සුිානි ා ශස්කා 
රාිපක් ගෂ 

078-3855857  

103.  ඒ ා දණි, 
මම්බා ක් දාාා ව සුජීඒා මාමේ 
කුමාන් 

776327396  

104.  මාස්කඹුර උුර ා ඒේඒ් දා ා ගදර සින්ක 717450232  

105.  මාස්කුඹුර දකුණ 
ා ස් නාරත්න මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිරාංිාා ප්රි,ද්යශය සනි මැණිා ක් ග 

071-0640101  

106.  මඹ් ඒා 
කාාංගර මුදි,් ා ස්ාාා ව ආශය සා 
දිාානි කාාංගර 

812573019  

107.  කූරා දණි, 
කාාංගර මුදි,් ා ස් ාාා ව ්රාංගා 
කමාන් ා ප්ර මා් ්ර 

071-2729144  

108.  ඇකළිටික් ද 
ි,ා නත් ම ආරච්චිාාා ව 
ප්රි,් ් ි,සිාංහ 

724266526  

109.  මානික් ගකාඒ 
රාිපක් ගෂා ව ස්ම්  ම උද, 
කුමාන් රාිපක් ගෂ 

775377497  

110.  නිකහැටි, 
කළුඒැාා රාාාා ා ව බුශධිනි 
ාමන්කා කුමාන් කළුඒැකා 

710785585  

111.  ඒාා ගදර උුර 
ා දණීා ේ ා ගදර නිාානි මාංජුශය සා  
මැණිා ක් ග 

072-6388315  

112.  ඒාා ගදර දකුණ 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව  
ඒස්් ් ි,ාත් දිස්ානා,ක 

077-6171635  

113.  ස්ාදික් ගකාඒත්් 
ඉහාා ේා ක ා ගදර ස්ම් මලි 
නිා රෝෂා දිස්ානා,ක 

077-8665619  

114.  ා කෝස්ාක් ද 

හරාංකහා දනි, ා ගදර ඒලිසිාංහ 
ආරච්චිාාා ව ා කෝස්ා බණ්ඩාර 
ඒලිසිාංහ 

071-5802227  

115.  ාගමුඒ 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
රීම් ්ර මමිා ස්මරා කෝ්  

077-6262667  

116.  බැලුාංගා 
මැදඒත්ා ත් ා ගදර ා ස්ෝම හිහාර 
ආන්,ඒාංශය ස 

071-4488991  
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117.  මලුත්ක් ද 

ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිකා් ා ශ ා ගදර ිා රෝෂිමාාා 
පශමිණි කුමාන් ා හ රත් 

077-2617466  

118.  කු.කුත්්ා ඉහා 
මගාා කුටුා ේ නිා් ් 
ලි,නා ව 

071-8471291  

119.  කු.කුත්්ා පහළ 
ි,ඒ්යධ්න මුදලිා ව ා හ ම් ් 
ුෂාර ි,ඒ්යධ්න 

081-2387828  

120.  මාත්ගමුඒ 
 ස්ථ   ච්  ආ්ය   ම්  ස්මරා ස් න 
මි, 

   

121.  උඩගම 
මිගහඒත්ා ත් ා ගදර ශය සයාමා 
ස්ම්  මකා මිගහඒත්් 

077-8816025  

122.  උ.ාෑඒත්් 

ඒරකාා ගුඩ ා ගදර 
ිටිබණ්ඩාරාාා ව මස්ාංගිකා 
ශය සයාමලි ිටිබණ්ඩාර 

0779051436  

123.  මාදූඒක 
මාරසිාංහ ා ටරඩි ා ගදර ාමිාා 
ස්රසිාංහ 

778980346  

124.  ඒමේ ටරා පුා 
මත්්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නුඒ්  ධ්නුෂථක මත්්නා,ක 

773814134  

125.  පානා බුක් ගක 

ා හාළි ා ගදර ා හ රත් 
මුදි,් ා ස් ාාා ව මස්්  ම 
නිස්ාංස්ාා කුමාන් ා හ රත්  

710785049  

පඩපළා  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  
ගම්ා පුා 
නැා ගනිර  

කටුගස්ථා ්ු  මරා ේ ා ගදර 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
රමයා ප්රි,ද්යශය සනි දිස්ානා,ක 

772255514  

2.  ා බෝ්ාාළිටි,  
මා,ාදු් නා ව ආසින් දිා ක් ත්ර 
ස්ා ේරත්න 

783978790  

3.  ඉකාඒුර  
මුඒ් කින්ඇකා ා ගදර සුර් ජිත් 
ස්ාංි, ස්ා ේරත්න 

773645839  

4.  ගම්ා පුා බ ිර  
රාමනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මා නෝිා කුමාන් රාමනා,ක මි, 

779713004  

5.  ා පුකකුඹුර  
ලි,් ා දණි, ආරච්චිාාා ව 
ස්ම්  මකා උද, කුමාන් 
ලි,් ා දණි, මි, 

771905605  

6.  මරෑා ගුඩ   ස්ථ   ම්   ්   රස්ාදරී මි, 770263686  

7.  කු.කුා ශ  
මගාඒත්් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මා හ ෂිකා ස්ාංජීඒනී මගාඒත්් 

773695473  

8.  කුඩමාා ක් ග  
පරණස්්ානා ව ා දු්  ස්,් ගා 
ඒාසුීම මි, 

712904749  

9.  ි ,මාාර්ර  
උඩුඒරා ව මාාතී ස්ථඒ්යණමාසි 
ා පා ්යරා මි, 

773890743  

10.  ා ගුඩගම  
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ස්මාධි 
ාුන්කා බණ්ඩාර මි, 

771051099  
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11.  සිාංහළිටි, දකුණ  
ස්ා ේසිාංහ ආරච්චිාාා ව පාලිකා 
ඉෂානි ස්ා ේසිාංහ මි, 

772646392  

12.  කහ ළිටි,  
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
,මුනා ශ්රීමතී දිස්ානා,ක මි, 

776418472  

13.  ඉාාංගඒත්්  
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ග,ානි 
ප්රි,ද්යශය සනී නඒරත්න 

813829218  

14.  උනම්බුඒ  
දුනුකාර මුදි,් ා ස් ාාා වඋා ශනි 
කුමාන් දුනුකාර මි, 

713959256  

15.  මවු් ා  ම්පක  
 ි,සු් දර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඉා නෝකා ද්යශය සනී ි,සු් දර මි, 

712078855  

16.  කින්් ද  
ා ,ුමුා ඒ ා ගදර නිලුකා 
ප්රි,ද්යශය සනි ා ම, 

778752605  

17.  ගකා ගඩි,ාඒ  
හප් ා ටරඩි ා ගදර ශය සා් ් කුමාර 
සුගත් ම,ා 

716423329  

18.  උා ඩෝස්   
රණසිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාක් ගමිණි රණසිාංහ ා ම, 

776575232  

19.  රත්මකකඩුඒ  
ආ්ය  ම්  ස්ථ  ්  ා ස්නස්රත්න 
මැණිා ක් ග මි, 

778981969  

20.  සිාංහළිටි, උුර  
ා ්බුඒත්ා ත් ගමරාළාාා ව 
දීළිකා චූාාාංගනී මැණිා ක් ග මි, 

774047005  

21.  හර්ගස්ථළිටි,  
මා ේා ගුඩ ලි,නා ව ලිත්මිණි 
ි,්  ම ලි,නා ව මි, 

759679401  

22.  ීමරපා ්   
මහරගමා ව ා ස් නානා,ක 
හස්්  ම දිකහාරා 

715469852  

23.  රණඒා  
ඩබ්  ම්  ්   ්  ා ක් ග ස්රා කෝ්  
මි, 

722226083  

24.  ා බෝඒා  ඩි  ම් ජී ඒයි ා ක් ග දිස්ානා,ක මි, 777615699  

25.   ා ගුඩ ක ළුගමුඒ   
රාිපක් ගෂ ා ටරඩිා ව මනුපමා 
ස්තමාලි මි, 

077-9354673  

26.  
මාංගමිමන 
නැා ගනිර  

 මබඳණි ා ත්ිා ාාංකා රණීමර මි, 77681634  

27.  මාංගම්මන බ ිර  
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාක් ගමිණි ප්රි,ද්යශය සනී 

776275726  

28.  මමුණුර්ර  
ඒමේ ාර් ්ැ් ා ්  ා ගදර නිලූකා 
නිා රෝෂනී ස්මාා ස් න 

754320657  

29.  දැකළිටි,   
ර්හුකා හ ා ්  ා ගදර සුා ් ත්රා 
කුමාන් මි, 

777484662  

30.  නඒා ශස්    
කින්් ා ශ ා ගදර ප්රි,ාංගිකා 
දිකහානි රාිපක් ගෂ මි, 

774545046  

31.  පකා කගම  
ඒ් නිආරච්චිා ව ,ස්්  මකා 
කුමාන් ඒ් නිආරච්චි මි, 

756441367  

32.  මමුා හ න   
ස්ා ේසිාංහ ආරච්චිාාා ව ාලිත් 
රණසිාංහ බාංඩාර ම,ා 

718189077  

33.  ඒත්ා ්ා හ න 
ඩබ්  ම් පී ඩබ් ා ක් ග ස්ා ේා කෝ්  
මි, 

770540039  
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34.  උඩගම  
ම් කිාක ආරච්චිාාා ව 
සුහාෂිනී මධුිය ම්  මාක මි, 

772427936  

35.  මිකාගස්ථළිටි,  
කින්් ා ගුඩ ගමා ව න,නා 
ප්රි,ාංගිකා මි, 

775188894  

36.  ඉහාගම   
,ාපා මුදි,් ා ස් ාාා වශය සානිකා 
මධුමාලි ස්මරීමර 

715451668  

37.  හුණුා කුටුගම -  
ක.ණාසිාංහ ා ගදර ඒස්් ්ා 
නීාකා්  ම ක.ණාසිාංහ ා ම, 

779461803  

38.  ර්ස්ථස්ැකාාඒ 
පකා ක ුම්පා ක ා ගදර මාා නක 
ස්් ධ්යා කුමාන් ි,සූන්, මි, 

077-9807797  

39.  ඒහුගළිටි,   ආ්ය ජී ඩී  ම්  ගුණරත්න මි, 779128833  

40.  පාරා දක  
කලුකුමාර ලි,නා ව සුනික  
බණ්ඩාර ම,ා 

775885401  

41.  ර්ස්ථස්ැකාාඒගම  බාාසුභ්රමනි,ම් සුාාෂිණි මි, 075-4423313  

42.  ගා්  
ා බනරගම ස්දාා ් ාාා ව 
ා ස් නානි ක.ණාජීඒ මි, 

714650433  

43.  දුනුා ක් ගඋකා  
ික් ගකඩුඒ ලි,නා ව ශය සයාමා 
නදීෂානි සිකඒා 

755943010  

44.  ඒනහර්ඒ   -    
45.  ා දුරගා රූබසිාංහ ස්ඳු්  ස්මීය ර ම,ා 078-8716154  

46.  කැකුළ් ද  
ා ගු් ගාා කා කුටුා ේ ා ගදර 
නිා රෝෂා ර්බුදු කුමාන් මි, 

717331325  

47.  මාඒුර  
සිකුරාධිප ම හී් දණ්ා ඩ් ා ගදර 
නදීෂා ප්රි,ද්යශය සනී ා ස්ෝමරත්න 
මි, 

759360083  

48.  ඒැලිගග   
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ද්යශය සනී නිලුෂිකා ්ෂානි  
ස්ා ේසූන්,මි, 

715126555  

49.  කළුගකි් න  
මාරණා ව සිා්  ම මාරසිාංහ 
ා ම, 

711298521  

ා දුළුඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  මුකගම 
කඵා බෝස්ා ආරච්චිාාා ව ා දු්  
දිා නෝෂා ධ්්යමපාා 

775299992  

2.  ළි ඒා 
ළිාළිටිා ේ ා ගදර ශය සාලිකා 
මධුෂානි ක.ණාරත්න 

774978548  

3.  උඩුා දණි,  
්ැ් ා ්  ා ගදර ධ්ම්මික ා ශශය සප්රි, 
ක.ණාරත්න 

775125927  

4.  පකා කා දකා ්ු  
උනම්බුා ේ ා ගදර ස්් ධ්යානි 
ස්ාරාංගිකා උපසිාංහ 

779821140  

5.  නඒනිකාඹ  
ඉඩම්ගම ා ගදර ප්රාාත් ගී්ාාංිනී 
මැණිා ක් ග 

729634131/0
728373569 

 

6.  නිකාඹ  
නුඒර ා ගදර උා ශියකා කුමුදුනී 
ආන්,ාංසිාංහ 

777207445  
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7.  ගු.කැා ක  
කින්ගහඒත්ා ත් ා ගදර රසිකා 
මා බ්රත්න 

772840776  

8.  නඒගු.කැා ක  
මනන ා ගදර දිකහානි දීළිකා 
මා බ්රත්න 

712591886 
0779950801 

 

9.  ුම්පෑාඒක  
හප් ා ටරඩි ා ගදර උද,ාංගනී 
ර්ෂථපකුමාන් 

724782074  

10.  මා ස්ථ ගුකා  
ා ඒා කකාංකානම්ා ව නාලිකා 
දම,්  ම 

717939700  

11.  හුණුගා       

12.  ු් ා දනි,  
ා කුමේශාස් ආරච්චිාාා ව ියා රෝමි 
ශය සයාමසි මැණිා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ 

777818220  

13.  කහඒත්්  
ා බුරාෑඒත්ා ත් ා ගදර නිශය සා්  ම 
ා ස් නාරත්න 

723468162  

14.  ා ගුනටුා ඒා  
්ාඒුා ්ය ා ගදර ස්ම්පත් 
නිශය සා්  ම  කනා,ක 

710824695  

15.  ාැගුම්ා දනි, 
කැනස්කා ක ා ගදර ,මුනා 
රණසිාංහ 

779252753  

16.  ගම්ා පුළඒත්් 
මැදා ගදර සුදුහකුරාාා ව 
ඉා නෝකා ඉ් දිකා ි,සිාංහ 

771525572  

17.  පඹා දණි,  ඉා රෝමි ාක් ගමාලි කු.ටරර් 711329485  
18.  නාරාංස්    ච්  සී  පී  රත්නා,ක මි,    
19.  ප් ස්ා්ැ් න කර්ා ගදර නදීකා මත්්නා,ක 774097931  

20.  හකහ, 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ගාංගා ටිකින් කුමාන් රත්නා,ක 

774611848  

21.  ඒැඒ්ැ් න  
ුම්පා ්  ා ගදර .ඒනි  ර් දිකා 
මැණිා ක් ග 

776566723  

22.  ඉගු.ඒත්් 
ිාමුනි ා ගදර ා ්යනුකා දිාානි 
ා ප්ර මදාස් 

750895490  

23.  හරා,් ඒත්්  
රත්නා,ක ආරච්චිාාා ව ශ්රීමාලි  
නිස්ාංස්ාා 

774011451  

24.  ා දුඵඒ  
ි් නාරාං ා ගදර ා ්යණුකා 
 මාකරත්න 

771765914  

25.  ා ගුඩා ඒා  
මවා ගුන ගු.් නා් ා ස් ාාා ව 
ස්මීය ර ශ්රී මාලිාංග ා පා ්යරා 

716121089  

26.  ා මා ගුඩකඵගමුඒ 
ඒාස්ාමුණි ා ශඒා ව ්රාංගනී 
නදීකා ක.ණාරත්න 

719138667  

27.  ගා ් ා ගුඩ 
ි,සිාංහ ආරච්චිාාා ව ඒාස්නා 
රණසිාංහ 

755894172  

28.  මටුා ේඒත්් 
 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
්ා්ා කුමාන්  කනා,ක 

716911038  

29.  ඒාන්,ගා  
ි,සිාංහා ව ගී් මා නෝන් ා හ මාලි 
ා දුඩම්ා කුටුඒ 

726290210  

30.  ගකහ,  
ප් ස්ා ක ඒත්ා ත් ා ගදර සුරාංග 
ර්ෂථප කුමාර දිස්ානා,ක 

715721899  

31.  මිකාගහමුා  
මඹගමුා ේ ා ගදර ඉා නෝකා 
ප්රි,්  ම කුමාර 

771815633  
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32.  ර්ර්රැස්ථස්  
උඩුා දණිා ේ ා ගදර මධූකා 
නිා්  ම සුමනපාා 

716761194  

33.  රි්ාාඒ  
කුාටරර් ආරච්චි ලි,නා ව රනිකා 
ියා රෝමනී 

716441324  

පා දේෙේවාෙැග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  
උඩු/උඩගම 
නැා ගනිර 

ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාාානි කුමාන් ස්මරා කෝ්  

077-6267323  

2.  උඩු/උඩගම බ ිර 
ජුඒානා ා හ් නැදිා ව ඒජිරා 
ාාානී  දින්සුන්, 

071-5907456  

3.  
උඩු/පකා කගම 
දකුණ 

කටුා හ ා ්  ා හ රත් 
මුදි,් ා ස් ාා ව ා් දන 
බණ්ඩාර ා හ රත් 

072-5226327  

4.  
උඩු/පකා කගම 
නැ ා ගනිර 

මා බ්ා කෝ්  ි,සු් දර  
මුදි,් ා ස් ාාා ව නිලූෂා 
මුුකුමාන් මැණිා ක් ග 

071-2987362  

5.  
උඩු/පකා කගම 
බ ිර 

ා හෝලි, බ් ඩාරාාා ව ශය සයාමසි 
කුමාරී මහා ගදර 

071-6021209  

6.  රා මේමුකා 
රාමණා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
සුමනා මකලිකා 

072-5733379  

7.  ා මුනරාංගා 
ඕ්ැ් න පහළ ා ගදර මනූෂා 
ස්ාරාංගා න් දනී බාාසූන්, 

077-3488995  

8.  ඒුලි,ශද 
ා ස්ා නස්රත්න මුදි,් ා ස් ාා ව 
ගි මකා ියා රෝමා ා් ්රානී 
ක.ණා මාක 

071-9363030  

9.  උඩුා ඒාඒත්් 
ඒත්්,ැාැ ා ගදර ා රෝහණ 
ර්ෂථපකුමාර 

077-3037569  

10.  ගාක්ැ් න 
ඒුලි,ශා ශ දුර,ාාා ව  ා ගදර 
බුශධික ම.ණශය සා් ් 

077-4000816  

11.  ා කුස්ථසි් න 
ස්ා ේසිාංහ මුදලිා ව ාමිාා කුමාන් 
දිස්ානා,ක 

077-7774937  

12.  ර්ස්ථස්්ැ් න 
ා ඒදමුකා ක මදනා,කා ව ාාමසි 
ප්රි,ාංගිකා 

077-4601669  

13.  ිටරපා 
රත්නා,ක  මුදි,් ා ස් ාෑ 
 මාක් ගෂණා ාාෂිණි රත්නා,ක 

081-2404615  

14.  බ ගකා 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ිානීම 
ප්රි,ාංගිකා 

071-6492668  

15.  ්ාාුහ, බ ිර 
උඩුා ඒා මුදි,් ා ස් ාා ව මනුෂා 
උද,ාංගනි කුමාන් උඩුා ඒා 

077-5021796  

16.  
්ාාුහ, 
නැා ගනිර 

ා දකගහපා ක ා කුරාළාා ව 
දුකමිණි ාමි් දිකා රණසිාංහ 

077-5275004  

17.  නැිනිා ඒා 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාා ව 
නිශය සා් ් බාංඩාර උද, 
ස්මරා කෝ්  

071-6055303  
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18.  ා ගුඩම්ළිටි, මාංජුා මනුර බාංඩාර පරණා ගදර 713401560  

19.  ර්ලි,ශද 
ා නකලිා ගදර  නදීශය සා දික.ක් ගෂි 
ස්ා ේ මාක 

071-2732265  

20.  ඇුකගම දකුණ 
මමරා කෝ්   මුදි,් ා ස් ාා ව 
දිකහානි මමරා කෝ්  

077-5785368  

21.  ඇුකගම බ ිර 
දස්නා,ක රාාාාා ව නිරාශය සා 
ස්ාංජීඒනි  ා ස්ා නස්රත්න මි, 

   

22.  ඇුකගම උුර 
රත්නා,ක ඒාස්ා 
මුදි,් ා ස් ාාා ව ර්ෂථපා කුමාන් 
නඒරත්න 

071-2918414  

23.  
ඇුකගම 
නැා ගනිර 

ස්ාංජීඒනි නිා රෝෂා කුමාන් 
ඇකා කගා 

071-9408606  

24.  හර්්ා ක උඩගම මනුර ප්රහාත් කුමාර ඡ,ුාංග 071-5629993  

25.  හර්්ා ක පකා කගම 
ඉහළ ්ාගහපෑා ක ා ගදර ා රෝසි 
නිස්ාංස්ාා 

077-6232944  

26.  මාංා කලිළිටි, 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
උද,ාංගනී කුමාන් ීමරා ස් කර 

077-8441039  

27.  හර්්ා ක  ා ගුඩගම 
මැදා ගදර ා රුහා්  ශය සා් ් 
බාංඩාර ස්ා ේරත්න 

071-6784216  

28.  ා මුරා ගුකා ළිාළිටි,ා ව ධ්නූෂ කුමාර 071-9137648  
29.  ශ්රි,ාගම පකා කා ගදර නදීකා දිකහානි 071-0845265  

30.  ාෑටි,ා ගුකා 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඩිාානි දිස්ානා,ක 

071-7279810  

31.  නුගලි,ශද පහා 
ා හ ඒා ව  .ඒ්  ා් දන 
ා ස්ා නස්රත්න 

071-4395706  

32.  නුගලි,ශද ඉහා 
ක් ා ශආරච්චිාාා ව ා ගදර 
රියකා ්රාංගනී දිස්ානා,ක 

077-8140650  

33.  බු ාඒත්් උුර 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නදීකා කා්  ම මැණා ක් ග  
ස්මරා කෝ්  

071-4455719  

34.  බු ාඒත්් දකුණ 
ා ටරඩිදුර ා ගදර ි,ාාංකා මාලිමා 
ද්යශය සණී ි, මාක 

071-3449007  

35.  ළි් නා ගුකා 
ගකා පුත්ා ත් ඒාේා ේ ඉා නෝකා 
කුමාන් මා බ්රත්න 

778078311  

36.  දුකමුා ්ය 
ා හ ් ළි  ා ගදර නදීකා ස්ාංජීඒනි 
ා හමේටිආරච්චි 

071-5485488  

37.  සිාංහාරගම 
ා ස්ේඒ් දිකා නුෂාලි මධුහ්යෂණී 
ා ාෝිදාස් 

071-0883474  

38.  
ා ගුඩමු් න 
නැා ගනිර 

ස්ා ේසූන්, මුදි,් ා ස් ාා ව ස්ි, 
බණ්ඩාර 

077-3452997  

39.  ා ගුඩමු් න බ ිර 
ඒලිසු් දර මුදි,නා ස් ාා ව 
ස්ාගන්කා ප්රාා කුමාන් 

077-7108116  

40.  කර්ලි,ශද බ ිර 
ඒලිසු් දර මුදි,් ා ස් ාා ව 
දිනූකා සුරමයා කුමාන් ඒලිසු් දර 

072-0754690  

41.  
කර්ලි,ශද 
නැා ගනිර 

ස්මරා කෝ් මුදි,් ා ස් ාා ව 
නිම්  ම නිාාංකා   ස්මරා කෝ්  

071-8325232  
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42.  නාරාංගස්ථ්ැ් න 
රණුාංග මුදි,් ා ස් ාාා ව රසිකා 
ප්රි,ද්යශය සනී රණුාංග 

077-4594763  

43.  ා ගුඩාා ඒා ප ාකාරා ගදර නිලුකා ස්තමාලි 071-9661514  

44.  ා ඒා ා ථගම 
මත්්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
්නුිා ා රෝෂිණි  මත්්නා,ක 

077-6607341  

45.  මැදගම උඩගම -    

46.  මැදගම පකා කගම 
මාරසිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ශය සානිකා දිකහානි මැණිා ක් ග 
මාරසිාංහ 

071-3358453  

47.  ා බෝාැප 
දස්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ක්රිෂාණි කුමුදු කුමාන් දස්නා,ක 

072-9542580  

48.  මඩා දනි, 
කුාා ස් කර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඒාස්නා ාක් ගෂථමීය  මැණිා ක් ග 
මම්ළිටි, 

077-9514083  

49.  හාරගම 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ,ස්පාලි 
රාජිනි ා හ රත් 

077-8236353  

50.  උඩමයිාළිටි, උුර 
නානා,ක් ගකාර ඒස්ම් පකලි,ා ව 
සුා බෝධ්නී   නානා,ක් ගකාර 

077-6779033  

51.  උඩමයිාළිටි, දකුණ 
ලිදමුකා ක මුදි,් ා ස් ාෑ මමරා 
කුමාන්හාමි 

071-1217321  

52.  කැ මග් නාා ඒා 
කස්ථුන් ආරච්චිා ව දිදුාානි 
ා ම්කාා ගුණඒ්යධ්න 

071-7041581  

53.  පා්මයිාළිටි, උුර 
හබු.කැා කා ගදර නා ,ෝමි 
ශය සාලිකා ි,ාත් 

075-6057438  

54.  
පා්මයිාළිටි, 
දකුණ 

කින්නා ශ ලි,නා ව මනු.ශධ් 
මාංජුා 

071-6243981  

55.  මාරස්ථස්න 
 දින්සිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව රමණි 
ා ශස්කා කුමාර මැණිා ක් ග 

077-2932268  

56.  දමුනුා ගුකා 
ටිකින් හැ් නදිා ව හස්් ්ා 
රාංගනී මි, 

071-8305374  

57.  මි.ටරප 
මඩුා ේ ා ශඒා ව නිා්  ම කුමාන් 
ආන්,දාස් 

071-6977785  

58.  ඇලිා ක් ගා ඒා 
ා ක් ගා හක ඒත්ා ත් ා ගදර 
නිා රෝෂා නිා්  ම කුමාන් මි, 

   

59.  ගාා ගුඩ 
බණ්ඩාරනා,ක මුදි,් ා ස් ාා ව 
ශය සා්  ම කුමාන් බණ්ඩාරනා,ක 

071-7450319  

60.  කිරඒනාා ගුඩ 
ශ්රී නාරා,න දවු් ඩ 
ප් ඩි්ා ගදර ාක් ගමිණි රමයා්ා 

072-6662937  

61.  ක් ා ශා ඒා 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ගී මකා 
සුාාෂිනි මැණිා ක් ග 

077-175034  

62.  බේාාන 
සිකපච්ාාන්,ාාා ව මා ස්ෝකා 
මාානී මි, 

075-7858872  

63.  හලුඒාඒත්් 
ා ශඒප්රි,ා ව ්ක් ගෂිාා ඉා ඒෝ්  
කුමාන්හාමි ා ස්ා නස්රත්න 

077-4159089  

64.  
ා හ ඒාස්ස්ථස් 
නැා ගනිර 

නුඒරා ගදර නිා රෝෂා ද,ාන් ද 077-9155127  
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65.  ා හ ඒාස්ස්ථස් බ ිර 
ා කුටුඒා ගදර දවු් ඩා ස් කර 
මුදි,් ා ස් ාාා ව මාාා හ්යෂණි 
මැණිා ක් ග ගුණරත්න 

072-9135914  

66.  ා බෝළිටි, 
ඉඩමඒත්ා ත් ි,ා ස් කර 
මුදි,් ා ස් ාා ව ද,ාාංගනි ස්ම්  
ා්ා මා බ්ා ස් කර 

081-5615138  

67.  ා පුත්ා ගුඩ 
ි,සු් දර මුදි,් ා ස් ාා ව 
නීාමනි කුමාන් රණසිාංහ 

071-3514889  

68.  නීාඒා 
ා හ ඒාහැා මේා ගදර ග,ානි 
මධුඒ්  ම බණ්ඩාර 

077-3700907  

69.  කහිමලි,ාඒ 
ීමරසිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා රුෂා්  ප්රස්් න ීමරසිාංහ 

077-3582814  

70.  උඩුා දනි, මඩිා ව 
,ාපා මුදි,් ා ස් ාාා ව ගාංගානි 
දික.ක් ගෂි ස්ක්රමසිාංහ 

071-6774952  

71.  උඩුා දනි, මුාසින් මා බ්ස්ක්රම ගුණරත්න 071-3494970  
72.  උනුස්් න නැා ග උ,නා හ ඒා ව ස්ාරාංගා නිකමිණි 077-8746301  

73.  උනුස්් න බ ිර 
මහකුඹුා ්ය ා ගදර නිස්ාංස්ාා 
දික.ක් ගෂි මහකුඹුර 

077-1816942  

ා දකා ්ු  ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  උඩා දකා ්ු  
ි,ා කුඩි ආරච්චිා ව ා දෝන 
ා ශිනී ාුරාංගා මි, 

716358288  

2.  පාලුගම 
ඒ් නිනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මා,ා ප්රි,ද්යශය සනි ා හ රත් මි, 

717225176  

3.  ගාහ 
මැදඒා මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දම,්  ම මැදඒා මි, 

776633270  

4.  සුදුඒැකා 
උනම්බුා ේ ා ගදර නදීකා 
ස්ාංජිඒනී ධ්්යමසින් මි, 

772865184  

5.  ා ටරරඒත්් නැා ග 
මාබැදර් ්ැ් ා ්  ා ගදර 
ඉා ්යෂා කුමාරී ධ්්යමා ස් න මි, 

774933599  

6.  ා ටරරඒත්් බ ිර 
කළුා බෝස්ාා ව ා දු්  සුජිත් 
ප්රි,් ් ගුණා ස් කර ම,ා 

778529263  

7.  
බේාානඒත්් 
ිනපද, 

උඩා ගදර ාස්් ් උද,කුමාර 
ම,ා 

725349853  

8.  නඒනැලි, 
මරාා ේ මුදි,් ා ස් ාාා ව නිලූකි 
කුමුදුනි මරාඒ මි, 

771159242  

9.  කි.ඒනාකැටි, 
ා පුඩි මරක් ගකාා ව තීක් ගෂණි 
ස්මුක් ග මකා ා පා ්යරා මි, 

711878739  

10.  ා කු ා වළිටි, 
පකා කකුඹුා ්ය ා ගදර මිා රෝෂා 
ාුරාංගනී කුමාරී මි, 

773044139  

11.  ා කුළහිස්ථස් නැ  
මඹා ්  ා ගදර මා නෝමා 
ප්රි,ද්යශය සනි මැණිා ක් ග මි, 

725785789  

12.  ා කුළහිස්ථස් බ   
නත්්ර්  ඒැකළිටිා ේ ා ගදර 
ධ්ම්මික ස්ාංි, කුමාර  

770581054  
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13.  මුරා පුා නැ  
ා පුඩිමරක් ගකාා ව රමිා 
ධ්නුෂථක සුා ශෂථ ා පා ්යරා  

728249254  

14.  මුරා පුා බ   
ස්මරටරා ප.ම ආරච්චිාාා ව 
නිා් ් ස්ා ේ කුමාර 
ස්මරටරා ප.ම ම,ා 

716116547  

15.  
පමේමේ,ගම 
පකා කගම 

-    

16.  ඒැ ා ක් ගා පු් උම්ය මලි සිත් ම ෆහුමි,ා මි, 771322305  

17.  මාඋස්ථස්ාඒ 
 දින්සිාංහ ා ශඒා ව ි,කා්  ම 
 දින්සිාංහ ා මනස්, 

778232019  

18.  ඒනහර්ඒ මබ්බාස්ථ ෆා මමා න්ස්ථනා ා මනස්, 776969040  

19.  මැදකැකිකා 
ඉමදුා ේ ා ගදර සුාාෂිණි ාම්ළිකා 
ගමා ව ා මනස්, 

714071292  

20.  ා බෝළිටි, නගර, 
ඉකාා ගුකා ක ා ගදර 
ප්රි,් ගිකා උා ශනි හී් මැණිා ක් ග 
මි, 

712948049  

21.  පමේමේ,ගම උඩගම 
හැඩිගකා ුි,ා ා කු් ්ා ව 
සුිා්ා කා්  මා්ා ප්රනා් දු මි, 

779235191  

22.  ා ගුනාංා ගුඩ 
පාළුගම ා ගදර ඒ.ණ ප්රි,් ් 
කුමාර බණ්ඩාර ම,ා 

777315042  

23.  කරගස්ථකඩ උුර 
ගාංා ගුඩ ා ගදර ියරානි මාංගලිකා 
කුමාන් ා මනස්, 

779830456  

24.  කරගස්ථකඩ දකුණ මබ්දුක ස්මත් සිත් ම ෆාිමා මි, 774659920  

25.  ා  මේඒැලි 
ඒගා ටරඩි ා ගදර මනූෂා ප්රි,ද්යශය සනි 
ා ස්නස්රත්න මි, 

729543450  

26.  ගබඩාගම දකුණ 
උඩුා ඒළ මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
ි,සිාංහ බණ්ඩා ම,ා 

771321377  

27.  ගබඩාගම  උුර -    

28.  ක් ා ශගම 
මඩුා ේ ා ගදර මි් ්ා ර්ෂථප 
කුමාන් මි, 

726500365  

29.  ඒාඩි,ා ගුඩ 
මහමුදු ස්සිම් ෆා මමා නස්න්්  
ා මනස්, 

77966940  

මැදදුම්බර ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  ා ගෝනඒා 
රාංා කුත් ා ගදර ාාමි් ද  මාක් ග 
ීම්ය මරත්න ම,ා 

072-6980492  

2.  ා කු ගග 
,ාපා මුදි,් ා ස් ාෑ ස්් දයා 
ප්රි,ද්යශය සනී  මාකරත්න මි, 

072-5913719  

3.  ුනිස්ථගා 
මත්්නා,ක ා මත්්ා ප්රි,ද්යශය සනී 
මි, 

0715130741  

4.  ගාබඩඒත්් 
 ා ගුඩා ඒා මුදලිා ව මනික 
 ා ගුඩා ඒා ම,ා 

0714088421  

5.  නාා ගුකා 
,ාපා මුදි,් ා ස් ාාා ව නදීකා 
දික.ක් ගෂි  මාකරත්න මි, 

0766002465  
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6.  ඇකලි,ශද 
පකාැස්ථඇස්ථඇශදුා ම් ා ගදර 
ඒස්් ් කුමාර ස්දයාරත්න ම,ා 

717940015  

7.  ගකා කුටුඒ 
මලුා පු් ඒාේා ේ දිස්ා ස් කර 
මුදි,් ා ස් ාාා ව නිලුපා 
කුමාන්හාමි දිස්ා ස් කර මි, 

0718844284  

8.  ා ේරළිටි, 
ස්ා ේා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ි,ම්පතී ා පුඩිමැණිා ක් ග 
ස්ා ේා කෝ්  මි, 

0773302149  

9.  ා ේර්ැ් න 
ළි,දාස්ාාා ව ඉෂාරා දිලිනි 
කුමාන් ආන් ද මි, 

0813820729  

10.  බුාත්ඒත්් 
කම්මාළිටිා ේ ා ගදර මා ශය සෝකා 
ආන්,රත්න මි, 

0716525265  

11.  දු් ි් න නිමාලි මැණිා ක් ග ස්කඒර 071-1449113  

12.  මාා නළුඒ 
,ාපා මුදි,් ා ස් ාාා ව ාමි් ද 
ස්ම්පත් බණ්ඩාර ,ාපාරත්න ම,ා 

0713094433  

13.  ගිඩිඩඒ ඒරදිා ඒා 
ඉහා පකා ක ා ගදර ඉා නෝකා 
ප්රි,්  ම රාඡපක් ගෂ මි, 

0711767176  

14.  රාංදිා ඒා 
හැඒැ් මඩ ර් ා කත් ා ගදර 
ශය සයාමා ස්ාංජීඒනී ි,ඒ්යධ්න මි, 

0789153512  

15.  ඒැලිකැටි, 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
කාාංානා ම ා බ්ඒ්යධ්න මි, 

077-5316268  

16.  ර්ටුහර්ඒ 
මඹගහකුඹුා ්ය ා ගදර ා් ද්රිකා 
මකකා්  ම මි, 

0711115411  

17.  ගිඩිඩඒ  
රාිපක් ගෂ උඩා හ ා ්  ා ගදර 
මා නෝමා රාිපක් ගෂ මි, 

0729529785  

18.  මම්බාගා ාක් ගෂිකා ස්ම්  ම ගුණා ස් කර 072-7279236  

19.  ඒ පාන 
කුාා ස් කර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
පශමිණි කුමාන් කුාා ස් කර මි, 

0775056144  

20.  නුා වප්න 
 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මඩා පුළ ඒාේා ේ නිලුෂා කුමාන් 
 කනා,ක මි, 

0729045503  

21.  ගගසින්ගම 
ා ස් ,ත් කුඹුා ්ය ා ගදර සුාාෂිනි 
නිලූෂා කුමාන් ආන් ද මි, 

0718942924
$081384311
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22.  මඩා පුා 
කද් ා හ ා ්  මාංකුඹුා ්යා ගදර 
ිානකි නිෂා්  ම මමුණුුඩුඒ 

071-9288254  

23.  කරකලි,ශද 
ා කු ් ා දණිා ේ ඒාස්ා 
මුදි,් ා ස් ාාා ව රමයා 
ස්් දයානී කුමාන්හාමීය  මි, 

0715673141  

24.  ක් ා ශගම 
පනික් ගක මුදු,් ා ස් ාාා ව 
ි,් ් බාංඩාර ස්ා ේරත්න ම,ා 

0716328470  

25.  ස්කමමුණ 
ක.ණාසිාංහ ා ගදර ප්රි,ාංගා 
ාක් ගමාලි ක.ණාසිාංහ මි, 

0718943882  

26.  රාංා දනි, -    

27.  උඩා ඒා 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දිලූපා .ස්නි දිස්ානා,ක මි, 

0772727797  
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28.  ඒැකා කා ්ු  
´úámdk j,õfõ fi!uHd 
khkldka;s ´úámdk 0719005568  

29.  රඹුක් ගඒැකා 
සූන්,ප බැදිා ව දිනිෂි උද,ාංගී 
මි, 

0718668294  

30.  පහු.ා ගුකා 
මගාා කුටුා ේ ා ගදර ා හ රත් 
මුදි,් ා ස් ාාා ව මාංජුාා කුමාන් 
මි, 

0712445470  

31.  මිගහමඩිත්් 
ා හ ඒාදුරා ව රජි්ා ා් ්රපාා 
ා කා ස්කඒත්් මි, 

724025313  

32.  ඒෑගා 
 ක් ගනා,ක මුදි,් ා ස් ාෑ මා ,ෝමි 
නිරාංිාා  කනා,ක මි, 

0779024211  

33.  රම්මුකා 
මස්ථඒැදුදුා ම් ා ගදර චි් ්ා 
මාා නක ාා් දනි මි, 

0722546374  

34.  උඩිස්ථපත්ුඒ 
 ා ගුඩ ා ගදර  මා ාෝකා 
සුරාංගනි ීමරා කෝ්  මි, 

0724086875  

35.  සින්දිගන 

 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ර්හුක පනාා ේ ඒාේා ේ 
උා ටර් ්රා කකපනී  කනා,ක 
මි, 

0718954355  

36.  පකා කබාා ව ශය සයාමක නිලූෂිකා ා ස්ෝමසිාංහ මි, 0723487908  

37.  ගහිා බා 
්ැ් ා නා ගදර ාම්ළිකා නිා රෝෂා 
ධ්්යමදාස් මි, 

0716922614  

38.  ඇඹාගම 
මා බ්ා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ස්ම්  බණ්ඩාර ස්ා ේරත්න ම,ා 

0723315017  

39.  මමුළිටි, 
මස්ථඒැශදුා ම් ා ගදර ිමාලි කුමාන් 
ි,ීමර මි, 

0723969934  

40.  උඩබාා ව 
ා දක්ාාඒා ව නදීකා කුමුදුනී 
ගුණා ස් න මි, 

0723163679  

41.  ඒරදිා ඒා 
මහා ටරසි ා ගදර ි,් තී 
දිස්ානා,ක මි, 

0813841217  

42.  ා බෝබැහිා 
ා ස් ,ත්දුර ා ගදර ධ්්යමඒ්යධ්න 
ම,ා 

0721117189  

43.  මකුකා දණි, 
 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිා රෝෂනි  කනා,ක මි, 

0719238345  

44.  ා ගුඩමු් න 
ඇස්ථඒැශදුා ම් ා ගදර දීළිකා කුමාන් 
ි,මා් න 

0779882064
/072381206

4 
 

45.  මාා දණි,ාඒක 
රෑ් දා ක ා ගදර දුාාාංිසි ද්යගා 
ධ්්යමසින් මි, 

0715181507  

46.  මහරා ඒා 
ීමරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නදීකා ්රාංග ීමරා කෝ්  මි, 

0813841633  

47.  නිකගා 
ස්,් නාෑ ා ගදර මා නෝිා 
ස්ි,්  ම මාා නක මි, 

0725253723  

48.  ා පුශදකා ගුඩ 
 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාෑ 
ම්පත්තූා ේ ා ගදර ගාමිණි 
 කනා,ක ම,ා 

0779716960  
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49.  ා ඒළදරාඩ 

ශ්රි නාම පණ්ඩි් ඒාස්ා 
මුදි,් ා ස්  රාළහාමිාාා ව 
ඒාේා ේ ාුරී ා,ා් ස්්ා 
මමුණුර්ර මි, 

0776668865  

50.  කටුා ගුඩ 
කදිමටරර්ලි ා ගදර නිා රෝෂනි 
ප්රි,ාංගිකා ා මනස්, 

0777544880  

51.  රාංගා මළුත්ඒත්් 
මලුත් ා ගදර නාලිකා ප්රි,ාංගනී 
ධ්්යමරත්න මි, 

716532851  

52.  රාංගා 
රාංා කුත් ා ගදර මාා නක මාලිකා 
රාංා කුත්ා ව  ා මනස්, 

771020085  

53.  ඩක් ගඒාන්, 
ා ගුඩලි,ශා ශ ා ගදර උද,ාංගනී 
දීළිකා ා ගුඩලි,ශද මි, 

725802338  

54.  ්ාංගටරර්ඒ 
කරදගස්ථළිටිා ේ ා ගදර උද,ාංගනී 
ආන්,ඒාංශය ස ා මනස්, 

0728918359  

55.  ෆ්ය් ා ඩක 
ක.නා ඒාස්ාා ව බුශධික .ඒ්  
රූප මාක ම,ා 

0718501598  

56.  බ්ය් ස්යිඩ් 
ා ්් නා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
සුදත් බණ්ඩාර ා ්් නා කෝ්  
ම,ා 

0724499277  

57.  ිකහ, 
ා පුකගස්ථ ළිටිා ේ දුවග් නා 
ඒාේා ේ සින්ක බණ්ඩාරනා,ක 
ම,ා 

0777830326  

58.  කු.ා කුා හුගම 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ිකහ, 
ා ගදර මස්් ් බාංඩාර ා හ රත් 
ම,ා 

0728149698  

59.  කින්බත්්ාාඒ 
්ාාාංචි ා ශඒා ව දිනුෂථකා 
ප්රි,ද්යශය සනි මි, 

0776776359  

60.  දකුණු ා දුරලි,ශද 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඇස්ථස්ැශදුා ම් ා ගදර ා ම්නුකා 
කුමාන් ස්මරා කෝ්  මි, 

0718842967  

61.  හක් ගමන 
පාඵඒත්ා ත් ා ගදර සුා ම්ෂථ ස්ි, 
කුමාර ම,ා 

0728919711  

62.  ා ්යටි,ගම 
ක් ා ශ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඒත්ස්ාා .ස්නි මි, 

771905584  

63.  ක් ා ශකුඹුර 
කුාුාංග මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා ස්ා නස්රත්න බණ්ඩා ම,ා 

0713493745  

64.  මැටිා දණි, 
කීනගහ ගගදර රසාාංගිකා 

ගේනාධීර 
0758788812  

65.  හා ම,කා ඒා 
ීමරා ස් කර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මමිාා .ඒ් කා මා බ්ා කෝ්  මි, 

077-5006067  

66.  නමදගා 
ස්ා ේසිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාමිපා කුමාන් ස්ා ේසිාංහ මි, 

0772891488  

67.  මාාංා ගුඩ ා ටරෂාා ා මනුෂි ගුණඒ්යධ්න මි, 077-0506161  

68.  රඹුක් ගා පු් 
සූන්, ප බැදිා ව මා හ ෂිකා 
දම,්  ම මි, 

0775527992  
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69.  රිගා 
මබ්දුක මසිස්ථ ශය සාම්ස්ාත් ා බ්ගම් 
මි, 

077-5724258  

70.  ා බෝමුා ්ය 
ා පරමුණ ගමා ව නුඒ් ් ග,ා්  
ස්ාංි, ගමා ව ම,ා 

0774827926  

71.  මැදමහනුඒර 
ලි,නාරච්චිාාා ව ා දුන නිලුෂි 
ාාානිකා ගුණ මාක මි, 

0729108462  

72.  උඩ්ැ් න 
කිරඒැකා මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මා නෝමා ප්රි,ද්යශය සනී ීමරඒැකා 
මි, 

0718998455  

73.  ා මුරගහමුා 
මගු.ා පුා ළ  ා ගදර සුාාෂිණි 
ම.ණ ක්රිෂා්  ම මි, 

0812050064  

74.  ඒුලි,ශද 
බස්ථනා,කා ව නිලුෂි උ,නි 
බස්ථනා,ක මි, 

0711070602  

75.  මහා දුරලි,ශද 
පමේටි,ා හ ා ්  ා ගදර පශමා 
කුමාන් දම,්  ම මි, 

0756441894  

76.  මම්බාා ක 
 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මි් ්ා කුමාන් ා ස්නස්රත්න මි, 

0773021184  

77.  මින්,ා ගුකා 
මා බ්රත්න මුදි,් ා ස් ාැ 
නත්්රම්ා පු් ා ගදර ි,ාත් 
මුා කුමාර ි,රත්න ම,ා 

0718843014  

78.  ර්ඒක් ගගහදිා ඒා 
මලුත් ා ගදර රනික කුමාර 
මුණසිාංහ ම,ා 

0715569710  

79.  බහරගහා දනි, 

ා ස්නස්රත්න මා බ්ා කෝ්  
බණ්ඩාරනා,ක පණ්ඩි් ඒාස්ා 
මුදි,් ා ස්  රාාහාමිාාා ව 
රත්ඒත්ා ත් ඒාේා ේ ශය සලිනි 
ඒෑා ගුඩා පුා මි, 

077-7182922  

80.  ස්දසින් දුනුස්ා 
මුගම ස්දානාාා ව ර් දිකා 
ස්ාංජිඒනී මි, 

0813808609  

81.  ්ැ් ා ් ා් ද ර්රටරපාඩු    

82.  මිගහා් ද 
බණ්ඩාරණා,ක 
මුදි,් ා ස් ාාා ව නදිකා කුසුමි 
බණ්ඩාරනා,ක මි, 

0721358329  

83.  ා ඒාපහා 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාෑ ර්ඒක් ගගහ 
කුඹුා ්යා ගදර ාලිත් බණ්ඩාර 
ා හ රත් ම,ා 

0715523962  

84.  මැදගම්මැශද 
ස්ක්රමසිාංහ ආරච්චිාාා ව ගි්ානි 
 මාකා ස්ක්රමසිාංහ මි, 

0815611294
/ 

0771779146 
 

85.  උඩගම්මැශද ර්රටරපාඩු    

86.  නිුා කමඩ 
සි,බාාගස්ථ්ැ් ා ්  ා ගදර 
මයිරාංගනී කුමාන් ා මනස්, 

0775790239  

87.  මාා බ්න්,්ැ් න 
ගාළි  මා ේා ගදර ප්රස්් න 
ප්රි,ාාක කුමාර ා මනස්, 

0718336113  

88.  ා ස්නරත්ා ඒා 
ප මරාි ගමා ගදර ෂ්යමිාා 
හ්යෂනී ක.ණාසිාංහ මි, 

0779793488  
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89.  ඒැා ේගම 
ඉඩම්මුදලිා ව නිලුෂා මිිරානී 
ඉඩම්මුදලිා ව මි, 

0770618382  

90.  ඇකා කා පුා 
ා රු ඹා ව ා් ද්රිකා ප්රි,ද්යශය සනී 
මි, 

0725944207  

91.  ගකමම්බාම 
ගකඉ් නාාා ව නිශය සානි කුමුදු 
කුමාන් මි, 

713420479  

92.  ිේරාර්ර 
නාරාංගස්ථ මාංා ව ා ගදර ස්ාංජීඒනී 
කුාුාංග මි, 

0783908632  

93.  මහගහා් ද 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඒස්් ්ා ස්මරා කෝ්  මි, 

0775062977  

උඩදුම්බර  ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  ළිටිා ගුඩ 
සුබසිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා දඒා මේ ා ගදර ස්ම් ් කුමාර 

767505808  

2.  පමුා ණ්්ැ් න පී පී ජී ශ්රි,ානි මි, ඒැ/බ 729990486  

3.  
බඹරබැශද 
නැා ගනිර 

රණසිාංහ ප මරණාාා ව ස්ම් ් 
සුා ්ය් ්ර ස්ා ේරත්න ම,ා 

772591432  

4.  බඹරබැශද බ ිර 
පහළ කර්රාළාාා ව උද,ාංගනී 
ර්ෂථපා්ා මි, 

770360469  

5.  ා ශස්් ා ් ගම     ම්  ජී  ඩී     කුමාන් 711779226  
6.  ගා ් ගා  -  -  

7.  ා කවුකගම 
 කනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
සුසිමා කුමාන්  කනා,ක මි, 

071 3396587  

8.  
නුා ග්ැ් න 
නැා ගනිර 

කමා ත්ඒත්් ඒාේා ේ දුෂා්  ම 
කුමාන් කමා ත්ඒත්් මි, 

071 
68662378 

 

9.  නුා ග්ැ් න බ ිර  ම්  පී  යූ  ා ක් ග  මමරා ස් න ම,ා 718061226  

10.  හු් නස්ථගින්, 
ීමරසිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා කෝස්ා ඉඳුනික ීමරසිාංහ ම,ා 

776608226  

11.  ා ශනාළිටි, 
ා කුඩිුඒක් ගකු ආරච්චිා ව 
ාුරානි ා කුඩිුඒක් ගකු ආරච්චි 
ා මනස්,  

077-5488049  

12.  හාක,ාා 
රත්නාධිප මා ව ස්ාංජිඒනි 
ා හ මමාාා ධ්්යම මාක ා මනස්, 

077-6392878  

13.  මැදින්,  ස්ථ   ම්   ම්   ස්ථ  ස්මරා කෝ්  717939843  
14.  උඩදුම්බර ඩී  ආ්ය  ජී   ක  ආ්ය  කුාුාංග 784882836  
15.  නඒනගා  ස්ථ  ්   ක ා ස්ෝමසිාංහ 724025784  

16.  රඹුක් ගඒැකා බ ිර ඩබ් ළි ජී  ස්ථ ස්දමාලි මි, 710409237  

17.  
රඹුක් ගඒැකා 
නැා ගනිර 

ඒ් ා ස් කර මුදි,් ා ස් ාා ව 
කමනි මාංගලිකා ි,ඒ්යධ්න මි, 

071-0752828  

18.  කින්පමේටි, ආ්ය  ස්ථ ා ක් ග රාිපක් ගෂ 774834004  

19.  මැදිඒක 
 ස්ථ   ම්   ම්   ස්ථ  ස්මරා කෝ්   
ඒැ/බ 

717939843  

20.  කරද ා ගුකා  ච්  ම් ා ්  ා ක් ග ා හ රත් 702239142  
21.  ා ගුඩකුඹුර  ස්ථ ඩි ඒාස්නා ස්ාංජිඒනි රූපසිාංහ 721138491  
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22.  ගාංා ගුඩ 
මා බ්ා කෝ්  මුදි,් ා ස්  ාා ව 
ග,ානි මා බ්ා කෝ්  ා මනස්, 

71 2248836  

23.  මිනුඒ් ා ගුමුඒ ඩී   ම්  මා නෝමා කුමාන් මි, 715110280  

24.  කළකගමුඒ 
උක් ගඒත්් ලි,නා ව ඒස්් ්ා 
ාුරානි ි,සූන්, මි, 

718371530  

25.  
මඩුගකා 
උඩගම්මැශද 

බී  ම් ඩි ා ක් ග ි,සිාංහ 719825700  

26.  මඩුගකා උුර  

ඒාස්ා  කනා,ක රාිපක් ගෂ 
ස්රා ස් කර මුදි,් ා ස් ාා ා ව 
උඩගම්මැශා ශ ා ගදර නා ,ෝමි 
්ක් ගෂිාා කුමාන් ස්රා ස් කර මි, 

714595583  

27.  මඩුගකා දකුණ 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාැා ව 
්නුිා දිලිනි ස්මරා කෝ්  

718940300  

28.  කාඒා 
ම්  මාක ආරච්චිාාා ව ඒාස්නා 
උා ශනි කුමාන් ම්  මාක මි, 

714063691  

29.  ා ශඒ හ් දි, බ ිර ඩබ් මයි   ළි ාුරාංග ම,ා 713608998  

30.  
ා ශඒ හ් දි, 
නැා ගනිර 

ඒ් නි මධිපත්ු 
මුදි,් ා ස් ාාා ව සුාාෂිණි 
නිා රෝෂා මධිපත්ු මි, 

776952845  

31.  හර්ක් ද බ ිර ඩබ්   ජි ජි ා ක් ග ගුණ මාක 715393788  

32.  
හර්ක් ද 
නැා ගනිර 

  ස්  ්   ස්ථ කුමාන් මි, 764576765  

33.  උඩළි ඒා ා ක් ග  ම්  ස්ථ ක.ණාරත්න 715470484  
34.  ළි  ඒා පී   සී ඩී ා පා ්යරා මි, 715893912  
35.  ළි ඒා උඩගම්මැශද  ස්ථ   ස්ථ  ස්මාසින්  -  

36.  මහඒා 
ා ේ  ඩබ්   ස්ථ   ම්   ක  ආ්ය  
මහ් ා ත් ම,ා 

710312150  

37.  ා පෝටරළිටි, 
මා බ්සිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඒාේා ේඋර්ක ගි් කුමාර 
ා බෝපාන ම,ා 

077 0466284  

38.  හ,්ැ් න 
උඩා ව ා ගදර ස්මි්ා කක,ාණි 
ාක් ගෂථමි ා මනස්, 

072 3750850  

39.  උඩකුඹුර බී ජී සී පී බක් ගමීය ඒත්් 712436412  
40.  පදුා පුළ  ජී   ම්   ම්  සී  බී  දිස්ානා,ක 717674549  
41.  ්ාගුා ණ් ඩබ්     ස්ථ  ම් ස්ා ේරත්න 711412593  
42.  ා ගදරමඩ බී සී යු බුාත්සිාංහ මි, 716756280  

43.  කින්ගාංකුඹුර 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
හක් ගමන ඒාේා ේ ස්ාලිකා 
ස්ාංජිඒනි කුමාන් දිස්ානා,ක මි, 

712570762  

44.  පකා ාා ඒා 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාෑ උඩ කුඹුා ්ය 
ා ගදර ි,් ් ා හ රත් ම,ා 

071 9073760  

45.  ගැරඩිගා  ච්   ඩි ළි ා හමේටිආරච්චි 77520808  
46.  මූණමකපැාැස්ථස්  ච්  ස්ථ ා ක් ග ස්මරසිාංහ 718281888  
47.  දුම්බරගම ා ක් ග ස්  ්  ද,ාන් ද 716000411  
48.  හාංඒැකා මා්ාාා ේ ා ගදර ස්ාාශය සනි 725803169  
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49.  දඹගහළිටි, 
ගගා ඒාේා ේ ාමිා ප්රදිටර කුමාර 
ි,ඒ්යධ්න ම,ා 

072 6336180  

50.  ආඩිා දනි, 
නානා,ක් ගකාර ඒස්ම් ගාංා ගුඩා ව 
ා දෝන නිා රෝෂා සුා ් ත්රා කුමාන් 
ි,සිාංහ මි, 

726336217  

51.  කලුගා  ම් ජි  ්  කාාංසුන්, 7861933431  
52.  කලුගකහ, ඊ  ම්  ම් ඩි බණ්ඩාර මි, 713051866  

53.  උඩඉලුක 
රාිපක් ගෂ මුදි,් ා ස් ාෑ කාඒා 
ා ගදර රූපසිාංහ බණ්ඩා ම,ා 

077 6381030  

54.  උඩා ඒා  
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව දිග්  
ා ටරලිා ගදර ඉ් ්රාණි උද, කුමාන් 
ා හ රත් ා මනස්, 

077 9510556  

55.  ක් ා ශගම -  -  

56.  ඒදඒාක් ද  
මබසිාං මුදි,් ා ස් ාා ව ස්ජි් 
බණ්ඩා ර ම,ා 

071 7015901  

57.  ා කුා බෝනිකා 
 දින්සිාංහ ා ගදර ස්ම්  ාක් ගමාක 
 දින්සිාංහ ම,ා 

752111599  

58.  පකා ාක් ද 
උඩා ඒා ගමා ව දුලිපා ශය සයාමා 
ස්ජිඒනි මි, 

719613186  

59.  මිමුා ්ය - -   
60.  කයිකාඒා - -   
61.  කුඹුක් ගා ගුකා - -   

62.  කරඹකැටි, 
ඉා කසිාංහ ඒාේා ේ ාමි් ද 
ප්රාාත් ඉා කසිාංහ ම,ා 

071 4932247  

63.  ර්ස්ථා ස්  ඇළ  -  -  

මිණිා ටර ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 
1.  ගාමුදුන  මඹගහා ගදර මජිත්කුමාර ම,ා 071-3926387  
2.  උඩ ගාා දා බුක් ගක  -  -  

3.  දුාංා ගුකා 
උකාදුළිටිා ේ ප බැ් දාාා ව 
මජිත් ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා 

071-8619855  

4.  
පකා කගාා දා බුක් ග
ක 

,ාපා මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඇස්ථස්ැශදුා ම් ා ගදර සුනික 
බණ්ඩාරරත්න ම,ා 

077-9325563  

5.  දඹගහා ඒා -  -  

6.  ිඹුටුඒ 
ඒ්යග ා ියෂථශ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මනුෂිකා උද,ාංගනී කුමාන් 
ා ස්නස්රත්න ා ම, 

071-2309353  

7.  ා ්ුටිකාගස්ථඇකා 
ඥානා ාුරානි ස්දානගමා ව 
ා ම, 

071-5882687  

8.  දැහැමිගම 
ඇහැාමකා ටර මුදි,ා් ා ස් ාෑ 
නිස්ාංස්ාා කුමාන් ඇහැාමකා ටර 
මි, 

071-9542308  

9.  පළුා ගුකා - -   
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10.  ා ේඒා ්ය 
දිස්ානා,ක මුදි,ා් ා ස් ාාා ග 
නදිකා දිස්ානා,ක මි, 

072-4984748  

11.  කිදිා ගුඩ උුර රාිපක් ගෂ ි,ම්ප ම ම,ා 071-7686900  
12.  කිදිා ගුඩ දකුණ ර්රටරපාඩු -   

13.  උඩා ඒා 
රඹුක් ගප් ා ගදර මහීෂා සුග් දිනි 
ස්ා ේුාංග මි, 

071-2839454  

14.  උඩත්්ඒ උුර -  -  

15.  උඩත්්ඒ  
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව සුමිත් 
බණ්ඩාර  ම,ා 

071-3347067  

16.  මඹා ගුකා 
කළුගා ස්දාා නාාා ව රමයා්ා  
කුමාන් ා ම, 

071-9104341  

17.  උකප්ගම 
මබසිාං මුදි,් ා ස් ාාා ව පමේටි, 
කුඹුා ්ය ා ගදර ස්ාංජීඒනී රසිකා 
ගුණරත්න ා ම, 

055-5781281 
071-8841774 

 

18.  දා ේළිටි, 
 කනා,ක මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
මැදා ගදර රසිකා ියා රෝමා 
 කනා,ක මි, 

077-7774405  

19.  මහ,ා, උුර -  -  
20.  මහා,ා, දකුණ -  -  

21.  ඒැකගහඒාඩි, 
මා් නඋුම් මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
රසික නි්යමාක  ස්ා ේරත්න ම,ා 

077-7784360  

22.  ා ්ෝරළිටි, 
ස්මරා කෝ්  මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
ප්රි,් ් කුමාර  ම,ා 

071-5149665  

23.  ීමණපැාැස්ථස් 
මැදා ගදර සුස්් ්ා ප්රි,ද්යශය සනී 
ා ම, 

077-0535445  

24.  8 ඇා 
ඒාස්ා මුදි,් ා ස් ාැ ඒා ා ගදර 
ා් ද්රිකා කුමාන් ස්ා ේබාංඩාර මි, 

077-2702141  

25.  මහගාි් න ආ්ය ආ්ය  ම්  මධුරසිාංහ මි,  -  
26.  ඒැකගාා ඩි  ම්  ස්ාගන්කා ක.ණාරත්න  -  

27.  හස්ාක 
කහගකා ක නිලූ මා නෝන් 
කහගකා  ා ම,          

071-2870762  

28.  මහමස්ථස්ැශදුම 
ීමරසිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා් ්රසින් 

072-8251072  

29.  රත්නැකා 
රාංා හුටිා ව ා් ද්රිකා  
ක.ණාරත්න ා ම,  

077-5638250  

30.  ගු.ළුා පු් ඉස්ාංකා දීපානි රණුාංග -  

31.  හස්ාක නගර, 
ලි,නා ව ගී්ා සුිානි ස්මරුාංග 
මි, 

071-0985093  

32.  ඒරාා ගුකා 
ගා ක ා ගදර මාධ්ීම නිස්ාංස්ාා  
සිකඒා මි, 

072-9704541  

33.  පකා ාඒත්් 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිලූකා කුමාන් මි, 

071-7609833  

34.  ා ේරගම 
දාසි් ා ශඒා ව සුස්් ්ා කුමාන්  
ස්ා ේඒ්යධ්න මි, 

077-5904212  

35.  බුාත්ඒැකකඳුර 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව පකා ක 
ා ගදර ස්රත් බණ්ඩාර ම,ා 

071-4830266  
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36.  ා ේරගාංා ්ු  බී ා ක් ග  ්   ස්ථ  ස්ා ේසිාංහ මි,  -  

37.   ා මුර,ා, 
මගාා ඒා ක ා ගදර උද,ඒාංශය ස 
ම,ා 

077-9903720  

38.  ලුණුමඩාාකැටි, 
 දිස්ානා,ක මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
පැණි ා ඒරලුා ේ ා ගදර ස්ාංධ්යා  
කුමාන් මි, 

071-1954007  

39.  දි,බුබුා 
 දින්සිාංහ මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
ඉඳුනික ප්රි,් ් කුමාර  දින්සිාංහ 
ම,ා 

072-4911320  

40.  හදගනාඒ 
ා හ රත් මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
ි,්  ම  කුමාන් 

072-9181784  

41.  බටුමුකා 
ි,සු් දර මුදි,් ා ස් ාාා ව  
ා් ්රානි කුමාන් ි,සුන්, මි, 

071-6519411  

42.  උඩ,ාගා 
පාංස්ා ක ඒත්ා ත් ා ගදර නිලූකා 
ාාමසි ස්ථඒ්යණමාාා මි, 

077-0302816  

43.  මස්ා මෝදගම්,ා, 
බ්ා ඒත්ා ත් ා ගදර මා ශය සෝකා 
කුමාන්  මි, 

071-5728820  

44.  මඹගහපැාැස්ථස් 
ශ්රි නාරා,නදවු් ඩ පණ්ඩි් 
ා ගදර .චිරා කුමාන් ි,රත්න 
මි, 

071-7204642  

45.  මුත්ා ්මේටු්ැ් න 
ි,සින්  මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
කුඹුා ්ය ා ගදර නිරාංි්  
ස්ා ේරත්න 

077-2660511  

46.  මිනිා ටර -  -  

47.  ා කුා ළුාං,ා, 
කුඹුා ්යා ගදර මජිත් ප්රි,ශය සා් ් 
කුඹුා ්යා ගදර ම,ා 

071-2122374  

48.  බැිම, 
ීමරසිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ප්රි,් ් ර්ෂථප ුමාර ම,ා  

071-5169175  

මකුරණ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  බුලුා ගුා හු්ැ් න 
කර්. ස්දාා නාාා ව නදීකා 
ප්රි,ද්යශය සනී 

0771331775  

2.  කස්ාඒත්් 
ුඒා්  ස්ජිරා්  ස්මිසුඩී්  
ා නෝනා ා රුෂිඩා 

0779799549  

3.  උඩඒැලිකැටි, 
ා කුණ්ඩසිාංහ ප බැදි ස්ා ේ් ්ර 
ගම්ාශදාාා ව මාාා ාා් දනී 
ස්ා ේඒ්යධ්න 

0713387482  

4.  පකා කඒැලිකැටි, 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා ්යණුකා ා හ රත් 

0711307559  

5.  ා දුඩාංා ගුකා 
 කනා,ක මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
ා ්ෝරා දණිා ේ ා ගදර මනුාා 
කුමාන්හාමි 

0777245004  

6.  මකුරණ 
ා මුා හුමඩ් රාවුෆථ ෂානාස්ථ 
ෆ්යස්්  

077-9764936  
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7.  ා ්ළඹුගහඒත්් ස්රීටරඩී්  ස්ථඒයි්ය මුනේඒරා මි, 773727946  

8.  ඒරාගස්ථි් න 
ා ්කහඒඩි ා ගදර මස්ාංකා 
කුමුදුනි ි,රත්න 

0774011090  

9.  නීරැකා 
ගිඩ්ඩඒ ා ගදර ස්ාගන්කා 
ස්දකා්  ම 

0713003094  

10.  ා ම්කා ච්න මබ්දුක ඒාිඩ් සිෆානි,ා 0777834331  

11.  මකඒානි් න 
ා මුහමඩ් බුහාන් ා මුහමඩ් 
න්කඒා්  

0777421891  

12.  කු.ා ගුඩ 
බස්ථනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
න් දනී බස්ථනා,ක 

0715952651  

13.  හුන්ා ගුකා 
ා මුහමඩ් මස්ථ.ක් ග සිත් ම 
ස්ාෆිනාස්ථ 

0775548494  

14.  ා දකගස්ථ්ැ් න 
රාා ගෝ ාෂථශ ා ප්රෝි් බමුණු 
මුදි,ා් ා ස් ාෑ ිනක කුමාර 
බණ්ඩාර හකා ක් ගඒා 

0713550002  

15.  පාංා ගුකාාමඩ 
ා කුටි් කඩුා ේ ර් ා කුත් 
ා ගදර දිනූෂා සුමණා ස් න 

0775299626  

16.  මකගම් ා දණි, 
සි,ඹාාගහ ා ගදර දිා ් ෂථ ර්ෂථප 
කුමාර 

0719771864  

17.  රුා කුා හු 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දම,්  ම මැණිා ක් ග රත්නා,ක 
මි,  

0778228838  

18.  උඩදීගා 
මහහ්  මමුකා ගමා ව දීපානි 
ා් ද්රිකා ා ප්ර මරත්න 

0778778086  

19.  පකා ක දීගා 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ප්රි,ාංගිකා රත්නා,ක 

0711020164  

20.  දුනුස්ා උුර 
කලුහත් ක.ණා මාක 
ස්දාා නාාා ව මමාලි කාාංානා 
මි, 

071-9612213  

21.  දුනුස්ා දකුණ 
කස්ථතූන් ආරච්චිාාා ව ශය සයාමලි 
ප්රි,ාංකා මාහා කෝ්  

0784757642  

22.  මාඒුා පුා 
පකා කකුඹුර ඒාේා ේ ඒත්සුා 
ඒස්් ් බණ්ඩාර 

0718588900  

23.  ා කුනකාගා 
ා බුකාා ඒා ඉහා ා ගදර 
සුරමයා ශ්රී මනුරාධ්ා ීමරා කෝ්  

0770593939  

24.  මාරා හා 
කටුගස්ථා ්ු  කැකුණාඒත්් 
මජිත් ගුණ මාක 

0779223033  

25.  මාඒුා ගුඩ 
මමරා කෝ්  මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
නිකමිණි ප්රි,ද්යශය සණි මමරා කෝ්  

0717769145  

26.  මරා ේා පුා 
මාඒා ා ශඒා ව  මලුකා නිශය සා්  ම 
ආන්,රත්න 

0713543310  

27.  බාකඩුඒ 
ා පුකා ගුකා ක ා ගදර ා් ද්රිකා 
කුමාන් ා ප්ර ම මාක 

0718978621  

28.  දිටරළිටි, 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ුෂාණි 
ාුන්කා ා හ රත් 

0772379841  

29.  ඒාා හ න ප්රාාෂනි මධුස්ාංකා ා ප්ර ම මාක 0771125272  
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30.  ා දකගස්ථා ගුඩ 
උඩහ ා ගදර ස්ථඒ්යණමාසි 
මා බ්රත්න 

0711509295  

31.  ස්ාාන උඩගම 
හී්  මා ේඒත්ා ත් ා ගදර ශය සයාමසි 
මා ටරක් ගෂා ස්මක මාක 

0717667316  

32.  රඹුා ක් ගඇා 
මාරුා ගුඩ ා දුාළිිකා ක 
ා ගදර ාාමලි රත්නාා ඒෝ 
 මාකරත්න 

0714983147  

33.  ස්ාාන පකා කගම 
හුරීා ගුකා ා ගදර ප්රී,ාං මකා 
හුරීා ගුකා 

0715775442  

34.  කු.දුගහඇා 
ා කාඒා පකලි,ගු. 
රාළහාමිකාාා ව ප්රි,්  මකා 
ා් ්රකා්  ම ා කකඒා 

0723844189  

35.  උවගා ා මුහමඩ් රාසික් ග ෆා මමා න්ස්ථමි,ා 0774041618  

     

ර්ිාළිටි, ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

36.  ගකාෑකා 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව දුාානී 
උර්කකා්  ම ා හ රත් ා ම, 

717051702  

37.  මා.ශදන 
මාංකුඹුා ්ය කිුකා ගුකා ක 
ා ඒදකාර ා ගදර ස්ජි්ා 
මත්්නා,ක ා ම, 

777515500  

38.  හරාංකහඒ  ්නුිා දම,්  ම බස්ථනා,ක ා ම, 712569149  

39.  ා හ ා ් ගම 
සුදුහකු. ා ගදර ා ස්නරත් ස්ම්  
ප්රි,් ් බාාසුන්, ම,ා 

724051842  

40.  මහ.ටරප 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව සුජීඒා 
ශ්රීමාසි ා ගෝනාඒා 

711504338  

41.  ප මරාද 
   ම් ාමිාා ප්රි,ද්යශය සනී 
මාහා කෝ්  මි, 

712512444  

42.  ා මුළා ගුඩ 
ාාංකාර්ර ා දඒ,ාෑ ා ්යණුකා 
දම,්  ම ාාංකාර්ර මි, 

726129229  

43.  උඩිගුකඒා 
දුවග් නා රාාහාමිාාා ව 
නිා්  ම කුමාන් දිස්ානා,ක ා ම, 

724660418  

44.  උඩා හ න 
ගින්හාගම ස්මරා කෝ්  
මුදි,් ා ස් ාාා ව ා ගුඩමු් ා ්  
දමත්රි ස්මරා කෝ්  ම,ා 

075-6276843  

45.  සි,පත්ගම - -  

46.  ා බුක් ගකාඒා 
ගා්යදි, ඒස්ම්ා ව ශය සාමාා 
ා ස්ේඒ් දි මි, 

776790804  

47.  ඒෑඒා 
බ ගකා ක මම්බා් ්ැ් ා ්  
ා ගදර දුකසි ාක් ගමානි 
ක.ණානා,ක මි, 

776680206  

48.  ඒකා දණි, 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
බුශධිමා ා් දිමා රත්නා,ක මි, 

715276672  

49.  ා මුර් ක් ද ා ස්බස්ථ ම,්  ඒ,ාමේ ා ම, 712309123  
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50.  ඒෑඒා උුර 
මමේ හා ක ා ගදර ා ශශය සාභිමානි 
ස්මාීමර ා ම, 

714474234  

51.  පහා ිගුකඒා 
ආාරණ ා ශඒා ව කාාංානා 
.ඒ් මසි ඒජිරකා් ් මි, 

715442840  

52.  
මාරුා ගුඩ 

උුර       
රාිපක් ගෂා ව මධුක ාුරාංග 
ක.ණාරත්න 

789602055  

53.  මාරුා ගුඩ දකුණ 
මාංා වා ගදර ස්ාගන්කා ා් ්රමාලි 
ක.ණාරත්න ා ම, 

715254317  

54.  මාා ගුඩ 
මඩුා ේ ා ගදර මනුෂා ා් දිමා 
කුමාන් ප්රි,ද්යශය සනී 

785217233  

55.  මඩා දනි, 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ශ්රි,ානි 
කුමාන් ා හ රත් ා ම, 

716545763  

56.  ඒරකාා දනි, 
පහා ්ාගහ පෑා ක ා ගදර 
ා ාෝකිකා සින්ඒ්යධ්න ා ම, 

725862061  

57.  මැදා ගුඩ 
ා ්් නා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දුාානී ඉ් දිරා කුමාන් 
ා ්් නා කෝ්  ා ම, 

719811237  

58.  උවගහකුඹුර 
ප්හගාඒ ා ගදර ා ත්නුකා ුෂාන් 
ි,රත්න මි, 

724884205  

59.  ා දුඹගම්මන 
හශා දෝකාර ා ගදර නදීකා 
ශය සයාමසි රාික.ණා මි, 

772041112  

60.  ඒැලිගකා 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාුන්කා මිිරාණි මි, 

078-3952819  

61.  රඹුා ක් ගා ඒා 
උ,් ඒත්ා ත් ා ගදර ස්මරීමර 
හාමුා ව මස්ාංග ප්රි,ද්යශය සන 
ස්මරීමර ම,ා 

725216008  

62.  ා දුළළිිකා උුර  
ර් හඒඩි ා ගදර මනුෂා කුමාන් 
ස්මාරත්න මි, 

772688945  

63.  ා දුළළිිකා දකුණ 
කටුකිුා ක ා ගදර .ස්නි 
ප්රා බෝධ්ා ස්මාරත්න ා ම, 

718230279  

64.  කහ ගස්ථ්ැ් න 
උඩ්ැ් ා ්  ා ගදර නිශය සා් ් 
ාක් ගමාක ගුණරත්න ම,ා 

713039638  

65.  ා ගුඩා හ න 
්ාගහ ා ගදර ශය සයාමසි ප්රි,ාංගිකා 
කුාුාංග මි, 

711378263  

66.  ඒ ගා්ැ් න 
සිාංහා ා ටරබඳා ගදර ා් ්රානි 
මා නෝිා ීම්ය මරත්න මි, 

715426980  

67.  ගකක් ද 
බණ්ඩාරණා,ක 
මුදි,් ා ස් ාාා ව ගමා ගදර 
ප්රස්් න ස්ම්  බණ්ඩාර ම,ා 

719541530  

68.  ගකි් න 
ා මුා හුම්මදු හනීෆා ෆා මමා 
ෂිහානි ා ම, 

777147414  

69.  ා කෝස්ා මුදුන මබ්දුක කර්්ය ෆ්යහානා ා ම, 775026603  

70.  පකලි,ා කුටුඒ මබ්දුක ාතීෆථ න්ස්ථමීය ්  ම,ා 771843712  

71.  බ ා ගුකාාා දනි, ා ේ  ජී   ්   ාක් ගමිණි 702093377  

72.  ඉහා මුකා 
ඉඩ් ා ගදර ස්ා රෝිා නිමාලි 
මමරසුන්, ා ම, 

714154914  
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73.  ා දිඒත්් 
හර්ගහා ගුඩැකා ක ා ගදර 
ග,ානි ප්රි,ාංගිකා ස්කුමසිාංහ ා ම, 

779516554  

74.   ා ගුඩමුකා දකුණ 
ා දනිා ේ ා ගදර ාාංකා ියා රෝමි 
රාිපක් ගෂ  

716524025  

75.   ා ගුඩමුකා උුර 
මලුත් ා ගදර ා්රානි ස්ා ේරත්න 
ා ම, 

768799622  

76.  මාංකුඹුර දකුණ 
මා බ්සිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාුන්කා ාක් ගෂථමීය  මා බ්සිාංහ මි, 

717726014  

77.  මාංකුඹුර උුර 
කින්ා හුතා ා ශඒ,ාාා ව 
නිරාංිාා ස්ා රෝිනී ද,ාරත්න 
මි, 

077-4163812  

78.  පකා කගම පහළ 
ඊ ඩී ප්රස්් න දික.ක් ග ආන්,දාස් 
ම,ා 

724470226  

79.  උවගා ඡනපද, ,මුනා දික.ක් ගෂි ආන්,ඒාංශය ස ා ම, 776102814  

80.  මාංකුඹුර උඩගම 
රණීමර මුදි,් ා ස් ාාා ව කමනී 
ඉා නෝෂා ීමරසිාංහ මි, 

774793488  

81.  ඒැකගාා 
රණසිාංහ ා ශඒා ව ඒඩුා ගදර 
මා ,ෝමි රසිකා කුමාන් රණසිාංහ 
මි, 

719204031  

82.  මාඒත්් 
ම්ාවුද මුදි,් ා ස් ාාා ව ස්ම් ් 
බණ්ඩාර ම,ා 

772287661  

83.  උඩකිුකා ගුකා ජී ජී  ්   ස්ථ ධ්්යමසූන්, මි, -   

84.  පහාකිුකා ගුකා 
පහා ා ගදර ා් දික ස්ද.ඒ්  
ප්රි,ා ස්ෝම ම,ා 

719397029  

85.  ඒ ා ගුඩ 
බණ්ඩාරණා,ක 
මුදි,් ා ස් ාාා ව හ්යෂ කුමාර 
බණ්ඩාරණා,ක ම,ා 

715852520  

86.  ඕස්ස්ථස් උුර 
පකා ක ා ගදර මනුෂිකා  මාානි 
ස්ා ේපාා මි, 

713308819  

87.  ඕස්ස්ථස් දකුණ 
ින්,ාගම්මන ා පුකඒත්ා ත් 
ස්ාං නි්යමාක  කනා,ක ම,ා 

753773769  

88.  බමුණුා පුා 
ස්ා ේා කෝ්  
මුදි,් ා ස් ාාා වමනුරාධ්ා 
ස්ාංජීඒනී ස්ා ේා කෝ්  මි, 

723157705  

89.  කිරළගම 
මාා ගුඩ ර් ා කුත්ා ව ාම්ළිකා 
කුමාන් ර්  මාක ා ම, 

711372003  

90.  පලිපාන      

91.  දිශා දණි, 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
්නුිා කුමාන් ස්මරා කෝ්  මි, 

716745619  

92.  බ ගකා උුර 
රත්නා ව කාාංානා ස්දමාලි 
රත්නා ව ා ම, 

711427078  

93.  බ ගකා දකුණ 
පරප,ාෑ ා ගදර ගී මකා ාා් දනී 
මනුාංග මි, 

775754847  

94.  බටුා ගුඩ උුර 
ා හ් නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිා රෝෂනී ා ්යණුකා ාමිාා මි, 

077-9629592  
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95.  බටුා ගුඩ දකුණ 
බ ගකා ක ඉඹුකගස්ථකැා ක 
ා ගදර නිමාලි සී්ා කුමාන් ා ම, 

777669646  

96.  දිඒානඒත්් 
ා දුරලි,ශා ශ ා ගදර දික.ක් ගෂි 
මි, 

712510956  

97.  මුකා කගම දකුණ 
කහ ගහ ා ගදර මාංජුාා 
ප්රි,ද්යශය සනී  

711762536  

98.  මුකා කගම උුර ර්රටරපාඩු -   

99.  කළුඒාන දකුණ 
ා ස් ුාං මුදි,් ා ස් ාාා ව ා් දිමා 
ිමාලි ීමරා ස් කර මි, 

728407543  

100.  කළුඒාන උුර 
ගා ්  ා ගදර ඒත්ස්ාා ප්රි,ද්යශය සනී 
ා ප්ර මරත්න මි, 

715877453  

101.  කහඒත්් උුර 
ා ්කහඒඩි ා ගදර දම,්  ම 
කුමාන් ආන්,ඒාංශය ස ා ම, 

711431956  

102.  කහඒත්් දකුණ 
ා ්කහඒඩි ා ගදර ුෂාන් කුමුදු 
කුමාන් ආන්,ඒාංශය ස ා ම, 

771798784  

හාන්ස්ථපත්ුඒ ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  හර්ා ගුඩ 
උ,් ඒත්ා ත් ා ගදර හ්යශය සනි කුමාන් 
උ,් ඒත්් මි, 

077-0352404  

2.  රණඒන බ ිර 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ධ්නාංි, බණ්ඩාර රත්නා,ක ම,ා 

071-2664773  

3.  රණඒන නැා ගනිර රාස්ථ ස්් දනම් ස්ි, ාක් ගෂථමි මි, 072-361504  

4.  උඩා බුකාා ඒා 
ාාංකාාාන් ා ගදර දීළිකා සුරාංගනි 
ආන්,සිාංහ මි, 

077-5555320  

5.  පකා කා බුකාා ඒා 
ගීමුණි ුෂාන් ප්රි,ාංගිකා කුාරත්න 
ා ම, 

071-5984768  

6.  කටුගස්ථා ්ු  
පකලි, ගු.ා ව ්රාංගා නදීශය සානි 
ස්ක්රමසිාංහ මි, 

081-4911360  

7.  ඇ මු.ාංගාා ගුඩ 
ීමරා කු්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
සුාාෂිනි ප්රි,ද්යශය සනි ීමරා කෝ්  

071-6350568  

8.  ,ටිඒාඒා 
මහඒඩුා ව ා ච්්නා දිකහානි 
ා පා ්යරා 

081-2498049  

9.  ඉනිගා 
බස්ථනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඉා රෝෂා කුමාන්හාමි බස්ථනා,ක මි, 

077-2634611  

10.  උඩුඒාඒා බ ිර 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ස්ාංජීඒ 
බණ්ඩාර ා හ රත් ම,ා 

713011109  

11.  උඩුඒාඒා  උු. 
ළි පෑා ක ා ගදර නදිකා කුමාන් 
ා ප්ර මරත්න ා ම, 

075-4881688  

12.  උඩුඒාඒා නැා ගනිර 
රාිම් ත්රිා ව ප්රස්ාශ .ක් ගමක 
රාිම් ත්රි ම,ා 

071-5765635  

13.  ා පුකඒත්් 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දුාාංිනී රජි්ා දිස්ානා,ක මි, 

784705592  

14.  ා ේගින්, 
ළිකාෑා ේ ා ගදර ග,ානි  රාංගා 
ා ස් පාරත්න මි, 

077-7604009  

15.  රත්මා ක 
ාාමර ා ගදර ර්ෂථපා කුමාන් 
රත්නා,ක මි, 

077-3439246  
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16.  ා කුණ්ඩා දණි, 
ියහ්යෂ ශය සාංක් ගහබානු මභිාාෂථ 
ඒැලිා ්ු  ම,ා 

072-3262075  

17.  ා ස්නරත්ගම දකුණ 
ඒඩුා ගදර නිලුකා කුමාන් ගුණරත්න 
මි, 

072-4436874  

18.  ා ස්නරත්ගම උුර 
මහස්ථා පුකුා ණ් ා ගදර ි,ස්ර 
මැදා ගුඩ ම,ා 

075-8339805  

19.  උගුරැස්ථස්ළිටි, 
ා ස්නරත් ප මරණා ව ස්ම් ්ා 
නිකමිනි ා ස්නරත් මි, 

077-7475472  

20.  උවගකා 
මන් නාෑ ා ගදර ස්ම්පත් 
ර්ෂථපකුමාන් මි, 

071-1502644  

21.  මඩප්ගම 
ා කුස්ථඒත්් ප මරාිා ව ුෂාන් 
දික.ක් ගෂිකා ි,ීමර මි, 

078-3896322  

22.  ා ගුහාා ගුඩ 
ගකා බුක් ගක ා හ ඒාා ව රමයා්ා 
ප්රි,ද්යශය සනි මි, 

071-9408353  

23.  නාරාංගස්ථකුඹුර 
හමාංා ගුඩ ා ගදර .ෂාණි ්ාරකා 
ඩැනි,ක ා ම, 

071-1117866  

24.  බා් ඒැකා ගුකා 
පකකා ඩ් ා ගදර මා ,ෝමි ගි මකා 
ප්රි,්  ම බණ්ඩාර මි, 

077-1252113  

25.  පකා කමුකා 
ුඩුඒා ව ාම්ළිකා ප්රි,ද්යශය සනි ද 
සිකඒා මි, 

077-5262457  

26.  උඩමුකා 
ර් මක ා ගදර නිා ම්ෂා න,න 
කා්  ම  මාකරත්න ා ම, 

081-5680397  

27.  හක/පකා කගම නිලුකා ෂයාම්  ්කඒත්් මි, 077-9877263  

28.  හකා ාුළුඒ 
උස්ථමීය ා ේ ා ගදර සුා ්යකා ක්රිෂා්  ම 
මා බ්ීමර ා ම, 

075-0803883  

29.  හමාංා ගුඩ උුර 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව ගී්ා 
කුමාන් දිස්ානා,ක මි, 

077-3745598  

30.  හමාංා ගුඩ දකුණ 
පහළ උ,්  ඒත්ා ත් ා ගදර ස්ාංජිඒනි 
උ,් ඒත්් 

711298536  

31.  ා බෝගහක් ද 
පහළ මැදගම්මැශා ශ ා ගදර මාංිාා 
ශ්රී ා ක්ෂායා ක.ණාරත්න මි, 

077-4270396  

32.  ඒරා්ැ් න ුෂර ා්ා කුාා ස් කර මි, 072-7041931  

33.  ,ටිපකා කගම  -    

34.  කුඹුා ්යා ගදර 
ා ක් ගා ත් ගු.් නැා හ ාා ා ගදර 
ා ්යණුකා ප්රි,්  ම මි, 

081-2492810  

35.  උඩදූකඒා 
ගකමාංා වා ගදර ඒකා දණිා ේ ා ගදර 
 මස්ාරා ීයඒ්  ම ආන්, මාක ා ම, 

077-5773708  

36.  පහාදූකඒා 
ඉාාංකාලි ා ගදර ග,ානි ා නකකා 
දිමුු කුමාන් ඉාාංගා කෝ්  මි, 

077-8862487  

37.  බුාත්ා ගුකා 
උඩහා ,මාා ් ා ගදර  ර් ද නිළුක 
කුමාර ා ප්ර මා් ්ර ම,ා 

071-0814829  

38.  ,ටිඋඩගම  ක ජි ටුෂාන් ස්දමාලි මි, 077-3379646  

39.  සිඒලික් ද 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව න,නා 
ශය සයාමලි රත්නා,ක මි, 

081-2575322  

40.  කුළුගම්මන පශමා කුමාන් ගුණ මාක මි, 075-7456019  

41.  කු.දුගහමඩ 
ඒාස්ා මුදි,් ා ස් ාාා ව මමාලි 
මස්ාංගිකා ා ඒාා ගදර මි, 

075-5838545  

42.  දඩා හෝගම 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිා්  ම ස්ම්  කුමාන් මි, 

077-0536181  
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43.  මාපාමඩුකා 
නානා,ක් ගකාර ඒස්ම් පකාා ව 
ා් දිම ග,ා්  නානා,ක් ගකාර ම,ා 

077-5598781  

44.  මාාගම්මන -    

45.  නුගා ඒා 
කැටරා පටිා පුා ප මර් නැහැාාා ව 
කාාංානා උපමාලි කැටරා පටිා පුා 
මි, 

077-2408016  

46.  ඇඹුකර්ා ්ය 
ර්ඒක් ගා ගුකාාඒා ා ගදර ශය සා්  ම 
මා නෝහාන් ගුණරත්න 

077-3381520  

47.  බටුම ා ේ 
ස්ා ේා කෝ්  ා හ රත් 
මුදි,් ා ස් ාාා ව ඒාස්නා කුමාන්හාමි 
මි, 

077-7825234  

48.  ින්,ාගම්මන 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ා ්යණුකා 
ා ස්නස්රත්න මි, 

071-2512505  

49.  කු.දුඒත්් 
ා නා්කා දණිා ේ 
ක.ණාා කුටුා ේ ා ගදර ා් ද්රිකා 
කුමාන් ළි, මස්ථස් ා ම, 

072-3833492  

50.  ,හා්ැ් නක් ද 
ප බැ් දාෑ ා ගදර නාලි්  
මා ස්ෝකා මි, 

071-6340356  

51.  මහ්ැ් න 
ස්ා ේා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මදුෂානි ඒාස්නා කුමාන් ස්ා ේා කෝ්  
මි, 

081-2491816  

52.  ,හා්ැ් න බ ිර 
,කා ේ ා ගදර මා නෝන් ප්රි,ද්යශය සණී 
මි, 

071-7402400  

53.  .ඒ් ර්ර 
මකගම්මන ා ගදර කි්ය ම කුමාරසිාංහ 
ම,ා 

081-5684917  

54.   මත්්පේිා මමාලි ග,නිකා මධුාාෂණි ා හ ඒා ව 071-5154809  

55.   මත්්පේිා - උුර 
,ටිහාගා ළිිකා ළිටිා ේ ා ගදර 
නිමාලි  මාකරත්න  මි, 

077-5063038  

56.  රිළිිකා 
ගමා ව ප්රාාෂණි ාක් ගමාලි 
ස්ා ේරත්න ා ම, 

081-2499781  

57.   ඩ.්ැ් න 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
උඩකුඹු ා ්ය නිලුකා නිා රෝෂණි 
කුමාන් දිස්ානා,ක ා ම, 

072-9712459  

58.  
උකාදුළිටි, 
නැා ගනිර 

පකා ක ා ගදර ා ්යණුකා කුමාන් 
ි,සිාංහ ම්, 

077-1247177  

59.  උකාදුළිටි, බ ිර 
උඩහා ා ගදර ස්ා රෝිා ස්ම්  මකා 
කුමාන් උඩා ගදර ා ම, 

077-2770782  

60.   ා ගෝනිා ගුඩ 
ඒලිසු් දර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මරා ේා ගදර ඒජිරා කුමාන් ස්මරසිාංහ 
මි, 

078-6209716  

61.  ා ගුනිා ගුඩ පකකුඹුර 
කළුගමුඒා ඒත්ා ත් ා ගදර ස්මාලිකා 
ප්රි,ාංගනි මි, 

077-7187148  

62.  ස්ගැහුම්ා පුා 
ඒැලිකුඹුා ්ය ා ගදර චූානි කුමුදුනි 
ඒැලිකුඹුර මි, 

081-3991717  

63.  මරා ේගම 
පකා ක ා ගදර මනුෂා ාුරානි 
පශමසින් මි, 

072-6353273  

64.  මාා දණි, 
මලුා පු්ා ව ස්ාංගී්ා ුෂාන් 
මලුා පු්ා ව 077-6965275  

65.  හෑා දනි, -    

66.  නාරාංා ගුඩ සුජීඒ ප්ර්ාපා ව ම,ා 071-6340356  
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67.  කු.දුා ගුා කා 
දහනක මුදි,් ා ස් ාාා ව මස්ාංකා 
කුමාන් දිස්ානා,ක මි, 

778522447  

68.  පකකුඹුර 
ගකපඩි ා ගදර ප්රස්ාශ බුශධික 
ි,ා ශඒ ම,ා 

081-3843271  

69.  රාිසිාංහගම 
මාාගම්මන කු.කුා ශ ා ගදර 
නිලුකා ාුරානි ා හ රත් ා ම, 

081-3819601  

70.  කරඩුඒාඒා - ඉහා නිලුෂිකා ඉමාලි ඒැලිකුඹුර ා ම, 071-8058560  

71.  කරඩුඒාඒා - පහා ඉා නෝකා දිකහානි ඒැලිකුඹුර මි, 081-2461300  

72.  ඕඒ්ැ් න 
ීමරපාන මුදි,් ා ස් ාාා ව ිානකි 
කුමාන් ීමරපාන මි, 

071-3768211  

73.  මත්්රගම 
ා පුකා කුටුා ේ ඒාේා ේ ්මරා 
කුමාන් මා බ්ා කෝ්  

071-2422395  

74.  මත්්රගම නා ගනිර    ම් ාුන්කා නිා රෝෂිණි ම්පත්ු 077-3381520  

75.  මත්්රගම- දකුණ 
සිාංහා ටරලි ා මුනරාංා ව ාක් ගමාලි 
උද,ාංගනි ා මුණරාංග ා ම, 

071-4593415  

76.  ා බෝා ්ු  
ක.ණා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඉා නෝකා ශය සයාමලි කුමාන් නඒරත්න 
මි, 

081-2490757  

77.  මැදඒා 
ඩබ් ජී රසිකා කුමාන් මා නෝහාන් 
ා ම, 

075-9474397  

78.  මාංා ගුඩ 
දූකඒා ි් ා ් ා ගදර ප්රි,ාංගා 
ා ක් ගෂන් ා මත්්ාන් ද මි, 

077-4488881  

79.  ා දඹරාාඒ 
දිා නෝන්ස්ථ කාංකානමා ව  ර්  ම 
හ්යෂනි ස්ා ේුාංග ා ම, 

077-7497770  

80.  ා දුරණෑගම 
මාහා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාා ව 
ප්රා බෝධ්නි කුමාන් මාහා කෝ්  මි, 

071-5470500  

81.  මමුඒ් ා දනි,  ්  ඊ ඩි ආ්ය ප්රි,ද්යශය ස ම,ා 710634898  

82.  ඉහගම 
මැදඒා නයිා දාාා ව ස්ම් ් 
කුමාර ම,ා 

077-9087493  

83.  ඒුඒා 
මටුා පුා්ැ් ා ්  ා ගදර ඉා නෝකා 
ස්මරජීඒ ා ම, 

081-2497294  

84.  උ,් ඒත්් 
ක් ා ශ ා හුම්මාර ා ගදර ාක් ගමාලි 
ද,ාන් ද මි, 

081-5670195  

85.  උඩුඒාඒා බ ිර ටි ඩබ්  ්   ස්ථ ියා රෝමාාා 0715242900  

ුම්පා ්  ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.   ා දිා දණි, 
ස්දානාාා ව .ඒනි කුමාන් 
සුබසිාංහ 

772536691  

2.   කින්ඳිඒැකා පුළ 
,ශදා ගමරාාාාා ව ා ශස්කා 
නිශය සා්  ම මි, 

712547484  

3.   ්හකළිටි, 
ා හ රත්  කනා,ක 
මීය ගස්ථ්ැ් ා ්  ක්රීශය සා්  ම කුමාරී 
ා හ රත් 

813819326  

4.   උඩා හ ් ා පුළ 
ි,සු් දර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
සුමිත්රා  මාකසින්  කුමාන් 
ි,සු් දර 

775059624/ 
776665958 

 



231 
 

5.   ා පුා හුලි,ශද 
ඉා් දර ා ටරඩි ා ගදර ාක් ගමාසි 
ා රුෂානි  ඡ,සිාංහ 

710929800  

6.  නික්ැ් න 
බැබාාගම ා ගදර නිා්  මකා 
උද,ාංගනී බැබාාගම 

752989339/ 
0813835929 

 

7.  ඇ ා ේා ගුඩ 
රණීමර මුදි,් ා ස් ාාා ව ාමිාා 
 ර් දි ීමරසිාංහ 

723387637/ 
0813801007 

 

8.   මිණිගමුඒ 
ා කෝරා ක ා ගදර ාාානී 
බණ්ඩාර මැණිා ක් ග 

726130760/ 
0813823090 

 

9.  ්ැ් ා ් ා ඒා 
ා ්් නා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ි,ශය සා්  ම මැණිා ක් ග 
ා ්් නා කෝ්  

775420960  

10.  මිණිගමුඒ ඉහළගම 
නිවා ගුකා ක ා ඒා ක ා ගදර 
මා ශය සෝකා ප්රි,ද්යශය සනී ා පුඩි 
මැණිා ක් ග 

774240796  

11.   ි,දා ඒකා පුා 
ීමරා ස් කර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
කුඹුා ්යා ගදර ිානීම ා් දිමා 
කුමාන් ීමර ා ස් කර 

713920644/ 
0815714197 

 

12.   ි,දා  ක  පී  ක.ණාරත්න මි,   -  

13.  ඒෑත්්ෑඒ ර්ඒක් ග ළිටිා ේ ා ගදර ුසි් කුමාර 752111111  

14.  පවුකපාඒ 
ි,ා කුඩි ආරච්චිාාා ව නිලූකා 
ප්රි,්  ම ි,ා කුඩි 

774158605  

15.  ිත්ා ගුඩ ඒකා පුා 
හප් ා ටරබඳ ා ගදර ප්රා බෝධ්ා 
ාක් ගමාලි මමරසූන්, 

714422821  

16.   නාරාංඒා 
හශදාළිටි, මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඉ් දික ප්රි,් ් බාංඩාර 
හශදාළිටි, 

724560269  

17.   ගාා ගදර 
ධ්නුෂථක බණ්ඩාරා ව රසිකා 
දික.ක් ගෂි මි, 

072-8758944  

18.   ගාා ගදර බ ිර 
බ්ාඒත්ා ත් ා ගදර ආසින් 
නිා රෝෂථ බ්ාඒත්් 

771584656/ 
0776602182 

 

19.  ා රුක් ගික 
,ටිහාගා ස්.දුකාර ා ව රදිකා 
නිස්ාංස්ාා ගාා ගදර 

755384308/ 
0815681018 

 

20.   මක් ගකරඒත්් 
ා හ රත් ා ගදර ා හ ෂානී මනුරාධ්ා 
මමරසිාංහ 

777523799/ 
0788380174 

 

21.   ා බුනා කුමේ රූපස්ථස්රා ව ස්් ධ්යා රූපසිාංහ 
713747385/ 
0777001559 

 

22.  හශදාළිටි, 
දහනා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
.ස්නි නදීශය සා්  ම ඡ,සු් දර 

812461626  

23.   දමුණුගස්ථ්ැ් න 
රාිසිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ධ්ම්මික රාිපක් ගෂ 

724044176/ 
0725166925 

 

24.   ා දකගස්ථ,ා, 
මැදිඒත්ා ත් ා ගදර ඉා නෝකා 
දිකහානි ඡ,ා ස් කර 

724533033  

25.   පාළුා කෝළිඒත්් 
මාංා ගුඩ ා ඒාා ගදර මනූෂා 
නිාානි කුමාන් ඒනිගා ස් කර 

776124066  

26.   උදාාගම 
ඊන්,ගහමඩ ා ගදර මධුෂිකා 
ක්රිශය සා්  ම මුණසිාංහ 

723862186/ 
0726506522 
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27.   ා ප මා වඒා 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිම්  මකා ා ක් ගෂාණි ීමරා ස් කර 

717626950/ 
0812463943 

 

28.   උඩළිටි,     ම්  නිා රෝෂා කුමාන් 071-2624610  

29.   උඩුඒ 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඡානීම කුමාන් රත්නා,ක 

758594704/ 
0714639100 

 

30.   ා පුත් මා 
කුකුාාා ඒත්ා ත් ා ගදර 
නිරාංිාා දික.ක් ගෂි 

776926967  

31.  
 කිණිගම 
නැා ගනිර 

කුඹුා ්ය ා ගදර දීළිකා ා් ්රාණි 072/8252883  

32.   කිණිගම බ ිර 
රූපස්ථස්ර ා ගදර මා හ ෂථ සුරාංග 
රූපසිාංහ 

779987410  

33.   කළුඒාන 
 ළි ඒත්ා ත් ා ගදර සුමිත්රා කුමාර 
මැණිා ක් ග 

755385861  

34.   ක් නාා දණි, 
ා පෝඩාා ේ ා ගදර නදීකා 
ස්ා නෝදනී රත්නසින් කුළුගම්මන 

779440760  

35.   ගාංා ගුඩළිටි, 
රාංා කුත්ා ව පැුම් ග,ා්  
රූපසිාංහ 

713548330/ 
0814939340 

 

36.   ර්බ්හිලි, උඩා ගදර ා් දන ප්රදීටර රණුාංග 
783417635/ 
0375716132 

 

37.   බර් දර 
ා ශඒා ව ා ගදර නිාක් ගෂි 
දික.ක් ගෂිණි කුාරත්න 

724561232/ 
0813995150 

 

38.   නි,ාංා ගුඩ 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ස්් ධ්යා කුමාරී ා හ රත් 

777528159/ 
0812463516 

 

39.   දි,පාාා ගුඩ 
ා ්් නා කෝ්  ප මරණා ව 
ක්රිෂා්  ම ශය සසිකා මි, 

071-6242690  

40.   මඳු් ගම පකකුඹුර 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ශය සානිකා කුමාන් ා ස්ා නස්රත්න 

779537952/ 
0812461954 

 

41.   ක් ා ශකුඹුර 
ගින්හාගම ා කෝරා ක ා ගදර 
ශ්රීමාසි කුමාරී ස්ා ේරත්න 

717958850  

42.   ඈ්මුකා 
ඡ,සූ්ය, ආරච්චිාාා ව ඒස්් ් 
ඡ,සූන්, 

754869395/ 
0813992683 

 

43.   බාාංමාංග 
කද් ා හ ා ්  මුණසිාංහ ා ගදර 
 මබඳණි මුණසිාංහ 

772255932/ 
0813811307 

 

44.   ගකා ානඒත්් 
කද් ා හ ා ්  මාංකුඹුා ්ය ා ගදර 
මා ශය සෝකා මමුණුුඩුඒ 

721121347/ 
0812463824 

 

45.   කූරගම 
මුඩගම්මන  මස්ථා ස් ා දනි, ා ගදර 
ඉා නෝකා ශ්රි,ානී  මස්ථා ස් ා දණි, 

721747907/ 
0372298999 

 

46.   කූරගම උුර 
මනුප්රාටර මක,ා මා්ා ා්  
ාබාග් යුු, 

   

47.   පරණගම 
මලුත්ා ගදර ඉ් දිකා ප්රි,ාංගනී 
ගුණ මාක 

774964781/ 
0812460212 

 

48.  ගාා ගදර මඩිා ව 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ිානීම කුමාන් රත්නා,ක 

772245647/ 
0779654657 

 

49.  
 ගාා ගදර මඩිා ව 
බ ිර 

දහනක මුදි,් ා ස් ාාා ව මමානි 
ාක් ගෂිකා කුමාන් ස්ා ේරත්න මි, 

077-1179404  

50.   ා කුබ්බෑගා සිාංහා ා ටරබඳ ා ගදර ධ්්යමසින් 757062033  
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51.   මඹගහා හ න 
ඊන්,ගහමඩ රාික.ණා 
ා ශඒා ව දම,්  ම රාික.ණා 

718555566/ 
0372296154 

 

52.   ගුණදාහ 
හලි,් ා වඒත්ා ත් ා ගදර ාාමිාා 
ප්රි,ද්යශය සනී ගුණඒ්යධ්න 

726491390/ 
0813755366 

 

53.   ඕපකා 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිරාංිාා ස්ාංජීඒනී ස්මරා කෝ්  

726850380/ 
0813991853 

 

54.   ගාබාඒ ර් ා කුත් ාස්්  ම ා ස් නාරත්න 
789906022/ 
0375653289 

 

55.   මීය ගහා හ න නිශය සානි ඒාසුාදත්්ා මාලි,ා ගුඩ 
775948942/ 
0814921160 

 

56.   මීය ගහා හ න දකුණ 
මුුගකා ව මමාලි නිකමිණී 
ස්ක්රමසිාංහ 

750850338/ 
0375611728 

 

57.   ඉඩා ම්ගම 
හ් ්ාන මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා නර් ිාා කුමාන් ස්ා ේරත්න 

712595928/ 
0813801664 

 

58.  කුඹුා ්යගම 
නඒරත්න මුදි,් ා ස් ාාා ව පහළ 
ිාඒරා ගදර දිකහානි ා ක්ශය සායා 
නරත්න මි, 

072-9073105  

59.   මාඒත්ා ත්ගම 
මධිකාන් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
සුන් දා මධිකාන් මි, 

072-5411631  

60.   කත් ා හ න 
කද් ා හ ා ්  මාංකුඹුා ්ය ා ගදර 
නදිරා ප්රි,ද්යශය සනී 

728014196/ 
0815689826 

 

61.   නාමක්ැ් න 
කද් ා හ ා ්  ා දුඹා ගුකා ක 
ා ගදර රජි්ා නිම්මි ස්ා ේා ස් කර 

718807824/ 
0813842035 

 

62.   මරඒනාා ගුඩ 
කද් ා හ ා ්  ා දුඹා ගුකා ක 
ා ගදර ස්ාගන්කා ා හ මමාලි 
ා දුඹා ගුකා 

775141617  

63.   නි,ා ේා පුළ 
ා් දුා ස් කර බ්රාහථමණ 
මුදි,් ා ස් ාාා ව උමාංගා චිත්රානි 
දස්නා,ක 

715156104  

64.   පකා කා කුටුඒ 
ලි,නඒඩු ගම්ාශා ව ාාංකා 
ප්රි,ාණි ලි,නා ව 

729364090/ 
0812463164 

 

65.  ා හ ා ් ගම පකකුඹුර 
ර්  මාකා ව දීපානි දිා කකා 
කුමාන් මි, 

713485393  

66.  මැදා ගුඩ පහළගම 
කහ ා කුා ළ  ා ගදර ඉා නෝකා 
ක්රිෂා්  ම ස්මරසිාංහ 

770616371/ 
0812461949 

 

67.   මැදා ගුඩ ඉහළගම 
ා කුළඹුස්ථා හ ා ්  ා ගදර ඉෂාරා 
ස්ාංජීඒනී රාිපක් ගෂ 

723963374  

හ්රලි,ශද ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  මාඒ්ගම  
ගා්යදි, ඒස්ම්ා ව ශය ස්යමිාා ස්ජීඒනී 
මි, 

725342096  

2.  ඒැලිස්  ඉහළගම  
මත්්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
සුාාෂිණී දම,්  ම මත්්නා,ක 
මි, 

715372980  
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3.  පකා කා පුා  
කු.දුගහමඩ ා ගදර කාාංානා 
දිකහානී ඒැලිස්  මි, 

778771292  

4.  ගකා දුා  
ඒැලික් ා ශ ම්පත්ු 
මුදි,් ා ස් ාාා ව  ා ්යණුකා 
දම,්  ම ම්පත්ු මි, 

774020976  

5.  පැාෑන  පහා 
සින්ඒ්යධ්න මා බ්ා කෝ්  
මුදි,් ා ස් ාාා ව කා්  ම 
මා බ්ා කෝ්  මි, 

728371282  

6.  
කනක් ගකරා පුළ 
දකුණ 

රාික.ණා ඒාස්ා 
මුදි,් ා ස් ාාා ව ස්ාගරී  
රාික.ණා 

713795027  

7.  කා ාෝටුඒාඒ  
පකා කා ගදර ුෂාරී ා නකකා  
මමරනා් මි, 

711755255  

8.  දමුණුා පුා  
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිකමිණී නිා රෝෂා ා හ රත් මි, 

718245110  

9.  පරා ගුඩ  
ා ,ෝධ්ා ව නිා රෝෂා ර්ෂථප කුමාන් 
ා ස්ෝම මාක මි, 

723965885  

10.  මලුා දණි, දකුණ සූරටරර්කලිා ව නදීෂා දිාානි මි, 711316546  

11.  මාා කුාමඩිත්් 
මරා ේ ා ගදර නිකමිණී ක්රිශය සා්  ම 
කුමාන් මි, 

775352005  

12.  ක් ා දමීය ,  
රුා කුා හ  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ම.ණ  මාක් ග බණ්ඩාර ම,ා 

718417547  

13.  ,වගා 
ස්මරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දිනූෂා සුිානි ස්මරා කෝ්  ා ම, 

729001639  

14.  මම්බාඒ  
ා ්් නා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දිා ් ෂා  ාක් ගමාලි රත්නා,ක 
ා ම, 

7126659902  

15.  සිවු.ළිටි, 
ගා්යදි, ඒස්ම්ා ව දිනුෂා මමාලි 
මි, 

724626701  

16.  ඒැලිස්  ඉහළ උුර 
ා කා ස්කඒත්ා ත් ා ගදර කුමුදුනී 
කුමාරී ශය සා්  මා්ා මි, 

724637408  

17.   රමුදුලි,ශද  
දුක් ගග් නා රාළහාමිාාා ව 
ඒාේා ේ ශය සයාමා කුමාන් 
ා හ ා ් ගම ා ම, 

724141112  

18.  
ඒැලිස්  පහළගම 
දකුණ 

ා මුරා ගුඩ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මාංගලිකා ර්ෂථප කා්  ම 
ා මුරා ගුඩ මි, 

772704204  

19.  ා කුලුගා පහළගම 
ීමරා ස් කර ස්ා ේා කෝ්  
මුදි,් ා ස් ාාා ව නිා්  ම කුමාන් 
ා ස් නානා,ක මි, 

785550242  

20.  කිුකා දුර 
රාික.ණා මුදි,් ා ස් ාාා ව 
කුමාන් උපමාලි රාික.ණා මි, 

721357727  

21.  මලුා දණි, උුර  
රාිපක් ගෂා ව ිමාලි දිස්ථනා 
රාිපක් ගෂ මි, 

776587723  

22.  මාගකා පහළ  
බේිා ඒාේා ේ ම.ණි මදුනිකා 
බේිා මි, 

715725003  
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23.  
ඒකපාාා ගුකා 
උුර 

ඉා් ගා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ඉා රෝසිමා ස්තාාංකා කුමාන් 
ඉා් ගා කෝ්   

710857221  

24.  මු.ශා දණි,  
ස්ා ේුාංග මුදි,් ා ස් ාාා ව 
කා්  ම ස්ා ේා කෝ්  මි, 

729875045  

25.  
ඒකපාාා ගුකා 
දකුණ 

ිඒර් ා ව නදීකා ශය සයාමසි 
 කනා,ක මි, 

779121991  

26.  මලුත්ගම ඉහළ 
ගකබඩ ා ගදර මමරා කුමාන්හාමි 
රත්නා,ක මි, 

774449137  

27.  මලුත්ගම පහළ  
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව ගී්ානි 
මැණිා ක් ග ා හ රත් මි, 

727175548  

28.  ා ශදුනුළිටි, පහළ 
කර්ඒත්ා ත් ා ගදර ධ්ම්මිකා 
ප්රි,ානි කර්ඒත්් ා ම, 

778501491  

29.  ා ශදුනුළිටි, ඉහළ 
මා බ්සිාංහ මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිා රෝෂා කුමාන් මා බ්සිාංහ 

773153367  

30.  ා ගුඩ්ා ක 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ස්ශය සාකා ාුරාංගනී ා හ රත් ා ම, 

724266458  

31.  පැාෑන පහාගම 
කඩිගමු ා ගදර මාාා මාා නක 
මා බ්රත්න මි, 

713222449  

32.  ඒැලිා ගුඩා පුා 
මමරා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
සුා්රා කුමාන් මමරා කෝ්  ා ම, 

728276835  

33.  මා ඹෝ.ඒ  
 ළි ඒත්ා ත් ා ගදර ද්යශය සනී 
කුමාන්  ළි ඒත්් මි, 

779026436  

34.  ා දිා දනි, මඩිා ව  
මටරර්හාමි ආරච්චිාාා ව නිා්  ම 
දිස්ා මා බ්ා කෝ්  මි, 

783895322  

35.  නාරාංගස්ථළිටි,  
කාන්,ටරා ප.ම මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මා ,ෝමි ීමරා ස් කර මි, 

724522615  

36.  ා ඒාගම 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාා ව සුාාෂිණී 
ප්රි,ද්යියකා ා හ රත් මි, 

759778588  

37.  ා ාචිාමීය  ඒැනිාා  
,ාපා මුදි,් ා ස් ාාා ව කුමාන් 
ප්රි,ාංගිකා ා ස්ා නස්රත්න මි, 

715745749  

38.  රාංගමුඒ  
ක් ා ශකුඹුර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිශය සා් ් බණ්ඩාර ක් ා ශකුඹුර 
ම,ා 

719184730  

39.  නික්ැ් න  
ි,මාංගා රාිපක් ගෂා ව නාානී 
නිා රෝෂණී රාිපක් ගෂ මි, 

721753263  

40.  මුඩගම්මන  
ඉාාංා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ද්යියකා කුමාන් ඉාාංා කෝ්  

724265348  

41.  පටි ා පුා පහළ 
ා ශඒාැ ා ගදර මා නෝන් 
මා හ ෂිකා ා ප්ර මරත්න මි, 

710853014  

42.  මවුකා බෝදා ක 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
දීළිකා ප්රි,ද්යශය සනී කුමාරී 
දිස්ානා,ක මි, 

711025901  

43.  ා කුලුගා ඉහළ 
ඒාස්ාමුණි ා ශඒා ව මමිා 
චි් ්ක ස්රසුන්, ම,ා 

758181591  
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44.  ආඩි,ා්ැ් න  
ලි,නා ව මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා බෝධිා කුටුඒ ඉ් දික ුෂා් ් 
ා බෝධිා කුටුඒ ම,ා 

712951812  

45.  ා පුකඒත්් 
මගම්ා පුඩි නිකමිණී නිලුකා 
කුමාන් මි, 

710855671  

46.  හ්රලි,ශද  
ා ්් නා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ප්රාාෂි ඉා නෝකා ා ්් නා කෝ්  

815657001  

47.  ඉබුා ක්ැ් න 
පරා ගුඩ ආරච්චිාාා ව ා ගදර 
දිාානි කුසුම් ක.ණාරත්න මි,  

725342096  

48.  ඉකා ටරමඩ  
කුාුාංග මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ස්ාරාංගිකා නදීශය සානී කුාුාංග මි, 

710855727  

49.  ා පුකඒත්් ඉහළ  
ා කුස්ථඒත්ා ත් ා ගදර ශ්රි,ා ද්යශය සනී 
නිා්  මකා මි, 

773015876  

50.  මාගකා ඉහළ  ආ්ය ළි ජි ටි ටි ස්රා ස් කර මි, 712012580  

51.  හදා බෝඒ  
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව උද, 
කුමාන් ා හ රත් මි, 

710853449  

52.  
ඒකපාාා ගුකා 
නැා ගනිර  

දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නුා ව්ැ් ා ්  ා ගදර මනුෂා 
කුමාන් දිස්ානා,ක මි, 

713038275  

53.  ඒැලිස්  පහාගම 
ි,ීමර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
කාාංානා කුමාන් දිස්ානා,ක මි, 

725368588  

54.  පටි ා පුා ඉහළ 
හීළිටිා ේ ා ගදර රසික ස්මු්රා 
කාකා ගුඩ 

712778527  

55.  මීය ගස්ථ්ැ් න 
ගුස්ථ මඤඤ ඒඩුා ව නිා්  ම 
සුමනසින් මි, 

721292490  

56.  
කනක් ගකරා පුා 
උුර 

ා ඒළද ා හටිටි න,නා ා් දා 
කුමාන් 

721292490  

57.  දුාංකුඹුර  
ා ස් නානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා ශස්කා හී් මැණිා ක් ග 
ා ස් නානා,ක 

718427620  

ගසඉහළ ා කෝරා ළ  ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.  පටි්ාාඒ 
බ ා ගුකා ක ා ගදර ා රෝිණී 
නිාක් ගෂි බ ා ගුකා 

726272016  

2.  ා කලිගෘටර 
උඩගම ස්,් නාාා ව නිා්  ම 
ප්රි,ද්යශය සනි 

712859919  

3.  මි,නා ගුකා -    

4.  මඵා ගුකා 
පටි්ාාා ේ නාරම්ගාා ව රසිකා 
මා නෝන් ක.ණාරත්න 

718286507  

5.  උඩුඒැකා 
මැණික් ගා ව රාංගා රත්න කුමාන් 
ක.ණාරත්න 

721357563  

6.  රාක් ගෂාඒ ඊ  ජී  ස්ා ේ මාක ම,ා 716423877  

7.  ළි ක් ද 
්ාඒාා ව දුෂා්  ම නලිකා පශම 
කුමාන් ධ්්යමපාා 

729592850  
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8.  උඩා හ ් ්ැ් න  ්  ා ක් ග  ක  ඉාාංගා කෝ්  මි, 770497409  

9.  , පාන 
ා ගෝමර මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
ස්ථඒ්යණා කුමාන් ා ස්ා නස්රත්න 

783452195  

10.  ගැමුණුර්ර ාක් ගමුණිා ගදර ප්රදිපා ාක් ගමාලි 724097758  

11.  ඒැ ා ක් ගා දණි, 
සි,ඹාාා ේ ා ගදර ග,ානි කුමාන් 
ා් ්රපාා 

717659671  

12.  කරගා 
දිස්ානා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ාලිත් දිස්ානා,ක  

772898479  

13.  ා කුා හුඒා ා හඒාසිාංහ  ා ගදර ාමිාා කුමාන් 775734792  

14.  ගිරාඋකා 
ිශදැඩිා ව නදිකා ප්රි,ද්යශය සනි 
ක.ණාරත්න 

716346906  

15.  ා පුකමාගම 
ා කෝනේිා ඒත්ා ත් ා ගදර 
මයිරාංගනි 

726149958  

16.  මකඒත්්ගම 
ඉහා කත් මන්ා ව ඉෂාරා 
උද,ාංගනි 

719329934  

17.  පැකාළිටි, දකුණ 
කු.දුගා ඒාා ගදර ගි මකා 
මැණික් ග ිනකමාලි ස්ර්ාා ස් න 

715741122  

18.  පැකාළිටි, උුර 
කරගා දුර,ාාා ව ා ගදර ශ්රි,ානි 
ා හ මමාාා 

772646429  

19.  ගකපා, 
හකලි් න ගු.ා ව ාමි් ද 
නාාක බණ්ඩාර 

772632918  

20.  හැරා කුා 
බස්ථනා,ක මුදි,ා් ා ස් ාාා ව 
ාමි් ද ර්ෂථප කුමාර බස්ථනා,ක 

776562871  

21.  ඒකහා ගුඩ 
කුමාර ප මරණාාා ව ාානක 
කසු්  මමරුාංග 

719657068  

22.  උඩගම 
සි,ඹාාා ේ ා ගදර ස්ම් ්ා 
ප්රි,ානි ා් ්රපාා 

724258659  

23.  ්ැිමලිගා මශය සා්  ිනි් මා බ්ා කෝ්  711026708  

24.  උාපා ්  උුර 
සිමහා කුටුඒා ව ියා රෝමා 
නිශය සා්  ම 

788936919  

25.  උාපා ්  දකුණ 
මා බ්ා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා හ රත් මැණිා ක් ග 

778129540  

26.  ඇත්ගාා උුර 
පහළ ර් හඒඩ් ා ගදර මධුරාංගනි 
ි,රත්න 

716351237  

27.  
ඇත්ගාා 
නැා ගනිර 

ලි,නා ව  නිශය සා්  ම නි්යමාා 
ස්ා ේරත්න 

774222778  

28.  ඇත්ගාා බ ිර 
ා ාුකු ා ඒකාටරර්ලි 
ආරච්චිාාා ව ිමාලි ා් දිමාාා  

771729246  

29.  සිාංහර්ර 
නඒරත්න ා ගදර දිස්ථනා ාා් දනි 
ක.ණාරත්න 

775395149  

30.  ගම්ා පුාා ඒා 
ස්සි්  මුදි,් ා ස් ාාා ව දීළිකා 
සුද්යශය සනී මැණිා ක් ග 

0712673140/
0815618463 

 

31.  මාලිගාර්රණ මනුෂා ප්රි,ාංගිකා   ළි,ා ස් කර 712672865  



238 
 

පස්ථාාා ව ා කෝරා ළ  ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධලධා/  වස්ෙ යෙ 

දුරකාය 

අංකය 
විදුත් 

 ැපෑල 

1.   ා ඒස්ථමේා හෝක  
ප්රාාත් ඉ් දික මනු.ශධ් 
රාිපක් ගෂ ම,ා 

773435935  

2.   දහඩ්රි 
මා්යෂක නාමකඒකා ව ා කනත් 
ක්රිස්ථා  ෝප්ය කුසිනාත් බැසික 
ම,ා 

776714341  

3.   කඩි,් ා ාන 
ා ්් නා කෝ්  මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා් ද්රිකා ා ්් නා කෝ්  මි, 

071-8371051  

4.   ග්රි් වුඩ් 
මිා ගක ා පා ්යරා 
මහාස්දානාාා ව  ර් ද ප්රදීටර 
කුමාර ම,ා 

718588940  

5.   බේඒාගම 
ා කුවගා මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිා රෝෂා මා නෝන් ශය සයාමසි ද 
සිකඒා මි, 

772664808  

6.   ඉඹුකළිටි, මනුෂථකා පාා්් ත්රිා ව මි, 770393245  

7.  
 නාඒාළිටි, 
නැා ගනිර 

දලුඒත්්ා ව දුකෂිකා ්ස්ාංගනී 
දලුඒත්් මි, 

766645415  

8.   නාඒාළිටි, දකුණ 
ා ත්නුඒර හැ් න දිා ව ශය සකිාා 
ළියුමිනි ආන් ද මි, 

752201605  

9.   නාඒාළිටි, උුර 
නඒරත්න මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා් දිමා කුමාන් මි, 

773130407  

10.   නාඒාළිටි, බ ිර 
නඒරත්න මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිා්  ම නඒරත්න මැණිා ක් ග මි, 

759345819  

11.   උඩ රඹුක් ගළිටි, 
බණ්ඩාර ඒත්ා ත් ා කුමේටු් න 
ස්,් නාාා ව රමයා්ා මි, 

726294898  

12.   පහළ රඹුක් ගළිටි, ක් දටරර්ා ව ස්ථඒ්යණමාලි මි, 717648657  

13.   බාාංා ්ු  උුර 
ි,සු් දර මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මා නෝන් ස්් ස්ාා කුමාන් 
ි,සු් දර මි, 

771899032  

14.   බාාංා ්ු  දකුණ 
නැකත්ා ගදර සුස්්  ම මැණිා ක් ග 
නිාානි මි, 

719546101  

15.   මළුත්ගම 
ස්,ා මු් ා ්  ා ගදර ස්ාංජීඒනී 
ස්දා්ා මැණිා ක් ග මි, 

710825602  

16.   ා දකිත 
ා හ් නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
මාංජුාා ස්ා ේරත්න මැණිා ක් ග මි, 

776855966  

17.   ඒැා ේගම 
රණුාංග ප මරත්නා හ ාාා ව 
නී්ාීම ප්රි,්  ම ි,ාත් මි, 

717280401  

18.   ඒැලිගම්ා පුළ 
ගා ව ා ගදර ක්රිෂථටි,් ා ව නදීකා 
ර්ෂථප කා්  ම මි, 

775207230  

19.   කැ් ා දෝළිටි, 
ගාංහා ත් ා ගදර නිකමිණී කුමාන් 
මි, 

715461440  

20.   ඉඟු.හ, දකුණ ග,ත්රි ශය සයාමිාා ා හ ඒාස්්ාන මි, 775560539  
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21.   ඉඟු.හ, උුර 
ම්යානා,ක සූන්, 
මුදි,් ා ස් ාාා ව සුරාංගනී 
ප්රි,්  මකා ා මනස්, 

772751906  

22.   මාපාක් ද උුර 
රත්නා,ක මුදි,් ා ස් ාාා ව 
නිලුකා කුමාන් රත්නා,ක මි, 

724223209  

23.   මාපාක් ද දකුණ ස්මු්රා  මාාංකා ලි,නා ව මි, 778593395  

24.  ඒැලිා ගුඩඒත්් ර්රටරපාඩු    

25.   දඬුබුඳි.ටරප 
දස්නා,කා ව ශය සාලිකා ස්දමාසි 
දස්නා,ක මි, 

7762040472  

26.   පකා කගම 
කුළුා ව ා දු්  ආශය සා ප්රා බෝධ්නී 
සුනිකරත්න මි, 

777371895  

27.   ඒරකාඒ 
කාන්,ඒස්ම් ා හ ඒාමානා ව දීපා 
ශය සා්  ම කුමාන් කාන්,ඒස්ම් මි, 

777069074  

28.  පැණිුඩුඒ 
සිාංහා ා ටරඩිා ගදර නිා රෝෂා 
ක්රිෂා්  ම ස්ථ ැ් ලි මි, 

716352448  

29.   කරහඳු් ගා 
ා හ රත් මුදි,් ා ස් ාාා ව 
ා හ ම්  ම ප්රි,ාංගා කුමාන් ා හ රත් 
මි, 

776013877  

 

 

ස්ෙෘශධි ළධලධාරි යාෙ දේමඛ්යය - ෙෙනුවර දිස්ථත්රි්කය 

පන්විල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධ. වස්ෙ ළධළධාරියාදේේ යෙ දුරකායඅංකය 

1.  උඩුා ගුඩ ඒස්ම ා ක් ග  ඩී  ඉයුජී්   ම,ා 071-8619779 

2.  ළි ඒා ඒස්ම  ඩහි   මි  ආ්ය  බී  ඒරශදන ම,ා 071-3846703 

3.  මාංගම්මන ඒස්ම පී  ා ක් ග  ජී  ා ේ  ීමරසිාංහ මි, 071-8195029 

4.  ප් ස්ා ඒස්ම  මි  ජි  දම,්  ම සුම මපාා මි, 071-7722345 

5.  මරත්්න ඒස්ම ඩි   මි  පී  ඩහි  පී  දිස්ානා,ක ම,ා 071-4673416 

6.  මඩුකකැා ක ඒස්ම ටි   මි  ඩි  ා ්් නා කු්  මි, 071-4671583 

7.  හා්ා ක ඒස්ම ආ්ය  ජි   ස්ථ  ා ස් නකා ව ම,ා 075-5559269 

8.  මහප්න ඒස්ම ඩහි   මි  ආ්ය  බී  ඒරශදන ම,ා 071-3846703 

9.  ඒ කැා ක ඒස්ම යූ   චි  පී  ලි,නආරචිචි ම,ා 071-8385484 

10.  කැළෑා බුක් ගක ඒස්ම ා ක් ග  ා ,ෝගරත්නමි 071-1762947 

11.  බැශා ශගම ඒස්ම    ජි  ා ස්නස්රත්න ම,ා 071-7627070 
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12.  ්ඒා් ්ැ් න ඒස්ම ා ක් ග  ජි  ඩබ්  ස්ා ේරත්න ම,ා 071-1847484 

13.  ා ගෝමර, ඒස්ම  ච්   ම්   ම්   හි  ා හ රත් බණ්ඩා ම,ා   071-9650446 

14.  ා කුස්ථගම ඒස්ම ා ක් ග  ජී  ා ක් ග  පී  සී  ා කුඩිුඒක් ගකු මි, 071-3846974 

පස්ථාාදේේදේකෝරදේළේ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධ. වස්ෙ 

ළධළධාරියාදේේ යෙ දුරකායඅංකය 
1.  බේඒාගම  ච් හි ආ්ය ඩි ා හ රත් මි, 077-6634417 

2.  නාඒාළිටි, උුර ළි ා ක් ග ආ්ය ා ක් ග මාංගලිකා මි, 077-6691808 

3.  ඒැලිා ගුඩඒත්් ඩබ් ස්ථඒ්යණා ි,්  ම මි, 077-2773790 

4.  ග්රි් වුඩ් ා ක් ග ස්ි, කුමාන් මි, 071-5839275 

5.  දඩුබැදි.ටරප ටි  ම් න් දන ි,් ් ම,ා 771154333 

6.  ඉඹුකළිටි, ඩි ඩබ් ස්ම් ් ම,ා 755148916 

7.  දහඩ්රි ඊ  ස්ථ දස්නා,ක ම,ා 071-8254488 

8.  ඉගු.හ, දකුණ  ම් ජි රම්බණ්ඩා ම,ා 077-6317133 

9.  නාඒාළිටි, නැා ගනිර  ම් ා ේ  ම් රහුමා්  ම,ා 077-0620550 

10.  ඉගු.හ,උුර මස්ාංක ප්රාාත්ද සිකඒා ම,ා 077-5191606 

11.  පකා කගම  ස්ථ  ම් ර්ෂථපා්ා ස්මරා කෝ්  මි, 077-4433154 

12.  ඒරකාඒ  ස්ථ     ස්ථ  ස්ථ ා පා ්යරා ම,ා 075-5322638 

13.  කඩි,් ා ාන   ස්ා ේා ස් ගර්  077-9933283 

14.  ා ඒස්ථා  ෝක(ඒැ බ  ඊ  ස්ථ දස්නා,ක ම,ා 071-8254488 

15.  ා දකිද  ම් ස්ම්  ම ප්රනා් දු මි, 717361752 

16.  මාපක් ද දකුණ ා ක් ග ජි රසිකා නිකමිනි මි, 071-6909886 

17.  පැණිුඩුඒ ළි ජි ඉනාකා ශය සාමිණි ගුනා ස් න මි, 071-2834282 

18.  පහා රඹුක් ගළිටි, ඩි ා ක් ග ජි ඩි ාක් ගමාලි මි, 077-9589302 

19.  ඒැලිගම්පා   ජි රනි්ා දම,්  ම මි, 072-6007042 
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20.  නාඒාළිටි, දකුන   ා ේ ළි රසි් නිශය සා්  ා  ර් ් ම,ා 077-5919782 

21.  උඩ රඹුක් ගළිටි,  ච් සි ා හමේටිආරච්චි මි, 723891558 

22.  මාපක් ද උුර මනුර මමරසිාංහ ම,ා 072-3661945 

23.  කැ් ා දෝළිටි, ා ක් ග ඕ සුනික රාිපක් ගෂප ම,ා 072-6929279 

24.  මලුත්ගම(ඒැ බ  ා ක් ග ඕ සුනික රාිපක් ගෂ ම,ා 072-6929279 

25.  කරහදු් ගා හි ජි ා් ්රමාලි සුද්යශය සනි ා ස් නාධිර 072-9863054 

26.  බාාංා ්ු  උුර  ස්ථ ස්   ඉාාංගරත්න ම,ා 771887987 

27.  බාාංා ්ු දකුණ (ඒැ බ   ස්ථ ස්   ඉාාංගරත්න ම,ා 771887987 

28.  ඒැා ේගම  ස්ථ ා් ්ර කුමා්ය ම,ා 077-4318376 

29.  නාඒාළිටි, බ ිර     ්මික මරසි මි, 774335316 

පඩුනුවර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධ. වස්ෙ 

ළධළධාරියාදේේ යෙ දුරකායඅංකය 

1.  ා ගලිහ, මා නෝමා ක.ණාරත්න මි, 718124593 

2.  නඒඇකළිටි, /උ ා් ද්රිකා ා බෝඒත්්ා ව මි, 779818222 

3.  ා පුකගහ් ග කුමුදුනී ා පුඩිමැණිා ක් ග මි, 778115479 

4.  ළි ඒාඒත්් ඩබ්  ච්  ම් සී්ා කුමාන් මි, 718761955 

5.  ්ාඒුර මා නෝමා රාංිනී මි, 716809567 

6.  ා දකගහළිටි, ිානක ප්රි,ද්යශය සන මි, 718142499 

7.  ඒැලිගකා මාංගලිකා ඉා කා ප.ම මි, 779569848 

8.  උඩමලුා දණි,  ච්  ම් මාා නක කුමාන් මි, 779224556 

9.  පකකුහර ර චිත්රා නාානී රණසිාංහ මි, 783390375 

10.  නඒඇකළිටි, /ද ඉ් ්රාණි ා පුඩිමැණිා ක් ග මි, 779461201 

11.  ලූනුගම මාංජුා ස්ර්ාරත්න ම,ා 723633398 

12.  ා හුඩි,ාා දනි, ආ්ය ා ක් ග ඩී මමරසිාංහ මි, 723486764 



242 
 

13.  ා ේගින්,/බ පී ආ්ය  ස්ථ බණ්ඩාරනා,ක ම,ා 775857686 

14.  හත්නාා ගුඩ මයි  ම් මුස්ම්මික ම,ා 716108111 

15.  දස්ථකර ළි,් ් ා හ රත් ම,ා   

16.  ගාංා ගුඩ  ක ඩී  ක සුා ්යකා කුමාරී මි, 778550480 

17.  ගාංා ගුඩ/ද  ස්ථ ා ක් ග මත්්නා,ක ම,ා 776395622 

18.  ගාංා ගුඩ/උ  ච් ා ක් ග මා බ්රත්න ම,ා 718402135 

19.  ්ාඒත්් ා ක් ග ජී නිශය සා් තී රූපසිාංහ මි, 772764835 

20.  ඒැ.කාමාන   ජී මා ශය සෝක ි,ා ස් කර ම,ා 774598349 

21.  ා බු,ගම ඩී  ම   ර්ෂථප කුමාර ම,ා 778693723 

22.  මාාංළිටි,  ස්ථ බී ි, මාක ම,ා 718355627 

23.  රාිගින්, ා ක් ග ජී  ස්ථ ා කෝරාකුඹුර මි, 775221033 

24.  ා හ ් ා දණි,/බ  පී සී නිෂා් ් කුමාර ම,ා 729482030 

25.  ,ාා කා ගුඩ/ නැා ග ජී ආ්ය සුමිත්රා මැණිා ක් ග මි, 752938945 

26.  ,ාා කා ගුඩ/බ  ච් ජී ඉ් ්රානි ා ප්ර ම මාක මි, 712529080 

27.  ස්ාා බෝගම   ජී ඉ් ්රනි මි, 723847742 

28.  හ් ා දස්ථස්  ච්  ම් ආ්ය ා ක් ග ා හ රත් මි, 772424247 

29.  නාරාංඒා  ම ජී  ්   ම් මිකාා හ න මි, 718385955 

30.  මාපාාඒා/බ  ඩබ්  ම් බණ්ඩාර ම,ා 714446455 

31.  ළිලිගකා/නැ ඩබ  ම ා ස්ා නස්රත්න මි, 766986099 

32.  ළිලිගකා/බ  ආ්ය  ස් ා ක් ග ආ්ය  ස්ථ ා් ්රා ස් කර මි, 712528177 

33.  ා ප ම,ාා ගුඩ/නැ ආ්ය ජී සී මරස්් ද ම, 775795506 

34.  ා ප ම,ාා ගුඩ/බ    ක  ම් රාසික් ග ම,ා 723681553 

35.  මීය ඒාා දණි, ඊ ීම පී ි,න් ද මි, 729282809 

36.   ාදත්්/බ ා ක් ග පී ජී  නිා රුෂා කුමාරී මි, 719044548 
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37.  මරත්්න  ම ජී  බී කුාරත්ක බ් ඩාර ම, 721110109 

38.  දවුාගා සුනික ි,සිාංහ ම, 773169529 

39.  කැ කුඹුර ා ක් ග යූ ර්ෂථපා කුමාරී මි, 716346072 

40.  ඉහා ා ප ම,ාා ගුඩ ටී ා ේ යූ සී ි,ාත් ම,ා 715653120 

41.  බටුළිටි,  ස්ථ   ඩී ඩී බඹරනුා ව මි, 783283531 

42.  බූඒැලිකඩ   ජී සුනික ි,ීමර ම,ා 714446438 

43.  මම්ඹරා පුා ා ක් ග  ම්  ස්ථ කුාුාංග මි, 772771394 

44.  ා දුඩම්ා දණි,  ච්  ම් මයි ා ක් ග ා හ රත් මි, 719002237 

45.  බඹරා දණි,  ම් මයි නිකමිනී මි, 713227916 

46.  ඒුා පුා  ස්ථ  ච් රහුමානි ම,ා 770255117 

47.  රාංා ගුඩ   ජී  ස්ථ ජී ීමරසිාංහ ම,ා 729632572 

48.  මඹගස්ථ්ැ් න   ම් ඊ  ච්  ම් ඉක්රම් ම,ා 773160722 

49.  ා ේරඒා/නැ    ා ක් ග සුබසිාංහ මි, 725494193 

50.  ඇම්බැක් ගක  පී  ම් ස්රත් ා පුඩිබණ්ඩා ම,ා 724605830 

51.  මැශා ශා ගුඩ  යූ ජී ි, මස්ථස් ම,ා 779045242 

52.  සි,හාාා ගුඩ  ඩී   ා ක් ග ස්ා ේසු් දර මි, 716863221 

53.  රාංා ගුඩ  යූ ජී ස්මක මමරඒාංශය ස ම,ා 779712057 

54.  සි,හාාා ගුඩ  සුජීඒා ක.ණාරත්න මි, 750290715 

55.  රබ්ා බගමුඒ/උ ා ක් ග ඩී ා ක් ග දිස්ානා,න මි, 776503152 

56.  දැලිඒා ා ක් ග ා ේ ද් ා දනි, ම,ා 777400190 

57.  හී,ඒා ඩී  ස්ථ ස්ර්ා ා් ්රාාක මි, 724124209 

58.  ඒකගම ා ක් ග ජී ඤාණඒතී මි,   

59.  ඉහර කා දණි,  ච්  ම් ා ක් ග ා හ රත් ම,ා 775057769 

60.  පමුණුඒ/බ පී ජී  ම් ි,ා ස් කර මි, 757478810 
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61.  රබ්ා බ්ගම්ඒ/උ බී  ම් ආ්ය ා ක් ග  කනා,ක මි, 770289348 

62.  ගඩාාා දණි,  ම් ඩී කද් ගම මි, 716427861 

63.  හී,ඒා පී ජී  ස්ථ ීමරසිාංහ ම,ා 721121811 

64.  ා ගුඩපා/නැ ඩබ්  ම් ා ක් ග මා ,ෝධ්යා ඒසු් දරා මි, 718368775 

65.  කරමඩ/ද ආ්ය  ම්  ස්ථ රත්නා,ක මි, 713249535 

66.  කහර රාා දණි, ටී ා ක් ග ආ්ය ා ක් ග ා ක් ග ්ැ් නා හ න මි, 776169338 

67.  මගුනාඒා/නැ ආ්ය ඩබ් මි ප්රදිටර ම,ා 757627400 

68.  මු.්ගහමුා  ම් හච්  ම් සි,ාඩ් ම,ා  718396027 

69.  ා ගුඩපා/නැ ඩී  ම්  ්  ා ක් ග දිස්ානා,ක මි, 713249823 

70.  ා දිපාාංා ගුඩ/නැ  ්   ම් ඩී ළි  ස්ථ කුමාන් ම,ා 718368791 

71.  පකා ක මලුා දණි,  ස්ථ  ස්ථ ආ්ය ස්ක්රමආරච්චි ම,ා 714395635 

72.  මීය ඒුර ඩී ජී මා බ්රත්න ම,ා 722531002 

73.  මගුනාඒා බ ිර  ච් ජී ා ේ ස්ම්  කුමාර ම,ා 714426144 

74.  නිවු ා ටරරාා දනි,  ච්  ම් ි,සු් දර ම,ා 718368824 

75.  කරමඩ/උ  ම්  ස්ථ  ම් හකම් ම,ා 719996144 

76.  පැණිා දණි,  ච්  ක   මුණසිාංහ ම,ා 777298624 

77.  ා දිපාාංා ගුඩ/නැ   ආ්ය   ඉ්යෂාශ ම,ා 773745345 

78.  දිිටිා දණි,   ජී සී  ම් ස්ාංජීඒා ම,ා 774111447 

79.  ගාංහ් ා ක් ග  ම්  ම් පී බ් ඩාර ම,ා 718002279 

80.  මටරපකාාා ගුඩ/බ ආ්ය  ම් ප්යෂා්  ම,ා 779038368 

81.  ා කු ගකහලුඒ  ච් ජී  ස්ථ රත්් කුමාර ම,ා 755547743 

82.  ා ඒාම්බඩ ආ්ය  ම් මා බ්රත්න බ් ඩ ම,ා 775072080 

83.  ලි,් ගහඒත්්  ච් ආ්ය  ම් කිත්සින් ම,ා 714071988 

84.  කූරා දණි,  ම  ම  ස්ථ ස්ා ේබ් ඩාර ම,ා 723392303 
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85.  මටරපකාාා ගුඩ/නැ    ම්  ස්ථ මාහා කෝ්  මි, 757544281 

86.  මහ් ඒා  ස්ථ  ම් සී ා ස්ා නස්රත්න මි, 712309875 

87.  දැකා දණි,    ම් ා් ්රකුමාරී මි, 713348912 

88.  ස්හාරගම පී ජී ර්ෂථපරාණී මි, 775188957 

89.  මාස්කුහර ර/ම ඩී  ම් ි,මැණිා ක් ග මි, 716539024 

90.  ළිාළිටි, ේ  ක  ම් පසික ම,ා 774665502 

91.  හෑපාන ඊ පී පී  දින්සිාංහ ම,ා 728663730 

92.  ගගුකා දණි, ඩී පී ජී  ස්ථ ීමරුාංග ම,ා 713432718 

93.  කින්ඒවුා/නැ ළි ජි ගුණරත්න මැණිා ක් ග මි, 775513345 

94.  කින්ඒවුා /බ  ච් ජී  ්  ප්රි,ද්යෂනී මි, 770890637 

95.  ිශදවුා/නැ යූ ජී  ්  ස්ා ේසිාංහ ම,ා 724428404 

96.  ිශදවුා/බ පී ජී පශමකා්  ම මි, 778901327 

97.  කු.කුත්්ා/ඉ යූ ජී සී  ම් ගුණරත්න ම,ා 776970289 

98.  කු.කුත්්ා/ප ඩබ් පී ප්රි,් ගනී මි, 778295933 

99.  උ.ාෑඒත්් ආ්ය ජී   ි,ාත් මි, 712834983 

100.  මාදුඒක   ා ක් ග ආ්ය ම්පත්ු මි, 723488809 

101.  පානා බුක් ගක  ච්  ම් ා ක් ග ප්රි,් තී මි, 773993911 

102.  ඒරකාා ගුඩ ආ්ය ා ක් ග සිාංහ මාක මි, 724624333 

103.  ඒාා ගදර ඩබ් ස් ස්මරුාංග ම,ා 723522162 

104.  නිකහැටි,  ්   ම්   නඒරත්න ම,ා 775090210 

105.  බැලුාංගා ඒයි ජී ා ප්ර ම මාක  මි, 719440989 

106.  මාස්කුහර ර/ද සී  ච් ජි සුදත් කුමාර ම,ා 726985039 

107.  උඩගම සී ා ක් ග ා ස්ා නස්රත්න මි, 718266305 

108.  ාගමුඒ  ස්ථ බී ීමරසිාංහ ම,ා 716939637 
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109.  මලුත්ක් ද ා ේ ජී ටී පී ි,සිාංහ ම,ා 778051142 

110.  ඇකළිමේක් ද  ්  ජී ා ේ ද්යමසින් ම,ා 778526520 

111.  ඒාා ගදර/උ  ච්  ම් ස්රත් බ් ඩාර ම,ා 729052825 

112.  ා කුස්ාක් ද ඒයි  ම් බී   ග් නිා ක ම,ා 778187217 

113.  මාත්ගමුඒ  ච්  ච්  ම් හි ා හ රත් ම,ා 714998144 

යපානුවර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

අනු 

අංක 
ාෙ ළධ. වස්ෙ 

ළධළධාරියාදේේ යෙ දුරකායඅංකය 
1.   දඩුඒාඒ බ ිර ඩබ්  ම් ළි මයි ක.ණා මාක මි, 0716999505 

2.  ග් ා නෝ.ඒ /නැ ඩබ්  ම්  ස්ථ ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ මි, 0778162021 

3.  ,හා්ැ් න    ්  ා ි් නා මි, 0774371252 

4.  ග් ා නෝ.ඒ/මධ්යම  ච්  ම්    ස්ථ ා ේ ර්ෂථප කුමාර ම,ා 0779907848 

5.  පෑාඒ ඉහළ මැද ඩි  ම්  ්  සි ා ක් ග ා ප ම,ාා ගුඩ මි, 0718156076 

6.   දඩුඒාඒ /නැ යු  ච් ා ක් ග ග,්  මකා මි, 0713521347 

7.  ක.ඒාඒත්් ඩි ජි  ස්ථ ා ක් ග ළිාළිටි, ම,ා 0813829384 

8.  ා දිා දණි,/නැ මයි  ම් ළි ඉාාංග්  මාක ා ම, 0776190004 

9.  උඩඉන්,ගම බ/නැ ඩි  ම් සි ළි ර්ෂථප කුමාන් මි, 0775233805 

10.  කැ් දකඩුඒ  ස්ථ ජි  ්  ා ක් ග ළි,රත්න ම,ා 0718061014 

11.  පෑාඒ ඉශය සා  ම් දම,්  ම මි, 0716346225 

12.  පෑාඒ පහළ ඩබ් ජි ඩි ා ක් ග දිස්ානා,ක මි, 0718979378 

13.  ා ක් ග ජි ගුණ මාක ම,ා   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0776066723 

14.  ඩබ්  ම්    ස්ා ේා ස් කර 

ම,ා 
  දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0725690065 

15.  ළි හි ජි ා ක් ග බුළුමුකා මි,   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0714932742 
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16.  ඩබ්  ම් සි බණ්ඩාර ම,ා   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
  

17.  ා ේ ජි ආ්ය   කුමාරසිාංහ 

ම,ා 
  දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
  

18.   ච් ආ්ය ඩි ප්රි,ාංගනී මි,   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
  

19.  ඩි  ම්  ම් දිස්ානා,ක මි,   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0773215960 

20.   ච්  ම් ා ක් ග ආ්ය දිලු.ක් ගෂි 

මි, 
  දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0718168135 

21.   ච් ජි ා ේ ා ස් නාරත්න ම,ා   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0723595807 

22.   ම්    ළි ි,ස්ර ම,ා   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0722191408 

23.  ඩබ් යු සි බණ්ඩාර ම,ා   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0777144140 

24.  ඩබ්     ාා් දනී මි,   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0776194291 

25.  ා ේ ජි  ස්ථ  ම් ි,සිාංහ මි,   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
 0724424568 

26.  සුා ් ත්රා කා්  ම මි,   දිස්නැගුම ස්ාංඒ්යධ්න 

නිාධ්ාන් 
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ඇමුණුෙ 07 

ප්රාෙ ආොර දේේල පැය 6 ් ඇතුල  ලබාදීෙ ස්ඳො ෙදුයා ගත් ආය යවල 

ස්ම්බන්ධීකරණ යාොවලිය 

 
තුම්පදේන් ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 

ිමාලි ා හෝ ා, ිමාලි මාංක 183  රඹුක් ගකන  ගාා ගදර 0712463923 

ස්ම්පත් ා හෝ ා, ස්ම්පත් මාංක 167  රඹුක් ගකන 075 

ඡා,ා ා ක් ග ්යස්ථ  මාංක 83  ගාා ගදර 0812463317 

ඒාස්නා ා හෝ ා, ඒාස්නා මාංක 124  ගාා ගදර 0812863163 

 

 

    පඩුනුවර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය   

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 

 

ස්ශය සථඒනී ා ක් ග න්්  
ස්්යස්ස්ථ 

ස්ශය සථඒනී මාංක 41  දස්ථකර  මු.්ාාඒ 0779652694 

කින් ලිවුස්ථ  ා බෝගහ හ් දි,  දවුාගා  
හ් ා දස්ථස් 

- 

ස්දැකා ා රස්ථටුර් ස්ථ  මාංක 258  නුඒර පාර  ළිබඳම්ාාඒ 0775276884 

රත්නා,ක 
ා ඒළදස්ැා 

රත්නා,ක දවුාගා  හ් ා දස්ථස් - 

ා ප්ර මදාස් ා බ්කන් ා ප්ර මදාස් දවුාගා  හ් ා දස්ථස් 0813804572 

 

 

පන්විල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 

සින් කැා ෆ  ආ,්න,  මාංක 186  ා කබඳ්  ීමදි,  ප් ස්ා 08124722000 

ශ්රීමාාාක කුමාන් 
ආ,්න, 

ශ්රීමාාාක කුමාන් මරත්්න  මා ඩුකකැා ක - 

ා රෝ,ක ෆුඩ් 
ආ,්න, 

 මාංක 102  ා කබඳ්  ීමදි,  ප් ස්ා 0725101267 

දිා නත් ා බ්ක් ග හවුස්ථ 
ආ,්න, 

දිා නත් ා කබඳ්  ීමදි,  ප් ස්ා 0812470696 
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පා දේෙේවාෙැග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 

ගා ් ා ගුඩ 
ා හෝ ා, ස්හ 
ා බ්කන්, 

ගා ් ා ගුඩ ්ාාුහ,  කදාකුා 0712191155 

ශය සා්  ා රස්ථමේ ශය සා්  මාරස්ථස්න පාර  ්ාාුහ, 0717060183 

නිේ මඒ් හා  මාංක 3  ්ාාුහ, 0716746209 

ා නත්මි ා හෝ ා, ා නත්මි නුඒර පාර  ්ාාුහ, 0812223688  
0714317408 

ස්ම් ස්ම් ා හෝ ා,  නුඒර පාර  ්ාාුහ, 0715205318 

 

ෙ රලියශද ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 

ර් ස්ර කැා ෆ   නුඒර පාර  හ්රලි,ශද 0778642333 

ිානීම ා බ්ක් ග හවුස්ථ ිානීම නුඒර පාර  හ්රලි,ශද - 

රාංිනී ආහාර 
ස්ැපයීම 

රාංිනී රඹුක් ගකන පාර  නුඒර - 

ස්මු්ර ා බ්කන්, ස්මු්ර නුඒර පාර  හ්රලි,ශද - 

ම.ණ ා ක් ග ්යස්ථ ම.ණ මු.ත්ා දණි,  හ්රලි,ශද - 

ි් මිු. 
ා ඒළදස්ැා 

 නුඒර පාර  හ්රලි,ශද 0724265694 

ශ්රීමාලි ා බ්ක්යස්ථ ශ්රීමාලි  0715286801 

ා ස් නානි ා ක් ග ්යස්ථ ා ස් නානි නුඒර පාර  හ්රලි,ශද 0813727461 

ි,සින් ා බ්කන්, ි,සින්  0812464431 
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ොරිස්ථපත්තුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ 
ලිියයය 

දුරකාය අංකය 

.චිර ා රස්ථටුර් මේ .චිර 

 
කටුගස්ථා ්ු  0714861075 

ස්ත්ි, ා හෝ ා,  

රණඒන පාර  නඒ නගර,  
කටුගස්ථා ්ු  0715990912 

ෙැදදුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරකාය අංකය 

ා ්කා දණි, 
්ානා,ම  

ා ්කා දණි, 
0812371916 

චූටි මැණිා ක් ග 
ා හුා  ක ඇ් ඩ් 
ා බ්ක් ග හවුස්ථ  

ා ්කා දණි, 

0777857723 

ි,ප ම ා ුස්න් ි,ප ම 

ා ්කා දණි, 
0812371298 

සිාංහ ා බ්කන්,  ා ්කා දණි, 0812050188 

ක්රිෂථණ ා හෝ ා,  ා ්කා දණි, 0755367365 

 

පා දුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංක

ය 

ගී්ානී ෆුඩ් හඩ් ගී්ානී මාංක 1/9  උඩ්ාස්් න 0755444512 

ාීම ා ක් ග ්යස්ථ  ර්ාංචි ා මෝා  , ඒර 0777653504 

මැදා ගුඩ ා හෝ ා,  මාංක 20  හර්ා කුටුඒ  ිම්බුගහළිටි, 0729895895 

ා හුා  ක මකි්   මාංක 69  නුඒරපාර  මඩඒා  13 
කඩීමදි, 

0729077032 

ා කුටුා ේ ා බ්කන්,  මාංක 76  ා මා ගුඩගම  
කටුගස්ථා ්ු  

0812499165 

ස්ජි් ා හෝ ා, ස්ජි් මාංක 20  ා බුකා කා ගුඩ  
මඹ්ැ් න 

0812304842 

න් දන ා බ්කන්, න් දන මාංක 62/2  ා බුකා කා ගුඩ  
මඹ්ැ් න 

0755142720 
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යපානුවර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

ග්රී් ෆාක් ග 
ා රස්ථටුර් මේ 

 398  ා කුළඹ පාර  ළිබඳම්ාාඒ 0814944111 

0814950100 

ස්දැකා ා රස්ථටුර් මේ  252  නුඒර පාර  ළිබඳම්ාාඒ 0775276884 

ශය සා්  ා රස්ථටුර් මේ   මාංක 11  ද් ුා ්ය  ළිබඳම්ාාඒ 0812579966 

0777403091 

 

කුණ්ඩස්ාදේම ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

මරලි, ා ක් ග ්යස්ථ  මාංක 302  දිගන  රිඒැකා 0812376865 
0773275982 

රඹුකැ්  ා බ්කස්ථ  මාංක 77  ා පුකමඹා කුටුඒ  
මැණික් ගහී් න 

0815658275 
0776634128 

සුාස්ාධ්ක ආපන 
ශය සාාාඒ 

 ප්රාා ශීය, ා කකම් කා්ය,ාා,  
මැණික් ගහී් න 

0726222025 

දිනසින් ආපන 
ශය සාාාඒ 

 දිනසින් ආපන ශය සාාාඒ  මැණික් ගහී් න 0776382257 

 

ගගඉෙළදේකෝරළය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

ආන්,ඒාංශය ස ා හෝ ා, ආන්,ඒාංශය ස කු.දුඒත්් 0724434574 

මනුහස්ථ ා හෝ ා, මනුහස්ථ කු.දුඒත්් 0815733787 

 

පඩදුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

ප්රි,ාංගි ිකස්ථ ා ස් නක නුඒර පාර  උඩදුම්බර 0812845585 

0727485425 

ශය සසිනා ා හුා  ක නිහාක නුඒර පාර  උඩදුම්බර 0813844973 

මවු් මේ ස්ේ ා හු ක  මි,ාංගණ පාර  උඩදුම්බර 0777806650 

ාා මෝදි ා හෝ ා,  මි,ාංගණ පාර  උඩදුම්බර 0723750801 
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ගගවගදේකෝරළය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

සින් රමයා ා හුා  ක 
ඇ් ඩ් ා බ්කස්ථ 

 මහනුඒර 0812235777 

කැ් ඩි ා කෝන්ය  ා ස් නානා,ක ීමදි,  මහනුඒර 0812224426 

ස්ත්ි, ා හෝ ා,  රණඒන පාර  කටුගස්ථා ්ු  0812214650 

සින් රමයා ා හෝ ා,  ා කුටුා ගුඩැකා ීමදි,  මහනුඒර 0812225767 

ශය සාකයා ා බුජු් හා  ස්ාංඝරාි මාඒ්  මහනුඒර - 

 

දේදමදේ ොග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

 ම්  ම්  ෆාන්ස්ථ  ම්  ම්  ෆාන්ස්ථ ා දකා ්ු  0778672767 

ා ේ  ම්  රාෆික් ග ා ේ  ම්  රාෆික් ග ා දකා ්ු  0778343346 

ඊ පී  ීමරසිාංහ ඊ පී  ීමරසිාංහ ා දකා ්ු  0774919490 

 ම්  ම්  
ා ස්ා නස්රත්න 
බණ්ඩා 

 ම්  ම්  ා ස්ා නස්රත්න 
බණ්ඩා 

ගාහ 0776790511 

 ්   බාස්ථක්ය  ්   බාස්ථක්ය ගාහ - 

 

ටුළධදේප්ති ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

ිනි් ා හෝ ා,  නඒ නගර,  හස්ාක 0555611528 

ස්රත් ා හෝ ා,  නඒ නගර,  හස්ාක 0757793044 

ප්රස්් න ා ුස්න්  නුඒර පාර  හස්ාක 0723806031 

 

අකුරණ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

ප්රි,් ් ා හෝ ා, ප්රි,් ් මාංක 35  පරණ මා්ා ක පාර  
මාඒුා ගුඩ 

0772856322 
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ආන් ද ා හෝ ා, ආන් ද මා්ා ක පාර  මාඒුා ගුඩ - 

බූලූ ඩ,ම් ඩ් 
ා රස්ථටුර් මේ 

 මාංක 752  මා්ා ක පාර  
මාඒුා ගුඩ 

0723076599 

කාශය සථමීය ්ය ා හුා  ක  මාංක 88  මා්ා ක පාර  මාඒුා ගුඩ 08123059030 

0773346374 

 ්  ඩි සි    ක ා ක් ග  
නාා ගුඩ 

 ්  ඩි සි    ක ා ක් ග  
නාා ගුඩ 

මා්ා ක පාර  මාඒුා ගුඩ 0775477413 

 

පස්ථබාදේේදේකෝරළය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

මනුහස්ථ ෆුඩ්  මාංක 71  ා දුා ාුස්ථබාා ව පාර  
නාඒාළිටි, 

0542222221 

ස්හන ා ක් ග න්්   212/3/7/1  පහළ කුඩාමාන,  
ගම්ා පුා 

- 

 

දේදොළුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

ඉසු. ා හෝ ා,  මාංක 1  නඒගු.කැා ක  ා දුළුඒ 0725172605 

.ක් ගෂා්  ා ක් ග න්්  
ස්්යස්ස්ථ 

.ක් ගෂා්  ශය සා් ් ා ස්ඒන  ා ඒදා ගදර  
කහඒත්් 

0718075352 

්මාරා ක.ණාියලි  ලි,් ා දණි,  ා දුළුඒ  ගම්ා පුළ 0716377896 

සී්ා ා ක් ග ්යස්ථ  ා ගුඩා ඒා  ා දුළුඒ 0754280309 

ඒයි  ම් ීම  ා ේඩ්යස්ථ  ා දුළුඒ  ගම්ා පුා 0812415082 

ආන් ද ා බ්කන්, ආන් ද ර්ස්ථස්්ැ් න ිනපද,  
ාැගුම්ා දණි,  ප් ස්ා්ැ් න 

- 

 

පූජාියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

ස්ත්ි, ා හෝ ා,  මාංක 49  රණඒන පාර  කටුගස්ථා ්ු  0715990912 
0812214650 

ස්මගි ස්ථා  ෝ්යස්ථ  මාංක 110/ /108  මඩඒා පාර  
කටුගස්ථා ්ු  

0812499438 

0713170297 

නිකමි්   මාංක 131/3  කුළුගම්මන  මහනුඒර - 
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ස්ාංිද ා හෝ ා, ස්හ 
උත්ස්ඒ ශය සාාාඒ 

 ා දකගස්ථා ගුඩ පාර  මාඒුා ගුඩ 0712421887 

0662244721 

ි,ස්මන ා හෝ ා,  මාංක 109  කුඩුගා  මඹ්ැ් න 0775843185 

 

 

පඩපලා  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

දේෙෝගලදේ  යෙ අිනතිචකරුදේේ යෙ ලිියයය දුරක ය  අංකය 

ස්හන ා ක් ග න්්    මාංක 212/3/7/1  පහළ කුඩාමාන,  
ගම්ා පුා 

- 

මනුහස්ථ ෆුඩ්  මාංක 71  ා දුා ාුස්ථබාා ව පාර  
නාඒාළිටි, 

0542222221 
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ඇමුණුෙ 08 

ප්රාදේශීය ස්ෙ දේස්ෞඛ්ය අංකවල ස්ම්බන්ධීකරණ යාොවලිය 

ෙෙනුවර දිස්ථත්රි්කදේ  මූලික දේරෝෙම ියළිබද දේ ොරතුරු 

මූලික 

දේරෝෙදේම යෙ 

වවදය අධය්ෂ කාර්යාල 

දුරකාය 

අංකය 

ජංගෙ දුරකාය 

අංකය 

මහනුඒර මහ 
ා රෝහා 

දඒදය ආ්ය  ම්  ස්ථ ා ක් ග  රත්නා,ක මහ්ා 0812222137 

 
0772246001 

 

ා ටරරාා දණි, දඒදය  ච්  ම්  ම්යජුන  මාකරත්න මහ්ා 0812388015 0714427094 
 

ගම්ා පුළ දඒදය මා හ ් ්ර ා ස්ා නස්රත්න මහ්ා 0812353428 

 
0714401097 

නාඒාළිටි, දඒදය නිහාක ීමරසූන්, 0542222264 

 
0773096611 

 

 

 

දේස්ෞඛ්ය දේස්ේවා අධය්ෂ කාර්යාලය 

අනු 

අංකය 

යෙ  යතුර ජංගෙ 

දුරකායය 

කාර්යාල 

දුරකායය 

01 දඒදය    ම්  ස්ථ  
ීමරබණ්ඩාර මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග ා ස්්ය 
ා ස් ඒා මධ්යක් ගෂ 

0777808638 0812233061 

දේරෝෙල යෙ  යතුර ජංගෙ 

දුරකායය 

කාර්යාල 

දුරකායය 

මකුරණ දඒදය පයිස්ථලි ්ාහා ගුහාන් මි,  0771072287 0812300461 

මාංකුඹුර දඒදය ස්ථයිනුාාබ්දී්  සුආයිබ් 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0773001571 0662240261 

ා දකා ්ු  දඒදය ා ේ  ම්    ම්  
ි,ා ස් කර මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0773564869 0812467261 

ා දුා ාුස්ථබාා ව දඒදය ඩබ්  ම් ා ේ බී  ස්ා ේසිාංහ 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0779374960 0542244261 

ගාා ගදර දඒදය ළි ජි  ්   ීමරක් ගා කුඩි 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0714430685 0812461261 

කඩුග් නාඒ දඒදය ආ්ය ඩබ්  රත්නා,ක 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0773477316 0812571344 

කටුගස්ථා ්ු  දඒදය ා ක් ග යු සි ඩි ා ක් ග  
ා ස් නානා,ක මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0710914903 0812499261 
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මා ඩුකකැා ක දඒදය හි ජි   ා ක් ග  ස්ක්රමසිාංහ 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0718467539 0812363261 

මාම්ළිටි, දඒදය  ච්  ම් බී  ා හ රත් 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0714467519 0812315296 

මැණික් ගහී් න දඒදය  ම් ඩි ළි ා ක් ග  ීමරා කෝ්  
මි, 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0718016590 0812374331 

ර්ස්ථස්ැකාාඒ දඒදය  ක  ම් පී  ි,සින් 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0773896040 0812478261 

ස්ාංඝරාිර්ර  ක  ම්  ස්ථ  ස්ථ  මහකුඹුර 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0718086071 0812461262 

ා ්කා දණි, දඒදය ාමි් ද ීමරා කෝ්  
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0718003131 0812374055 

උඩුදුම්බර දඒදය ජි ා ක් ග සී  කැලුම් 
ි,ඒ්යධ්න මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0714428103 0812402461 

ඒත්ා ත්ගම දඒදය උර්ක කු.කුාආරච්චි 
මහ්ා 

දිස්ථත්රික් ග දඒදය 
නිාධ්ාරී 

0719976500 0812476261 

මහනුඒර දිස්ථත්රික් ගකා ේ ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාරී කා්ය,ාා ළිබඳබද ා ්ුරු. 

අනු 

අංකය 

ප්රාදේශීය දේස්ෞඛ්ය වවදය ළධලධා/  

ෙධයස්ථාායය 

දුරකාය 

01 මහ නගර ස්ාාඒ  මහනුඒර 0812223573 
02 මකුරණ 0662244054 
03 ගාා ගදර 0812461368 
04 ගම්ා පුා 0812352278 
05 ගගඒ ා කෝරළ, 0812240047 
06 හස්ාක 0552257078 
07 කුණ්ඩස්ාා ක 0812374012 
08 කු.දුඒත්් 0812352803 
09 මැදමහනුඒර 0812402457 
10 නාඒාළිටි, 0542222278 
11 ප් ස්ා දඒදය මධුෂා්  මහ්ා 0812472031/0719337376 
12 පූිාළිටි, 0812301018 
13 ්ාාුහ, 0812404278 
14 උඩදුම්බර 0812402381 
15 උඩුනුඒර 0812315732 
16 ඒත්ා ත්ගම 0812476261 
17 ඒැරැකාගම 0812499317 
18 හ්රලි,ශද 0602823628 
19 ගාහ  ා ස්්ය දඒදය නිාධ්ාරී 

දඒදය ආ්ය ා ක් ග  ලි,නා ව මහ්ා 
0812467601 
0718009395 
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20 ,ටිනුඒර 0812571252 
21 ා දුළුඒ 0814485094 
22 බඹරා දණි, 0812315732 
23 මැණික් ගහී් න 0602755825 
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 අමුණුෙ 09 

රාජය දේයොවය ස්ංවිධායවල දිස්ථත්රි් ො ප්රාදේශීය ෙට්ගම් වලදි ප්රතිචාාර දැ්විදේම්දි 

ස්ම්බන්ධිකරණ යාොවලිය 

ක්රියාකාරි රාජය දේයොවය ස්ංවිධාය - ෙෙනුවර දිස්ථත්රි්කය 

අනු 

අංකය 
ස්ංවිධායදේ  යෙ ලිියයය ස්ම්බන්ධ කරග  ෙැකි 

පුශගලයාදේේ යෙ 
දුරකාය අංක 

01  රුකු.ස් ස්ාංස්ධ්ාන, මාංක 68  ස්් ගරාි 
මාඒ්  මහනුඒර 
 

නලි් ද නාා ගුකා 
මහත්මි, 

0772222100 

02  කා් ්ා ස්ාංඒ්යධ්න 
මධ්යස්ථාාන, 

ා නු 61  මුකගම්පා 
පාර  මහනුඒර 

ා් ්ර මාකා මහත්මි, 0812234511 

03  ස්ත්ා ,ෝද, 
මධ්යස්ථාාන, 

ා නු 30  
ර්ෂථපදාන මාඒ් 
මහනුඒර 

හ්යෂ ඒ් නිනා,ක මහ්ා 0812222955 

04  ඒකඩ් ස්ෂ්  ාාංකා ා නු 12/1  ම් බුලුඒාඒ  
පාර ගම්ා පුා 

ා බ් ිමි්  මහ්ා 0812354680 

05  ිා ම, 
ා ගුඩනග් ් නා ව 
ස්ාංග, 

නඒ නගර,  
මහනුඒර 

 ම්  මධිකාරම්  0812420332 

06  ස්මාි ස්ාංඒ්යධ්න 
ආ,්න, 

ා නු 37  
මාඒත්් මහනුඒර 

ස්් දනම් ස්්යනා්්  
මහ්ා 

0812202923 

07  මානඒ ස්ාංඒ්යධ්න 
ස්ාංස්ධ්ාන, 

ා නු  114/5  සුදු 
හුම්පා  මහනුඒර 

නඩරාේ මහ්ා 0812232217 

08  යුශධ්,  ා ගුදු. වු 
කා් ්ාඒ් ා ව 
ස්ාංගම, 

ා නු 09  න්ඒා ඩ්ක පාර  
මනිඒත්් මහනුඒර 

නිාීමර මහත්මි, 0812224098 

09  ස්මාදාන, ා නු 2  ා ත්ක් ගක ඒත්් 
 මහනුඒර 

 ම් මුස්ම්මීය ක මහ්ා 0812243243 

10  ස්්යා ඒෝද, 
මධ්යස්ථාාන, 

ා නු  12  ධ්්යමපාා 
මාඒ් මහනුඒර 

ඉා ්යස්ා මහත්මි, 0775734862 
0812234347 

11  ා බරඩි්  ස්ාංඒ්යධ්න 
මධ්යස්ථාාන, 

ා නු 91/1  
හැ ්  පාර  
ගිනිගත්ා හ න  මහනුඒර 

 ම්  රිම් මහ්ා 0514924376 

12  ා හුම් හෆථ ා හුටර මලුත්ඒත්්  දිගන   ා ටරා ්යරා මහ්ා 0812376326 

13  සුඒ ළි,ස් ා නු 21/1  
කැටරපැටිා පුා 
ා බෝගම්බර මහනුඒර 

මධිකාන් මහ්ා 0812223462 

14  පාන්ස්න්ක මාංශය ස 
ස්ාංස්ධ්ාන, 

ගම්ා පුා පාර  
නාඒාළිටි, 

ස්් ි, මහ්ා 0777987959 

15  ා ක,ා 
ඉ්  නැෂනක 

ා නු 2B  මාස්කමඩ 
පාර  මහනුඒර 

 ෆථ කාද්ය මහ්ා 0812213015 

16  ආබාධි්,්  
ා ඒනුා ඒ්  

ා නු 228  දිගන පාර  
මහනුඒර 

 ක  ස්ථ දුෂථ,් ්්  මහ්ා 0812420721 
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ක්රි,ාත්මක 
මධ්යස්ථාාන, 

17  ගැමි ා ස් ඒා ා ස්ඒන ගාහා මහනුඒර ර් ජිත් ද සිකඒා මහ්ා 0812467201 

18  බ්ලු ා රෝස්ථ සුාස්ාදන 
ස්මාි, 

මාංක 18/A/4  ා දඒන 
රාිසිාංහ 
මාඒ් මහනුඒර 

ා හ රත් මහ්ා 0812387188 

19   ක් ගස්ත් ප්රිා 
ස්ාංඒ්යධ්න පදනම 

ා නු 6/5  ධ්්යමාා ශය සෝක 
මාඒ්  මහනුඒර 

 ච් ජි  ක.නාා ස් න 0715664301 

 
20  

ි,මග කමිටු 
ස්ාංඒ්යධ්න පදනම 

ා නු 112/2  නුඒර බඳ, 
පාර මහනුඒර 

නිලුකා ා ඒදා ගදර 
මහත්මි, 

0779555998 
0813808865 

21  ා ක් ග   සි ළි   ඩබ්ලිේ ා නු 234 පකා කමුකා  
හකහලුඒ  මහනුඒර  

ාම්පා ප්රනා් දු මහත්මි, 0776923260 

22  ගම්පා උඩපාා් 
ප්රිා ගම්පා 
උඩපාා් ප්රිා ශය සක් ග ම 
ස්ාංඒ්යධ්න පදනම 

ා ගුස්ින ා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන,  නුඒර 
 බඳ, පාර  ගම්ා පුළ  

ස්මරා ස් කර මහත්මි, 0779147950 
0814929946 

23  ාමා ක්රි,ාකාන් ාාංකා 
ආ,්න,  

ා නු 6  ස්දුලිබාාගාර 
පාර  මහනුඒර 

 දින්සිාංහ මහත්මි, 0813885893 

24  ශය සා් ් ා ිු්  
ස්ාංස්ධ්ාන, 

ශ්රි සුා බෝධ්ා පදනම  
ග් ා නෝ.ඒ පාර  
මහනුඒර 

මජිත් දිස්ානා,ක 0777559944 

25  ෆථරීස්ථා රෝ ා මුර්  ක් ද  
ා බුක් ගකාඒා 

 0814935668 
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ඇමුණුෙ 10 

දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙයාකරණ කකකයන් ප්රාදේශීය කකකයන් ස්ම්බන්ධ 

කරග  ෙැකි ක්රෙදේේදය  

දිස්ථත්රි් ආපදා කළෙයාකරණ ෙධයස්ථාායය 

යෙ  යතුර ලිියයය දුරකාය අංකය 

මයි   ා ක් ග  රණීමර 
ස්හකාර මධ්යක්ෂක 
(දිස්ථත්රික් ග  

මාංක 19/2  ඉඹුකා දණි,  හ් ා දස්ථස් 0773957878 

ඩී  ම් බී පී  දිස්ානා,ක 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

මාංක 92/1  බුාාඒත්්  ග් ා නෝ.ඒ  
ා ටරරාා දණි, 

0718381881 

ඩී ජී  ම්  ස්ක්රමසිාංහ 
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

මාංක 31  ා කුා ාු් ා ගුඩ 0714425179 

ඊ  ම් ටී ජී  ා ්් නා කෝ්  
දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

මාංක 3ජී  කුළුගම්මාා ්   මයුා ්යද පාර  
පකා කකැා ක  කුණ්ඩස්ාා ක  

0714399063 

බී  ම් යු මයි ජී පී  ක  
බණ්ඩාර 

දිස්ථත්රික් ග ආපදා 
කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

මාංක 76  දුම්බරගම  කළුගා 0718358066 

ා ක් ග  ක ා ේ  
කඩුදු් ා කෝරාා 

කළමනාකරණ 
ස්හකාර 

මාංක 94  මඩඒා පාර  කටුගස්ථා ්ු   0717810200 

ඩබ්   ඩි  ප්රි,ද්යශය සන 
කා්ය,ාා කා්ය, 
ස්හ,ක 

ා මෝා ක ා ගදර  ා කුනිත්්   ටරපාඒා 0711829045 

 ම් ා ක් ග  රත්නා,ක න්,දු. මාංක 109  ුඩුඒ  හුාංගම 0711402337 

 

ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකයන්ටු ආපදා ස්ෙය දේස්ේවා ළධලධා/ න් 

ප්රාදේශියය දේමකම් 

දේකොට්ශාකය 

යෙ 
ලිියයය 

දුරකාය අංකය 

ගසඒ ා කෝරළ, බී ජී  ස්ථ ා ක් ග  ස්රසිාංහ 109   ගාහ පාර  ිදගා  මහනුඒර 0710330619 

කුණ්ඩස්ාා ක  - - - 

පා්දුම්බර ජී ඩබ් සී  ස්මරස්ර මාංක 12/4  ගකමළුඒ  මැණික් ගඉ් න 0723196593 

ප් ස්ා යූ ජී ඩි  ්    මාකරත්න මාංක 50  ගුනැ් හිකා  ඒත්ා ත්ගම 0710330607 

,ටිනුඒර  ම් ජී  ඉ් දික ප්රස්් න 
509  කැ් දකඩුඒ  ග් ා නෝ.ඒ  
ා ටරරාා දණි, 

0702699037 

උඩුනුඒර ා ක් ග ටී  ්   ි, මස්ථස් 2/23  ි,ාරාළිටි,  හ් ා දස්ථස් 0710845299 

උඩපළා් 
 ච්  ම් ටී ඩී  ා හ රත් 

මාංක 27/76  බාංගාා ඒත්්  මාරා පුා  
ා ඒ,ාංා ගුඩ 

0710330594 

ා දුළුඒ 
 ස්ථ  ම් මයි  ක  
ස්මරා කෝ්  

98  ගම්ා පුා ඒත්්  ගම්ා පුා 0779643009 
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පා්ා හ ඒාහැ  ඩබ්  ම්    ්   දික.ක්ෂි 100/2 ධ්්යමරාිමාඒ්  මහනුඒර 0710330609 

ා දකා ්ු  ඩබ්  ම් මයි  දිස්ානා,ක ස්කුම්ා ස්ඒන  ගාහපාර  ිදගා 0710330587 

මැදඳුම්බර උා ශනි ධ්්යමා ස් න 39  ඒරදිා ඒා  මකුකා දණි, 0767704657 

උඩදුම්බර 
 ච්  ම් ටී ඩී  ා හ රත්  

මාංක 27/76  බාංගාා ඒත්්  මාරා පුා  
ා ඒ,ාංා ගුඩ 

0710330594 

මිණීා ටර  ච්  ම්  ්   ස්ථ  ා හ රත් සී/71   ා දගකා දු.ඒ  ගුණ්නෑපාන 0718095072 

මකුරණ  ම් ආ්ය  ි,සිාංහ 12    ඇකාකා ඩ්  ස්ාානගම 0719632433 

පූිාළිටි,  ච් ජී සී  ්   කුමාර 
134 බී  .ක් ගගගහකුඹුර ර්ිාළිටි,  
මහනුඒර  

0713547831 

හාන්ස්ථපත්ුඒ    ් .ා ක් ග පී  රශා ශා ගුඩ 43/23-සී  ,ටිඒාඒා  කටුගස්ථා ්ු  0711288745 

හ්රලි,ශද   ජි  ්   බණ්ඩාර හ්රලි,ශද 0775342740 

ුම්පා ්  
   ම්  ක  ම්  මාහා කෝ්  

රඹුක් ගකන පාර  ා ගුඩඒත්්  
ගාා ගදර  

0710330621 

ගසඉහළා කෝරළ, 
ළි ඩී  නි්යමාක 

මාංක 27/76  බාංගාාඒත්්  මාරා පුා  
ා ේ,ාංා ගුඩ 

0714990556 

පස්ථබාා වා කෝරළ, ඩබ් ඩි සී මයි  ා ඒකාාාා ව දඩුබැදි.ටරප  නාඒාළිටි, 0710330605 
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ෙෙනුවර දිස්ථත්රි් ොධයදේේදින්දේේ යාෙ දේමඛ්යය 

අනු 

අංකය 
යෙ ආය යය දේපෞශගලික 

දුරකාය අංකය 
රාජකාරි 

දුරකාය 
අංකය 

01  ්නුි  මා බ්ා ස් කර රිා ේ ප්රඒෘත් ම 
ා ශපා්ය්ා ම්් කුඒ 
දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා, 
මහනුඒර  

0714410260 0812200149 

02  මා ස් ා කු.ළුඒාංස් ා කක් ගහවුස්ථ මාධ්ය  ආ,්න, 
 

0714815321 0812234201 

03  සින්ක ස්මාසුා ර් ්ර දිඒයින මාධ්ය ආ,්න, 
 

0714161171 0812201704 

04  ග,ා ඒ් නිආරච්චි ාක් ගහිම මාධ්ය ආ,්න, 
 

0714815871 0552257791 

05   ක ි,සිාංහ ාාංකාදීප මාධ්ය ආ,්න, 
 

0714161184 0815780270 

06  හි ා ස් නාරත්න ා ඩ්ලිමා්ය මාධ්ය ආ,්න, 
 

0716308830 0814909298 

07  කමක සුරීමර මේහිම මාධ්ය ආ,්න, 
 

0714266311 - 

08  ප්රදීටර ා ස් නානා,ක ර් ගින් මාධ්ය ආ,්න, 
 

0772276870 0714861921 

09  ස්රත් ස්මරනා,ක න්ස්ර මාධ්ය ආ,්න, 
 

0716161817 - 

10   ම් කුඒකදී්  ීමරා ක් ගෂථඒන් මාධ්ය ආ,්න, 
 

0755442442 0812236768 

11  මස්ාංක මරා ේඒත්් මයි ටි  ්   මාධ්ය ආ,්න, 
 

0773664523 0815624175 

12  නිමක පීන්ස්ථ ශ්රි ාාංකා .පඒාිනි ස්ාංස්ථාාඒ 
 

0722250622 - 

13  කමක සුරීමර ස්ථඒ්යණඒාිණි මාධ්ය ආ,්න, 
 

0714266311 - 

14  දිා ් ෂථ ාානුක ි. මාධ්ය ආ,්න, 0718875305 - 
 

15  සී  උඩුඒාඒා 
 

ා දරණ මාධ්, ආ,්න, 0719277277 - 

16  ා හ රත්  කනා,ක සිරස් මාධ්ය ආ,්න, 
 

0713252678 0812375062 

 
17  

බ් දුා 
ඒ්යණකුාසුන්, 

කදුර  ගුඒ් ස්දුලි ආ,්න, 0777806496 0812234312 
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ඇමුණුම 13 

ආපදාා ඒ්  පසු කස්ා බැහැර කින්ා ම් ක්රමා ේද,  ආ,්න ස්ම්බ් ධ් කරග් 

හැකි ක්රමා ේද, 

පළාත් පාාන ආ,්න ඒා ා කකම්ඒ. - මහනුඒර දිස්ථත්රික් ගක, 

මනු 
මාංක, 

නම ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ රාිකාන් 
දුරකාන 
මාංක, 

ා ප්ශගලික 
දුරකාන 
මාංක, 

ෆැක් ගස්ථ 
මාංක, 

01  ා් දන 
ා ්් නා කෝ්  
මහ්ා 

මහනුඒර නගර 
ස්ාාඒ 

0812223921 0777810990 0812225632 

02  ටි  ස්ථ හි  මඩුගකා 
මහ්ා 

ඒත්ා ත්ගම 
නගරස්ාාඒ 

0812475850 0718060574 0812475850 

03  ඩි  ම් ටි ා ක් ග  
දිස්ානා,ක මි, 

නගරස්ාාඒ 
කඩුග් නාඒ 

0812571275 0714460662 0812571275 

04  ඩබ්ලිේ බණ්ඩාර 
මහ්ා 

නගරස්ාාඒ 
නඒාළිටි, 

0542222275 0714474551 054222275 

05   ම්    ගාමිණි 
ි,ස්ක්රම  මහ්ා 

නගරස්ාාඒ 
ගම්ා පුා 

0812352275 0718191064 0812352203 

06 සි  ස්ථ  රාිපක් ගෂ 
මහ්ා මහ්ා 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
මකුරණ 

0662244387 0718023740 0662656913 

07  සි ළි  නඒරත්න මි, ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
ගසඒ ා කෝරා ළ  

0812241222 0718000410 0812224242 

08   ච්  ස්ථ ස්රත් 
ස්ක්රමසිාංහ මහ්ා 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
ගසඉහා ා කුරා ළ  

0812357689 0725538001 0812499576 

09   ම් හි රණසිාංහ 
මහ්ා 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
හාන්ස්ථපත්ුඒ 

0812499576 0718199119 0812499576 

10   ස්ථ ආ්ය ආ්ාවුද 
මහ්ා  

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
කුණ්ඩස්ාා ළ  

0812375624 0718668202 0812375624 

11  සුමනා ස්ා ේරත්න 
මි, 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
මැතදුම්බර 

0812374067 0719089590 0812374067 

12  දනුස්ථකා ස්ක්රමසිාංහ 
මි, 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
මිණිා ටර 

0552257767 0767247193 0552257172 

13  ස්රත් මහ්ා  ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
පස්ථාාා වා කෝරා ළ  

0544929024 0725538001 0542222375 

14  ළි  ස්ථ  ධ්්යමරත්න 
මහ්ා 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
ප් ස්ා 

0812472028 0725538001 0812472028 

15  සි ා දළුම්ගහඒත්් 
මි, 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
පා්ා හ ඒාහැ  

0812404175 0718071875 0812404175 

16   ස්ථ  ස්ථ ා හළළි  මි, ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
පා්දුම්බර 

0812476276 0714419849 0812476276 

17  ාාමි් දි මමා දු. 
මි, 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
ර්ිාළිටි, 

0812302682 0718033026 0812461419 

18  ඩි ප මරණ මි, ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
ුම්පා ්  

0812461275 0718123041 0812463436 

19  සි  මුුගා මහ්ා ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 0812352218 0713919869 0812352218 
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උඩපළා් 

20   ම්  දිස්ානා,ක මි, ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
උඩදුම්බර 

0812402413 0757668003 0812010275 

21  ජි යු  ගුණසිාංහ මහ්ා ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
උඩුනුඒර 

0812310275 0718581198 0812311309 

22  ුෂාන් ි,රත්න මි, ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 
,ටිනුඒර 

0812575475 0757703075 0812575475 
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ඇමුණුෙ 14 

  දේවයත් අ යවකය දුරකාය යාොවලිය 

ප්රවාෙය පෙසුකම්  

විස්ථ ර  (බස්ථ)ස්ංඛ්යාව රජදේ / 

පුශගලික 

අිනතිචකරුදේේ යෙ ස්ෙ දුරකාය 

ෙෙනුවර පතුර  (ලං.ග.ෙ) 

නුගදේවල 

90 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාක. ස්ා ේරත්න මහ්ා 

0812499148 

මහනුඒර දකුණ (ාාං ග ම  

ා ටරරාා දණි, 

78 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාක. ක.ණාරත්න මහ්ා 

0812234219 

,ටිනුඒර (ාාං ග ම  

කඩුග් නාඒ 

63 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාක. නඒරත්න මහ්ා 

0812571235 

ා ්කා දණි, (ාාං ගම  

කරකලි,ශද 

39 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාක. ස්රත් බණ්ඩාර 

0812374287 

ඒත්ා ත්ගම (ාාං ගම  

ළිටිා ේා ගදර 

40 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාක. බණ්ඩාර මහ්ා 

0812476243 

උඩදුම්බර (ාාං ග ම  හස්ාක  28 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාක. මා බ්ඒ්යධ්න මහ්ා 

05522257181 

ගම්ා පළ (ාාං ග ම  ගම්ා පුළ 58 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාක. රණරාිා මහ්ා 

0812235038 

නාඒාළිටි, (ාාං ග ම  

නාඒාළිටි,  

66 රිා ේ ඩිා පෝ කළමනාක. ක.ණාසිාංහ මහ්ා 

0542222284 

 

ස්මුපකාර දේවලද ස්ැම 

ප්රාදේශීය 
දේමකම් 

දේකොට්ශාක 

ියටුපා ස්ථාායය දුරකාය ගබඩා 

ස්ංඛ්යාව 

සිමලර 

ස්ැම 

ස්ංඛ්යාව 

ාමීය ය බැංකු 

ස්ංඛ්යාව 

මහනුඒර කුමාර ස්දි, 081 5701315 03 35 12 

්ාාුහ, මාරස්ථස්න 081 5773833 02 32 13 

ා දකා ්ු  ගාහා-

ා දකා ්ු  

081 5637014 - 08 04 

ගසඉහාා කෝරා ළ  කු.දුඒත්් 081 2352585 - 02 09 

මැතදුම්බර ා ්කා දණි, 081 2374054 01 05 07 

,ටිනුඒර ළිලිම්ාාඒ 081 2575378 04 02 07 

ගසඒ ා කෝරා ළ  ා ටරරාා දණි, 081 2388020 -  05 03 

උඩුනුඒර දවුාගා- 

හ් දිස්ථස් 

081 4946507 01 06 11 
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,ටිනුඒර කඩුග් නාඒ 081 5632893 - 01 06 

ු් පා ්  ගාා ගදර 081 5701182  07 10 

කුණ්ඩස්ාා ක මැණික් ගි් න 081 5636511 03 10 11 

පා්දුම්බර ඒත්ා ත්ගම 081 2476291 -  08 11 

මිනිා ටර ා ේරගාංා ්ු  055 2257155 - - 04 

හාන්ස්ථපත්ුඒ මාඒුා ගුඩ 066 2244287 02 05 06 

පස්ථාාා වා කෝරා ක මඹා ගුමුඒ 054 2222456 02 12 06 

ගම්ා පුළ ගම්ා පුළ 081 2352257 01 - 10 

 

 

ප්රධාය  ැපැම කාර්යාලය 

ප්රාදේශීය දේමකම් 

දේකොට්ශාකය 

ියටුපා ස්ථාායය දුරකාය 

මකුරණ මකුරණ 0812304347 

මකුරණ මාඒුා ගුඩ 0813244448 

්ාුහ, මම්ළිටි, 081 2234295 

ර්ිාළිටි, මාංකුඹුර 0662240501 

,ටිනුඒර දන්තුදේර් 0812575263 

ා ්කා ්ු  දේදමදේ ොග 0812467356 

කුණ්ඩස්ාා ක දිගන 0812374261 

ගසඉහළා කෝරා ළ  ා දුා ාස්ථබාා ව 0542244251 

ා දුළුඒ ා දුළුඒ 0812354587 

ා දකා ්ු  ගාහ 0812467251 

ුම්පා ්  ගාා ගදර 0812463351 

ගම්ා පුා ගම්ා පුා 0812352250 

ගම්ා පුා ා ගලිහ, 0812310150 

කුණ්ඩස්ාා ක ගු් නෑපාන 0812476353 

උඩුනුඒර හ් දිස්ථස් 0812316694 

මිනිා ටර හස්ාක 055227150 

හ්රලි,ශද හ්රලි,ශද 0812464351 

,ටිනුඒර කඩුග් නාඒ 0812571250 

ගසඒ ා කෝරා ක මහනුඒර 0812224484 

ගසඒ ා කෝරා ක මහනුඒර මධ්,ම 

ා ඒළතා පුා 

0812232356 

ගසඒ ා කෝරා ක මහනුඒර උස්ාස්, 0812384626 

ගසඒ ා කෝරා ක දිස්ථත්රික් ග ා කකම් කා්ය,ාා, 0812223358 

ගසඒ ා කෝරා ක කටුගස්ථා ්ු  0812499250 
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කුණ්ඩස්ාා ක කුණ්ඩස්ාා ක 0812423214 

ගසඉහළා කෝරා ළ  කු.දුඒත්් 0812354430 

පා්දුම්බර මඩඒා 0812470055 

ප් ස්ා මඩකකැා ක 0812363250 

පා්ා හ ඒාහැ  මාරස්ථස්න 0812405005 

මැදදුම්බර මැදදුම්බර 0812402250 

,ටිනුඒර මැනික් ගදිා ඒා 0812575450 

කුණ්ඩස්ාා ක මැණික් ගි් න 0812374300 

ගසඒ ා කෝරා ක මුළුගම්ා පුා 0812223363 

,ටිනුඒර මු.්ාාඒ 0812412189 

පස්ථබාා වා කෝා ක නාඒාළිටි, 054222254 

ප් ස්ා ප් ස්ා 0812472200 

ප් ස්ා ප් ස්ා්ැ් න 0813801875 

ගසඒ ා කෝරා ක ා ටරරාා දණි, 0812388250 

ගසඒ ා කෝරා ළ  ළිලිම්ාාඒ 0812575248 

කුණ්ඩස්ාා ක ා පුකා ගුකා 0812497473 

ර්ිාළිටි, ර්ිාළිටි, 0812303357 

ගම්ා පුා ර්ස්ථස්ැකාැඒ 0812478251 

කුණ්ඩස්ාා ක දිගන රිඒැකා 0812374206 

ගසඒ ා කෝරා ක ස්ාංගරාිර්ර 0812461253 

ගසඒ ා කෝරා ළ  ා ස්ාංකඩගා 0812222450 

පා්ා හ ඒාහැ  ්ාාුහ, 0812404251 

පා්දුම්බර ා ්කා දණි, 0812374276 

උඩදුම්බර උඩදුම්බර 0812402251 

ඒත්ා ත්ගම ඒත්ා ත්ගම 0812476250 

ගම්ා පුා ඒැලිගකා 0812310373 

ා දුළුඒ ඒැරකාගම 0812499550 
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ඉන්ධය ියරවුම්ෙම 

ියටුපා ස්ථාායය  ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා ස්ෙ ලිියයය දුරකාය 

 
 
ගසඒ ා කෝරා ක 

   ීම  මටරර්හාමි   

ා කුටුා ගුඩකාස්දි, මහනුඒර 

0812204564 

ාාෆථ පැමේා රෝලි,ම්  ස්ලි,ම් ා ගුපකා 

මාඒ් 

0812237244 

ා ටර්යක ා හකඩි්   0812311438 

කැ් ඩ්  ,්ය හවුස්ථ 0815673081 

කුමාරා ව පඒයිමේ ලිමි ඩ් 0812232532 

ඩි    ා ටරරා ඇ් ඩ් ස්්  -කටුගස්ථා ්ු  0812223164 

සිමා ස්ි් ස්මුපකාර  කටුකැා ක  

 ් ාැටරස්ථ 0812232229 

කුණ්ඩස්ාා ක ා හමේා ගුඩ  ් ට්රප්රයිස්ස්ථ  ා ක් ගකා 0812422994 

මුණසිාංහ  කු් ඩස්ාා ක 0812421250 

පා්දුම්බර ස්මුපකාර ඉ් ධ්න හා 0812476291 

ප් ස්ා   

,ටිනුඒර සී්ා හා  ෝ ක්ර,ා  ළිලිම්ාාඒ 0812056456 

උඩුනුඒර   

උඩපළා්  ම් පී සී  ස්ථ  ලිමි ඩ්  182  

නුඒර ලි,පාර ගම්ා පුා 

0813888663 

පා්ා හ ඒාහැ  ස්මුපකාර ඉ් ධ්න ළිරවුම් හා 0815773833 

ා දකා ්ු  ස්මුපකාර ඉ් ධ්න ළිරවුම් හා 0815637014 

මැතදුම්බර ස්ා ේසිාංහ  ා ්කා දණි, 0812374644 

 කුමාන් -ස්මුපකාර  0812374054 

උඩදුම්බර ඒසුඩ්  ් ට්රපයිස්ස්ථ 0821402385 

මිනිා ටර ස්ක්රමසිාංහ ස්මුපකාර - හස්ාක 0554929214 

මකුරණ  ච්   සී ඊ  ර්ත්රා ,ෝ  මා්ා ක පාර 

මකුරණ 

0814474395 

 ස්ථ  ච්  ක  මබ්දුක කාද්ය  මඹ්ැ් න 0812300406 

ර්ිාළිටි, ස්මුපකාර ඉ් ධ්න ළිරවුම් හා 0812300750 

හාන්ස්ථපත්ුඒ ස්මුපකාර ඉ් ධ්න ළිරවුම් හා 081261774 

හ්රලි,ශද ස්මුපකාර ඉ් ධ්න ළිරවුම් හා 0812461325 

ුම්පා ්  ස්මුපකාර ඉ් ධ්න ළිරවුම් හා 0812461293 

ගසඉහළා කෝරා ළ  ස්මුපකාර ඉ් ධ්න ළිරවුම් හා 08123552585 

පස්ථබාා වා කෝරා ක  ස්ථ ළි ා ටරරමුනගම  නාඒාළිටි, 0777802802 



270 
 

 

ගබඩා පෙසුකම් 

අංක ගබඩාදේේ 

ස්ථවාාවය  

ියටුට් 

ස්ථාායය 

ඉඩ 

ප්රොණය 

ව.අඩි 

අිනතිචකරු ලිියයය දුරකාය 

අංක 

01 හස්ාක 

ස්මූපකාර 

ා ස් ඒා 

ගබඩාඒ 

හස්ාක 6000 රි, ස්ු ා ගුස් ින ා ස් ඒා 

මධ්යස්ථාාන, පරගම්මන කෑගකා 

055-

2257155 

 

 

 

දේලොරි ස්ෙ පාපර් 

ඇතිච ස්ංඛ්යාව රජදේ  / 

පුශගලික 

ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා / අිනතිචකරු දුරකාය 

32 රිා ේ ා් දන ා ්් නා කෝ්  (නාගන්ක 

ා කුමස්ාන්ස්ථ මහ නගර ස්ාාඒ  

0718810990 

0812223921 

01 රිා ේ ටි  ස්ථ හි  මඩුගකා ( ා කකම් නගර ස්ාාඒ 

ඒත්ා ත්ගම  

0718060574 

0812475850 

01 රිා ේ  ම්   ගාමිණි ි,ස්ක්රම මහ්ා (ා කකම් 

නගර ස්ාාඒ ඒත්ා ත්ගම  

0718191064 

0812352275 

01 රිා ේ ඩි  ම් ටි ා ක් ග දිස්ානා,ක මහත්මි, 

 (ා කකම්මකුරණ ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ  

0714460662 

0812571275 

03      රිා ේ සි ළි  නඒරත්න මහත්මි, 

(ා කකම්ගසඒ ා කෝරා ළ  ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ  

0718000410 

03 රිා ේ  ස්ථ  ස්රත් ස්ක්රමසිාංහ මහත්මි, 

(ා කකම් ගසඉහාා කෝරා ළ  ප්රාා ශිය, 

ස්ාාඒ  

0725538001 

02 රිා ේ සුමනා ස්ා ේා ස් කර මහත්මි, 

(ා කකම්මැදදුම්බර ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ  

0719089590 

01 රිා ේ ජි ඩි ා ක් ග  ස්ක්රමසිාංහ මහත්මි, 

(ා කකම්මිණිා ටර ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ  

0767247193 

01 රිා ේ  ස්ථ  ස්ථ  ා හළළි  මහත්මි, 0714419849 
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(ා කකම්පා්දුම්බර ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ  

03 රිා ේ ජි සි  මුුගා මහ්ා 

(ා කකම් උඩපළා් ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ  

0713919869 

01 රිා ේ ආ්ය  ්   දිස්ානා,ක මහ්ා 

(ා කකම් උඩදුම්බර ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ  

0757668003 

01 රිා ේ ජි යු  ගුණසිාංහ මහ්ා 

(ා කකම් උඩුනුඒර ප්රාා ශිය, ස්ාාඒ  

0718581198 

01 රිා ේ   ඩි  සුමනා ස් කර මහ්ා 

(ප්රාා ශීය, ඒාන් මා්යග ඉ් ජිා ් . මිණිා ටර  

0714514822 

0552257205 

02 රිා ේ ා ක් ග  ්  ි,ීමර මහ්ා 

(ස්ධ්ා,ක ඉ් ජිා ් . මා්යග ස්ාංඒ්යධ් 

මධිකාන්,  

0718315103 

0812575299 

14 රිා ේ මයි  ස්ථ  මත්්නා,ක ම,ා 

(,ා් ත්රික ඉ් ජිා ් . පළාත් මා්යග 

ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,  

0718196194 

0814953126 

 

 

ජල බවුස්ර් 

ඇතිච ස්ංඛ්යාව රජදේ  / 

පුශගලික 

ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා / අිනතිචකරු දුරකාය 

01 රිා ේ ා් දන ා ්් නා කෝ්  මහ්ා (නාගන්ක 

ා කුමස්ාන්ස්ථ මහ නගර ස්ාාඒ මහනුඒර  

0812223921 

0718810990 

01 රිා ේ ටි  ස්ථ හි  මඩුගකා මහ්ා (ා කකම් 

නගර ස්ාාඒ ඒත්ා ත්ගම  

0812475850 

0718060574 

01 රිා ේ සි ළි නඒරත්න මි, ( ා කකම් ප්රා ශිය, 

ස්ාාඒ ගගඒ ා කෝරා ළ   

0718000410 

01 රිා ේ  ස්ථ ස්රත් ස්ක්රමසිාංහ මහ්ා( ා කකම් 

ප්රා ශිය, ස්ාාඒ කුණ්ඩස්ාා ක  

0725538001 

01 රිා ේ සුමනා ස්ා ේා ස් කර මීය ,(ා කකම් 

ප්රා ශිය, ස්ාාඒ මැතදුම්බර  

0719089590 

01 රිා ේ ඩි ජි ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ (ා කකම් මිණිා ටර 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ  

0767247193 

01 රිා ේ ළි  ච්  ධ්්යමරත්න මි, ( ා කකම් ප් ස්ා 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ   

0718133458 
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01 රිා ේ ා ක් ග සී ා දළුම්ගහඒත්් මි, (ා කකම් 

පා්ා හ ඒාහැ  ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ  

0718071875 

01 රිා ේ ආ්ය  ්  දිස්ානා,ක මි, (ා කකම් 

උඩදුම්බර ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ  

0757668003 

01 රිා ේ ජි යු  ගුණසිාංහ මහ්ා (ා කකම් උඩුනුඒර 

ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 

0718581198 

02 රිා ේ    ම්  ් ම ම්  මහ්ා (ිාස්ම්පාදන 

මණ්ඩා, කටුගස්ථා ්ු   

0777395384 

0812492302 

02 රිා ේ මයි සි හි  ස්්ානා ව මහ්ා(ිාස්ම්පාදන 
මණ්ඩා, කුණ්ඩස්ාා ක  

0714198416 

0812420585 

01 රිා ේ  ්   ා් ්රා ස් න මහ්ා (ිාස්ම්පාදන 
මණ්ඩා, කුණ්ඩස්ාා ක  

0718196194 

0812389077 

 

 

ශුශධ කි/ දේම් ස්ෙ කැපීදේම් පපකරණ 

පපකරණ වර්ගය ඇතිච 

ස්ංඛ්යාව 

ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා / 

අිනතිචකරු 

දුරකාය රජදේ  / 

පුශගලික 

දම්ඒැක කි,ත් 2 ා් දන ා ්් නා කෝ් (නාගන්ක 

ා කුමස්ාන්ස්ථ මහ නගර ස්ාාඒ 

මහනුඒර  

0812223921 

0718810990 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 3  ්  ඩි දිස්ානා,ක ම,ා(ප්රධ්ාන 

ගිනි නිස්ම් ා ස් ඒා නිළධ්ාන්  

0712550055 

0812224444 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 1 ඉාංජිා ් . ීම   ර්ෂථපකුමාර 

(මහඒැලි ස්ාංඒ්යධ්න මධිකාන්,  

0714782391 

0812494602 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 2 ඊ  ම්  ස්ථ   කනා,ක මහ්ා( 

රාිය දැඒ ස්ාංස්ථාාඒ  

0717225880 

0812421717 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 1 සී ා ක් ග මමරා කෝ්  මි, 

(ප්රාා ශීය, ා කකම් 

පස්ථාාා වා කෝරා ළ   

071-6903718 

054-2222138 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 1 යු ා ේ  ම්  ස්ථ  ස්ථ බී ි,සිාංහ 

ම,ා (ප්රාා ශීය, ා කකම් 

ා දකා ්ු   

071-4471114 

081-2467025 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 1 ඩබ් ජී  ම් ා හ ම් ් කුමාර 

ම,ා(ප්රාා ශීය, ා කකම් 

හ්රලි,ශද  

081-2464288 රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 1  ම් ඩබ්  ම්  ම් මඩහා පුළ මි, 

(ප්රාා ශීය, ා කකම් ර්ිාළිටි,  

071-6838727 

081-2300502 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 1  ස්ථ  ම් සී ගුණරත්න මි, 

(ප්රාා ශීය, ා කකම් මිණිා ටර  

077-3588656 

081-5626684 

රිා ේ 
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දම්ඒැක කි,ත් 1 ා ේ පී යු ා ක් ග  ි,රත්නම,ා 

(ප්රාා ශීය, ා කකම් ප් ස්ා  

077-7363402 

081-2472236 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 1  ස්ථ ආ්ය ස්ා ේුාංග මි, 

(ප්රාා ශීය, ා කකම් උඩදුම්බර  

071-8397515 

081-5626678 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 1 ජී ා ක් ග ජී   ආ්ය පී ා ක් ග  න් දන 

ම,ා 

(ප්රාා ශීය, ා කකම් උඩුනුඒර  

071-8097427 

081-2316818 

රිා ේ 

දම්ඒැක කි,ත් 1 ටී  ්  ඩබ් රණසිාංහ මි, 

(ප්රාා ශීය, ා කකම් උඩුනුඒර  

071-4922751 

081-2461402 

රිා ේ 

බැා කෝ 2 ටි  ස්ථ හි  මඩුගකා මහ්ා 

(ා කකම් 

නගර ස්ාාඒ ඒත්ා ත්ගම  

0812475850 

0718060574 

රිා ේ 

බැා කෝ 1  ම්    ගාමිණි ි,ස්ක්රම 

මහ්ා(ා කකම් 

නගර ස්ාාඒ ගම්ා පුා  

0718191064 

0812352275 

රිා ේ 

බැා කෝ 1 ඩි  ම් ටි ා ක් ග  දිස්ානා,ක මි,                          

(ා කකම් 

නගර ස්ාාඒ කඩුග් නාඒ  

0714460662 

0812571275 

රිා ේ 

බැා කෝ 1 ඩබ්ලිේ බණ්ඩාර මහ්ා 

(ා කකම් 

නගර ස්ාාඒ නාඒාළිටි,  

0714474551 

0542222275 

රිා ේ 

බැා කෝ 1 සි  ස්ථ රාිපක් ගෂ මහ්ා 

(ා කකම් ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 

මකුරණ  

0718023740 රිා ේ 

බැා කෝ 1 සි ළි නඒරත්න මි,  

(ා කකම් ප්රාා ශීය, ස්ාාඒ 

ගසඒ ා කෝරා ළ   

0718000410 රිා ේ 

බැා කෝ 1  ස්ථ ස්රත්   

 

 

ෙෙනුවර දිස්ථත්රි්කය තුල දේෙලිදේකොප්තිගර්  යායා දේගොඩ බැස්ථස්විය ෙැකි ස්ථාාය 

අංකය ප්රාදේශීය දේමකම් 

දේකොට්ශාකය 

ස්ථාායදේ  යෙ   ( ක්රීඩාංගයය ) ාෙ ළධලධාරි වස්ෙ 

1.  ගසඒ ා කෝරළ, ා පුලිස්ථ ක්රීඩාංගන,  මහනුඒර මස්ථගින්, 

2.  ගසඒ ා කෝරළ, ා ටරරාා දණි, ස්ශය සථඒ ස්දයාා, ා ටරරාා දණි, 

3.  කුණ්ඩස්ාා ක  බණ්ඩාරනා,ක ිා මක පාස්ා කුණ්ඩස්ාා ක උුර 

4.  කුණ්ඩස්ාා ක 
රයිෆක බාකා, යුධ් හමුදා කතවුර 
කුණ්ඩස්ාා ක 

කුණ්ඩස්ාා ක උුර 
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5.  කුණ්ඩස්ාා ක දිගන මහඒැලි ක්රීඩාාංගන, රිඒැකා 

6.  කුණ්ඩස්ාා ක දිගන ගුඒ්  හමුදා කතවුර ස්ක් ගා  ෝන්,ා 

7.  මිණිා ටර රණසිාංහ ා ප්ර මදාස් ිා මක පාස්ා හස්කා නගර, 

8.  මිණිා ටර ර් ා දණිගා ියෂයා  ර්හුණු පාස්ා ර් ා දණිගා 

9.  මිණිා ටර ා කුා ාුාංා ගුඩ මහ ස්දුහා ා කුා ාුාංා ගුඩ 

10.  උඩුදුම්බර නා ඒෝදයා ිාකින පාස්ා උඩුදුම්බර 

11.  පස්ථබාා ව ා කෝරළ, මනු.ශධ් ිා මක පාස්ා නාඒාළිටි, 

12.  ගාා ගදර ගාා ගදර මධ්ය මහ ස්දුහක ක්රීඩාාංගන, ගාා ගදර 

13.  උඩපළා් 111 බාා ස් නාාංක, ගම්ා පුා ගම්ා පුා නගර, 

14.  ප් ස්ා   

15.  උඩුනුඒර ඩී බී  ස්ා ේුාංග ිා මක පාස්ා මු.්ගහමුා 

16.  ,ටිනුඒර ළිබඳම්ාාඒ නා ඒෝදයා ිාකි් පාස්ා ළිබඳම්ාාඒ 

17.  පා්දුම්බර නගරස්ාා ක්රීඩාාංගන, ඒත්ා ත්ගම 

 

 

ගඟඉෙළදේකෝරළය  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

වස්ෙ ෙධයස්ථාායදේ  යෙ 

ො ලිියයය 

රැදවියෙැකි 

පුශගල ගයය 

ස්ෙබන්ධවිය යුතු 

පුශගලයා 

ස්ම්න්ධ විය යුතු 

පුශගලයාදේේ දුරකාය 

අංකය 

උඩා හ ් ්ැ් න 

ා ාුලුක් ද ස්හාර, 250 ටී  ාාක දස්නා,ක 
ම,ා 071-3456672 

, පාන 

රිමහ ස්හාර, 200 ඩබ්   ළි   ස්ා ේරත්න 
ම,ා 077-9209204 

ගැමුණුර්ර 

රිමහ ස්හාර, 150 

ස්මීය ර බණ්ඩාර ම,ා 072-7850111 

ඒැ ා ක් ගා දණි, 

ස්දුහා 200 

ස්මීය ර බණ්ඩාර ම,ා 072-7850111 

කරගා 

ස්හාර, 100  ස්ථ කැලුම් ස්ා ේසිාංහ 
ම,ා 072-7790103 

ා කුා හුඒා 

ස්හාර, 100 මයි ා ේ  ්  ගුණපාා 
ම,ා 071-8878586 

ගිරාඋකා 

මහ ස්දුහා 300 මයි ා ේ  ්   ගුණපාා 
ම,ා 071-8878586 
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ා පුකමාගම 

ස්හාර, 150  ස්ථ කැලුම් ස්ා ේසිාංහ 
ම,ා 072-7790103 

මකඒත්්ගම 

ස්දුහා 200  ච්  ස්මක ගුණා ස් කර 
ම,ා 072-7548841 

 

 ාවකාලික රැදවුම් ෙධයස්ථාාය දේලස් ාාවි ා කලෙැකි ස්ථාාය 
 

අකුරණ ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
 

ා.ළධ වස්ෙ 

 

ෙධයස්ථාාය යෙ ො 

ලිියයය 

රැදවියෙැකි 

පුශගලිනන් ගණය 

ස්ම්බන්ධවිය යුතු 

පුශගලයා 

ස්ම්බන්ධවිය යුතු 

දුරකාය අංකය 

බුළුා ගුා හු්ැ් 
න 

බුළුා ගුා හු්ැ් න 
ප්රිා ශය සාාාඒ 

15  ම්  ච්  ම් ආසි
ක් ග 

077-7943713 

කස්ාඒත්් මකුරණ මුස්ථලිම් 
පකලි, 

1500  ච්  ම් ජී  ්   
ස්ථ බණ්ඩාර 

071-9282069 

උඩඒැලිකැටි, මකුරණ මුස්ථලිම් 
පකලි, 

1500 මයි  ක ා මුහම
ඩ් කාලිශ 

077-5980621 

පකා කඒැලිකැටි, මකුරණ මුස්ථලිම් 
පකලි, 

1500  ්   ච් නිමක 
කුමාන් 

081-2304787 

ා දුඩාංා ගුකා ා ්ළඹුගහඒත්් 
මුස්ථලිම් පකලි, 

1400 ජී ා ක් ග ජී  ්   ස්ථ
 ආන් ද 

071-3601376 

මකුරණ ා ්ළඹුගහඒත්් 
මුස්ථලිම් පකලි, 

1400 ජී ජී ආන් ද 071-6148910 

ා ්ළඹුගහඒත්් ා ්ළඹුගහඒත්් 
මුස්ථලිම් පකලි, 

1400    ෆථ  ම් ාාහී්ය 071-8003149 

ඒරාගස්ථි් න ා ්ළඹුගහඒත්් 
මුස්ථලිම් පකලි, 

1400 ජී ා ක් ග  ච්  ම් ඩී 
සින්නා,ක 

077-3662771 

නීරැකා මුස්ථලිම් පකලි, 425   ඩබ්  ම්  ි,ා 
ම,ා 

077-7141802 

ා ම්කා ච්න මුස්ථලිම් පකලි, 425   ආ්ය  ම් ස්.ක් ග 077-7141802 

මකඒානි් න මුස්ථලිම් ස්දයාා, 175  ස්ථ  ම් නිස්ා්ය 071-1008502 

කු.ා ගුඩ මුස්ථලිම් ස්දයාා, 175 ඊ  ම්  ්  බණ්ඩ
රාර 

071-8222870 

හුරීා ගුකා      ෆථ  ම් ාාහී්ය 071-8003149 
ා දකගස්ථ්ැ් න ා දකගස්ථ්ැ් න 

කණිෂථශ ස්දයාා, 
75  ම් ජී  ච්  ම්  ම්

 ස්සිත් 
077-5480248 

පාංා ගුකාාමඩ පාංා ගුකාාමඩ 
මුස්ථලිම් ස්දුහා 

150    ෆථ  ම් ාාහී්ය   

මකගම් ා දණි, 
 

 
ප්රිාශය සාාාඒ 

 ඩබ්  ම් ර්ාංචි 
බණ්ඩා 

071-8003149 
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රුා කුා හු 
 

ා බ්ශධ් ස්දුහා 
 

  ස්ථ ඩබ්  ම් ගැමු
ණු බණ්ඩාර 

081-3882507/ 071-
1587362 

දීගා  
 
 

 ආ්ය  ම් රීම් ්ර 
බණ්ඩාර 

071-6235506 

පකා කදීගා 
 

 
ා බ්ශධ් ස්දුහා 
 

650 ා ක් ග ිේ   ා පර
ා ර රා 

077-5557195 

දුනුස්ා උුර   ආ්ය  ම් රීම් ්ර 
බණ්ඩාර 

077-1255805 

දුනුස්ා දකුණ ා බ්ශධ් ස්දුහා 
 

650 ා ක් ග ා ේ   ා පා ්ය
රා 

077-5557195 

මාඒුා පුළ මුස්ථලිම් ස්දුහා 450  ච්  ක පී ා ක් ග ටර 
න්,ද්යශය සන 

077-1255805 

ා කුනකාගා ශය සශදාන් ද ස්දුහා 650    ම් ර්ෂථපකුමාර 071-9089991/ 077-
1772447 

මාරා හා ශය සශදාන් ද ස්දුහා 650    ම් ර්ෂථපකුමාර 071-6451981 

මාඒුා ගුඩ මහ ස්දුහා 200  ්   ම් නිහාක 
ීමරා කෝ්  

071-6451981 

මරා ේා පුා මහ ස්දුහා 200 ඩී ජීආ්ය ා ශශය සප්රි, 077-1241011, 066-
3668213 

බාකඩුඒ ස්මිධී ආ්යම, 45 ඊ  ම් සී ා ක් ග  ක
නා,ක 

071-7959333 

දිටරළිටි, ස්දුහා 450 ඩබ්  ම් පී සී කුම
රාන්හාමි 

077-5020757 

ඒාා හ න ස්දුහා 150  ච්  ම්  ස්ථ ා ස්න
ස්රත්න 

066-5624949/ 071-
6826320 

ා දකගස්ථා ගුඩ ස්දුහා 120 පී ාසි ගාමිණී 
රණසිාංහ 

081-2302892/ 072-
9522055 

ස්ාාන උඩගම ස්ලිනන් ද ස්දුහා 300 ඩබ්  ම්  ස්ථ ා ක් ග 
ස්ා ේසූන්, 

071-5653580 

රඹුා ක් ග ඇළ මිස්ා්  පකලි, 450 ඩබ්  ම්  ස්ථ ා ක් ග 
ස්ා ේසූන්, 

071-7553815 

ස්ාාන පකා කගම නාග.ක් ගකාරාම, 250   ජී ා ේ ස්ා ේුාං
ග 

071-7553815 

කු.දුගහඇා මුස්ථලිම් ස්දුහා 300 ජී ජී ආන් ද 071-6148910 

උවගා    ච්  ම් ජී  ්   
ස්ථ බණ්ඩාර 

071- 9282069 
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පඩදුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
 

ා.ළධ වස්ෙ 

 

ෙධයස්ථාාය යෙ ො 

ලිියයය 

රැදවියෙැකි 

පුශගලිනන් ගණය 

ස්ම්බන්ධවිය යුතු 

පුශගලයා 

ස්ම්බන්ධවිය යුතු 

දුරකාය අංකය 

පමුා ණ්්ැ් න    ක ඩබ් ා ක් ග  
ස්මරා කු්  

071 4395519 

බඹරබැශද 
නැා ගනිර 

   ච්  ම් ළි හි  
ා හ රත් 

075 8896499 

බඹරබැශද බ ිර    ච් ඩබ් හි  ස්ථ  
බණ්ඩාර 

072 9076278 

ා ශස්් ා ් ගම    ච් ඩබ් හි  ස්ථ  
බණ්ඩාර 

072 9076278 

ගා ් ගා    ක ඩබ් ා ක් ග  
ස්මරා කෝ්  

071 4395519 

ා කවුකගම   ඩබ්  ම්  
ක.ණාරත්න 

075 8890120 

නුා ව්ැ් න 
බ ිර 

  ආ්ය  ම්  ස්ථ  ස්ථ 
හි  රත්නා,ක 

071 8392492 

නුා ව්ැ් න 
නැා ගනිර 

   ස්ථ  ම්  ම් ඡි  
ා ස්ා නස්රත්න 

718191388 

හු් නස්ථගින්,    ච්  ම් ළි ඡි  
ා හ රත් 

072 5928669 

ා ශනාළිටි,    ස්ථ  ම්  ම් ඡි  
ා ස්ා නස්රත්න 

071 8191388 

නඒනගා   ඡි ඩබ්  ස්ථ ඩබ් හි  
්ාගුා ණ් 

071 1596500 

රඹුක් ගඒැකා 
බ ිර 

  ඩි  ම්  ක කැ 
කුඹුර 

072 3596617 

හාක,ාා   ළි  ්  ඩබ්  
කුමාන්හාමි 

077 5918814 

මැදින්,   මා ශය සෝක බී  
ා කුටුා ේකුඹුර 

071 4395467 

උඩදුම්බර   මා ශය සෝක හි  
ා කුටුා ේකුඹුර 

071 4395467 

රඹුක් ගඒැකා 
නැා ගනිර 

  ඩි  ම්  ක  
කැ කුඹුර 

723596617 

කින්පමේටි,   ඩබ් ඒයි  ම්  ස්ථ 
හි ඒාස්ා 

071 9887288 

මැදිඒක   ඊ ආ්ය  ම් ආ්ය හි  
 කනා,ක 

072 8788801 

ළිටිා ගුඩ    ච්  ම් ළි හි  
ා හ රත් 

075 8896499 

කරදා ගුකා   ඩබ් ඒයි  ම්  ස්ථ 
හි ඒාස්ා 

071 9887288 
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ා ගුඩකුඹුර   ා ේ  ,ස්ඒ ම 0813 820965 
ගාංා ගුඩ   ා ේ  ,ස්ඒ ම 0813 820965 
්ාගුා ණ්   ඩි  ම්    

බණ්ඩාර 
0815 680736 

ා ගදරමඩ   ඩබ් ඩබ්  ා,නක 072 9775050 
දඹගහළිටි,      ම්  ්  ඡි  

 ්  ප්රි,ද්යශය සණි 
072 8404171 

මිනුඒ් ගමුඒ   ඊ ආ්ය  ්   ම් ඡි 
ඩබ්  ගාංා ගුඩ 

072 6502504 

ා පෝටරළිටි,     ඩබ් ඩි  
කුමාන්හාමි 

0815 616177 

හ,්ැ් න    ක ඡි  රණසිාංහ 071 8107105 
උඩකුඹුර   ඩි  ම් ගුණරත්න 071 175568 
පදුා පුා      ම්  නඒරත්න 0815 711925 
පකා කා ඒා    ච්  ම්  ධ්්යමසින් 072 6115099 
ගැරඩිගා   ඒයි  ම් ස්ා ේරත්

න 
075 8508482 

මුණමකපැාැස්ථස්    ච්  ම් ඩී  ම් ජී  
ර්ාංචි බණ්ඩා ම,ා 

072 9671648 

දුම්බරගම      ම් පී ජී  
මා බ්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

072 6502818 

හාංඒැකා    ස්ථ ඩබ් හි  
්ාගුා ණ් 

071 1596500 

ආඩිා දණි,      ම්  ්  ජී  ් 
  ප්රි,ද්යශය සනී ා ම, 

072-8404171 

කලුගා      ම් පී ජි  
මා බ්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

072 6502818 

කලුගකහ,   ා ක් ග හි  
දිස්ානා,ක 

072 8788848 

උඩඉලුක   ා ක් ග හි  
දිස්ානා,ක 

072 8788848 

කළකගමුඒ   ඊ ආ්ය  ්   ම් ඡි 
ඩබ් ආ්ය  
ගාංා ගුඩ 

726502504 

මඩුගකා 
උඩගම්මැශද 

    ා ේ  මමරුාංග 078 6728702 

මඩුගකා උුර     ා ේ  මමරුාංග 078 6728702 
මඩුගකා දකුණ   ආ්ය  ්   ම්  

ස්ක්රම මාක 
071 7138529 

කාඒා කාඒා ස්හාර, 100 ආ්ය  ්   ම්  
ස්ක්රම මාක 

071 7138529 

ා ශඒහ් දි, 
බ ිර 

ා ශඒහ් දි, ස්හාර, 150 ා ේ ඊ  ම්  ්   
 දින්සිාංහ 

071 3396541 
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ා ශඒහ් දි, 
නැා ගනිර 

ා ශඒහ් දි, ස්හාර, 150 ා ේ ඊ  ම්  ්   
 දින්සිාංහ 

071 3396541 

හර්ක් ගනද බ ිර හර්ක් ගනද 
සුධ්්යමාරාම, 

120 සි හි  මඩුගකා 071 8163834 

හර්ක් ද 
නැා ගනිර 

හර්ක් ගනද 
සුධ්්යමාරාම, 

120 සි හි  මඩුගකා 071 8163834 

උඩළි ඒා උඩළි ඒා මහා 
ස්දයාා, 

200 ටි හි  මා බ්සිාංහ 075 0803964 

ළි ඒා ළි ඒා ප්රිා ශය සාාාඒ 75 ඩබ් ඩබ්  න් දන 
බණ්ඩා 

071 2754802 

ළි ඒා 
උඩගම්මැශද 

උඩගම්මැශද  ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

100  ච්  ම් ා ක් ග  
ළි ඒා 

081 3835040 

මහඒා මහඒා ප්රිා ශය සාාාඒ 150  ස්ථ  ම් ළි ඡි  
ගුණ මාක 
බණ්ඩා 

072 8376660 

උඩා ඒා උඩා ඒා ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

100 ඒයි  ම් ස්ා ේරත්
න 

0815 611676 

ක් ා ශගම උඩා ඒා 
ස්හාරස්ථාාන, 

200 ා ක් ග ා ක් ග  ම්  
මා බ්රත්න 

0813 845031 

ා කුා බෝනිකා ඒදඒාක් ද ස්හාර, 100 ා ක් ග ා ක් ග  ම් මබ
ා ර රත්න 

0813 845031 

ඒදඒාක් ද ඒදඒාක් ද ස්හාර, 100 ඩි  ම් යු ඡි  මනුර 
කුමාරසින් 

0815 710043 

පකා කක් ද පකා කක් ද ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

100 ඩි  ම් යු ඡි මනුර 
කුමාරසින් 

729401779 

මීය මුා ්ය මීය මුා ්ය ස්දයාා, 100 ආ්ය  ම් ළි ා ක් ග ළි 
හි රත්නා,ක 

071 5254010 

කයිකාඒා කයිකාඒා කණිටු 
ස්දුහා 

100 ආ්ය  ම් ළි ා ක් ග ළි 
හි  රත්නා,ක 

715254010 

කුඹුක් ගා ගුකා කුඹුක් ගා ගුකා 
ස්දයාා, 

100 ඒයි  ම් ඊ ඡි ඒයි  
රත්නා,ක 

755337555 

කරඹකැටි, කරඹකැටි, ස්හාර, 120  ච්  ම් ළි ඡි  
ා හ රත් 

072 5928669 

ර්ස්ථා ස්  ඇළ ර්ස්ථා ස්  ඇළ ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

100 ඒයි  ම් ඊ ඡි ඒයි  
රත්නා,ක 

075 5337555 

කින්ගාංකුඹුර  මස්ථස් මත්්නා,ක 
ස්ම්ම් ත්රණ ශය සාාාඒ 

300 ඩී  ම්    
බණ්ඩාර ම,ා 

72 9672000 

පඩපළා  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශකය 

 

ා.ළධ වස්ෙ 

 

ෙධයස්ථාාය යෙ ො 

ලිියයය 

රැදවියෙැකි 

පුශගලිනන් ගණය 

ස්ම්බන්ධවිය යුතු 

පුශගලයා 

ස්ම්බන්ධවිය යුතු 

දුරකාය අංකය 

ගම්ා පුා 
නැා ගනිර 

ර්නපාා ස්හාර, 100  ච් ඩී ඩබ්  
ා පා ්යරා මි, 

071-4460555 

ා බෝ්ාාළිටි, ා බෝ්ාාළිටි, 
ප් ස්ා 

120  ්  ජී ීමරසිාංහ 
මි, 

077-6841720 
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ඉකාඒුර     ජී  ස්ථ  
ක.ණාරත්න 
ම,ා 

072-8156677 

ගම්ා පුා බ ිර මුස්ථලිම් පකලි, 200 ා ක් ග  ම්  
ද,ාරත්න ම,ා 

071-4078044 

ා පුකකුඹුර මුස්ථලිම් පකලි, 200 බී ඩබ් ඩී    
කුාරත්න ම,ා 

071-4078044 

ඇරෑා ගුඩ     ජී  සුමිත්රා 
මැණීා ක් ග මි, 

072-2889271 

කු.කුා ශ   ආ්ය ඩී  
ගුණඒ්යධ්න මි, 

071-8062756 

කුඩමාා ක් ග   මාා නක 
ා් ්රා කා මි, 

078-6154446 

ි,මාාර්ර   ආ්ය ඩී ගුණඒ්යධ්
න මි, 

071-8062756 

ා ගුඩගම ධ්්යමාශ්රම ස්හාර, 150 ජී ජී  ්  ඩබ් සුර
ා ර ් ්ර ම,ා 

077-5446964 

සිාංහළිටි, දකුණ ධ්්යමාශ්රම ස්හාර, 150  ස්ථ   ඩී සී  ක  
ස්මරීමර මි, 

071-2852410 

කහ ළිටි, ා බෝ්ාාළිටි, 
ප් ස්ා 

120 ීම ජී  ඥාණඒතී 
මි, 

075-4595722 

ඉාාංගඒත්්    ස්ථ  ්   
ි,රත්න ා ම, 

071-8230703 

උනම්බුඒ   ා ක් ග  ම්  ්  ආ්ය  
කුමාන්හාමි මි, 

071-8661140 

මවු් ා  ම්පක   ා ක් ග  ම්  ්  ආ්ය 
කුමාන්හාමි මි, 

071-8661140 

කින්් ද කින්් ද ස්හාර, 100 ජි  ම්  ස්ථ ා ක් ග  
ගුණරත්න ම,ා 

077-9686623 

ගකා ගඩි,ාඒ කින්් ද ස්හාර, 100 ජී  ම්  ස්ථ ා ක් ග  
ගුණරත්න ම,ා 

077-9686623 

උා ඩෝස්  කින්් ද ස්දුහා 200   ජී  ස්ථ  
ක.ණාරත්න 
ම,ා 

072-8156677 

රත්මකකඩුඒ රක් ගමකකඩුඒ 
ස්හාර, 

100 ආ්ය පී ිේ ා ගුඩ
මු් න ම,ා 

078-3267759 

සිාංහළිටි, උුර ධ්්යමාශ්රම ස්හාර, 100 සී පී  ස්දරත් ම,ා 077-7948411 

හර්ගස්ථළිටි, කිරපා ්  ප් ස්ා 100 ආ්ය පී ා ේ  
ා ගුඩමු් න ම,ා 

078-3267759 

ීමරපා ්  කිරපා ්  ප් ස්ා 100 ජී ජී  ්  ඩබ්  
සුා ්ය් ්ර ම,ා 

077-5446964 
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රණඒා ශය සා් ් ා ිෝස්ටර 
ස්දුහා 

300 ඩී ජී  ම්  ම්  
බුානගම 
ා මනස්, 

071-3688366 

ා බෝඒා ා බෝඒා ස්දුහා 200 ඩී ජී  ම්  ම්  
බුානගම 
ා මනස්, 

071-3688366 

  ා ගුඩකළුගමුඒ   සී පී  ස්දරත් ම,ා 077-7948411 

මාංගම්මන 
නැා ගනිර 

ා කුබ්බෑකඩුඒ 
ස්දුහා 

200 ජී ජී ආ්ය  ම්  
ා් ්රදාස් 
ා මනස්, 

071-7019022 

මාංගම්මන බ ිර ා කුබ්බෑකඩුඒ 
ස්දුහා 

200 බී ඩබ් ඩී    
කුාරත්න ම,ා 

071-4078044 

මමුණූර්ර,    ච්  ම් ා ක් ග බාංඩා
ර ම,ා 

071-8009265 

දැකළිටි,    ච්  ම් ා ක් ග  
බාංඩාර ම,ා 

071-8009265 

නඒා ශස්     ච් ආ්ය  ම්  
ා් ්රදාස් මි, 

071-4822280 

පකා කගම    ස්ථ    ා ප්ර මාඒතී 
මි, 

077-8074985,071-
3887765 

මමුා හ න    ම් ජී  මකලිකා 
ා මනස්, 

077-9187627 

ඒත්ා ත්ා හ න ඒත්ා ත්ා හ න 
ප්රිාශය සාාාඒ 

75 සී ඩී  මමරනා,ක 
ා මනස්, 

071-5650916 

උඩගම උඩගම ස්දුහා 150 ආ්ය  ම් ා ගුඩග
ම ා මනස්, 

071-5176892 

මිකාගස්ථළිටි, උඩගම ස්දුහා 150  ම් ජී  මකලිකා 
ා මනස්, 

077-9187627 

ඉහළගම   ඩී ජී  ස්ථ ා් ්රපා
ා ම,ා 

077-4204663 

හුණූා කුටුගම   ආ්ය  ම්  
ා ගුඩගම 
ා මනස්, 

071-5176892 

ර්ස්ථස්ැකාාඒ ස්රස්ථඒ ම ස්දුහා 140 බී ා ේ  
ආන්,රත්න ම,ා 

071-8501616 
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ඒහුගළිටි, ස්රස්ථඒ ම ස්දුහා 140  ච් පී  ස්ථ ීම ා ක් ග  
ි,රත්න මි, 

071-6534848 

පාරා දක ා ස්්ය 
මධ්යස්ථාාන, 

50  ස්ථ    ා ප්ර මාඒතී 
මි, 

077-8074985 

ර්ස්ථස්ැකාාඒගම ි් දු ස්දුහා 150 බී ා ේ  
ආන්,රත්න ම,ා 

071-8501616 

ා දුරගා   ඩී රූපසිාංහ ම,ා 071-6368253 

දුනුා ක් ගඋකා   ඩී ජී  ස්ථ  
ා් ්රපාා ම,ා 

077-4204663 

ඒනහර්ඒ     ජී මයි  සුද්යශය සනී 
මි, 

077-9818878 

ගා් ගා් ස්දුහා 150 ඩී  ම් ීම  
රත්නකුමාන් මි, 

077-1951579 

කැකුා් ද   ඩී  ම් ීම  
රත්නකුමාන් මි, 

077-1951579 

මාඒුර මාඒුර ස්දුහා 300 ා ේ  ම් පී බී  
ි,සු් දර 

077-1951579 

ඒැලිගග මාඒුර ස්දුහා 300 මාා නක 
ා් ්රා කා මි, 

072-4655624 

කළුගකි් න මාඒුර ස්දුහා 300 ා ේ  ම් පී බී  
ි,සු් දර ම,ා 

077-1951579 

පඩුනුවර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 
 

ා.ළධ වස්ෙ 
 

ෙධයස්ථාාය යෙ ො 

ලිියයය 

ස්ම්බන්ධවිය යුතු 

පුශගලයා 

ස්ම්බන්ධවිය යුතු 

දුරකාය අංකය 

රැදවියෙැකි පුශගලිනන් 

ගණය 

ගාංා ගුඩ ගඩාාා දණි, මහ 
ස්දයාා, 

 ච් පී  ස්ථ  ්  ස්ා ේ
සිාංහ ම,ා 

071-8661207 250 

ගාංා ගුඩ දකුණ ගඩාාා දණි, මහ 
ස්දයාා, 

පී   ජී ඩී බී ස්මරක
ා රෝ්  ම,ා 

072-8227950 250 

ගාංා ගුඩ උුර ගඩාාා දණි, මහ 
ස්දයාා, 

 ච් පී  ස්ථ  ්  ස්ා ේ
සිාංහ ම,ා 

071-8661207 250 

්ාඒත්් ්කඒත්් 
ස්හාරස්ථාාන, 

ආ්ය  ම්   බී රත්නා
,ක 

071-6521157 125 

ඒැරැකාමාන   ක   යූ ඩබ් ස්මාර
ත්න ම,ා 

071-6629776  

ා බෝ,ගම   ක   යූ ඩබ් ස්මාර
ත්න ම,ා 

071-6629776  
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මාම්ළිටි,  ආ්ය  ම්   බී රත්නා
,ක 

071-6521157  

රාිගින්,   ම්  ස්ථ ටි ප්රි,ද්යශය සන 
ම,ා 

075-7038874  

ා හ ් ා දණී, 
බ ිර 

 යූ    ්   ම්  පීන්ස්ථ 
මි, 

071-8248483  

ා හ ් ා දණී, 
නැා ගනිර 

ා හ ් ා දණි, 
මුස්ථලිම් ස්දයාා, 

ආ්ය පී  ම්   ා ක් ග  
රත්නා,ක මි, 

071-6279253 400 

,ාා කා ගුඩ 
නැා ගනිර 

ප්රිාශය සාාාඒ ප්රි,ාංකර ස්ා ේරත්න 
ම,ා 

071-4496992 80 

,ාා කා ගුඩ 
බ ිර 

ප්රිාශය සාාාඒ යූ    ්   ම්  පීන්ස්ථ 
මි, 

071-8248483 80 

ස්ගා බෝගම     ච්  ම්  ්  ජී  
ා ්් නා කෝ්  ම,ා 

071-6280523  

හ් ා දස්ථස් හ් ා දස්ථස් මහ 
ස්දයාා,  

ආ්ය ා ක් ග බී  
ස්මාරත්න ම,ා 

0755-146596 600 

නාරාංඒා   ම්  ස්ථ ටී  
ප්රි,ද්යශය සන ම,ා 

071-4430360  

මාපාාඒා 
නැා ගනිර 

මාපාාඒා මහ 
ස්දයාා, ා ක් ග බී  ,ාපා ම,ා 071-8254630 

600 

මාපාාඒා බ ිර මාපාාඒා මහ 
ස්දයාා, 

ා ක් ග බී  ,ාපා ම,ා 071-8254630  

මගුනාඒා 
නැා ගනිර 

ප්රිාශය සාාාඒ    ම්  ක යූ මා බ්ස්
ා ර කර ම,ා 077-4376626 

50 

මගුනාඒා බ ිර ප්රිාශය සාාාඒ ඩී පී ා ක් ග  රාිපක් ගෂ 
ම,ා 

072-5387834 50 

මීය ඒුර   ච්  ම්  ස්ථ ා ක් ග  
ුාංා දණි, මි, 

071-4820442  

පැණීා දණී,  ා ක් ග  ච් ජී මයි  ස්ථ  
සින්ා ස් න ම,ා 

071-2731708  

ළිලිගකා 
නැගනිර 

ළිබඳගකා කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

දිඒාක කුාුාංග ම,ා 071-2824242 400 

ළිලිගකා බ ිර ළිබඳගකා කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

ප්රි,ාංකර ස්ා ේරත්න 
ම,ා 

072-9633229 400 

කරමඩ උුර කරමඩ ස්හාර,  ම් ඩබ්  ර්ෂථපා 
ා් දූා්ා මි, 

071-6499984 500 

කරමඩ දකුණ කරමඩ ස්හාර, ටී  ච් පී  රූපසිාංහ 
ම,ා 

077-9372379 500 
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නිේ ා ටරරාා දණි, කරමඩ ස්හාර,    ම්  ස්ථ පී ා ක් ග  
මාහා කෝ්  මි, 

077-9372379 500 

ා ගුඩපා 
නැා ගනිර 

 ා ක් ග  ම් යූ බී  
ස්මරා කෝ්  ම,ා 

072-4267234  

ා ගුඩපා බ ිර  ඩී  ම් ජී බී  
දිස්ානා,ක ම,ා 

071-5913911  

කඹුරාා දණී,    ඊ  ස්ථ  ද සිකඒා 
මි, 

077-9491715  

පකා ක මලුා දණී, ලි, ා ස්ඒන 
මධ්යස්ථාාන,  

ඩී  ස්ථ ා ක් ග  
ක.ණාරත්න මි, 

071-4447330 70 

ා ප ම,ාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

   ඊ  ස්ථ  ද සිකඒා 077-9491715  

ා ප ම,ාා ගුඩ 
බ ිර 

 ඊ  ම්      හීමම් 
ම,ා 

071-8195077  

මීය ඒාා දණී, හ් ා දස්ථස් මහ 
ස්දයාා, 

 ච්  ක  ක  කුමාන් 
මි, 

071-1090825 250 

ඉහළ 
ා ප ම,ාා ගුඩ 

  ම 071-1091825  

මුරූ්ගහමුා   ස්ථ  ම් ටී බී සූන්,දා
ස් ම,ා 

077-5945828  

ා දිපාා ගුඩ 
බ ිර 

  ස්ථ පී  ා ස්නස්රත්න 
මි, 

077-1109123  

ා දිපාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

 ඊ  ම්      හීමම් 
ම,ා 071-8195077 

 

ා ගලිඹ,  ඩබ්  කමක 
ස්ා ේමුණි ම,ා 

071-2812688  

නිේ ඇකළිටි, 
උුර 

නිේ ඇකළිටි, 
ස්හාරස්ථාාන,  

 ම්  ම්  ි,ා ස් කර 
ම,ා 

071-6923188 300 

නිේ ඇකළිටි, 
දකුණ 

නිේ ඇකළිටි, 
ස්හාරස්ථාාන,  

 ස්ථ  ම් පී  බණ්ඩාර 
ම,ා 

072-8658070 300 

ඒැලිගකා  බී ඩබ්  ම් ා ේ  
ීමරසුන්, ම,ා 

071-6186962  

උඩ මලුා දණි, ලි, ා ස්ඒන 
මධ්යස්ථාාන,  

බී ඩබ්  ම් ා ේ  
ීමරසුන්, ම,ා 

071-6186962 70 

ළි ඒාඒත්්  ඩබ්  ම්  ා් දුසින් 
ම,ා 

071-5825836  

ා පුකගහමාංග ප්රිාශය සාාාඒ ආ්ය  ම්  
බණ්ඩාරනා,ක ම,ා 

071-8248459 60 

ා දකගහළිටි, ප්රිාශය සාාාඒ ගාමිණී ා හ මකුමාර 
ම,ා 

712853115 60 

පකකුඹූර  ආ්ය ා ක් ග  ක පී  
කටුගහළිිකා මි, 

071-8668261  

ා ේගින්, බ ිර   ස්ථ බී ආ්ය   සී බී  
ා ස්නස්රත්න ම,ා 

071-0920524  

ා ේගින්, 
නැා ගනිර 

  ස්ථ බී ආ්ය   සී බී  
ා ස්නස්රත්න ම,ා 

071-0920524  
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්ාඒුර   ස්ථ  ම් ටී බී  
සූන්,දාස් ම,ා 

077-5945828  

ලූනුගම  ඩී  ම් ජී  බණ්ඩාර 
ම,ා 

077-3540947  

ා හුඩි,ාා දණී,  ජී  ම් සී  ගුණරත්න 
මි, 

071-8382041  

 ළදැත්් 
නැා ගනිර 

 ා ක් ග ා ක් ග ජී  ා හ රත් 
ම,ා 

077-4232933  

 ළදැත්් බ ිර  ා ේ  ම් ා ක් ග  
ි,ා ස් කර ම,ා 

072-3722316  

මරත්්න  ආ්ය ා ක් ග බී  
ස්මාරත්න ම,ා 

077-5146596  

දවුාගා  ා ේ  ම් ා ක් ග  
ි,ා ස් කර ම,ා 

072-3722316  

කැ කුඹුර  ා ක් ග  ච්  ම්  
ා ස්ා නස්රත්න ම,ා 

072-6500819  

බටුළිටි,  ඩී ජී ඩබ්  ස්ථ  
කුමාරසින් ම,ා 

072-3483186  

බූඒැලිකඩ   ච්  ම්   දස්නා,ක 
ම,ා 

077-6316957  

මම්බරා පුා   ච්  ම්   දස්නා,ක 
ම,ා 

077-6316957  

ා දුඩම්ා දණී,     ම්  ම්  ඉක් ගරාම් 
ම,ා 

0773-666556  

දස්ථකර ඩී බී   ස්ා ේුාංග 
ිා මක පාස්ා 

ආ්ය ා ක් ග  ක පී කටු
ගහළිිකා මි, 

718668261 800 

හත්නාා ගුඩ  ඩී ආ්ය ඩබ්  බණ්ඩාර 
ම,ා 

072-7550625  

බඹරා දණී,  ඩී පී  ම්  ච්  
මා නෝිා 
 මාකරත්න මි, 

071-8089921  

ළිාළිටි, කුමේ ාංගකා ාන 
ස්හාරස්ථාාන, 

ඩබ්  ම්  සීාඒතී 
මැණිා ක් ග මි, 

071-9140524 100 

ඒුා පුා  ආ්ය ා ක් ග ා ේ  
ීමරරත්න ම,ා 

071-4638422  

රාංා ගුඩ  ආ්ය ා ක් ග ා ේ  
ීමරරත්න ම,ා 

071-4638422  

ා ේරඒා බ ිර 

 
ඩී පී  ම්  ච්  
මා නෝිා 
 මාකරත්න මි, 071-8089921 

 

මඹගස්ථ්ැ් න 
ප්රිාශය සාාාඒ  ම්  ස්ථ ක.ණාරත්

න ම,ා 071-7657190 
100 
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ා ේරඒා 
නැා ගනිර 

 ා ක් ග  ම්  
පී ා ක් ග කුාුාංග 
ා ම, 

077-9451972  

ඇම්බැක් ගක ඇම්බැක් ගා ක් ග 
ප්රිාශය සාාාඒ 

   ම්  ම්  ඉක් ගරාම් 
ම,ා 

0773-666556 80 

මැශා ශා ගුඩ  ඩී ජී ඩබ්  ස්ථ  
කුමාරසින් ම,ා 

077-3483186  

සි,ඹාාා ගුඩ   ච් ආ්ය  ම්  ම් පී ජී
 ධ්්යමරත්න ම,ා 

071-8661268  

රාංගම   ච් ආ්ය  ම් පී ජී  
ධ්්යමරත්න ම,ා 

071-8661268  

ි,ාරාළිටි,  ා ක් ග ආ්ය යූ ා ක් ග රත්
නා,ක මි, 

0779-657065  

මරේඒාඒා මේඒාඒා කණ්ෂථශ 
ස්දයාා, 

ඊ සී පී ා ක් ග  
 දින්සිාංහ ම,ා 

077-3722316 100 

ඉඹුකා දණී,  පී  ා බෝගස්ථා ගුඩ 
ම,ා 

075-8516413  

හී,ඒා  පී  ා බෝගස්ථා ගුඩ 
ම,ා 

075-8516413  

ඒකගම   ච් ා ක් ග  ක මයි ගු
ණරත්න ම,ා 

077-7457748  

රබ්ා බ්ගමුඒ උුර   ච් ා ක් ග  ක මයි ගු
ණරත්න ම,ා 

077-7457748  

රබ්ා බ්ගමුඒ දකුණ  නිමක ීමරසිාංහ ම,ා 071-5284715  

ගඩාාා දණි, 
උුර 

 නිමක ීමරසිාංහ ම,ා 071-5284715  

ගඩාාා දණි, 
දකුණ 

 පී   ජී ඩී බී  
ස්මරා කෝ්  ම,ා 

072-8227950  

පමුණුඒ 
නැා ගනිර 

  ම්   ා ශශය සප්රි, 
ක.ණාරත්න ම,ා 071-5244056 

 

පමුණූඒ බ ිර   ්  ි, මාක මි, 071-8041151  

දැලිඒා   ම්    ා ශශය සළි, 
ක.ණාරත්න ම,ා 

071-5244056  

ඒරකාා ගුඩ ඒකාා ගුඩ 
ප්රිාශය සාාාඒ 

 ච්  ම්  ම් පී  
හීාංා ක් ද මි, 

071-4932852 100 

හෑපාන   ක  ච් ජී ඩී  
ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා 

072-4805670  

ගගුකා දණී, ඒරකාා ගුඩ 
ප්රිාශය සාාාඒ 

 ක  ච් ජී ඩී  
ස්ා ේඒ්යධ්න ම,ා 

072-4805670 100 

කින්ඒවුා 
නැා ගනිර 

කින්ඒවුා 
ස්හාස්ථාාන, 

 ස්ථ  ම් ා ක් ග ජී  ්  
බී සුබසිාංහ ම,ා   

200 

කින්ඒවුා බ ිර    ා ේ සී  රාංිනී මි, 072-4197425  

ිශදවුා 
නැා ගනිර 

 ඊ සී පී ා ක් ග  
 දින්සිාංහ ම,ා 072-2103280 

 

ිශදවුා බ ිර   ම්  ම් සී ඉඹුකා ද
ණි, ම,ා 

077-3217563  
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ගාංහ්  ඩී  ම් ජී  බණ්ඩාර 
ම,ා 

077-3540947  

දිිටිා දණී,      ම්  මනුරාධ් 
මාහා කෝ්  ම,ා 

077-8919687  

මටරපකාාා ගුඩ 
නැා ගනිර 

  ස්ථ  ම්  සීාඒාංශය ස 
ම,ා 

072-5394028  

මටරපකාාා ගුඩ 
බ ිර 

  ම් ඩබ් ආ්ය  ස්ථ  
ා ස්නස්රත්න ම,ා 

071-6298856  

ා කු ගකහඵඒ  මයි ා ක් ග සුාසිාංහ මි, 077-0813066  

දැකා දණි,      ම්  මනුරාධ් 
මාහා කෝ්  ම,ා 

071-0804173  

ස්හාරගම  මයි ා ක් ග සුාසිාංහ මි, 077-9482423  

ා ඒාම්බඩ ා ඒාම්ා බුඩ 
මුස්ථලිම් පකලි,  

සී  ම් බී ජී ආ්ය බී ා
් ා ්රස්ථකර 

077-9451972 140 

ලි,් ගහඒත්්   ම්  ස්ථ ක.ණාරත්
න ම,ා 

071-7657190  

ඒ ා දණී, ඒ ා දණි, මුස්ථලිම් 
පකලි,  

  ා ක් ග  ඒරකාා ගුඩ 
මි, 

071-8163662 170 

මාීමකුඹුර උුර  ා ක් ග  ච්  ම්  
 මාකරත්න ම,ා 

077-9738573  

මාීමකුඹුර දකුණ ප්රිාශය සාාාඒ ා ක් ග  ච්  ම්  
 මාකරත්න ම,ා 

077-9738573 100 

මඹ් ඒා  ා ක් ග  ම්  
පී ා ක් ග කුාුාංග 
ා ම, 

077-9451972  

කූරා දණි,  මයි    සුනිකරත්න 
බණ්ඩා ම,ා 

077-1935644  

ඇකළිටික් ද ා ්යඒ් ස්දයාා,     පී සී  
ා ස්නස්රත්න ම,ා 

077-6950357 200 

මාණික් ගකාඒ මාණික් ගකාඒ 
ප්රිාශය සාාාඒ 

ීම ා ක් ග ජී සී පී ා ක් ග  
කනා,ක ම,ා 

071-1731414 180 

නිකහැටි, ශ්රි නාග.ක් ගකාරාම, ඩබ්  ම්  ස්ථ පී ා ක් ග  
ස්ා ේසු් දර මි, 

071-8477401 150 

ඒාා ගදර උුර ා ඒාා ගදර 
ප්රිාශය සාාාඒ 

 ස්ථ  ම් ටී  
මාහා කෝ්  ම,ා 

077-5181229 100 

ඒාා ගදර දකුණ  සී  ම් බී ජී ආ්ය බී ා
් ා ්රස්ථකර ම,ා 

077-9451972  

ස්ාදික් ගකාඒත්් ස්ාදික් ගකාඒත්් 
ප්රිාශය සාාාඒ 

 ස්ථ  ම් ටී  
මාහා කු්  ම,ා 

077-5181229 60 

ා කෝස්ක ක් ද ා ්යඒ් ස්දයාා,     පී සී ා ස්නස්රත්
න 

077-6950357  
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ාගමුඒ ාගමුඒ මහ 
ස්දයාා, 

ඩබ් ජී  මජිත් ර්ෂථප 
කුමාර ම,ා 

077-4211173 250 

බැලුාංගා බැලුාංගා 
ප්රිාශය සාාාඒ 

ඩබ් ජී  මජිත් ර්ෂථප 
කුමාර ම,ා 

077-4211173 50 

මලුත් ක් ද ප්රිාශය සාාාඒ ඊ  ස්මා ාස්ථන ම,ා 072-7554083 60 

කුරැකුත්්ා ඉහා කු.කුත්්ා මුස්ථලිම් 
ස්දයාා, 

 ම්  ජී  සුමිත් 
ස්ම් ් ළි,ා ස් න 
ම,ා 

072-5695595 600 

කුරැකුත්්ා පහා කු.කුත්්ා මුස්ථලිම් 
ස්දයාා, 

 ම්  ජී  සුමිත් 
ස්ම් ් ළි,ා ස් න 
ම,ා 

072-5695595 600 

මාත්ගමුඒ මාත්ගමුඒ 
ස්හාරස්ථාාන, 

ඊ  ස්මා ාස්ථන ම,ා 072-9554083 200 

උඩගම උඩගම ප්රිාශය සාාාඒ  ච්  ම් ආ්ය  ස්ථ  
රත්නා,ක මි, 

071-6747050 80 

උරැාෑඒත්් උ.ාෑඒත්් 
ස්හාස්ථාාන, 

 ච්  ම් ආ්ය  ස්ථ  
රත්නා,ක මි, 

071-6747050 100 

මා දුඒක ම්මාක මුස්ථලිම් 
ස්දයාා, 

 ම්  ්   ා ස් රසිාංහ 
මි, 

075-6719067 250 

ඒමේ ටරපා ප්රිාශය සාාාඒ  ච්  ම්  ම් පී  
හීාංා ක් ද මි, 

071-4932852 80 

පානා බුක් ගක ප්රිාශය සාාාඒ ඩබ්  ම්  ස්ථ පී ා ක් ග  
ස්ා ේසු් දර මි, 

071-8477401 80 

 

කුණ්ඩස්ාා ක ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශශය ස, 
ා.ළධ වස්ෙ 

 
ෙධයස්ථාායදේ  යෙ 

ො ලිියයය 

රැදවියෙැකි පුශගල 

ගයය 

ස්ෙබන්ධවිය 

යුතු පුශගලයා 

ස්ම්න්ධ විය යුතු 

පුශගලයාදේේ දුරකාය 

අංකය 

ගකළිිකා ගකළිික ස්හාර, 69 ා ක් ග ජි නිශය සා් ් 
ස්මරනා,ක 
ම,ා  

0726-139-545 

දුනුහටරපාඒ දුනුහටරපාඒ මහ 
ස්දයාා, 

110 ආ්ය ජි ඩබ්  ස්ථ 
මුදි්ාන් ද 
ම,ා  

0716-671-454 

මක් ගකානිගම   ආ්ය ජි ඩබ්  ස්ථ 
මුදි්ාන් ද 
ම,ා  

0716-671-454 

මාඒුගින්ගම මාඒුගින්ගම 
ස්හාර, 

69   ඒයි සී ා ක් ග සු
ම මපාා මි,  

0715-319-470 

සින්මකඒත්් 
නැා ගනිර 

සින්මකඒත්් මහ 
ස්ද,ාා, 

183  ස්ථ හි හීාංා ක් ද 
ම,ා  

0776-989-830 
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සින්මකඒත්් 
බ ිර 

සින්මකඒත්් 
ස්හාර, 

56  ස්ථ  ම් මමරසිාං
හ බාංඩා ම,ා  

777-297-838 

ා දගකා දු.ඒ ා දගකා දු.ඒ 
ස්හාර, 

78  ස්ථ  ම්  ්  හි 
ස්මරා කෝ්  
ම,ා  

0775-877-222 

සින්මකඒත්් 
පකා කගම 

සින්මකඒත් ස්හාර, 98  ස්ථ  ම්  ්  හි 
ස්මරා කෝ්  
ම,ා  

0775-877-222 

කරත්්මඩ කරත්්මඩ ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

32 මයි පී  ා නත් ම 
කුමාර 

072-5703277 

ා කඒැකාගම ා කඒැකාගම 
ප්රිාහාාාඒ 

  ස්ථ  ම් මමරසිාං
හ බාංඩා ම,ා  

777-297-838 

මමුණුගම උුර ා ටරශය සක්යම 
ආ,්න, 

36    ම් ටී ා ක් ග මබ
ා ර සිාංහ මි,  

07184-825-157 

මමුණුගම දකුණ මමුණුගම ස්දයාා, 140    ම් ටී ා ක් ග මබ
ා ර සිාංහ මි,  

07184-825-157 

හර්ඒා   ා ක් ග ඩබ් පී සී  
ම් ීමරා කෝ්  
මි, 

777-637-746 

දීකින්මඩඒා දිකින්මඩඒා 
ප්රිාශය සාාාඒ 

41   සී ීමරසිාංහ 
මි,  

0725-066-236 

ළිාඒා උුර ළිාඒා නා ඒෝදය 
ස්ද,ාා, 

123 ආ්ය  ම්  ස්ථ ා ක් ග
 රත්නා,ක මි,  

0724-658-930 

ා බෝගස්ථකුඹුර    ච්  ම් ජි හි බී 
නඒරත්න ම,ා  

778-056-523 

ළිාඒා දකුණ ළිාඒා කණිෂථශ 
ස්ද,ාා, 

154 ආ්ය  ම්  ස්ථ ා ක් ග
 රත්නා,ක මි,  

724-658-930 

ගාළි මා ේ ගාළි මා ේ ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

42 ා ක් ග ඩබ් පී සී  
ම් ීමරා කෝ්  
මි, 

777-637-746 

පකා කගු් නෑපා
න උුර 

ගු් නැපාන කනිෂථශ 
ස්දයාා, 

69 ජි  ම් පී  ්  උද
,ශය සා් ් ම,ා  

714-430-407 

පකා කගු් නෑපා
න දකුණ 

ගු් නැපාන කනිෂථශ 
ස්දයාා, 

86 ජි  ම් ළි  ්  උද
,ශය සා් ් ම,ා  

714-430-407 

උඩගු් නෑපාන 
උුර 

උඩගු් නැපාන 
ප්රිාශය සාාාඒ 

41  ්  හි හරස්ථගම 
ම,ා  

0718-600-573 

උඩගු් නෑපාන 
දකුණ 

උඩගු් නැපාන 
ප්රිාශය සාාාඒ 

32 ඩබ්  ම් ඩි සී ස්
ක්රමසිාංහ 
ා මනස්,  

0718-580-721 

ගබඩාගම දකුණ ගබඩාගම 
ස්හාරස්ථාාන, 

41 ආ්ය මුුක්රිෂථණර
රාිා ම,ා  

0814-920-137 

ගබඩාගම උුර ගබඩාගම 
ස්හාරස්ථාාන, 

31 ළි ජි  ්  ා ක් ග ස්
ා ේරත්න මි,  

0718-667-889 

පකා කගම පකා කගම 
ප්රිාශය සාාාඒ 

43 ආ්ය ඩී ඩබ්  ස්ථ  
මුදි්ාන් ද ම,ා 

071-6671454 
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ඒාස්් න ඒාස්් න ස්දයාා, 156 ආ්ය ජී ළි  ස්ථ  
ස්රසිාංහ ම,ා 

077-4320945 

උඩගම උුර උඩගම ස්දයාා, 148 ආ්ය ජි ළි  ස්ථ ීමර
සිාංහ ම,ා 

0774-320-945 

උඩගම දකුණ උඩගම ස්ද,ාා, 150 ආ්ය ජි මනුාා 
රාිපක් ගෂ මි,  

0723-649-495 

මහර්ැ් න 
නැා ගනිර 

ප්රා ා ක කා 
කුණ්ඩස්ාා ක 

180 ා ක් ග   සී යු කු.
කුාසූන්, ම,ා  

0775-515-761 

මහර්ැ් න 
බ ිර 

මහර්ැ් න 
ප්රිාශය සාාාඒ 

54 ඩි  ම් ටි ා ක් ග  ම්
 දිස්ානා,ක මි,  

0779-038-138 

ඉහළා ගෝනාගම   ආ්ය ජි ක.ණාර
ත්න ම,ා  

0727-658-791 

හුරීකඩුඒ බ ිර හුන්කඩුඒ 
ස්හාරස්ථාාන, 

62 මබ්  ම් පී කුමාර
සිාංහ බාංඩා ම,ා  

0718-397-840 

හුරීකඩුඒ උුර හුන්කඩුඒ බාලිකාඒ 69     මයි මා බ්සූ
න්, ම,ා  

722-216-112 

හුරීකඩුඒ දකුණ හුන්කඩුඒ ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

51 ළි ළි ා ක් ග  
ගමා ව ම,ා 

071-3168889 

හුරීකඩුඒ 
නැා ගනිර 

හුන්කඩුඒ ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

32     මයි මා බ්සූ
න්, ම,ා  

722-216-112 

නිුා ක්ැ් න නිුා ක්ැ් න 
ස්හාරස්ථාාන, 

45 මයි ළි ා නත් මකු
මාර ම,ා  

0725-703-277 

ා දුඩම්ා ගුකා ා දුඩ්ම්ා ගුකා 
ස්හාරස්ථාාන, 

65 මයි ළි  ා නත් ම 
කුමාර ම,ා 

072-5703277 

ගකමඩුඒ ගකමඩුඒ 
ස්හාරස්ථාාන, 

87 ඩි ඩබ් ජි   පී ම
මුණුර්ර 
ා මනස්,  

0717-015-437 

නත්්රම්ා පු් නත්්රම්ා පු් 
ප්රිාශය සාාාඒ 

45 ඩබ් ජි ළි  ස්ථ ා ක් ග
 මා බ්රත්න මි,  

0718-191-459 

මරාංගා උුර මරාංගා ස්දයාා, 56 මේ   ළි ා ්් න
ා කෝ්  ම,ා  

0716-106-005 

මරාංගා දකුණ මරාංගා ස්දයාා, 120 ටි   ළි ්ා නථන
ා කෝ්  ම,ා  

0716-106-005 

මහඒත්් දකුණ මහඒත්් ස්දයාා, 56 ඩබ් ඩබ්  ම්  ස්ථ 
හි ීමරසිාංහ ම,ා  

0717-959-725 

මහඒත්් බ ිර මහඒත්් ස්දයාා, 46 ඩබ් ඩබ්  ම්  ස්ථ 
බී ීමරසිාංහ ම,ා  

0717-959-725 

මහඒත්් උුර මහඒත්් 
ප්රිාශය සාාාඒ 

31 ආ්ය  ම්   ා ක් ග 
රත්නා,ක මි, 

0718-075-535 

මහඒත්් 
නැා ගනිර 

මහඒත්් 
ප්රිාශය සාාාඒ 

32      මයි  
මා බ්සුන්, ම,ා 

072-2216112 

කුණ්ඩස්ාා ක 
උුර 

බණ්ඩාරනා,ක 
ිා මක පාස්ා 

240 ඩබ්  ම් ධ්්යමර
ත්න බාංඩා ම,ා  

0716-403-330 

කුණ්ඩස්ාා ක 
දකුණ 

කුණ්ඩස්ා දමිා 
ස්දයාා, 

124   ආ්ය  ම් නසී්ය 
ම,ා  

0779-664-995 
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ස්ි,ශ්රීගම ස්ි,ශ්රිගම 
ස්හාරස්ථාාන, 

98   ආ්ය  ම් නසී්ය
 ම,ා  

0779-664-995 

මළුත් 
පකා කකැා ක 

පකා කකැා ක 
ස්හාර, 

65  ස්ථ ස් ජි ා ක් ග හි 
මහඒා ම,ා  

0716-104-876 

මඹා කුා මේ මඹා කුා මේ 
ප්රිාශය සාාාඒ 

34  ස්ථ  ම් ජි ා ක් ග හි
 මහඒා ම,ා  

0716-104-876 

රිඒැකා උුර රිඒැකා 
ස්හාරස්ථ්ාන, 

45 ා ේ  ම් ජි ඩබ් ඩ
බ් ගාිටි,ාඒ 
ම,ා  

0779-476-652 

රිඒැකා දකුණ රිඒැකා 
ස්හාරස්ථ්ාන, 

56 ා ේ  ම් ජි ඩබ් ඩ
බ් ගාිටි,ාඒ 
ම,ා  

0779-476-652 

බාා ගුකා 
නැා ගනිර 

බාා ගුකා 
ස්හාස්ථ්ාන, 

87 ප්රි,් ් ගමා ව 
ම,ා  

0713-168-889 

බාා ගුකා 
බ ිර 

ි් දු ා කෝස්ා 75 ඩබ් ඩබ්  ම් ා ක් ග
  ස්ථ ස්ි,රත්න 
ම,ා  

0716-460-641 

ා ක් ගකා ා ක් ගකා 
ස්හාස්ථ්ාන, 

69 ඩබ් ඩබ්  ම් ා ක් ග
  ස්ථ ස්ි,රත්න 
ම,ා  

0716-460-641 

ඉහළා ඒා ා ක් ගකා මහ 
ස්දයාා, 

254 ඩබ්  ම් ධ්්යමර
ත්න බාංඩා ම,ා  

0716-403-330 

මස්ථස්ාළිටි, මස්ථස්ාළිටි, 
ස්හාරස්ථ්ාන, 

68 ා ක් ග ීම ශ්රීපාලි 
ස්ා ේරත්න මි,  

0723-578-268 

දි,බුබුළ දි,බුබුා දමිා 
ස්ද,ාා, 

100 ා ක් ග ජි නිශය සා් ් 
ස්මරනා,ක 
ම,ා  

0726-139-545 

හුරීකඩුඒ මඩිා ව හුන්කඩුඒ ප්රිාශය සාාාඒ 95 ඩි  ම්  ්   ස්ථ 
ා ක් ග දිස්ානා,ක 
මි,  

0723-601-880 

මැණික් ගි් න ා ගුස්ිනා ස් ඒා 
මධ්යස්ථාාන, 

91 ඩි  ම් ම්   ස්ථ 
ා ක් ග දිස්ානා,ක 
මි,  

0723-601-880 

දම්බරාඒ දම්බරාඒ ස්දයාා, 156 ජි ා ක් ග ප්රි,ාංකා 
මි,  

0717-658-875 

හ්මුණ හ්මුන ප්රිශය සාාාඒ 61 ආ්ය  ම් සි ා ේ ඒ
ා රඩික් ගකාර මි,  

0724-658-307 

ා දකගස්ථා් ද ා දකගස්ථා් ද 
ස්හාරස්ථාාන, 

47 ආ්ය  ම් සි ා ේ ඒ
ා රඩික් ගකාර මි,  

0724-658-307 

ලුණුකැටි,ාමඩිත්
් 

ලුණුකැටි,ාමඩිත් 
ස්හාරස්ථ්ාන, 

65  ම් ජි  ක ආ්ය 
ගුණ මාක ම,ා  

0723-488-215 

දැලිඒා්ැ් න දැලිඒා්ැ් ්  
ප්රිාශය සාාාඒ 

69  ම් ජි  ක ආ්ය 
ගුණ මාන ම,ා  

0723-488-215 

හීළිටි, ිළිටි, 
ස්හාරස්ථාාන, 

54 ඒයි ජි  ්  රාිප
ක් ගෂ ම,ා  

716-521-843 
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මකපාන මකපාන ස්දයාා, 98 ආ්ය ජි මයි ස්මර
ා ස් කර මි,  

0728-136-751 

ගකමමුණ ගකමමුණු 
ස්හාරස්ථ්ාන, 

68 ඒයි ජි  ්  රාිප
ක් ගෂ ම,ා  

0716-521-843 

මහස්ථා පුකුණ 
උුර 

මහස්ථා පුකුන 
ප්රිාශය සාාඒ 

41 ආ්ය  ම් පී ආ්ය  
ගුණ මාක ම,ා 

072-8160099 

මහස්ථා පුකුණ 
දකුණ 

මහස්ථා පුකුන 
ප්රිාශය සාාඒ 

31 මාානී 
දන් සූන්, මි,  

071-2280545 

කුඹුක් ගකඳුර උුර කුඹුක් ගකදුර ස්දයාා, 75 ආ්ය  ම් ළි ආ්ය 
ගුණ මාක ම,ා  

0728-160-099 

කුඹුක් ගකඳුර දකුණ කුඹුක් ගකදුර ස්දයාා, 85 ආ්ය  ම් ළි ආ්ය 
ගුණ මාක ම,ා  

0728-160-099 

ා ගෝනඒා උුර ා ගුනඒා 
ස්හාරස්ථාාන, 

90 මාානී 
දන් සූන්, මි,  

0712-280-545 

ා ගෝනඒා දකුණ ා ගුනඒා කණිෂථශ 
ස්ද,ාා, 

145  ම් ඩබ් නිමක ම
ස්ථස් බාංඩාර  

0726-163-333 

මළුා ේගම   ආ්ය ජි ක.ණාර
ත්න ම,ා  

0727-658-791 

ඒෑප්න ඒෑප්න ප්රිා ශය සාාාඒ 62 ආ්ය  ම්  ස්ථ කුම
රාර ම,ා  

0715-675-857 

කු.මා ේමුදුන කු.මා ේමුදුන 
ස්දයාා, 

146 ඩි  ම් ආ්ය ළි  
්  බඹරගම 
ම,ා  

0778-285-901 

නාරම්පනාඒ 
නැා ගනිර 

නාරම්පනාඒ 
ස්හාරස්ථාාන, 

45 ආ්ය  ම්  ස්ථ කුම
රාර ම,ා  

0715-675-857 

ක් ා ශකුඹුර 

ස්මාරත්න 
කුමාරගම ස්දයාා, 

62 ඩබ්  ම් ළි කුමා
රසිාංහ බාංඩා 
ම,ා  

0718-397-840 

නාරම්පනාඒ 
බ ිර 

නාරම්පනාඒ 
ස්හාරස්ථාාන, 

71 
 ච්  ම් ජි හි හි 
නඒරත්න ම,ා  

0778-056-523 
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පැකාළිටි, දකුණ ස්හාර, 100 ඩබ්  ම් ගාමිණී 
ීමරා කෝ්  ම,ා 

071-4101972 

පැකාළිටි, උුර ස්හාර, 100 ා ක් ග ජි සුනික ි,රත්න 
ම,ා 

071-1580383 

ගකපා, ස්දුහා 250 ඊ ජී ළි  මමරසිාංහ ම,ා 072-1110948 

හැරා කුළ ඒකහාා ගුඩ ස්හාර  150 මා ස් ා ආන්,රත්න 
ම,ා 

072-1749767 

ඒකාහා ගුඩ ඒකහාා ගුඩ ස්හාර  150 ඩබ් ජී ා ක් ග  ස්ක්රමසිාංහ 
ම,ා 

071-2247430 

උඩගම   ා ක් ග ජි සුනික ි,රත්න 
ම,ා 

071-1580383 

්ැිමලිගා ස්හාර, 100 හි ආ්ය  ම් ා ක් ග ස්ා ේර
ත්න ම,ා 

071-9728198 

උාපා ්  උුර    ස්ථ ා කා හකඒා්ැ් 
න ම,ා 

077-9877300 

උාපා ්  දකුණ   යූ හි මා බ්රත්න ම,ා 077-6091190 

ඇත්ගාා උුර   ටී ඩී ජී  ා ප්ර මරත්න 
ම,ා 

071-9872491 

ඇත්ගාා 
නැා ගනිර 

   ච් ඩි  ස්ථ  
ා හ ඒාප මරණ මි, 071-6627781 

ඇත්ගාා බ ිර   ජි ා ක් ග  උා ශියකා මි, 077-6997612 

පටි්ාාඒ ප්රිාශය සාාාඒ  
ස්දුහා 

75 
200 

ඩබ් ළි ආ්ය ස්ක්රමසිාංහ 
ම,ා 

072-6272003 

ා කලිගෲටර ා කලිගෘටර ස්දුහා 100 මයි    ච් කළිාරත්න 
ම,ා 

071-2859943 

මි,නා ගුකා ස්දුහා 150 ි,ශය සා් ් බාාරත්න 
ම,ා 

072-3318947 

මලුා ගුකා කණිෂථශ ස්දුහා 75 මයි    ච් කළිාරත්න 
ම,ා 

071-2859943 

උඩුඒැකා ප්රිාශය සාාාඒ 75 ඩබ් ජි ආ්ය ස්ක්රමසිාංහ 
ම,ා 

072-6272003 

රාක් ගෂාඒ ා දමා ස්දුහා 100 ටී ාාක දස්නා,ක ම,ා 071-3456672 
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ළි ක් ද   ඩබ්   ළි    ස්ා ේරත්න 
ම,ා 

077-9209204 

සිාංහර්ර   මකලිකා මා බ්ා කෝ්  
මි, 

077-9216674 

ගම්ා පුාා ඒා   ටි ඩි ජි ා ප්ර මරත්න ම,ා 071-9872491 

මාබඳගාර්රණ    ස්ථ ා කා හකඒා්ැ් 
න ම,ා 

077-9877300 

ගඟවගදේකෝරළය  ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

වස්ෙ ෙධයස්ථාායදේ  යෙ 

ො ලිියයය 

රැදවියෙැකි 

පුශගල ගයය 

ස්ෙබන්ධවිය යුතු 

පුශගලයා 

ස්ම්න්ධ විය යුතු 

පුශගලයාදේේ දුරකාය 

අංකය 

බූඒැලිකඩ ගාංගාරාම, 
ස්හරස්ථාාන, 

75 උපාලි ීමරුාංග ම,ා 071- 8168224 

්කඒත්් ්කඒත්් ප්රිාශය සාාාඒ 60 ඩී ා ක් ග ීම්ය ම මස්ථස් 
ම,ා 

071- 4152987 

ා කඒැකා ධ්ම්මස්ා ඒකාරාම, 
හා ප්රිාශය සාාාඒ 

70/60 ා ක් ග ජී ාම්පා ප්රි,ාංගනී 
මි, 

081 - 2211636 

ම.ටරපා බ ිර ප්රිාශය සාාාඒ 70 ආ්ය  ම් මනුාා 
මැණිා ක් ග මි, 

081- 2423073  
071- 8167784 

ම.ටරපා 
නැා සනිර 

ප්රිාශය සාාාඒ 65 ා ක් ග   උපාලි ම,ා 072-7500110 

නිත්්ා ඒා ප්රිාශය සාාාඒ 80 ආ්ය  ම් ා ක් ග ජී  ස්ථ ර
ත්නා,ක මි, 

077-8847475 

සි,ඹාාගස්ථ්ැ් න    ම් නඒා ,ෝග 
රාිසිාංහම් ම,ා 

071-7332233 

මාස්කමඩ මාස්කමඩ රිමහා 
ස්හරස්ථාාන, 

70 ා ක් ග  ම්  ස්ථ ා ක් ග ා හ ර
ත් ම,ා 

077-1593302 

ඒ ර්ළුඒ රාි මහා ස්හාර, 73 ආ්ය  ම්   බණ්ඩාර 
රණසිාංහ ම,ා 

071-1281163 

ඒ ර්ළුඒ බ ිර ඒඩු පාස්ා 150  ච්  ම් ආ්ය ි,සිාංහ 
මි, 

071-8600856 

ඒ ර්ළුඒ දකුණ ශ්රි ගකපා් ා බ්ශධ් 
මධ්යස්ථාාන, 

170  ම්  ච් ා ක් ග ළි,න් ද 
ම,ා 

077-5380010 

මහඒැලි උ,න   ආ්ය  ම් ා ක් ග ජී  ස්ථ  
රත්නා,ක මි, (ඒැ බ   

077-8847475 

ා දුඩ් ඒා ා දුඩාංඒා රිමහා 
ස්හරස්ථාාන, 

80 ා ේ බී ස්ක්රමරත්න ම,ා 077-6901756 
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මනිඒත්් බ ිර   ආ්ය ා ක් ග ා ක් ග  ම් පී කු
ාුාංග ම,ා 

075-7182770 

මනිඒත්් 
නැා ගනිර 

  ා ේ බී ස්ක්රමරත්න ම,ා 077-6901756 

මස්ථගින්, ා් ්රාන් ද 
ස්හරස්ථාාන, 

400 ඩබ්  ම්   සී බණ්ඩාර 
ම,ා 

071- 8447255   

බිරඒක් ද ප්රිාශය සාාාඒ 60 ඩබ්  ම්   සී බණ්ඩාර 
ම,ා 

071-8447255 

මාපනාඒුර   ටී  ම් සී පී ා ්් නක
ා රෝ්  ම,ා 

072-5180721 

ඒමේ ාර් ්ැ් න ඒමේ ාර් ්ැ් න 
ස්හරස්ථ්ාන, 

75 ඊ  ම් ප්රි,් ් ස්කුම් 
බණ්ඩාරම,ා 

071-8168330 

මහයි,ාඒ ප්රිාශය සාාාඒ 95 ා ක් ග ජී නිමාසින් ම,ා 072- 8001130 

පූ්යණඒත්් බ ිර ප්රිාශය සාාාඒ 105 ආ්ය ජී  ක.ණාරාි 
ම,ා 

077-0336769 

පූ්යණඒත්් 
නැ ා සනිර 

ප්රිාශය සාාාඒ 60   ඩබ් ඩී  ද සිකඒා මි, 071-9204176 

හීරැස්ථස්ගා ප්රිාශය සාාාඒ 70 ා ක් ග ඩබ් ා ේ පී සින්ඒ්ය
ධ්න ම,ා 

078-59194 

මුකගම්පා ල්රම්හිනි රාිකි, 
ස්දයාා, 

205 සී පී ා පා ්යරා ම,ා 077- 5721479 

උඩ ා බෝඒා ප්රිාශය සාාඒ 70 ා ක් ග     ටී  ්  සිසික 
ා ම, 

071-7652778 

ා බෝඒා ප්රිාශය සාාඒ 50 ඩී  ච් ා ශඒසිාංහ ම,ා 071-6397910 

හගස්ථ ාඒත්් ා ,ුවු්  ා ස් නාාංක 
මධ්යස්ථාාන, 

240 ා ක් ග සුදත් සුමනදාස් 
ම,ා 

075- 6315535 

ා බෝඒාඒත්් ා බුඒා ඒත්් පාස්ා 162  077-6100831 

පකා ාා ටරරාා දණි
, 

  ා ක් ග ඩබ් ා ේ පී සින්ඒ්ය
ධ්න ම,ා 

071-3782525 

උඩා ටරරාා දණි, උඩා ටරරාා දණි, 
කණිෂථශ ස්දයාා, 

165   

ළි ක් ද ගම   ා ක් ග ීම ා ක් ග ා ක් ග කැකු
ාාඒා ම,ා 

081-2389315 

ා ස්ාංකඩගා ප්රිාශය සාාාඒ 105  075-8896520 

මම්ළිටි, උුර ප්රිාශය සාාාඒ 102 ා ේ  ්   
ි,ඒ්යධ්නම,ා 

071-8143599 
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මම්ළිටි, දකුණ ප්රිාශය සාාාඒ 78  ස්ථ  ම් පී ජී  ස්ථ ජී බී 
සුාසිාංහම,ා 

071- 8098428  

මකඒත්් ප්රිාශය සාාාඒ 68 ඩබ් ජී ස්ා ේරත්න ම,ා 071- 8588241 

කටුකැා ක ප්රිාශය සාාාඒ 72  071-8158841 

කටුකැා ක බ ිර    ස්ථ ා නත් මකුමාර 
ම,ා 

071- 8237292 

මහනුඒර ස්දයාා කිිප,ක් ග 
ඇ් 

200  ච්  ්  ර්ාංචිා හ ඒා 
ම,ා 

071-8194982 

ඉහළ කටුකැා ක ප්රිාශය සාාාඒ 83  081-2500817 

ගැ ා ේ ලුම්හිනි 
පාස්ා/ප්රිාශය සාාාඒ 

252/72 ඩී  ම් ඩබ් ඩී සී දිස්ානා
,ක ම,ා 

071- 4426068 

ා ඒකම  ප්රිාශය සාාාඒ 95 සී පී  ා පා ්යරා ම,ා 077-5721479 

ා දයි,් ා ් ා ඒා ප්රිාශය සාාාඒ 75   

නාගස්ථ්ැ් න ප්රිාශය සාාාඒ 105 ඩබ්      ා ශඒසින් ම,ා 071-6908161 

හ් ්ාන ප්රිාශය සාාාඒ 83  081-3844601 

ා බෝගම්බර ස්හරස්ථාාන, 86 ඊ ජී ආ්ය මයි ා ක් ග ස්මර
සිාංහ ම,ා 

072-7770726 

සුදුහුම්පා 
නැ ා සනිර 

ප්රිාශය සාාාඒ 98 සී ආ්ය , ඒර ම,ා 
(ඒැ බ   

071- 5774629 

සුදුහුම්පා බ ිර ප්රිාශය සාාාඒ 89  072- 7774629 

ිතගා ිතගා රි මහා 
ස්හාර,/සිඒලි පාස්ා 

75/240 බී  ම් ප්රි,් ් 
බණ්ඩාර ම,ා 

081- 3836685 

මහක් ද ඉ.ගක ා බෝධි 
ස්හාර, 

102  077- 4484011 

මම්ළිටි, උඩගම 
උුර 

ප්රිාශය සාාාඒ 95 ඩබ්     ා ශඒසින් ම,ා 071- 6908161 

මම්ළිටි, උඩගම 
දකුණ 

රි මහා ස්හාර, 105  081-3844601 

 මම්ළිටි,පකා කග
ම 

ප්රිාහාාාඒ 102 ඊ ජී ආ්ය මයි ා ක් ග ස්මර
සිාංහ ම,ා (ඒැබ  

072-7770726 

මැශා ශගම     

උකප්කුඹුර ප්රිාහාාාඒ 106  ම්  ස්ථ ා පුකඒත්් 
ම,ා 

077-9444596 
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 ඒැඒ්ැ් න ඒැඒ්ැ් න 
ක් ා ශඒා ස්හාර, 

120   

්ැ් ා ් කුඹුර ප්රිාහාාාඒ 110 යූ ීම ි,් ් ම,ා 077-6472110 

ගු.ා දණි, 
නැා සනිර 

රි මහා ස්හාර, 100   

ගු.ා දනි, දඹා ඒා   ඩී  ම් ඩබ් ඩී සී දිස්ානා
,ක ම,ා 

071-4426068 

ගු.ා දණි, බ ිර    071-3782601 

මාලිගා්ැ් න ප්රිාශය සාාාඒ 105  ම්  ස්ථ ා පුකඒත්් 
ම,ා 

077- 9444596 

ා ාේා ා ාේා ස්දයාා, 250   

කැ ඒා කැ ඒා කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

270 සී ආ්ය , ඒර ම,ා 071- 5774629 

පහළ ඊන්,ගම ප්රිාශය සාාාඒ 100  072- 7774629 

ා ගුඩග් ා දණි, ස්රාන් ද පන්ා ඒන 120 ආ්ය  ච්  ම් ීම ීම  
රත්නා,ක මි, 

077-3627717 
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ගලදේගදර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

වස්ෙ ෙධයස්ථාායදේ  යෙ 

ො ලිියයය 

රැදවිය

ෙැකි 

පුශගල 

ගයය 

ස්ෙබන්ධවිය යුතු පුශගලයා ස්ම්න්ධ විය යුතු 

පුශගලයාදේේ දුරකාය 

අංකය 

ා දිා දණි, ගාලි,ාඒ ස්හාර, 50 ා ක් ග  ම් ා ේ බී ා හ ා ් ා පුා  
ම,ා(ඒැ බ   

724561246 

කින්දිඒැකා පුා   ඊ  ම් ා ක් ග  කනා,න 720425503 
්හකළිටි,   ඩබ් ඩි ජි  ස්ථ  ස්ථ  දික.ක් ගෂි 758325263/713779279 
උඩා හ ා ් ා පුා   ඩි ජී සි  ච්  රණසිාංහ මි, 779511768 
ා පුා හුලි,ශද මැදගම ස්දයාා, 300 ඩබ්  ම් මආ්ය බී ීමරා ස් කර 

ම,ා 
776432478 

නික්ැ් න   බී  ම් ජී  ්  ඩී මලුශා දණි, 725933853 
ඇ ා ේා ගුඩ   ා ක් ග  ම් ා ේ හි  ා හ ා ් ා පුා 

ම,ා 
724561246 

මිණිගමුඒ මිණිගමුඒ ශ්රී 
සිාාන් ද ස්හාර, 

මිණිගමුඒ ස්දයාා, 

300 

500 

 ම්  ම් මයි ඩී සී ා හ රත් 713779405/724246760 

්ැ් ා ් ා ඒා මිණිගමුඒ ශ්රී 
සිාාන් ද ස්හාර, 

මිණිගමුඒ ස්දයාා, 

300 

500 

යු ා ේ හි  ඒැත්්ැඒ 
ම,ා(ඒැ බ   

77954505 

මිණිගමුඒ ඉහාගම   යු ා ේ හි  ඒැත්්ැඒ ම,ා 779545056 
ි,තා ඒකා පුා මිණිගමුඒ ශ්රී 

සිාාන් ද ස්හාර, 

මිණිගමුඒ ස්දයාා, 

300 

500 

ආ්ය  ම්   හි  රත්නා,ක 
ම,ා 

724366430 

ි,තා මිණිගමුඒ ශ්රී 
සිාාන් ද ස්හාර, 

මිණිගමුඒ ස්දයාා, 

300 

500 

ටි  ච් සින්ුාංග ම,ා 774086888 

ඒැත්්ෑඒ ඒෑත්්ාඒ ස්දයාා, 

පවුකපාඒ 
ස්හාරස්ථාාන, 

500 

50 

යූ හි    ස්මරස්ක්රම ම,ා 757370300 

පවුකපාඒ ඒෑත්්ාඒ ස්දයාා, 

පවුකපාඒ 
ස්හාරස්ථාාන, 

500 

50 

ඊ  ම්  ච්  ්   කනා,ක 714035473/713779308 

ිත්ා ගුඩ 
ඒකා පුා 

ිත්ා ගුඩ ඒකා පුා 
ස්හාර, 

25 ආ්ය  ම් ඊ ජි  ස්ථ කුමාන් මි, 812463193 
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නාරාංඒා ිත්ා ගුඩ ඒකා පුා 
ස්හාර, 

25 යු පී ප්රි,්  ම කුමාන් මි, 786202512 

ගාා ගදර මඩඒා 
ස්හාරස්ථාාන, 

200    ම් ටී  ම්  ම්පත්ු මි, 729631424 

ගාා ගදර බ ිර මඩඒා 
ස්හාරස්ථාාන, 

200 ආ්ය සී ා ස්ා නස්රත්න ම,ා 0718297846/077654001
9 

ා රුක් ගික මඩඒා 
ස්හාරස්ථාාන, 

200  ච්  ම් ා ක් ග ා ක් ග ා හ රත් 713779452/774189926 

මක් ගකරඒත්්  මක් ගකරඒත්් 
ස්හාරස්ථාාන, 

30  ච්  ම් ා ක් ග ා ක් ග ා හ රත් 713779452/774189927 

ා බුනා කුමේ මුස්ථලිම් පකලි, 65  ස්ථ  ෆථ  ස්ෆථනා 713779164/714770560 
හශදාළිටි, මඩඒා ස්හාර, 200 ජී ජී ා ක් ග පී ගාිටි,ාඒ 712140793 
දමුණුගස්ථ්ැ් න මඩඒා ස්හාර, 200 යු ජී  ම් ා ක් ග  කුාුාංග 713779168/715542887 
ා දකගස්ථ,ා, මඩඒා ස්හාර, 200 ජී  ච් ජී ඊ ාක් ගමාක 0726200945/071377946

3 
පාළුා කෝළිඒත්් මඩඒා ස්හාර, 200  ්    ඩී ඩී ා පා ්යරා 778762254 
උදාාගම    ච් ආ්ය    ම්  ස්ථ ා ක් ග මාහ

ා කෝ්  
713779427/772955746 

ා ප මා වා ඒා ා ප මා වා ඒා 
ර්රාණ 
ස්හාරස්ථාාන, 

40 ා ක් ග ජී පී ා හ ම් ් 725416922 

උඩළිටි, මඩඒා ස්හාර, 200 ා ක් ග  ම් ගුණරත්න බණ්ඩා 
ම,ා 

728355656 

උඩුඒ උඩුඒ මධ්ය මහා 
ස්දයාා, 

200  ම් ජී  ස්ථ සී මයි ස්ා ේරත්න 713779457/770682289 

ා පුත් මා උඩුඒ මධ්ය මහා 
ස්දයාා, 

200  ච්  ම්  ච්  කුාුාංග බණ්ඩා 
ම,ා 

714467516 

කිණිගම 
නැා ගනිර 

කිණිගම මධ්ය මහා 
ස්දයාා, 

100 
ඩබ් ජී ක.ණාරත්න බණ්ඩා 777172012 

කිණිගම බ ිර 
කිණිගම මධ්ය මහා 
ස්දයාා, 

100 
පී ජී ා ක් ග ා ක් ග රණසිාංහ 713779159/725153664 

කළුඒාන 
කිණිගම මධ්ය මහා 
ස්දයාා, 

100 
ඊ  ච් ාක් ගෂථම්  බණ්ඩාර 724811577 

ක් නාා දනි,     ජී  ස්ථ ස්ක්රමසිාංහ 785252288/713779448 

ගාංා ගුඩළිටි, ගාබාඒ ස්දයාා, 150 ආ්ය  ක  ක.ණාරත්න 766326966/713779379 

ර්බ්හිලි,    ම් ා ක් ග පී ා ක් ග මුරමුදලි 712654937 

බර් දර 
ගාබාඒ ස්දයාා, 150  ච් පී ජී  ම්  ස්ථ ස්මාා ස් න 

ම,ා 771844196 

නි,ාංා ගුඩ 
නි,ාංා ගුඩ ස්හාර, 75 ඩබ්  ම් ටී ඩබ් ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ 

ම,ා 718143490 

දි,පාාා ගුඩ නි,ාංා ගුඩ ස්හාර, 75 පී ා ක් ග හර්ගස්ථකුඹුර ම,ා 718136254/713779436 

මඳු් ගම පකකුඹුර    ්  ජී ඩී ා ස්නස්රත්න 757253677 

ක් ා ශකුඹුර මඩඒා ස්හාර, 200  ්  ජි  ම් ඩී කුමාන් 715324836/755641876 

ඇ්මුකා   ඩබ් ජී  ස්ථ ීමරසිාංහ ම,ා 718089954 
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බාාංමාංග ගින්හාගම මධ්ය 
මහා ස්දයාා, 

150 යූ පී ා ක් ග ගින්හාගම 712906949 

ගකා ානඒත්් ගින්හාගම මධ්ය 
මහා ස්දයාා, 

150  ච් ළි ඩබ්ලිේ හු.සිාංහ ම,ා 771290299 

කූරගම   ආ්ය  ම්  ්  ා ක් ග රත්නා,ක 750318129/713779242 
කූරගම උුර   ා ක් ග  ම් පී ජී  ්  දිස්ානා,ක 713805528/713779248 
පරණගම ඒෑත්්ෑඒ 

ස්හාරස්ථාාන, 
45  ස්ථ  ම් ඊ ජී ඩී  ච් ස්මරා කෝ

්  
778575443/713779311 

ගාා ගදර මඩිා ව ගාා ගදර මුස්ථලිම් 
පකලි, 

200 ඩබ්   ජී පී ා ෆු් ා ස් කා 711023677/713779438 

ගාා ගදර මඩිා ව 
දකුණ 

ගාා ගදර මුස්ථලිම් 
පකලි, 

200 පී ා ක් ග හර්ගස්ථකුඹුර ම,ා 718136254/713779436 

ා කුබ්බෑගා ා කුබ්බෑගා 
ස්හාර, 

45 මයි මයි පී ස්ා ේඒ්යධ්න 712823280/713779251 

මඹගහා හ න ා කුබ්බෑගා 
ස්හාර, 

45 පී ඩී සී ප මරණ ම,ා 0756437299/071377917
4 

ගුණදාහ   ඊ  ම් මයි  ්   කනා,ක 726953790/713779286 

ඕපකා   ඩබ් ඩී ජී පී ි, මස්ථස් ම,ා 776287537/713779195 

ගාබාඒ ගාබාඒ ස්හාර, 100 ආ්ය පී ජී  ්   ස්ථ  ද,ාරත්න 713908178/713779397 
මීය ගහා හ න   ා ේ  ම්  ස්ථ ි,ීමර ම,ා 372298384 

මීය ගහා හ න 
දකුණ(ඒැ බ   

   ම් ා ක් ග පී ා ක් ග මුරමුදලි ම,ා 712654937 

පකා කා කුටුඒ    ස්ථ ඩී ආ්ය  ්   ස්ථ බී ස්මරක
ා රෝ්  

714817904 

කුඹුා ්යගම නි,ාංා ගුඩ ස්හාර, 45  ස්ථ ා ක් ග ස්ක්රමසිාංහ 770341815 

මාඒත්ා ත්ගම   ආ්ය  ම් ඩී ා ක් ග ා ක් ග  
කුඹුා ්යගම 

718041482/713779468 

කත් ා හ න 
නැා සනිර 

  පී ජී ටී සි මාංගලිකා ා මනස්, 728558102 

නාමක්ැ් න   ඩබ්  ම් මා බ්රත්නබණ්ඩා 772690855 

මරඒනාා ගුඩ    ස්ථ හි ජි  ්   මා බ්රත්න 
ම,ා 

713397880 

නි,ා ේා පුා   ා ක් ග ජී ඉ් ්රා ධ්්යමදාස් 
ා මනස්, 

724965745 

ඉඩා ම්ගම ඉඩා ම්ගම මධ්ය 
මහා ස්දයාා, 

175 මයි මයි පී ස්ා ේඒ්යධ්න 767569351/713779447 

ා හ ා ් ගම 
පකකුඹුර 

   ස්ථ  ම්  ස්ථ ා ක් ග කුමාන් 714652388 

මැදා ගුඩ පහළගම   ා ක් ග සී  කනා,ක 714455660 

මැදා ගුඩ ඉහළ   ඩී  ම්  ම් දිස්ානා,ක 776977855/713779223 
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දේදොළුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 වස්ෙ 
ෙධයස්ථාාය යෙ ො 

ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය යුතු 

පුශගලයා 
දු.ක.අංකය 

රැදවිය 

ෙැකි 

පුශගලිනන් 

ගණය 

මුකගම කා ායිමගක ා දමළ 
ස්දයාා, 

 ්   ම්  ස්ථ ගුා ණස්ථකර 

මි, 

071-7654755 125 

ළි ඒා ළි ඒා ප්රිාශය සාාාඒ යූ ජී  ස්ථ ස්මරුාංග ම,ා 072-5472362/ 

081-5683393 

105 

උඩුා දණි, මනිකමේටුඒ ප්රිාශය සාාාඒ  යූ ජී  ස්ථ ස්මරුාංග ම,ා 072-5472362 130 

පකා ක ා දකා ්ු  පකා කා දකා ්ු  
කණ්ෂථශ ස්දයාා, 

පී ආ්ය  ස්ථ මා බ්රත්න 

ම,ා 

077-8947772 120 

නඒ නිකාඹ නිකාඹ ස්මෘ්යධි 
ා ගුඩනැගිකා 

 ්   ස්ථ ස්ා ේසින් මි, 071-2178206 110 

නිකාඹ නිකාඹ ස්මෘ්යධි 
ා ගුඩනැගිකා 

ා ක් ග ජී පී ආ්ය ස් ා ක් ග 

මා බ්සින් ම,ා 

077-9393250/ 

075-8443088 

140 

ගු.කැා ක 

නඒ ගු.කැා ක 

ගු.කැා ක කණ්ෂථශ 
ස්දයාා, 

සුනික ා හ රත් ම,ා 071-8098420/ 

077-5743967 

155 

ගු.කැා ක කණ්ෂථශ 
ස්දයාා, 

ඩි  ම් ා ක් ග ා ක් ග 

දස්නා,ක ම,ා 

072-4820323 170 

ුම්පෑාඒක මස්ථා ගුකා ස්හාර, ඩී  ම් ගමා ව මි, 071-6923043 175 

මස්ථා ගුකා මස්ථා ගුකා ස්හාර, ඩි  ම් ගමා ව මි, 071-6923043 165 

හුණුගා 

ුාංා දණි, 

කහඒත්් 

කා ායිඒාා ්  ා දමළ 
ස්දයාා, 

 ්   ම්  ස්ථ ගුණා ස් කර 

මි, 

071-7654755 155 

කහඒත්් ස්දයාා, ඩබ්  ස්ථ ද සිකඒා මි, 072-4606592 145 

කහඒත්් ස්දයාා, ඩබ්  ම්  ්  පී 

ා ස්නස්රත්න මි, 

078-3636274 160 

ා ගුනටුා ඒා ප්රිාශය සාාාඒ යු ජි   පී ා් ්රකා්  ම 

මි, 

077-3220484 100 
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ාැගුම්ා දණි, ප් ස්ා්ැ් න ස්දයාා, යු ජී   ළි ා් ්රකා්  ම 

මි, 

077-3220484 90 

ප් ස්ා්ැ් න ප් ස්ා්ැ් න ස්දයාා, පී ආ්ය  ස්ථ මා බ්රත්න 

ම,ා 

072-9617945 110 

පඹා දණි, ප් ස්ා්ැ් න ස්දයාා, ඊ    ස්ථ  ස්ථ  කනා,ක 

මි, 

072-8655885 130 

නාරාංස්  

ගම්ා පුා ඒත්් 

මටුා ේඒත්් 

ඒැඒ්ැ් න 

නාරාංස්  කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

 ච් යූ   හර්ආරච්චි ම,ා 077-9306202 120 

සුද්යශය සනාඒත්් ස්හාර, ඩබ් මයි ස්මරුාංග මි, 071-2920600 140 

ස්ම්බුශධ් ි,්  ම ස්හාර,  ක   යු  ස්ථ කුමාර ම,ා 071-3432917 145 

ඒැඒ්ැ් න ස්දයාා, ඩබ්  ම්  ්  පී 

ා ස්නස්රත්න මි, 

072-4606592 120 

ඉගු.ඒත්් ඉගු.ඒත්් ස්දයාා, ඒයි.ළි සුනික රත්නා,ක 

ම,ා 

077-

6979474/081-

3888811 

130 

හරා,් ඒත්් 

ා දුළුඒ 

ප්රිාශය සාාාඒ යු  ම් ීම ඩි ධ්නපාා මි, 071-8918785 155 

ා දුළුඒ මහ ස්දයාා, ඩි ජි සි ළි සින්ඒ්යධ්න මි, 072-

2824162/081-

4902072 

130 

ා ගුඩා ඒා ා ගුඩා ඒා ා ගුස් ා ස්ඒන  ඩී ජි ස්් ධ්යා ගුණුාංග 

ා ම, 

077-9980183 140 

ා මා ගුඩ කළුගමුඒ ඉකාා ගුකා කණ්ෂථශ 
ස්දයාා, 

ා ක් ග ජි සි ප්රාාත් ම,ා 071-

8265324/081-

3813679 

110 

ගා ් ා ගුඩ ා ගුඩා ඒා ා ගුස් ා ස්ඒන ඩබ් ජි නිමකරත්න ම,ා 071-6493258 120 

හකහ, ඉකාා ගුකා කණ්ෂථශ 
ස්දයාා, 

ළි සි ා ක් ග ස්ා ේනා,ක 

මි, 

081-2387104 150 

ඒාන්,ගා නිකාඹ ස්මෘ්යධි 
ා ගුඩනැගිකා 

ා ක් ග ජී ළි ආ්ය ස් ා ක් ග 

මා බ්සින් ම,ා 

077-9393250 160 
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ගකහ, ඉකාා ගුකා කණ්ෂථශ 
ස්දයාා, 

ටි  ම් ා ක් ග  ස්ථ 

 මාකරත්න මි, 

071-8231258/ 

081-4902161 

125 

මිකාගහමුා 

ර්ර්රැස්ථස් 

මා ශය සෝකාරාම 
ස්හාරස්ථාාන, 

ඊ  ස්ථ  ස්ථ  ස්ථ  

 කනා,ක මි, 

72-8655885 120 

ස්ථ ා් බ්යව ා ත් 
ක්යමා් ් ශය සාාාඒ 
ර්ර්රැස්ථස් කණ්ෂථශ 
ස්දයාා, 

ජී ජි ස්ර්ාා ස් න ම,ා 077-5727922 105 

රි්ාාඒ ර්ර්රැස්ථස් කණ්ෂථශ 
ස්දයාා, 

ඊ ා ේ ා ක් ග ළි මමරීම්ය ම 

ම,ා 

077-3974328 140 

 

 

පන්විල ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 වස්ෙ 
ෙධයස්ථාාය යෙ 

ො ලිියයය 

ස්ම්බන්ධවිය 

යුතු පුශගලයා 
දු.ක.අංකය 

රැදවියෙැකි 

පුශගලිනන් 

ගණය 

උඩුා ගුඩ  ආ්ය   ම්  

 ස්ථ  බී  

රත්නා,ක 

ම,ා (ඒැ බ  

071-7219628  

ළි ඒා     ඩබ්  ඩබ්  

 ම්  

ස්ා ේරත්න 

බණ්ඩා ම,ා 

071-0455330  

මාංගම්මන  ආ්ය   ම් 

 ස්ථ   බී  

රත්නා,ක 

ම,ා 

071-7219628  

ප් ස්ා ප් ස්ා රාිසිාංහ 
ස්දයාා, 

 ච්   ම්  

ගාමිණි 

බණ්ඩාර ම,ා 

071-9687388 600 

මරත්්න මරත්්න ප්රාාමික 
ස්දයාා, 

ගාමිණි 

මමරදාස් ම,ා 

071-8259884 700 
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මඩුකකැා ක පරා ම්ස්ථඒරා 
ස්දයාා, 

 ම්  ජී   ්   

 ස්ථ  

ි,ඒ්යධ්න 

මි, 

071-3780543 600 

හා්ා ක පරා ම්ස්ථඒරා 
ස්දයාා, 

ා ක් ග  ජී   ස්ථ  

ස්ි,කුමාර 

ම,ා 

071-2703857 600 

මහප්න මහප්න ස්දයාා, ඩී   ච්   ම්  

 ්   ස්ථ  

ා හ රත් මි, 

071-3780511 650 

ඒ කැා ක   ස්ථ  පශමරාජු 

ම,ා 

071-3632353  

කැාෑා බුක් ගක මහිරාම ස්දයාා, 
ස්ර්ාාන් ද 

ඩබ්  ජී  ආ්ය  

ස්ම්පත් ම,ා 

071-3780556 550 
600 

බැශා ශගම බැශා ශගම 
ස්දයාා, 

 ම්  ජී     

 ස්ථ  

ි,ඒ්යධ්න 

ම,ා 

071-4961888 600 

්ඒා් ්ැ් න නක් ගාස්ථ ස්දයාා, යූ  ආ්ය  ා ක් ග  

නිාාංක ම,ා 

071-7494794 800 

ා ගෝමර, ා ගෝමර, ස්දයාා, යූ  ජී  ඩී   ක  

ක.ණා මාක 

ා මනස්, 

071-0442030 850 

ා කුස්ථගම ක් දකැටි, 
ා දමළ ස්දයාා, 

 ස්ථ  පශමරාජු 

ම,ා (ඒැ බ   

071-3632353 800 
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පස්ථබාදේේදේකෝරළය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 වස්ෙ 
ෙධයස්ථාාය යෙ 

ො ලිියයය 
ස්ම්බන්ධවිය යුතු පුශගලයා දු.ක.අංකය 

රැදවියෙැකි 

පුශගලිනන් 

ගණය 

ා ඒස්ථමේා හෝක දඒස්ථමේා හෝක 
දමිා ස්දයාා, 

ආ්ය  ම්  ස්ථ නිම් ්රත්නා,ක 0718501505 100 

දහඩ්රි දහඩ්රි දමිා 
ස්දයාා, 

ආ්ය  ම්  ස්ථ රත්නා,ක 0718501505 100 

කඩි,් ා ාන කඩි,් ා ාන 
දමිා ස්දයාා, 

බී  ම් රත්නා,ක 0726069833 75 

ග්රී් වුඩ් බාහරාංග දමිා 
ස්දයාා 

බී  ම් රත්නා,ක 0726069833 75 

බේඒාගම නාඒාළිටි, 
ම/මහ/ස්දයාා, 

   ම්  ස්ථ ටී ටී මත්්නා,ක 077984764 250 

ඉඹුක ළිටි, ඉඹුකළිටි, මහ 
ස්දයාා, 

 ච් බී ගාමිණිා ස් පාා 0710505517 50 

නාඒාළිටි,, 
නැා ගනිර 

සීපා ළින්ඒන බී බී  ස්ථ ා ේ ා පු්යරා 0719543906 100 

නාඒාළිටි, 
දකුණ 

ශ්රි කස්ශය සථඒර 
ා ේළුඒනාරාම, 

  ජී මි් දදාස්සින්ා ස් න 0770610970 225 

නාඒාළිටි, 
උුර 

ි,සු් දර 
මුස්ථලිම් පකලි, 

ජී ස්ජීඒ 0713798816 200 

නාඒාළිටි, 
බ ිර 

නගරස්ාාඒ ආ්ය ා ක් ග ා හ මසින් 0775881409 150 

උඩ රඹුක් ගළිටි,  ා ේ   ා ේ ි,ා කුඩි 0771364634  

පහළ රඹුක් ගළිටි, රඹුක් ගළිටි, 
ස්දයාා, 

බී බී මයි ඩී ා පා ්යරා 0718457116 100 

බාාංා ්ු  උුර රඹුක් ගළිටි, 
ස්දයාා, 

  ජී මයි  ස්ථ ි,සිාංහ 0776699024 100 

බාාංා ්ු  
දකුණ 

බා් ා ්ු  
ස්හාර, 

ා ක් ග ආ්ය සුමන මාක 0774897520 75 

මළුත්ගම මළුත්ගම 
ස්හාර, 

ා ක් ග ආ්ය සුමන මාක 0774897520 112 

ා දකිද නාගශ්රි ා බුධි 
රැක් ගකාරාම, 

 ච්  ම් ඩී  ්  ා හ රත් 0542541248 225 

ඒැා ේගම ඒැා ේගම 
ස්හාර, 

පී ඩී ා හමේටිආරච්චි 0729480205 212 

ඒැලිගම්ා පුා ඒැලිගම්ා පුා 
ස්හාරස්ථ්ාන, 

ා ක් ග  ම් ර්ාංචිකුමාන්හාමි 0542223749 110 

කැ් ා දෝළිටි, කැ් ා දෝළිටි, 
මුස්ථලිම්පකලි, 

ආ්ය ා ක් ග ා හ මසින් 0775881409 116 

ඉගු.හ, දකුණ ඉගු.හ, 
ස්දයාා, 

 ම් ජී  ම්   ා ගුඩා ව 0785532260 75 

ඉගු.හ, උුර ඉගු.හ, 
ස්දයාා, 

 ම් ජී  ම්   ා ගුඩා ව 0785532260 75 
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මාපාක් ද උුර පාපාක් ද 
ස්දයාා, 

 ම් ජී ආන්,රත්න 0779540503 165 

මාපාක් ද 
දකුණ 

මාපාක් ද 
ස්හාරස්ථාාන, 

 ච් පාාි,සිාංහ 0723484834 156 

ඒැලිා ගුඩඒත්් ඒරකාඒ කණිෂථශ 
ස්ද,ාා, 

ඒාස්ථ ස්ජීඒස්ථ ැ් ලි 0776123161 220 

දඩුබැදිරූටරප ා ස්ුාස්ථකනද 
පකලි, 

පී  ්  ප්රනා් දු 0714778414 115 

පකා කගම පකා කගම 
ස්හාරස්ථාාන, 

ඩී ජී නඒරත්නබණ්ඩාර 0718060260 121 

ඒරකාඒ පත්ුණුළිටි, 
ස්ද,ාා, 

 ච්  ම් ා ේ බණ්ඩාර 0771040225 156 

පැනිුඩුඒ මීය ළිටි, 
ස්හාරස්ථාාන, 

පී ඩී  ස්ථ රීම් ්රකුමාර 0715532075 150 

කරහදු් ගා  මුස්ථලිම් පකලි, ටී  ච්  ම් සී ප්රි,ද්යශය සනී 0728482798 200 

 

 

පා දේෙේවාෙැග ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 වස්ෙ 
ෙධයස්ථාාය යෙ 

ො ලිියයය 

ස්ම්බන්ධවිය යුතු 

පුශගලයා 
දු.ක.අංකය 

රැදවිය 

ෙැකි 

පුශගලිනන් 

ගණය 

උඩුා ඒා/උඩගම/නැා ග
නිර 

ක් න් ගර 
ස්දයාා, 
ියඒානි ස්දයාා, ඩී   සී ඒැලිකා ම,ා 715590775 

200 
200 

උඩුා ඒා/ උඩගම/ බ ිර 

ක් න් ගර 
ස්දයාා, 
ියඒානි ස්දයාා, ජී ස්ා ේසිාංහ බණ්ඩාර ම,ා 728994955 

200 
200 

උඩුා ඒා/පකා ාගම/ 
දකුණ 

 
ීම බාගකා ම,ා 712661152 

 

උඩුා ඒා/ පකා ාගම/ 
නැා ගනිර 

 ඩබ්  මි ඩී පී ස්ා ේා කෝ්  
ම,ා 713575600 

 

උඩුා ඒා/ පකා ාගම/ 
බ ිර 

ක් න් ගර 
ස්දයාා, 
ියඒානි ස්දයාා, ඩබ් පී ඩී ස්ක්රමරත්න මි, 712625921 

200 
200 

රා මේමුකා 
 ජි දරිසිාංහ බණ්ඩාර 

ම,ා 728994955 
 

ා මුණරාංගා 
උඩුා ඒා මහා 
ස්දයාා, 

ආ්ය  ම් ා පුඩිමැණිා ක් ග 
මි, 775360374 

300 

ඒුලි,ශද 
උඩුා ඒා මහා 
ස්දයාා, ඩබ් බී ජී  ස්ථ ස්මරජීඒ මි, 718375562 

300 

උඩුා ඒාඒත්් 
ක් න් ගර 
ස්දයාා, ජී  ච්  ම් පී ස්ාංජීඒ ම,ා 776406463 

200 
200 
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ියඒානි ස්දයාා, 

ගාක්ැ් න  ආ්ය  ම් මශදුමබාංඩාර ම,ා 712792760  

ා කුස්ථි් න 
ා කුස්ථි් න 
රිමහා ස්හාර, 

ආ්ය  ම්  ම් ා ක් ග ර් ඒා 
ම,ා 716420199 

150 

ර්ස්ථස්්ැ් න 
ා හ ඒාහැ  මධ්ය 
මහා ස්ද,ාා, ජී ා ක් ග මයි ුෂාර ම,ා 716384451 

600 

ිටරා පුළ 
ිටරා පුළ ප් ස්ා ා ක් ග  ම් ඊ  ස්ථ ශය සයාමසි 

කුමාන් 719502410 
100 

බ ගකා 
බ ගකා ප්රිා 
ශය සාාාඒ  ම් ජී සී ා ප්ර ම මාක ම,ා 717493185 

50 

්ාාුහ, බ ිර 

ා හ ඒාහැ  මධ්ය 
මහා ස්ද,ාා, 
ා හ ඒාහැ  
කණිෂථශ මහා 
ස්ද,ාා, 

මයි  ම්  ස්ථ  දිස්ානා,ක 
ම,ා 716420199 

600 
 
200 

්ාාුහ, නැා ගනිර 

ා හ ඒාහැ  මධ්ය 
මහා ස්ද,ාා, 
ා හ ඒාහැ  
කණිෂථශ මහා 
ස්ද,ාා,  ම් ජී සී ා ප්ර ම මාක ම,ා 717493185 

600 
 
200 

නැිණිා ඒා   ච්  ම් ා් ød කුමාන් මි, 711977870  

ා ගුඩමිළිටි,  ආ්ය  ම් බී රත්නා,ක ම,ා 718501594  

ර්ලි,ශද 
ර්ලි,ශද කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

ජී ඩබ්  ච්  ම් ගින්හාගම 
ම,ා 713168684 

200 

ඇුකගම දකුණ 
ඇුකගම 
ස්දයාා, 

ා ේ  ම් ීම සී බී ි,සු් දර 
ම,ා 727267318 

200 

ඇුකගම බ ිර 
ඇුකගම 
ස්දයාා, 

ා ේ  ම් ීම සී බී ි,සු් දර 
ම,ා(ඒැ බ  727267318 

200 

ඇුකගම උුර 
ඇුකගම 
ස්දයාා,  ස්ථ බී ආන්,දාස් ම,ා 716033627 

200 

ඇුකගම නැා ගනිර 
ඇුකගම 
ස්දයාා, 

ඩබ්  ම් ා ේ ඇුකගම 
ම,ා   

200 

හර්්ා ක උඩගම උඩගම ස්හාර, ඩී ා ක් ග රාිනා,ක ා ම, 719572453 100 

හර්්ා ක පකා කගම 
උඩගම ස්හාර,  ච්   ජී ා ක් ග  ස්ථ ීමරසිාංහ 

ම,ා 718480836 
100 

මාංා කබඳළිටි, 
මාංා කබඳළිටි, 
ස්දයාා,  ස්ථ බී ආන්,දාස් ම,ා 716033627 

200 

හර්්ා ක  ා ගුඩගම 
  ච්   ජී ා ක් ග  ස්ථ ීමරසිාංහ 

ම,ා 718480836 
 

ා මුරා ගුකා 
  ච්   ජී ා ක් ග  ස්ථ ීමරසිාංහ 

ම,ා 718480836 
 

ශ්රි,ාගම 
ශ්රි,ාගම ා දමළ 
ස්දයාා, 

ඩී  ම් බී  ්  ි,ඒ්යධ්න 
ම,ා 770863839 

150 

ාෑටි,ා ගුකා 
 ඩී  ම් බී  ්  ි,ඒ්යධ්න 

ම,ා (ඒැ බ  770863839 
 



308 
 

නුගලි,ශද පහළ 
නුගලි,ශද ස්හාර,  ස්ථ ඩබ්    ස්ථ බී ස්කාසූන්

, ම,ා 724243515 
100 

නුගලිස්ශද ඉහළ 
නුගලි,ශද ස්හාර,  ස්ථ ඩබ්    ස්ථ බී ස්කාසූන්

, ම,ා 724243515 
100 

බූ ාඒත්් උුර 
්ාාුහ, නාස්ක 
හමුදා කදවුර ආ්ය   කා්  ම මි,   

600 

බූ ාඒත්් දකුණ 
්ාාුහ, නාස්ක 
හමුදා කදවුර ආ්ය   කා්  ම මි,   

600 

ළි් නා ගුකා 
ළි් නා ගුකා 
ස්හාර, 

මයි  ම්  ස්ථ දිස්ානා,ක 
ම,ා 777617605 

100 

දුකමුා ්ය 

 ඕ බී දිස්ානා,ක 
ම,ා  (ඒැ බ  779743432 

 

සිාංහාරගම 
ළි් නා ගුකා 
ස්හාර,  ච්   ි, මාක ම,ා 779898087 

100 

ා ගුඩමු් න නැා ගනිර 
  ම් ඩබ්  කරැණාරත්න 

ම,ා 716307757 
 

ා ගුඩමු් න බ ිර 
  ම් ඩබ්  ක.ණාරත්න 

ම,ා (ඒැ බ  716307757 
 

කර්ලි,ශද බ ිර 
කර්ලි,ශද 
දශය සා්රාරාම, ඕ බී දිස්ානා,ක ම,ා 779743432 

100 

කර්ලි,ශද නැා ගනිර 
කර්ලි,ශද 
දශය සා්රාරාම,  ච්  ම් සීාඒතී මි,   

100 

නාරාංගස්ථ්ැ් න  ඊ  ම්  ම්  කනා,ක ම,ා 770205443  

ා ගුඩාා ඒා  ඊ  ම්  ම්  කනා,ක ම,ා 770205443  

ා ඒා කගම  ා ේ ජී රණසිාංහ බාංඩා ම,ා 729595432  

මැදගම උඩගම 

මැදගම 
ගුණාන් ද 
ස්හාර, 

 ච්  ම් ස්ා ේරත්න බාංඩාර 
ම,ා   

150 

මැදගම පකා කගම 

මැදගම 
ගුණාන් ද 
ස්හාර,    ම් බාාමැණිා ක් ග මි, 725204948 

150 

ා බෝාෑප 
ා බෝාෑප කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

 ම්  ක  ම්  මාකරත්න 
ම,ා 718868824 

100 

මඩා දණි, 
ා බෝාෑප කණිෂථශ 
ස්දයාා,  ්  බී ිදා ගුඩ ම,ා 716479348 

100 

හාරගම   ච්   ි, මාක ම,ා 779898087  

උඩමයිාළිටි, උුර 
උඩමයිාළිටි, 
ස්හාර, 

ඩබ්  ම් ඩබ්   ා ක් ග  
,ටිඒැකා මි, 716289973 

100 

උඩමයිාළිටි, දකුණ 
උඩමයිාළිටි, 
ස්හාර, 

 ක  ම් ස්ක්රමසිාංහ බාංඩා 
ම,ා 718060443 

100 

කැ මග් නාා ඒා 
  ක  ම් ස්ක්රමසිාංහ බාංඩා 

ම,ා 718060443 
 

පා්මයිාළිටි, උුර  මආ්ය ආ්ය පරමනාද්  ම,ා 814991973  

පා්මයිාළිටි, දකුණ  ඊ මයි ස්මරා කෝ්  ම,ා 782903213  

මාරස්ථස්න 
මාරස්ථස්න 
ස්දයාා,  ස්ථ බී රත්නා,ක ම,ා 719526569 

300 
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දමුණුා ගුකා 

මාරස්ථස්න 
ස්දයාා, 

 ස්ථ ා හමේටිආරච්චි මි, 
(ඒැ බ  727571116 

300 

මීය රැටරප 
මාරස්ථස්න 
ස්දයාා,  ස්ථ ා හමේටිආරච්චි මි, 727571116 

300 

ඇලිා ක් ගඒා 
ක් ා ශා ඒා 
ස්හාර, ඩබ්  ම් ස්ක්රමසිාංහ ම,ා 726920445 

100 

ගාා ගුඩ  පී බී ස්ා ේරත්න ම,ා 726648635  

කිරඒනාා ගුඩ   ච්  ම් මා බ්රත්න ම,ා 776681456  

ක් ා ශ ා ඒා  ඩබ්  ම් ස්ක්රමසිාංහ ම,ා 72692445  

බස්ාාන 
බේාාන 
ස්ශුශධ්ාරාම, 

 ච්  ම් ස්ා ේරත්න බාංඩාර 
ම,ා   

100 

හලුඒාඒත්් 

  ච්  ම් මා බ්රත්න ම,ා 
(ඒැ බ  776681456 

 

ා හ ඒාස්ස්ථස් නැා ගනිර 
මාරස්ථස්න 
ස්දයාා, ඒයි රාංගම මි, 728064489 

300 

ා හ ඒාස්ස්ථස් බ ිර 
මාරස්ථස්න 
ස්දයාා, ඒයි රාංගම මි, 728064489 

300 

ා බෝළිටි, රාිසිාංහ ස්දයාා, ඩී  ම් දස්ර් බණ්ඩා ම,ා 72975520 300 

ා පුත්ා ගුඩ 
රාිසිාංහ ස්දයාා, ආ්ය  ම් ා ක් ග රත්නා,ක 

මි, 772625407 
300 

නීාඒා 
නීාඒා ස්හාර,    ස්ථ  ම් මා බ්ා ස් කර 

ම,ා 723750303 
100 

කහිමලි,ාඒ නීාඒා ස්හාර, ඩී  ම් දස්ර් බාංඩා ම,ා 729705520 100 

උඩුා දණි, මඩිා ව 
උඩුා දණි, 
කණිෂථශ ස්දයාා,    ම් රත්නා,ක ම,ා 715547608 

200 

උඩුා දණි, 
උඩුා දණි, 
කණිෂථශ ස්දයාා, 

 ස්ථ ා ක් ග බී ධ්නා ස් කර 
ම,ා 727195298 

200 

උනුස්් න නැා ගනිර 
උනුස්් න 
කණිෂථශ ස්දයාා, ආ්ය පරමනාද්  ම,ා 814991973 

200 

උනුස්් න බ ිර 
උනුස්් න 
කණිෂථශ ස්දයාා,  ස්ථ ස්මරා කෝ්  මි, 721126432 

200 
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පා දුම්බර ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 ඒස්ම 
මධ්යස්ථාාන නම හා 
ලිළින, 

ස්ම්බ් ධ්ස්, යුු ර්ශගා,ා දු ක මාංක, 

රැදස්,හැ
කි 
ර්ශගායි
්  ගණන 

ඒත්ා ත්ගම 
ස්දයාද්යහන 
ළින්ා ඒන 

ඒයි යු ජී ා ක් ග ි,ා ස් කරම,ා 071-8216968 
102 

ඒත්ා ත්ගම උුර 
ඒත්ා ත්ගම මහ 
ස්දයාා, 

ඒයි යූ ජී ා ක් ග ි,ා ස් කරම,ා 071-8216968 
250 

ගුනැම්හිකා 
ගුනැම්හිකා 
ප්රිාශය සාාාඒ 

  පී බී බුාත්ඒත්් ම,ා 072-4832890 
75 

ඊන්,ගස්ථ්ැ් න 
ඊන්,ගස්ථ්ැ් න 
ප්රිාශය සාාාඒ 

ා ේ  ම් සී ා ක් ග ප මරණ ම,ා 071-4490628 
56 

උඩුරාඒණ 
උඩුරාඒන 
ප්රිාශය සාාාඒ 

 ස්ථ ා ක් ග ස්මරා කෝ්  ම,ා 071-3780392 
58 

ර්ඒක් ගගහා දණි, 
ර්ඒක් ගගහා දනි, 
ප්රිාශය සාාාඒ 

 ම් ඩබ් බ් දුා බණ්ඩාර 
ම,ා 

071-8123074 
65 

ා දුරගමුඒ 
ා දුරගමුඒ මහ 
ස්දයාා, 

 ච්  ම් පී  ්  බී ා හ රත් ම,ා 071-4248005 
195 

මීය ගම්මන 
මීය ගම්මන රිමහ 
ස්හාර, 

ා ක් ග ා ේ  ්  සී ා ක් ග ප මරණ 
ම,ා 

071-4490628 
65 

ඒකා පුළා දණී, 
ඒකා පුළා දනි, 
ප්රිාශය සාාාඒ 

ා ක් ග ා ේ  ්  සී ා ක් ග ප ම්යණ
ම,ා 

071-2223926 
69 

මීය ගම්මන බ ිර 
මිගම්මන 
ප්රිාශය සාාාඒ 

ීම    ස්ථ  ස්ථ ා පා ්යරා 071-8086186 
55 

මීය ගමඒත්් 
මීය ගමඒත්් ා ස් ඒා 
ළි,ස් 

  පී  ස්ථ  ච් ගමා ව මි, 077-4744118 
40 

කහකා 
කහකා ර්රාන 
ස්හාර, 

යූ ජී පී මාළා වකුඹුරමි, 071-4072158 
63 

කළුගාඒත්් 
කඒගාඒත්් 
රිමහ ස්හාර, 

 ච්  ම් පී  ස්ථ හී් ා ක් ද 
ම,ා 

071-7611350 
72 

ගාා ාඒත්් 
ගාා ාඒත්් 
ප්රිාශය සාාාඒ 

 ස්ථ ආ්ය හු.සිාංහම,ා 071-4950694 
56 

නඒ,ාා්ැ් න 

නඒ,ාා්ැ් න 
ර්රාන රිමහ 
ස්හාර, 

 ච්  ම් පී බී හර්ා කුටුඒ ම,ා 071-6318188 
47 

ා පුකා ගුකා ස්මුපකාර ස්දයාා, ඩබ්  ම් හි දිස්ානා,කම,ා 071-4402499 169 

බානගා බානගා ස්හාර, ඩබ්  ස්ථ බී දිස්ානා,ක ම,ා 071-4402499 89 

උඩ්ාස්් න 
ර්නා ිෝ ම 
ස්ද,ාා, 

 ම් පී රාංජිනි මි, 071-3780342 
125 

ගාා දණි, 
මකනස්ා්ය මුස්ථලිම් 
ස්දයාා, 

ා ක් ග  ම්  ස්ථ ස්ා ේරත්නමි,  071-3780142 
200 

පකා ා්ාස්් න මද්යශය ස ස්දයාා, පී ජී  ස්ථ ්රාංග කුමාර ම,ා 071-6035007 210 

පකා ා්ාස්් න 
ඉහළ 

ප්රිා ශය සාාාඒ ජී ඩබ්  ස්ථ  ච්  ච් ශය සානිකා 
ීමරසිාංහ මි, 

071-4617114 61 
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උඩ්ාස්් න  ා ේ  ම් සී   ි,සු් දර ා ම, 071-0547527  

 ා ගුඩගම මහා ස්්  මහ 
ස්දයාා, 

පී ටී යූ ප්රි,ද්යශය සණම,ා 071-5532759 112 

මිකාාංග මිකාාංග රිමහ 
ස්හාර, 

ා ක් ග ඩී ජී  ස්ථ ි,මිණි මි, 072-8741471 78 

ා මා ගුඩගම මහා ස්්  මහ 
ස්දයාා, 

 ච්  ම් පී බී හර්ා කුටුඒ ම,ා 071-6318188 110 

ා මුළා ගුඩ,ාඒත්
් 

ා මුාා ගුඩ,ාඒත්
් ප්රිා හාාාඒ 

බී  ම් ටී බාංඩාරම,ා 081-2301015 75 

, ඒර , ඒර 
ස්හාරස්ථාාන, 

පී ා ස්ෝමකි්ය ම මි, 071-8475906 49 

, ඒර ක් දගම මලි,ා ශඒ ස්හාර, බ් දුාබණ්ඩාර ම,ා 071-8123074 65 

ඉහා , ඒර    පී බී බුාත්ඒත්් ම,ා 072-4832890  

දීගහඒුර ා බ්රගමුඒ මහ 
ස්දයාා, 

ඩී  ම් ා ේ   දිස්ානා,කම,ා 071-3780496 
072-3596638 
081-4904346 

 

මහකුඹුර මලුත්මහ කුඹුර මහ 
ස්දයාා, 

පී  ස්ථ  ම් ඩබ්  ස්ථ පනම්ළිටි, 
ා ම, 

071-9493671 156 

මළුත්ගම මළුත්ගම රිමහ 
ස්හාර, 

ආ්ය  ම් යූ ජී  ස්ථ ා ක් ග රත්නා
,ක රත්නා,ක මි, 

078-9199943 98 

ා බෝගහකුඹුර   ස්ථ  ම් ා ේ මයි ස්මරා කෝ්  
ා ම, 

071-3693661  

පරණගම පරණගම මධ්, මහ 
ස්දයාා, 

ඩී  ම් ා ේ   දිස්ානා,කම,ා 072-3596638 98 

මූණමා ළ  මුණමා ක ා ස් ඒා 
ළි,ස් 

 ච්  ච්  ම් ජී ා ක් ග හර්ා කුටු
ඒ ා ම, 

077-3848412 50 

මඹ්ැ් න  ා ේ  ම්  ස්ථ  ස්ථ බී රණසිාංහ 
ම,ා 

071-8701480  

කැ් දලි,ශද මුරගස්ථා කුටුඒ ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

පී ටී යූ ප්රි,ද්යශය සණම,ා 071-5532759 87 

ගිරාකඩුඒ ගිරාකඩුඒ රිමහ 
ස්හාර, 

ඩබ්  ම් පී ස්මාාඒතීමි, 071-2223926 85 

ම් දණ්ඩාා ඒළ 
ම් දණ්ඩාා ඒළ 
රිමහ ස්හාර, 

ආ්ය ආ්ය ා ක් ග මමරා ස් කර 
ා ම, 

071-2805382 
69 

නාපාන 
නාපාන 
ා ස් ඒනාගාර, 

ඒයි  ම් ා් ්රා්ාමැණිා ක් ග 
මි,  

071-4490628 
64 

හාමි් දාා ගුඩ 
ා කා හලි, ගම මහ 
ස්දයාා, 

ඒයි බී සී ා ක් ග ,ාපා බණ්ඩාර 
මි, 

071-5532749 
178 

මබසිාංගම 
මබසිාංගම 
ළි,ද්යශය සනාරාම, 

   ම් පී මා බ්සිාංහම,ා 071-6787993 
69 

සිමගහා දණි, 
  ස්ථ  ්  බී ජී  මාකරත්නබාං

ඩාම,ා 
071-8061049 

 

මඩඒා මඩිා ව 
මදිනා ිා මක 
පාස්ා 

බී  ෆථ .ෂථනා ා ම, 077-8591191 
250 

ගු් නෑපාන මඩිා ව     ම් ළි මා බ්සිාංහ ම,ා 071-6787993  

ළිිකාා දණි,    ඩබ්  ්  මයිදී්  ම,ා 077-5242865  
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මඩඒා 
මදිනා ිා මක 
පාස්ා 

ටී ි,සූන්, ම,ා 071-8421936 
120 

,ටිරාඒණ 
,ටිරාඒන මහ 
ස්දයාා, 

ා ේ ළි  ස්ථ මමරුාංග ම,ා 071-8395565 
189 

ළිටිා ේා ගදර 
ළිටිා ේා ගදර 
රිමහ ස්හාර, 

ආ්ය  ම්   ා ක් ග ා ක් ග රත්නා,
ක ා ම, 

075-6196374 
75 

ඒාා 
පා්දුමිබර මහ 
ස්ද,ාා, 

ඒයි  ම් යූ ජී  ස්ථ ළි කුමාන් 
,ාපා මි, 

071-8354039 
198 

කැ කහා 
ඒාාරිමහ 
ස්හාර,  

 ච් ා ක් ග පී  ්  හතරාගමම,ා 071-8086125 
98 

්කා කුටුඒ 
ඒාාරිමහ 
ස්හාර, 

 ්  ඩබ්  ම් මනුර බණ්ඩාර 
ම,ා 

071-8086186 
63 

 

 

මිණිා ටර ප්රාා ශීය, ා කකම් ා කුමේශාශය ස, 

 වස්ෙ 
ෙධයස්ථාාය යෙ ො 

ලිියයය 

ස්ම්බන්ධ විය යුතු 

පුශගලයා 
දු.ක.අංකය 

රැදවියෙැකි 

පුශගලිනන් 

ගණය 

ගාමුදුන ගාමුදුන කණිෂථශ 
ස්දහා 

ඩි  ම්  ීමරරත්න ම,ා 072-8235525 50 

උඩගාා දා බුක් ගක උඩගාා දා බුක් ගක 
කණිෂථශ ස්දහා 

ආ්ය ා ක් ග  කහඒත්් 
ම,ා 

719649797 75 

දුාංා ගුකා දුාංා ගුකා ප්රිා 
ශය සාාාඒ 

ඩි  ම්  ීමරරත්න ම,ා 721765944 30 

පකා කගාා දා බුක් ග
ක 

පකා කගාා දා බුක් ග
ක කණිෂථශ ස්දහා 

ආ්ය ා ක් ග  කහඒත්් 
ම,ා 

719649797 25 

දඹගහා ඒා බරඒ්යධ්න හ, 
ස්හාරස්ථාාන, 

ආ්ය  ම් ා ේ හි රත්නා,
ක ම,ා 

552257781 100 

ිඹුටුඒ ිඹුටුඒ ස්හාර, ඒයි  ම්  රූපසිාංහ ා ම, 071-4643207 150 

ා ්ුටිකාගස්ථඇකා ප්රිාශය සාාාඒ ා ේ ජි ශ්රි,ානි මාමේ මි, 071-8071878 50 

දැහැමිගම ප්රිාශය සාාාඒ ා ේ   පී ඩී  ි,සිාංහ 
ා ම, 

071-1454258 30 

පලුා ගුකා ප්රිාශය සාාාඒ ඊ  ම් ආ්ය ජී ඩී ඩී  
මැනිා ක් ග මි, 

077-6943335 30 

ා ේඒා ්ය ා කුා ාුාංා ගුඩ මධ්ය 
මහ ස්දුහා 

 ස්ථ  ම්  ර්ාංචිබාංඩා ම,ා 718133401 800 

කිදිා ගුඩ උුර ප්රිාශය සාාාඒ ා ක් ග ජී  ම්  ප්රි,ාංගනී 
මි, 

071-2253061 30 

කිදිා ගුඩ දකුණ ප්රිාශය සාාාඒ  ච්  ම්  ස්රත් 
කුමාරසිාංහ ම,ා 

729303192 45 

උඩා ඒා උඩා ඒා ිා මක 
පාස්ා 

ඒයි  ම් ා ක් ග හි  ,ාපා 
ම,ා 

718071882 700 

උඩත්්ඒ උුර උඩත්්ඒ ස්හාර, ජී  ක ඩී  නුඒ්  කුමාර 
ම,ා 

078-6840655 50 
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උඩත්්ඒ කණිෂථශ ස්දහා ජී ඩබ් ඊ බී  රඹුක් ගඒැකා 
ම,ා 

071-2250615 40 

මඹා ගුකා ප්රිාශය සාාාඒ ඩී  ම්  ්   දිස්ානා,ක 
මි, 

072-5458243 40 

උකප්ගම මහ ස්දුහා බී ජී ාම්ළිකා මි, 779942393 400 

දා ේළිටි, මහ ස්දුහා ඩබ්  ම් සී  ම්  
ඒලිසු් දර මි, 

077-5243070 150 

මහා,ා, උුර ස්හාර, බී ජී  ාම්ළිකා මි, 077-8698788 40 

මහා,ා, දකුණ ප්රිාශය සාාාඒ ඩී ඩබ්  රත්නසින් ම,ා 729034789 40 

ඒැකගහඒාඩි, කණිෂථශ ස්දුහා ආ්ය  ම් පී ජී  ්  සී  
රාිපක් ගෂ ා ම, 

071-3799336 40 

ා ්ෝරළිටි, ප්රිාශය සාාාඒ  ච් ජි  හන්ස්ථා් ්ර ම,ා 552257036 35 

ීමණපැාැස්ථස් බාලිකා ස්දුහා හි  ම්  ස්ථ  බස්ථනා,ක 
ම,ා 

725276778 400 

08 ඇා ප්රිා ශය සාාාඒ  ්   ච් ජී  ස්ථ  ස්ථ  
ද,ාරත්න ා ම, 

077-4609319 40 

මහගාි් න ස්හාර, ඩබ් ජී ීම ා ක් ග රාිපක් ගෂ 
ා ම, 

071-9954210 100 

ඒැකගාා   ස්ථ    ම් ටී ටී  
ි,රත්න ා ම, 

071-9954210  

හස්ාක  ා ේ  ච් ා ක් ග යූ  ි,ාත් 
ා ම, 

078-5985466  

මහමස්ථඒැශදුම ප්රිාශය සාාාඒ බී ජී මයි යූ  කුමාන් මි, 072-9621042 60 

රත්නැකා  ආ්ය ජී ආ්ය යූ  
ගුණ මාක ා ම, 

078-6031213  

ගු.ළුා පු් කණිෂථශ ස්දුහා ඩබ්  ම්  නාානී 
ගුණා ස් කර මි, 

718071874 200 

හස්ාක නගර, හස්කා ිා මක පාස්ා ඊ  ම්  ස්ථ   කනා,ක 779219174 1000 

ඒරාා ගුකා ප්රිාශය සාාාඒ  ච් ඩී ඩබ්  නිලුක් ගෂි 
ා ම, 

075-6107260 40 

පකා කඒත්් කණිෂථශ ස්දුහා ඊ ආ්ය  ්   ා ්යණුකා 
කුමාන් මි, 

758441734 400 

ා ේරගම කණිෂථශ ස්දුහා ඩබ්    නීාමනි 
ස්ා ේීමර මි, 

077-9625630 150 

බුාත්ඒැකකදුර කණිෂථශ ස්දුහා  ම් ජී ා ක් ග  ස්ථ බී  
ධ්්යමරත්න ම,ා 

077-2781675 200 

ා ේරගාංා ්ු  ප්රිාශය සාාාඒ  ස්ථ ඩබ් ජී  ම් ජී 
ආන් ද බාංඩාර ම,ා 

071-9954656 60 

ා මුර,ා, මධ්ය මහ ස්දුහා ඩබ්  ම්  ක.ණාරත්න 
ම,ා 

076-7684006 600 

ලුණුමඩාාකැටි, ප්රිාශය සාාාඒ ඩබ් ඩබ් මයි ා ක් ග ස්ා ේර
ත්න ම,ා 

071-8072091 60 

දි,බුබුා  ඩබ්  ම්  ක.ණාරත්න 
ම,ා 

076-7684006 
077-6684006 
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හදගනාඒ ස්හාර,  ච්  ම්  ස්ථ මයි  
ගුණරත්න ම,ා 

077-3911716 100 

බටුමුකා ප්රිාශය සාාාඒ ආ්ය  ම් ඩබ් ජී ා ක් ග  ් 
 ා ක් ග  ගුණ මාක ා ම, 

071-2157771 40 

උඩ,ාගා ප්රිාශය සාාාඒ ා ක් ග  ශය සයාමසි 
මනු.ශධිකා මි, 

077-6443702 35 

මස්ා මුදගම්,ා, 7 කණුඒ කණිෂථශ 
ස්දහා 

ජී ජී  ක  ්   කුමාන් 
ා ම, 

077-4744223 200 

මඹගහපැාැස්ථස් මහ ස්දුහා ඒයි  ම් ඩබ් ජි  මලි් ද 
බණ්ඩාර ම,ා 

071-8397530 300 

මුත්ා ්මේටු්ැ් න  ආ්ය හි ජි  ම්  රාිපක් ගෂ 
මි, 

555616287  

මිණිා ටර කණිෂථශ ස්දුහා  ස්ථ  ම් ා ේ ජී  ස්ථ ා ක් ග  
ස්මරා කෝ්  ා ම, 

075-6303266 250 

ා කුා ළුාං,ා, ප්රිාශය සාාාඒ ඩී  ම් ා ක් ග  ක  
ගුණඒ්යධ්න ා ම, 

077-7182902 50 

බැිම, 
 ඩබ්  ම් ඩබ් ජී ඩබ් ඩී  

ආන්,රත්න ා ම, 077-1832321 
 

 

 

 

ෙ රලියශද ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 වස්ෙ 
ෙධයස්ථාාය යෙ 

ො ලිියයය 
ස්ම්බන්ධ විය යුතු පුශගලයා දු.ක.අංකය 

රැදවියෙැකි 

පුශගලිනන් 

ගණය 

ගකා දුා 

ගකා දුා 
ප්රිාශය සාාාඒ 

ා ක් ග  ම් කරැණාඒතී  මැනිා ක් ග 
මි, 071-8237287 

45 

මා බෝරැඒ 
මා බු.ඒ 
ස්හාරස්ථාාන, 

ා ක් ග  ම් කරැණාඒතී මැණිා ක් ග 
මි, 071-8237287 

250 

ා පුකඒත්් 
ා පුකඒත්් 
ස්හාරස්ථාාන, ජී ජී  ස්ථ යු ා ක් ග මැණිා ක් ග මි, 077-2431496 

160 

දුාංකුබුර ප්රිාශය සාාාඒ ජී ජී  ස්ථ යු ා ක් ග මැනිා ක් ග මි, 077-2431496 120 

ඉබුා ක්ැ් න ප්රිාශය සාාාඒ    ම් මමරනා,ක ම,ා 072-9911163 100 

මාඒ්ගම 
මාඒ්ගම 
ස්හාරස්ථාාන,     ම් මමරනා,ක ම,ා 072-9911163 

200 

මවුකා බෝදා ක 
මවුකා බෝදා ක  
ස්හාරස්ථාාන, ඩහි  මි සීාා කුමාන්හාමි මි, 072-9631125 

260 

ඒැලිා ගුඩා පුා 
ඒැලිා ගුඩා පුා 
කණිෂථශ ස්දයාා, ීම ටී ආ්ය නඒරත්න ම,ා 072-2464298 

300 

පකා කා පුා 
පකා කා පුා 
කණ්ෂථශ ස්දයාා, ඩහි  මි සීාා කුමාන්හාමි මි, 072-9631125 

160 

නික්ැ් න 
නික්ැ් න 
ස්හාරස්ථ්ාන, ඊ  මි   බී  කනා,ක ම,ා 071-8237142 

190 
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ා ශදුණුළිටි, ඉහළ 
ා ශදුණුළිටි, මහ 
ස්දයාා, 

බී  මි ඩී ජී මා බ්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 071-8222817 

240 

ා ශදුණූළිටි, පහළ 
ා ශදුණුළිටි, මහ 
ස්දයාා, ටී  ස්ථ ි,ාක් ගන මි, 071-5714544 

240 

ා ගුඩ්ා ක 
ා ගුඩ්ා ක 
ස්හාරස්ථාාන, 

බී  මි ඩී ජී මා බ්රත්න 
බණ්ඩා ම,ා 071-8222817 

160 

කා ාෝටුඒාඒ 
කා ාෝටුඒාඒ 
කණිෂථශ ස්දයාා,  චි  ම් ඩී  ්  බ් ඩාර ම,ා 072-5222303 

185 

ා ඒාගම 
ා ඒාගම  
ස්හාරස්ථාාන,   ජී  ස්ථ  ්  රත්නා,ක මි, 072-8732633 

140 

නාරාංගස්ථළිටි, 
නාරාංගස්ථළිටි, 
ස්හාරස්ථ්ාන,   පී  ස්ථ  ්   රත්නා,ක මි, 072-8732633 

160 

දමුණුා පුා 
දමුණුා පුා 
කණිෂශ ස්දයාා, 

 ස්ථ  ක ා ක් ග  කනා,ක 
ා ම, 072-6496596 

170 

ඒැලිස්  ඉහළගම 
 රිමහ 
ස්හාරස්ථාාන, 

ඩහි  ම් ටී බී ස්ි,සු් දර 
ම,ා 081-2464040 

190 

සිවුරැළිටි, ප්රිාශය සාාාඒ යු ජී කමක ීමරා කෝ්  ම,ා 072-9135825 140 

ඒැලිස්  ඉහළගම 
උුර 

ඒැලිස්  කණිෂථශ 
ස්දයාා, ා ක් ග  මි  ස්ථ බී ඒැලිස්  ම,ා 072-4017974 

168 

හදා බෝඒ 
හදා බෝඒ 
ස්හාරස්ථාාන, ඒයි ජී  ස්ථ මකකා්  ම මි, 072-6226022 

185 

පටි ා පුා 
ඉහළගම 

පටි ා පුා 
ස්හාරස්ථාාන,  ස්ථ  මි   ආ්ය බණ්ඩාර ම,ා 072-8842490 

140 

පටි ා පුා 
පහාගම 

පටි ා පුා 
ස්හාරස්ථාාන,  ස්ථ  මි   ආ්ය බණ්ඩාර ම,ා 072-8842490 

160 

මුඩගමිමන 
මුඩගමිමන 
ප්රිාශය සාාාඒ  ස්ථ  ම්  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් මි, 072-8853674 

185 

මීය ගස්ථ්ැ් න 
මීය ගස්ථ්ැ් න 
කණිෂථශ ස්දයාා,  ා ක් ග  මි ා ක් ග කුාුාංග මි, 072-8919616 

200 

ඉකා ටරමඩ  ා ක් ග ජී  ්   ම් කුමාන් මි, 072-5463623  

ා පුකඒත්් 
ඉහළගම 

ා පුකඒත්් 
ස්හාරස්ථාාන,  ා ක් ග ජී  ්   ම් කුමාන් මි, 072-5463623 

190 

කනක් ගකරා පුා 
උුර 

කනක් ගකරා පුා 
කණිෂථශ ස්දයාා, 

 ස්ථ  ම් ගුණ මාක බණ්ඩා 
ම,ා 072-8257028 

160 

කනක් ගකරා පුා 
දකුණ 

කනක් ගකරා පුා 
කණිෂථශ ස්දයාා,    ම් රාංිනී ඒ්යණසුන්, මි, 072-9135825 

160 

හ්රලි,ශද 
හ්රලි,ශද මහ 
ස්දයාා, ඊ  ම්   බී  කනා,ක ම,ා 071-8237142 

170 

 රමුදුලි,ශද 
 රමුදුලි,ශද මහ 
ස්දයාා,  ස්ථ ා ක් ග ා හ ා ් ගම මි, 072-4361000 

140 

ඒැලිස්  පහළගම 
ඒැලිස්  රිමහ 
ස්හාර,  ඒයි ජී  ස්ථ මකකා්  ම මි, 072-6226022 

160 

ඒැලිස්  පහළගම 
දකුණ 

ඒැලිස්  රිමහ 
ස්හාර, ා ක් ග  මි  ස්ථ බී ඒැලිස්  ම,ා 072-4017974 

140 

ා කුලුගා 
ා කුලුගා 
ස්හාරස්ථාාන, ා ක් ග ජී යු   ස්ා ේසු් දර ම,ා 072-5161319 

160 
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ා කුලුගා පහා 
ා කුලුගා 
ස්හාරස්ථාාන, යු ජී කමක ීමරා කෝ්  ම,ා 072-9135825 

150 

කිුකා දුර 
කිුකා දුර 
ප්රිාශය සාාාඒ ා ක් ග ජී යු   ස්ා ේසු් දර ම,ා 072-5161319 

190 

ආඩි,ා්ැ් න 
ආඩි,ා්ැ් න 
කණිෂථශ ස්දයාා,    මි ටිකින්බ් ඩා ම,ා 072-6397118 

190 

මලුා දණි, උුර 
මලුා දණි, මහ 
ස්දයාා, 

ඩහි  මි ජී පී බී ීමරා කෝ්  
ම,ා 077-9673952 

260 

පරා ගුඩ 
පරා ගුඩ 
ප්රිාශය සාාාඒ 

   ම් ආන්,රත්න බ් ඩා 
ම,ා 072-8358441 

85 

මලුා දණි, දකූණ 
මලුා දණි, මහ 
ස්දයාා, 

ඩහි  මි ජී පී බී ීමරා කෝ්  
ම,ා 077-9673952 

190 

මාා කුාමඩිත්් 
මාා කුාමඩිත්් 
ප්රිාශය සාාඒ 

   ම් ඉාාංගරත්න බණ්ඩා 
ම,ා 072-9262053 

90 

මාගකා 
පහාගම 

මාගකා කණිෂථශ 
ස්දයාා, ීම ටී ආ්ය නඒරත්න ම,ා 072-2464298 

210 

මාගකා 
ඉහාගම 

මාගකා කණිෂථශ 
ස්දයාා,  ස්ථ  මි  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් මි, 072-8853674 

210 

පැාෑන පහාගම 
පැාෑන  
ප්රිාශය සාාාඒ ජී  ච් ජී   පශමා්ා මි, 071-8237144 

160 

පැාෑන 
පැාෑන 
ස්හාරස්ථාාන, ජී  ච් ජී   පශමා්ා මි, 071-8237144 

150 

ක් ා ශමීය , ප්රිාශය සාාාඒ ා ේ  ම් මනුාාඒතී මි, 072-8732633 155 

ා දිා දණි, 
මඩිා ව 

කණිෂථශ ස්දයාා, 
ා ේ  ම් මනුාාඒතී මි, 072-8732633 

190 

ා ාචිාමීය  ඒැනිාා ප්රිාශය සාාාඒ ඩී  මි   බී දිස්ානා,ක ම,ා 077-2748105 160 

රාංගමුඒ කණිෂථශ ස්දයාා,  ඩී  මි   බී දිස්ානා,ක ම,ා 077-2748105 200 

මමිබාඒ ප්රිාශය සාාාඒ  චි  ම් ඩී  ්  බ් ඩාර ම,ා 072-5222303 135 

  ප්රිාශය සාාාඒ ා ක් ග ඩී දිස්ානා,ක මි, 071-4961776 120 

,වගා 
මුරැශා දනි, 
ස්හාරස්ථාාන,  ස්ථ ා ක් ග ා හ ා ් ගම මි, 072-4361000 

160 

මුරැශා දනි, 
මලුත්ගම රි 
ස්හාරස්ථාාන, 

   ච්  ම් සී ා ස්ා නස්රත්න 
මි, 072-6305029 

190 

මලුත්ගම පහළ ප්රිාශය සාාාඒ  ච්  ම් ටිකින්බ් ඩා ම,ා 072-4017974 100 

මලුත්ගම ඉහළ 
ඒකපාාා ගුකා 
රි ස්හාරස්ථාාන,  ච්  ම් ා හ රත්බ් ඩා ම,ා 077-1547562 

210 

ඒකපාාා ගුකා 
උුර 

ඒකපාාා ගුකා 
රි ස්හාරස්ථාාන,    ම්  ම් බී මා බ්සිාංහ ම,ා 077-9503914 

210 

ඒකපාාා ගුකා 
දකුණ 

ඒකපාාා ගුකා 
රි ස්හාරස්ථාාන,    ම්  ම් බී මා බ්සිාංහ ම,ා 077-9503914 

210 

ඒකපාාා ගුකා 
නැා ගනිර 

ගකා දුා 
ප්රිාශය සාාාඒ 

ා ක් ග  ම් කරැණාඒතී  මැනිා ක් ග 
මි, 071-8237287 

45 
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ොරිස්ථපත්තුව ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 ඒස්ම 
මධ්යස්ථාාන 
නම හා ලිළින, 

ස්ම්බ් ධ්ස්, යුු ර්ශගා,ා දු ක මාංක, 
රැදස්,හැකි 
ර්ශගායි්  
ගණන 

හර්ා ගුඩ කණිෂථශ ස්දහා   ටී ඩී මැටිඒාකුඹුර 071-8668144 210 

රණඒන බ ිර 
රණඒන මහ 
ස්දුහා ා ක් ග    ස්ථ ා කුඩිකාර 075-0293544 

200 

රණඒන 
නැා ගනිර 

රණඒන මහ 
ස්දුහා ා ක් ග    ස්ථ ා කුඩිකාර 075-0293544 

190 

උඩා බුකාා ඒා ප්රිාශය සාාාඒ ා ක් ග ජී  ස්ථ  ගුණරත්න 071-8000137 120 

පකා ක 
ා බුකාා ඒා 

ප්රිාශය සාාාඒ 
ා ක් ග ජී  ස්ථ  ගුණරත්න 071-7494333 

130 

කටුගස්ථා ්ු  
ා බ්ශධ් බා 
මණ්ඩා, ජී  ච් ා ක් ග මත්්රගම 071-7794333 

145 

ඇ මු.ාංගාා ගුඩ ස්හාරස්ථාාන, ජී ආ්ය පී ි,්  ම කුමාරී 081-2463779 180 

,ටිඒාඒා රිමහ ස්හාර,  ස්ථ ආ්ය ා ක් ග මි් දා ස් න 071-4474214 160 

ඉනිගා කණිෂථශ ස්දුහා ා ක් ග ඩබ්  ම් ර්  මාක 077-0896858 170 

උඩුඒාඒා බ ිර කණිෂථශ ස්දුහා    ම්  මාකා කුමාරී 077-5370821 180 

උඩුඒාඒා උුර කණිෂථශ ස්දුහා ජී ඩබ්  ස්ථ ස්ා ේරත්න 072-5695304 165 

උඩුඒාඒා- 
නැා ගනිර 

ප්රිාශය සාාාඒ 
ජී ඩබ්  ස්ථ  ස්ා ේරත්න 072-5695304 

140 

ා පුකඒත්් ප්රිාශය සාාාඒ පී ා ක් ග  ඒකා දනි, 077-4963982 150 

පකා කමුකා ස්හාර, රත්නා,ක 071-3600560 160 

රත්මා ක ස්හාර, යූ ජී ා් දුසින් 071-4255222 140 

ා කුණ්ඩා දනි, රිමහ ස්හාර, ා ක් ග ඩබ්  ම් ර්  මාක 077-0896858 160 

ා ස්නරත්ගම දකුණ රිමහ ස්හාර, ආ්ය ඩබ්  ම් ආ්ය රණරාි 077-8882296 240 

ා ස්නරත්ගම උුර රිමහ ස්හාර, ආ්ය ඩබ්  ම් ආ්ය රණරාි 077-8882296 160 

උගු.ස්ථස්ළිටි, ප්රිාශය සාාාඒ  ම් සී ම් ඒ්ය 077-3413240 145 

උවගකා ප්රිාශය සාාාඒ  ම්  ක  ෆථ සි ෆානි,ා 071-5599475 160 

මඩප්ගම ප්රිාශය සාාාඒ  ච් ා ක් ග ජී මිිදු ප්රි,් කර 081-4474686 145 

ා ගුහාා ගුඩ කණිෂථශ ස්දහා යු  ්  ගම්ා පුළා ව 071-8168089 210 

නාරාංගස්ථුඹුර කණිෂථශ ස්දහා මයි පී  මාකරත්න 071-6854102 210 

බා් ඒැකා ගුකා  මයි පී  මාකරත්න 071-6854102 160 

පකා කමුකා ප්රිාශය සාාාඒ  ච් ා ක් ග ජී මිිඳු ප්රි,ාංකර 081-4474686 140 

උඩමුකා ප්රිාශය සාාාඒ  ම්  ස්ථ  ම්  ා ි් නා 071-3600560 150 

හක පකා කගම  ආ්ය ජී  ගුණරත්න 081-2250067 160 

හකහළුඒ මහ ස්දුහා ා ක් ග ජී ජී  රාික.ණා 081-2387278 140 

හමාංා ගුඩ උුර කණිෂථශ ස්දහා ඩී ටී  ම්  ස්ා ේසිාංහ 071-4855271 150 
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හමාංා ගුඩ දකුණ කණිෂථශ ස්දහා ස්් දික රත්නා,ක 071-8016619 160 

ා බෝගහක් ද ප්රිාශය සාාාඒ ා ේ  ස්ථ ා ක් ග ා හ රත් 071-3600560 140 

ඒරා්ැ් න ප්රිාශය සාාාඒ   යූ  ස්ථ  දින් සිාංහ 071-8493195 140 

,ටිපකා කගම මහ ස්හාර, ආ්ය   ඩබ්  ෆථ  රණඒක 071-3087267 160 

කුඹුා ්යා ගදර ප්රිාශය සාාාඒ  ම් ජී යූ ස්මරසිාංහ 071-8385409 140 

උඩදූකඒා මහ ස්දුහා සී ා ක් ග බී ඒස්ථා වඒත්් 071-2727737 160 

පහාදූකඒා මහ ස්දුහා සී ා ක් ග බී ඒස්ථා වඒත්් 071-8600562 140 

බුාත්ා ගුකා ප්රිාශය සාාාඒ ා ක් ග ජී   ා ස් නාරත්න 071-8600562 160 

,ටිඋඩගම කණිෂථශ ස්දුහා ා ක් ග   ජී   මා බ්රත්න 071-2854632 170 

සීඒසික් ද ස්හාර, ා ක් ග ජී  ්  පී කර්ා කුටුඒ 071-9223646 145 

කුළුගම්මන මහ ස්දුහා ආ්ය ජී ආ්ය ා් ්රසින් 071-2191872 160 

කු.ඳුගහමඩ ස්හාර, ා ක් ග ජී   ා ස් නාරත්න 071-0814752 145 

දා ඩුා හුගම ප්රිාශය සාාාඒ ඩී  ්  ක.ණා මාක 071-2854632 160 

මාපාමඩුකා ප්රිාශය සාාාඒ  ච් පී ා ේ ා ප්ර මසින් 071-8075754 140 

මාාගම්මන ප්රිාශය සාාාඒ ඩී ජී   ස්මරුාංග 071-2596373 200 

නුගා ඒා මධ්ය මහ ස්දුහා බී ආ්ය  ම් ා ක් ග  රත්නා,ක 081-2490901 150 

ඇඹුකර්ා ්ය ප්රිාශය සාාාඒ ආ්ය  ම් ා ක් ග රත්නා,ක 071-8381436 160 

බටුමා ේ ස්හාරස්ථාාන,   ජී ගුණා ස් න 081-3992171 140 

ින්,ාගම්මන ස්හාර, ා ,ෝමා ක.ණාරත්න 081-3809738 150 

කු.ඳුඒත්් ස්හාර, ා ,ෝමා ක.ණාරත්න 077-1521038 160 

,හා්ැ් නක් ද ප්රිාශය සාාාඒ ඩී ජී ා ස් නාරත්න 077-1521038 140 

මහ්ැ් න කණිෂථශ ස්දුහා ා ක් ග ජී  ්  පී කර්ා කුටුඒ  071-1645602 160 

,හා්ැ් න 
බ ිර 

ප්රිාශය සාාාඒ 
ඩී ජී ා ස් නාරත්න 071-2191872 

180 

.ඒ් ර්ර කණිෂථශ ස්දුහා ා ක් ග ආ්ය ජී  ්  ඩී ාක් ගමාක 071-1645602 170 

 මත්්පේිා කණිෂථශ ස්දුහා  ම්  ම් ජී රත්නප්රි, 071-2478185 150 

 මත්්පේිා උුර කණිෂථශ ස්දුහා ඩී ටී  ම් ස්ා ේසිාංහ 077-9909510 160 

රිළිිකා 

ප්රිාශය සාාාඒ 

සී  ස්ථ දුනුසිාංහ 

0711-
0173811 

140 

 ඬ.්ැ් න ප්රිාශය සාාාඒ සී  ස්ථ දුනුසිාංහ 077-6071519 140 

උකාදුළිටි, 
නැා ගනිර 

ස්හාර, 
 ස්ථ  ස්ථ යූ  ධ්්යමා ස් න 077-6071519 

160 

උකාදුළිටි, 
බ ිර  

ස්හාර, 
 ස්ථ  ස්ථ යූ ධ්්යමා ස් න 718928920 

180 

ා ගෝනිා ගුඩ මහ ස්හාර, පී ආ්ය ර් ා කුත් 071-8928920 185 

ා ගෝණිා ගුඩ 
පකකුඹුර 

මහ ස්හාර, 
  ආ්ය පී ඩි ා ස්නස්රත්න 075-8333015 

155 

ස්ගුහුම්ා පුළ ප්රිාශය සාාාඒ ා ක ආ්ය බී ජී ඩී ාක් ගමක 071-4932485 160 

මරා ේගම රිමහ ස්හාර,  ්   ම් පී බාංඩාර 712478185 145 

මාා දනි, මහ ස්දුහා   ඊ රාිපක් ගෂ 715469450 160 

හෑා දනි, මහ ස්දුහා බී ඩී ා ක් ග මමි,් ා ගුඩ 077-7672553 150 

නාරාංා ගුඩ ප්රිාශය සාාාඒ බී ඩී ා ක් ග මමි,් ා ගුඩ 813880042 160 

කු.දුා ගුකා කණිෂථශ ස්දුහා ා ක් ග ා ේ  මමරරත්න 081-3580042 180 
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පකකුඹුර ප්රිාශය සාාාඒ ා ක් ග ා ේ මමරරත්න 081-2460152 160 

රාිසිාංහගම ස්හාර, ඩබ්  ම්   ආ්ය ීමරසූන්, 081-2460152 180 

කරඩුඒාඒා ඉහා රිමහ ස්හාර,  ස්ථ    න්කඒා්  071-8339869 200 

කරඩුඒාඒා පහා රිමහ ස්හාර,  ස්ථ   න්කඒා්  081-2412253 160 

ේඒ්ැ් න ස්හාර,  ස්ථ ආ්ය  ස්ථ  බී ඒෑත්්ෑඒ 081-2412253 140 

මත්්රගම මහ ස්දුහා පී ආ්ය  ර් ා කුත් 071-8600635 160 

මත්්රගම 
නැා ගනිර 

මහ ස්දුහා 
   ම් ා ස්ෝමාඒතී 075-8333015 

180 

ා බෝා ්ු  ප්රිාශය සාාාඒ ඩබ්  ස්ථ  ක  ගුණරත්න 081-2490988 190 

මැදඒා මහ ස්දුහා ආ්ය ජී  මත්්රගම 071-3555880 180 

මාංා ගුඩ ප්රිාශය සාාාඒ ආ්ය ජී මත්්රගම 077-7152063 155 

ා දඹරාාඒ ස්හාර, ඩබ්  ස්ථ  ක  ගුණරත්න 077-7152063 145 

ා දුරණෑගම 

රිමහ ස්හාර, 

බී ජී  ්  ි,සිාංහ 

071--
3555880 

160 

මමුඒ් ා දනි, ප්රිාශය සාාාඒ බී ජී  ්   ි,සිාංහ 081-2490734 180 

ඉහගම කණිෂථශ ස්දුහා  ස්ථ පී ා ක් ග  මා බ්ගුණඒ්යධ්න 081-2490734 180 

ඒුඒා ප්රිාශය සාාාඒ සී  ම් ජී ඩබ්  සුග්රත්න 071-5507805 165 

උ,් ඒත්් ස්හාර, සී  ම් ජී ඩබ් සුග්රත්න 072-3846818 200 
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පූජාියපාය ප්රාදේශීය දේමකම් දේකොට්ශාකය 

 වස්ෙ 
ෙධයස්ථාාය යෙ 

ො ලිියයය 
ස්ම්බන්ධවිය යුතු පුශගලයා දු.ක.අංකය 

රැදවියෙැකි 

පුශගලිනන් 

ගණය 

ගකාෑකා 
ගකාෑකා 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

   ක  ම් රාිපක් ගෂමි, 081-3881754 250 

මා.ශදන 
ා දුඩාංගහමුකා 
ස්හරස්ථාාන, 

   ක  ම් රාිපක් ගෂමි,(ඒැ 
බ  

081-3881754 105 

හරාංකහඒ 
ා හ නගම 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

 ස්ථ පී ජී  ස්ථ ගුණ මාකම,ා 081-5617716 200 

ා හ ා ් ගම 
ා හ නගම 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

පී ජී  ස්ථ සිසිරකා්  මමි, 081-5678423 200 

මහ.ටරප  පී ා ක් ග සුමනරත්නම,ා 081-5718144  
ප මරාද  ා ක් ග ජී ඵස්ථ යූ කු.් දාංගමි, 081-803249  

ා මුළා ගුඩ 
ළි,දස්ථසි 
ස්දයාා, 

පී ජී ක.ණාා ස් නම,ා 081-3884823 300 

උඩිගුකඒා 
සිදුහත් ාඒනා 
මධ්යස්ථාාන 

ඵස්ථ ඵච් සුනිකම,ා 077-5378359 350 

උඩා හ න 
කණිෂථශ 
ස්ද,ාා, 

ටී ඵම් ස්මරනා,කබණ්ඩා 
ම,ා 

072-4900888 275 

සි,පත්ගම  
ටී ඵම් ස්මරනා,කබණ්ඩා 
ම,ා 

072-4900888  

ා බුක් ගකාඒා 
ඒෑඒා 
ස්හස්ථාාන, 

ඵථ ජී ඥාණ මාකම,ා 072-4816327 150 

ඒෑඒා 
ඒෑඒා පරාක්රම 
ස්දයාා, 

ඵච් ජී යූ සුාසිාංහම,ා 071-9570956 270 

ඒකා දණි, 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

ඵම් ඵක ා ප්ර මඒ්යධ්නම,ා 071-4425876 260 

ා මුර් ක් ද 
ඥානාා ාෝක 
ා බ්ශධ් 
මධ්යස්ථාාන, 

ඩබ් ඵස්ථ ා ක් ග දුනුස්ාම,ා 071-3406388 320 

ඒෑඒාඋුර ඉසිප්නාරාම, ා ක් ග ජී ඊ ීම කු.් දාංගම,ා 077-9720599 150 

පහාිගුකඒා 
ිඟුකඒා 
ස්හරස්ථාාන, 

ඵස්ථ ඵච් සුනිකම,ා 077-5378359 110 

මාරුා ගුඩඋුර 
මාරුා ගුඩ 
මධ්ය මහා 
ස්දයාා, 

ඵම් ආ්ය ඵක රාිපක් ගෂම,ා 071-7279706 350 

මාරුා ගුඩදකුණ 
මාරුා ගුඩ 
ස්දුමිණ 
ළින්ා ඒන 

ා ක් ග ඵම් උප මස්ථස්බාංඩා ම,ා 071-8363947 150 
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මාා ගුඩ 
මාා ගුඩ ර්රාන 
ස්හාර, 

ඩබ් ඩී සිාාඒතීමි, 072-4471787 105 

මඩා දනි, 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 
/ස්හරස්ථාාන, 

බී ආ්ය නිමකරත්නම,ා 081-4918330 200/105 

ඒරකාා දනි, 
උඩමුදුන 
ර්්යඒාරාම, 

ඵථ පී නාානීරණසිාංහ මි, 077-5425069 120 

මැදා ගුඩ 
ිනාධිප ම 
ආද්යශය ස ස්දයාා, 

ඵථ ඵක ගුණ මාකම,ා 071-8495640 220 

උවගහකුඹුර ප්රිාශය සාාාඒ 
ආ්ය බී ඵ්  ීම ා දුඩ් ඒාම,
රා 

077-6063288 95 

ා දුඹගම්මන 
සුද්යශය සනාරාම 
මහා ස්හාර, 

ඵථ පී ියා රෝමාාමි, 071-6021174 100 

ඒැලිගකා 
ඒැලිගකා 
ස්හාර, 

ඵම් ඵක ා ප්ර මඒ්යධ්න ම,ා 071-4425876 110 

රඹුා ක් ගා ඒා 
කණිෂථ  
ස්දයාා, 

බී පී ජී ි,සිාංහ ම,ා 071-4474486 150 

ා දුළළිිකාඋුර 
ා දුළ ළිිකා 
රිමහා ස්හාර, 

ස්රත් ස්ා ේසින් ම,ා 071-8143582 160 

ා දුළළිිකාදකුණ  ඵම් ජී ා ප්ර මා් ්ර ම,ා 077-3994286  

කහ ගස්ථ්ැ් න 
කහ ගහ්ැ් න 
ස්හාර, 

ඵම් ඵථ මනූපාස්ජීඒනී මි, 071-4033295 112 

ා ගුඩා හ න 
ස්ාංස්ථකෘ මක 
මධ්යස්ථාාන, 

 ම් ජී ා ප්ර මා් ්ර ම,ා 077-3994286 260 

ඒ ගා්ැ් න 
ඒ ගා්ැ් න 
ස්හරස්ථාාන, 

ඩී  ම්   බී ධ්නපාා ම,ා 077-5443791 120 

ගකක් ද 
ගකක් ද 
ස්දයාා, 

ඩබ්  ම් ගුණරත්නබණ්ඩා 
ම,ා 

081-3240694 205 

ගකි් න 

මුස්ථලිම් 
ස්දයාා, 
මකමහ්ය 
ස්දයාා, 
මුස්ථලිම් පකලි, 

 ම් ඉා ස්ඩ්  ම් ගුාාම් ම,ා 071-4820387 210/300/250 

ා කෝස්ාමුදුන  යු  ස්ථ  ම් ඉක,ාස්ථ ම,ා  077-0289021  

පකලි,ා කුටුඒ  යු  ස්ථ  ම් ඉක,ාස්ථ ම,ා  077-0289021  
බ ා ගුකාාා දනි,   ම් ඉා ස්ඩ්  ම් ගුාාම් ම,ා 071-4820387  

ඉහාමුකා 
ා ඒළු ඒන 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

ඊ ඩි නිමකි,රත්න ම,ා 072-6144475 220 

ා දිඒත්් ප්රිාශය සාාඒ සී ා ක් ග ම්ාවුද ා ම,  071-8668219 100 

ඵා ගුඩමුකාදකුණ  ඊ ඩි නිමකි,රත්න ම,ා 072-6144475  

ඵා ගුඩමුකාඋුර  ා ක් ග ජී නිහාකස්ක්රමසිාංහ ම,ා 072-8517290  

මාංකුඹුරදකුණ 
පරාක්රම 
ස්දයාා, 

ඩබ්  ම් රත්නා,ක ම,ා  071-3630399 350 
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මාංකුඹුරඋුර  ඩබ්  ම් රත්නා,ක ම,ා  071-3630399  

පකා කගමපහළ 
පකා කගම 
ස්හරස්ථාාන, 

ආ්ය ඩී ඩබ් පී  ්  මුණසිාංහ 
ම,ා 

071-8231198 120 

උවගාිනපද,  
ආ්ය ඩී ඩබ් පී  ්  මුණසිාංහ 
ම,ා 

071-8231198  

මාංකුඹුරඋඩගම 
උඩගම 
ස්දයාා, 

ආ්ය ජී  ස්ථ ඩබ් නාමකා දනි, 
ම,ා 

071-4070925 150 

ඒැකගාා 
ඒැකගාා 
ස්හරස්ථාාන, 

ආ්ය ජී  ස්ථ ඩබ් නාමකා දනි, 
ම,ා 

071-4070925 135 

මාඒත්් 
උඩගම 
ස්දයාා, 

ා ක් ග ජී නිහාක ස්ක්රමසිාංහ 
ම,ා 

072-8517290 150 

උඩකිුකා ගුකා කාා මාාරාම, 
ටී ා ක් ග  ්  ා ක් ග ා ප්ර මඒාංශය ස 
ම,ා 

077-2778533 140 

පහාකිුකා ගුකා 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

ටී ා ක් ග  ්  ා ක් ග ා ප්ර මඒාංශය ස 
ම,ා 

077-2778533 180 

ඒ ා ගුඩ 
ඒ ා ගුඩ 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

ආ්ය  ්  ස්ා ේපාා මි, 071-8163762 200 

ඕස්ස්ථස්උුර 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

ඩබ්  ම්  මාකරත්න ම,ා 071-1698794 130 

ඕස්ස්ථස්දකුණ ඕස්ස්ථස් ස්හාර, ා ක් ග   ි, මාක ම,ා 073-2490495 90 

බමුණුා පුා    ආ්ය ස්ා ේා ස් කර ම,ා  071-43956813  

කිරළගම 
කිරළගම මහා 
ස්දයාා, 

පී  ම් ර් ා කුත්ා ව මි, 0715823058 210 

පසිපාන ර්්යඒාරාම, ආ්ය  ම් ඩී රාිපක් ගෂ ම,ා  077-8423436 110 

දිශා දනි, 
ඒකා පුා 
ස්හරස්ථාාන, 

 ම් ආ්ය ජි ා ක් ග පී ා ක් ග රාිප
ක් ගෂ ම,ා  

071-6403422 95 

බ ගකාඋුර 
බාගකා 
ළින්ා ඒන 

 ච්  ම්  ච් ා ේ බී ා ස්ා නස්ර
ත්න ම,ා  

081-2303121 150 

බ ගකාදකුණ ගා ක ප් ස්ා ා ක් ග  ම්  ස්ථ ප්රි,ද්යශය සනි ා ම, 071-4887366 85 

බටුා ගුඩඋුර 
කණිෂථශ 
ස්දයාා, 

ඉ් ්රා මහ.ටරප මි,  071-6263653 165 

බටුා ගුඩදකුණ 
බ ා ගුඩ 
ස්හරස්ථාාන, 

ටී  ම් ඩී ා ස්ේඒ් දිගුණා ස් ක
ර මි,  

  125 

දිඒානඒත්් 
දිඒානඒත්් 
ස්හරස්ථාාන, 

ටී  ්  සිාාරත්න ම,ා  071-4395637 110 

මුකා කගම දකුණ 
මුකා කගම 
ස්හරස්ථාාන, 

ස්රත් මහකුහර ර ම,ා  075-8642870 120 

මුකා කගම උුර 
මුකා කගම 
ස්හරස්ථාාන, 

ඊ  ම් මකලිකා කනා,ක 
මි,  

077-1753410 120 


