කම්කරු දෙපාර්තදම්න්තුව විසින්ත ද ේවා ලබා ගැනීමට අොල එක් එක් අංශ හා කාර්යාලවල
දුරකථන අංක
01.ක ොළඹ දිස්ත්රික් කේ (මහරගම ස්ත්හ

ැස්ත්රබෑව ප්රොකේශීය කේ ම් ක ොට්ඨොශ හැර) ස්ත්හ ගම්පහ

දිස්ත්රික් කේ ැළණිය හො මහර ප්රොකේශීය කේ ම් ක ොට්ඨොශකේ පදිිංචි රුවන් ස්ත්ඳහො කස්ත්රව
අයදුම්පත් භොර දීම හො විමසීම.
- කස්ත්ර.අ.අ. ප්රතිලොභ කගවීම් අිංශය - ප්රධොන

අර්ථ ස්ත්ොධ

අරමුදේ

ොර්යොලය

- දුර ථන අිං ය - 011 2369214
- 011 2368213
02. ක ොළඹ දිස්ත්රික් කේ ස්ත්හ ගම්පහ දිස්ත්රික් කේ
ස්ත්ොමොජි යන්කේ ප්රතිලොභ ඉේුම් කිරීම ස්ත්හ විමසීම.
- කස්ත්ර.අ.අ. L අිංශය - ප්රධොන
- දුර ථන අිං

ැළණිය ස්ත්හ මහර ප්රොකේශීය කේ ම් ක ොට්ඨොශවල මියගිය

ොර්යොලය

- 011 2368912
- 011 2368908

03. ක ොළඹ දිස්ත්රික් කේ ස්ත්හ ගම්පහ දිස්ත්රික් කේ
30% ප්රතිලොභ අයදුම්පත් භොරදීම හො විමසීම.
- 30% ප්රතිලොභ අිංශය - ප්රධොන
- දුර ථන අිං

ැළණිය ස්ත්හ මහර ප්රොකේශීය කේ ම් ක ොට්ඨොශවල පදිිංචි රුවන්කේ

ොර්යොලය

- 011 2368350
- 011 2368251

04. ක ොළඹ දිස්ත්රික් කේ (මහරගම ස්ත්හ ැස්ත්රබෑව ප්රොකේශීය කේ ම් ක ොට්ඨොශ හැර) ස්ත්හ ගම්පහ දිස්ත්රික් කේ ැළණිය
හො මහර ප්රොකේශීය කේ ම් ක ොට්ඨොශවල පිහිටි ආයතන කස්ත්රව අර්ථස්ත්ොධ අරමුදල යටකත් ලියොපදිිංචි කිරීම.
- කස්ත්ර.අ.අ. ලියොපදිිංචි අිංශය - ප්රධොන
- දුර ථන අිං

ොර්යොලය

-011 2104867
- 011 2104866

05. කපෞේගලි

අර්ථස්ත්ොධ

- කස්ත්ර.අ.අ.කපෞේගලි
- දුර ථන අිං

අරමුදේ
අර්ථස්ත්ොධ

ටයුතු පිළිබඳ විමසීම.
අරමුදේ අිංශය - ප්රධොන

ොර්යොලය

- 011 2104867
- 011 2104866

06. වවදය කහරතූන් මත කස්ත්ර.අ.අ. ප්රතිලොභ අයදුම්පත් භොරදීම හො විමසීම.
- කස්ත්ර.අ.අ. පොලන අිංශය - ප්රධොන
- දුර ථන අිං

- 011 2104817

ොර්යොලය

07. පඩිපොල ස්ත්භො තීරණ පඩිපොල ස්ත්භො අඥො පනත, ස්ත්ොප්පු හො
අයවැය ස්ත්හන දීමනො පනත් පිළිබඳ ගැටළු විමසීම.
- ශ්රම ප්රමිති අිංශය - ප්රධොන
- දුර ථන අිං

ොර්යොල කස්ත්රව

පනත, ජොති

අවම කේතන පනත,

ොර්යොලය

- 011 2104856
- 011 2104857

08. කස්ත්රව

ස්ත්ිංඛ්යොව 15 ට වැඩි ස්ත්හ විනය කනොවන කහරතූන් මත කස්ත්රවය අවස්ත්න් කිරීකම් පැමිණිලි හො විමසීම.

- කස්ත්රවය අවස්ත්න් කිරීකම් අිංශය - ප්රධොන
- දුර ථන අිං

ොර්යොලය

- 011 2104844
- 011 2104845

09. ළමො ශ්රමය,
-

ොන්තොවන් අවස්ත්රයකින් කතොරව රොත්රී කස්ත්රවකේ කයදවීම පිළිබඳ කතොරතුරු දැනුම්දීම හො විමසීම.

ොන්තො හො ළමො

- දුර ථන අිං

ටයුතු අිංශය - ප්රධොන

ොර්යොලය

- 011 2104860
- 011 2104861

10. වෘත්තීය ස්ත්මිති ලියොපදිිංචි කිරීම පිළිබඳ කතොරතුරු විමසීම
- වෘත්තීය ස්ත්මිති අිංශය - ප්රධොන
- දුර ථන අිං

ොර්යොලය

- 011 2368107
- 011 2104855

11.

ර්මොන්තශොලො ලියොපදිිංචි කිරීම,
-

ර්මොන්තශොලොවල සුරක්ිතභොවය පිළිබඳ ගැටළු විමසීම

ර්මොන්තමය සුරක්ිතතො අිංශය - ප්රධොන

- දුර ථන අිං

ොර්යොලය

: - 011 2508783
- 011 2507654

12.

ර්මොන්තශොලොවල වෘත්තීය කස්ත්ෞඛ්ය පිළිබඳ කතොරතුරු විමසීම
- වෘත්තීය ස්ත්රවස්ත්රථතො අිංශය - ප්රධොන
- දුර ථන අිං

- 011 2582731
- 011 2596385

ොර්යොලය

13. පොරිකතෝි
-

ොර්මි

කගවීම් පිළිබඳ ගැටළු හො විමසීම්
ස්ත්ම්බන්ධතො අිංශය - ප්රධොන

- දුර ථන අිං

ොර්යොලය

- 011 2104814
- 011 2104813

14. ස්ත්මොජ
- ස්ත්මොජ

ථි ො පිළිබඳ වැඩස්ත්ටහන් ආයතන මට්ටමින් ස්ත්ිංවිධොනය කිරීම.
ථි ො අිංශය - ප්රධොන

- දුර ථන අිං

ොර්යොලය

- 011 2104828
- 011 2104830

මිය ගිය ාමාජිකයන්තදේ හා 30% ප්රතිලාභ අයදුම්පත් භාරදීම හා විමසීම


ගම්පහ දිස්ත්රික් කේ ( ැළණිය ස්ත්හ මහර ප්රොකේශීය කේ ම් ක ොට්ඨොශ හැර)
- බස්ත්රනොහිර ලොප III ොර්යොලය - ගම්පහ
- දුර ථන අිං - 033 2234252
- 033 2238016



ළුතර දිස්ත්රික් ය
- බස්ත්රනොහිර ලොප II නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර
- දුර ථන අිං - 034 2224854





මහනුවර, මොතකේ, නුවරඑළිය දිස්ත්රික්
- මධයම ලොප නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර
- දුර ථන අිං - 081 2200422
- 0812205816
ගොේල, මොතර, හම්බන්කතොට දිස්ත්රික්
- දකුණු ලොප නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර
- දුර ථන අිං - 091 2244649
- 091 2232901

ොර්යොලය -

ොර්යොලය - මහනුවර

ොර්යොලය - ගොේල



යොපනය, කිලිකනොච්චචිය, වේනියොව, මන්නොරම, මුලතිේ දිස්ත්රික්
- උතුරු ලොප නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර ොර්යොලය - යොපනය
- දුර ථන අිං - 021 2217703



මඩ ලුව, ිකුණොමලය ස්ත්හ අම්පොර දිස්ත්රික්
- නැකගනහිර ලොප නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර
- දුර ථන අිං - 026 2227395



කුරුණෑගල, ුත්තලම දිස්ත්රික්

ළුතර

ොර්යොලය - ිකුණොමලය

30% ප්රතිලාභ අයදුම්පත් භාර දීම:
- කුරුණෑගල දිස්ත්රික්
- දුර ථන අිං

ම් රු

ොර්යොලය

- 037 2223590
- 037 2223141

මිය ගිය ාමාජිකයන්තදේ ප්රතිලාභ අයදුම්පත් භාරදීම:
- වයඹ ලොප නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර
- දුර ථන අිං - 037 2281930






ොර්යොලය - කුලියොපිටිය

අනුරොධුර, කපොකළොන්නරුව දිස්ත්රික්
- උතුරු මැද ලොප නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර
- දුර ථන අිං - 025 2050290
- 025 2234537
බදුේල, කමොණරොගල දිස්ත්රික්
- ඌව ලොප නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර
- දුර ථන අිං - 055 2224355
- 055 2231510
රත්නුර,

ොර්යොලය - අනුරොධුර

ොර්යොලය - බදුේල

ෑගේල දිස්ත්රික්

30% ප්රතිලාභ අයදුම්පත් භාර දීම:
- ස්ත්බරගමුව ලොප නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර
- දුර ථන අිං - 036 2222151
- රත්නුර දිස්ත්රික්
- දුර ථන අිං

ම් රු

ොර්යොලය - අවිස්ත්රස්ත්ොකේේල

ොර්යොලය

- 045 2222166
- 045 2232790

මිය ගිය ාමාජිකයන්තදේ ප්රතිලාභ අයදුම්පත් භාරදීම:
- ස්ත්බරගමුව ලොප නිකයෝජය ම් රු ක ොමස්ත්ොරිස්ත්ර
- දුර ථන අිං - 036 2222151

ොර්යොලය - අවිස්ත්රස්ත්ොකේේල

ආයතනය පිහිටි ප්රදේශ අනුව ද ව
ේ ක පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම, ද ේ.අ.අ.ප්රතිලාභ දගවීම, අයදුම්පත් භාරදීම, ද ේ.අ.අ.
නිවා ණය අයදුම්පත් භාරදීම, ද .ේ අ.අ. යටදත් ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබඳ කටයුු.
අනු
අංකය
01.

02.
03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.
10.
11.
12.

ප්රදේශය

අොළ කාර්යාලය

ක ොළඹ 07, ක ොළඹ 08, ක ොළඹ 09, ක ොළඹ 10,
ක ොකලොන්නොව, බියගම
(කස්ත්ර.අ.අ.ප්රතිලොභ කගවීම, අයදුම්පත් භොරදීම ස්ත්හ කස්ත්ර.අ.අ.
යටකත් ආයතන ලියොපදිිංචි කිරීම හැර)
ක ොළඹ 03, ක ොළඹ 04, ක ොළඹ 05, ඩුකවල, කහෝමොගම
(කස්ත්ර.අ.අ.ප්රතිලොභ කගවීම, අයදුම්පත් භොරදීම ස්ත්හ කස්ත්ර.අ.අ.
යටකත් ආයතන ලියොපදිිංචි කිරීම හැර)
ක ොළඹ 06. රත්මලොන, කදහිවල, ශ්රී ජයවර්ධනුර ක ෝට්කට්
(කස්ත්ර.අ.අ.ප්රතිලොභ කගවීම, අයදුම්පත් භොරදීම ස්ත්හ කස්ත්ර.අ.අ.
යටකත් ආයතන ලියොපදිිංචි කිරීම හැර)

මැද
ක ොළඹ
දිස්ත්රික්
ම් රු ොර්යොලය
011 2368189

නැකගනහිර
ක ොළඹ
දිස්ත්රික් ම් රු ොර්යොලය
011 2504207
බටහිර ක ොළඹ දිස්ත්රික්
ම් රු ොර්යොලය
011 2369083
011 2581915
ක ොළඹ 01 , ක ොළඹ 02, කමොරටුව
දකුණු ක ොළඹ දිස්ත්රික්
(කස්ත්ර.අ.අ.ප්රතිලොභ කගවීම, අයදුම්පත් භොරදීම ස්ත්හ කස්ත්ර.අ.අ.
ම් රු ොර්යොලය
යටකත් ආයතන ලියොපදිිංචි කිරීම හැර)
011 2369082
011 2368980
ක ොළඹ 11, ක ොළඹ 12, ක ොළඹ 13, ක ොළඹ 14, ක ොළඹ උතුරු ක ොළඹ දිස්ත්රික්
15, මහර, ැළණිය
ම් රු ොර්යොලය
(කස්ත්ර.අ.අ.ප්රතිලොභ කගවීම, අයදුම්පත් භොරදීම ස්ත්හ කස්ත්ර.අ.අ. 011 2582304
යටකත් ආයතන ලියොපදිිංචි කිරීම හැර)
මහරගම,

ැස්ත්රබෑව

මහරගම දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
011 2837743
011 2851196
පොනදුර, බණ්ඩොරගම, මිේලනිය, කහොරණ, ඉිංගිරිය
පොනදුර දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
038 2234854
038 2243467
ළුතර, මදුරොවල, කේරුවල, කදොඩන්කගොඩ
ළුතර දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
034 2229994
034 2222838
මතුගම, පොලින්ද නුවර(බදුරලිය), වලේලොවිට, අගලවත්ත, මතුගම දිස්ත්රික්
බුලත්සිංහල
ොර්යොලය
034 2249504
අත්තනගේල,ගම්පහ, කදොම්කප්ප (වෑකක්-කිරිිිඳිවැල) , මීරිගම
ගම්පහ දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
033 2221062
මීගමුව, ටොන, දිවුලපිටිය
මීගමුව දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
031 2222888
ජො ඇල, වත්තල, මිනුවන්කගොඩ
ජො ඇල දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
011-2236302

ම් රු

ම් රු

ම් රු

ම් රු
ම් රු
ම් රු
ම් රු

13.

14.

තුම්පකන් (ගලකගදර), පූජොපිටිය, අකුරණ, පොතදුම්බර,
පන්විල, උඩුදුම්බර, මැද දුම්බර(කතේකදණිය), කුණ්ඩස්ත්ොකේ,
හොරිස්ත්රපත්තුව, හතරලියේද, මහනුවර ඩවත් ස්ත්තර ස්ත්හ
ගඟවට ක ෝරකේ (ක ොටස්ත්ක්)
මහනුවර ඩවත් ස්ත්තර ස්ත්හ ගඟවට ක ෝරකේ (ක ොටස්ත්ක්),
යටිනුවර, කදොළුව (ක ොටස්ත්ක්), පොතකහරවොහැට, කදේකතොට,
හඟුරන්ක ත (පදියපැලැේල - මොඔය දක්වො), උඩුනුවර

15.

උඩපළොත (ගම්කපොළ), කදොළුව (ක ොටස්ත්ක්)

16.

අඹන්ගඟ ක ෝරකේ, ගකේකවල, මොතකේ, පේකලකපොළ,
රත්කතොට, උකුකවල, යටවත්ත

17.

දඹුේල, නොඋල, ලේගල, විේගමුව

18.

නුවරඑළිය (ක ොටස්ත්ක්), ක ොත්මකේ (ක ොටස්ත්ක්), වලපකන්

19.

අඹගමුව, නුවරඑළිය (ක ොටස්ත්ක්)

20.

පස්ත්රබොකේ ක ෝරකළර (නොවලපිටිය), ගඟ ඉහළ ක ෝරකළර
(කුරුඳුවත්ත), ක ොත්මකේ (ක ොටස්ත්ක්)

21.

බේකේගම, යක් ලමුේල, හබරොදූව, අක්මීමන, තවලම,
කනළුව, ඉමදූව, නොකගොඩ, කබෝකප්ප කපෝේදල, ගොේල ඩවත්
ස්ත්තර

22.

අම්බලන්කගොඩ,බලපිටිය, කගෝනපීනූවල, හික් ඩුව

23.

ඇේපිටිය,
නියොගම

24.

අකුරැස්ත්රස්ත්,අතුරලිය, කදවිනුවර, දික්වැේල, ඹුරුපිටිය,
කිරින්ද ුහුුවැේල, ක ොටකපොළ, මොලිම්බඩ, මුලටියන,
පස්ත්රකගොඩ, පිටබැේදර, තිහකගොඩ, වැලිගම, වැලිපිටිය,
හක්මන, මොතර
පිටබැේදර, ක ොටකපොළ

25.
26.

රන්කදණිය, කබන්කතොට, වැලිවිටිය දිවිතුර,

අඟුණක ොළපැලැස්ත්රස්ත්, සූරියවැව, තිස්ත්රස්ත්මහරොමය,
අම්බලන්කතොට, හම්බන්කතොට, ුණුගම්කවකහර,

තරගම

මහනුවර උතුර
ම් රු ොර්යොලය
081 2233080
081-2233079
මහනුවර දකුණ
ම් රු ොර්යොලය
081 2222143
081 2233081
ගම්කපොළ උප
ොර්යොලය
081-2352474
මොතකේ දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
066-2222472
දඹුේල උප
ොර්යොලය
066-2283965
නුවරඑළිය දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
052 2222809
052 2222542
හැටන් දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
051 2222585
051 2224665
නොවලපිටිය උප
ොර්යොලය
054-2222287
ගොේල දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
091 2245774
091 2234073
අම්බලන්කගොඩ
ම් රු ොර්යොලය
091 2258666
ඇේපිටිය උප
ොර්යොලය
091 2291397
මොතර දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
041-2229734

දිස්ත්රික්

දිස්ත්රික්

ම් රු
ම් රු
ම් රු
ම් රු

ම් රු

ම් රු
ම් රු

උප
ම් රු
ම් රු

කමොරව
උප
ම් රු
ොර්යොලය
041 2282202
හම්බන්කතොට
දිස්ත්රික්
ම් රු ොර්යොලය
047-2256105
047 2256106

27.
28.

29.
30.
31.
32
33.

34.

35.

36.

37.
38.

ටුවන, ඕකක්කවල, වලස්ත්රමුේල, වීර ැටිය, තිංගේල,
කබලිඅත්ත

කබලිඅත්ත උප
ොර්යොලය
047 2243373
කඩේ්රට්, දිවයින් දකුණ (කවලකනයි), කරයිනගර්, දිවයින්
යොපනය දිස්ත්රික්
උතුර( යිට්ස්ත්ර), යොපනය, නේූර්, වලි ොමම්
ොර්යොලය
නිරිත(ස්ත්න්දිලිපොයි), වලි ොමම් බටහිර (චන් ොකනයි),
021 2222375
වලි ොමම් දකුණ (උඩුවිේ), වලි ොමම් උතුර (කතලිප්පපවල), 021 2217135
වලි ොමම් නැකගනහිර (ක ෝපොයි), කතන්නමරච්චචි
(චොවො ච්චකච්චරි), වඩමොරච්චචි නිරිත( රකවඩ්ඩඩි), වඩමොරච්චචි
උතුර (කප්පදුරුතුඩුව), වඩමොරච්චචි නැකගනහිර (මරුදන් ර්නි)
රච්චචි, න්දවලොයි, පූනො රි, පච්චචිවලපේලි
කිලිකනොච්චචිය උප
ොර්යොලය
021-2285020
වවුනියොව, වවුනියොව දකුණ, කවන් ලකචට්ටිකුලම්,
වවුනියොව දිස්ත්රික්
වවුනියොව උතුර(නැදුන් ර්නි)
ොර්යොලය
024 2226712
මන්නොරම නගරය, නොනොට්ටොන්, මොන්තොයි බටහිර, මඩු,
මන්නොරම උප
මුස්ත්ලි
ොර්යොලය
023 2222331
වැලිඔය, මොන්තොයි නැකගනහිර, මැරිටයිම්පත්තු, තුනුක් ොයි, මුලතිේ
උප
ුතුකුඩුඉරිප්පු, ඔඩ්ඩඩුසුඩොන්
ොර්යොලය
021-2290057
ක ෝරකේපත්තු උතුර (වො කර්), ක ෝරකේපත්තු මධයම,
මඩ ළුව දිස්ත්රික්
ක ෝරකේපත්තු බටහිර (ඔඩ්ඩඩමොවඩි),
ොර්යොලය
ක ෝරකේපත්තු(වොලච්චකච්චන), ක ෝරකේපත්තු
065 2222151
දකුණ(කිරොන්), එරොවුර් පත්තු (කචන් ලඩි), එරොවුර් නගරය, 065 2228870
මන්මුනොයි උතුර (මඩ ලුව), මන්මුනයි බටහිර (වවුනතිවු),
මන්මුනොයි නිරිත (පේදියකපෝකලයි), ොත්තන්කුඩි,
මන්මුනොයි පත්තු, මන්මුනොයි දකුණ, මන්මුනොයි දකුණ ස්ත්හ
එරුවිේ පත්තු( ලවන්චිකුඩි), කපෝරතිවු පත්තු(කවේලොවලි)
අම්පොර, උහන, දමන, පදියතලොව, ඉරක් ොමම්, මහඔය,
අම්පොර දිස්ත්රික්
ලොහුගල, කදහිඅත්ත ණ්ඩිය
ොර්යොලය
063 2224228
063 2222214
නින්දවූර්, ස්ත්යින්දමරුදු, ොරතිවු,තිරුක්ක ෝවිේ,
ේමුකණ් උප
ආලයොඩිකවම්බු, නොවින්දන්වැලි, අඩොලච්චකච්චන, ේමුකණ්
ොර්යොලය
(මුස්ත්රලිම්), කපොතුවිේ, ේමුකණ් (කදමළ), ස්ත්මන්තුකර්,
067 2229103
අ ක්රපත්තු
ිකුණොමලය නගරය ස්ත්හ ඩවත්, කුච්චචකේලි, කින්නියො,
ිකුණොමලය
කමොරවැව, කගෝමරන් ඩවල, මුතූර්
ම් රු ොර්යොලය
026 2224001
026 2222316
න්තකේ , කස්ත්රරුවිල, තඹලගමුව, කවරුගේ
න්තකේ උප
ොර්යොලය
026 2234516
කුරුණෑගල, මොස්ත්රකපොත, මේලවපිටිය,වීරඹුකගදර,
කුරුණෑගල
බමුණොක ොටුව, ටුකපොත, අලේව, රිදීගම, ගකන්වත්ත,
ම් රු ොර්යොලය
ඉේබොගමුව, කපොේගහකවල
037 2223590
037 2223141

ම් රු
ම් රු

ම් රු
ම් රු
ම් රු
ම් රු
ම් රු

ම් රු

ම් රු

දිස්ත්රික්

ම් රු
දිස්ත්රික්

39.

40.
41.

කුලියොපිටිය නැකගනහිර (නක් ොවත්ත), පන්නල,
කුලියොපිටිය බටහිර, පඬුවස්ත්රනුවර බටහිර(කහට්ටිකපොළ),
පඬුවස්ත්රනුවර නැකගනහිර ( ටුකපොත), උඩුබේදොව, නොරම්මල,
බිිංගිරිය
ක ොටකවකහර, ක ොකබයිගකන්, රස්ත්රනොය ුර, මහව,
අඹන්කපොළ, නි වැරටිය, ඇහැටුවැව, ගේගමුව, ගිරිබොව,
වොරියකපොළ, කපොේපිතිගම
ආරච්චචි ට්ටුව, හලොවත, මොදම්කප්ප, මහවැව

42.

ුත්තලම, ේපිටිය, වනොතවිේුව, මුන්දලම,
රුවලගස්ත්රවැව, නවගත්කත්ගම, පේලම, මහකුඹුක් ඩවල,
ආනමඩුව

43.

කවන්නප්පුව, දන්ක ොටුව, නොත්තණ්ඩිය

44.

ැකිරොව, පලොගල, පළුගස්ත්රවැව, මිහින්තකේ, තිරප්පපකන්,
ඉපකලෝගම, ගේනෑව, රොජොිංගණය, තඹුත්කත්ගම, තලොව,
මහවිලච්චචිය, කනොච්චචියොගම, පදවිය, ැබිතිකගොේලෑව,
මැදවචිචිය,කහොකරොේපතොන(ක ොටස්ත්ක්), ගකලන්බිඳුණුවැව,
හටගස්ත්රදිගිලිය, නැකගනහිර නුවරගම්පළොත, මධයඹ නුවර
ගම්පළොත
ැබිතිකගොේලෑව, මැදවච්චචිය, රඹෑව,
කහොකරොේපතොන(ක ොටස්ත්ක්), පදවි ශ්රී ුර

45.
46.

තමන් ඩුව,
හිගුරක්කගොඩ,ඇළහැර,මැදිරිගිරිය,වැලි න්ද,දිඹුලොගල,
ලිං ොුර

47.

වැලිමඩ (ක ොටස්ත්ක්), බදුේල,පස්ත්රස්ත්ර, කස්ත්ොරණොකතොට, හොළි
ඇල, ඌව පරණගම, න්ද ැටිය, මීගහකිවුල

48.

මහියිංගනය, මිණිකප්ප(හස්ත්ල ), රිදීමොලියේද

49.

වැේලවොය, තණමේවිල, හේදුම්මුේල,හුතකේ,
බණ්ඩොරකවල,වැලිමඩ(ක ොටස්ත්ක්)

50.

කමොණරොගල, සයඹලොණ්ඩුව, මඩුේල, බුත්තල, බඩේකුඹුර,
මැදගම, බිබිල

51.

කිරිඇේල, රත්නුර,ඇළපොත, කුරුවිට,
අයගම, ළවොන,නිවිතිගල

කුලියොපිටිය
ම් රු ොර්යොලය
037 2281288
037 2282312
මහව දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
037 2275085
හලොවත දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
032 2222801
032 2222391
ුත්තලම දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
032 2265326

දිස්ත්රික්

ම් රු
ම් රු

ම් රු

කවන්නප්පුව
දිස්ත්රික්
ම් රු ොර්යොලය
031 2262809
අනුරොධුර දිස්ත්රික් ම් රු
ොර්යොලය
025 2234091
025 2222495
මැදවච්චචිය උප
ම් රු
ොර්යොලය
025 2245601
කපොකළොන්නරුව දිස්ත්රික්
ම් රු ොර්යොලය
027 2222348
027-2222342
බදුේල දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
055 2222358
මහියිංගනය උප
ොර්යොලය
055-2257259
හුතකේ දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
057 2268004
057 2268009
කමොණරොගල
ම් රු ොර්යොලය
055-2276123
රත්නුර දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
045 2222166
045 2232790

ම් රු
ම් රු
ම් රු

දිස්ත්රික්
ම් රු

52.

ඉඹුේකප්ප,වැලිකගකපොල, බලන්කගොඩ, ඕපනොය ,
පැේමඩුේල, හවත්ත, කගොඩ කවල

53.

ක ොකළොන්න, ඇඹිලිපිටිය, කස්ත්වණගල

54.

පොදුක් , ගලිගමුව, අවිස්ත්රස්ත්ොකේේල, කදහිඕවිට, දැරණියගල,
ඇහැළියකගොඩ, සීතොව (හිංවැේල), බුලත්ක ොහුපිටිය
(ක ොටස්ත්ක්), රුවන්වැේල (ක ොටස්ත්ක්)

55

යටියන්කතොට, රුවන්වැේල (කගෝනකුඹුර)

56.

ෑගේල, මොවනැේල, අරණොය , ගලිගමුව,
බුලත්ක ොහුපිටිය (ක ොටස්ත්ක්), රඹුක් න, දැදිගම

57.

වර ොකපොළ

හවත්ත දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
045 2271622
ඇඹිලිපිටිය උප
ොර්යොලය
047-2261070
අවිස්ත්රස්ත්ොකේේල
ම් රු ොර්යොලය
036 2222301
036-2222375
යටියන්කතොට උප
ොර්යොලය
036-2270611
ෑගේල දිස්ත්රික්
ොර්යොලය
035 2230707
වර ොකපොළ උප
ොර්යොලය
035 2267230

ම් රු
ම් රු
දිස්ත්රික්

ම් රු
ම් රු
ම් රු

