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අංකය
විදුත් තෆපෆල් ලි නය සෆක්වහ අංකය

නිභල්  හනහඹක භඹහ දකුණු ඳශහත් අධයහඳන අධයක්ෂ 091-2245823 nimalthilkasiridisaanayake@gmail.com 091-2234157

 ස.ඩබ්.දනවියත්න  ඹ අතිදර්ක ඳශහත් අධයහඳන අධයක්ෂ (ංර්ධන) 091-2234234 shansenenen@gmail.com

සුසිල් දප්රේභනහත් භඹහ අතිදර්ක ඳශහත් අධයහඳන අධයක්ෂ (ඳහරන) 091-2234234 spedplanning@gmail.com

 ම්.ජී. නිවහල් භඹහ ප්රධහන ගණකහධිකහරී 091-22222867 sped-chief-acc@yahoo.com 091-2222867

දක්.පි.දක්. ස.ච න්ද භඹහ  ගණකහධිකහරී 091-2234849 chaminda.pandikorala@gmail.com

ඒ. ම්. ෂස.භදනිඹහ  ඹ නිදඹෝජය අධයහඳන අධයක්ෂ (දදභශ භහධය / දදන ජහතික ඵ) 091-2234234 amfmadaniya58@gmail.com

දේ.දක්. යහජඳක්ෂ භඹහ
නිදඹෝජය අධයහඳන අධයක්ෂ (ඳහරන/දන විධිභත් 

අධයහඳනඹ/විදලේ අධයහඳනඹ)
091-2234234 rajapakscjk@gmail.com

අනුරුද්ධිකහ කදශදවත්ත 

දභනවිඹ

නිදඹෝජය අධයහඳන අධයක්ෂ (ංර්ධන /භහන ලහසත්ර/ දත්භහ 

2 ම්ඵන්ධීකහයක)
091-2234234 anuru.kwa@gmail.com

ඩබ්.ටි. ත්සිරි භඹහ නිදඹෝජය අධයහඳන අධයක්ෂ (සිංවර/විනඹ විභර්ලන) 091-2234234 kithsiridde@gmail.com

ඒ. ම්.අයි. ස.අදබ්යත්න භඹහ
නිදඹෝජය අධයහඳන අධයක්ෂ (ළ.ඵ.) (ඉංග්රීසි/විදද්ල 

බහහ/ජහතික ඳහල් ඳහල් කටයුතු )
091-2234234 amisrbabeyratne@gmail.com

සු ත් ඳයහක්රභංල භඹහ නිදඹෝජය අධයහඳන අධයක්ෂ (ළරසුම්) 091-2233164 sumichamp@hotmail.com

දගෝතභ ද සිල්හ කහරිඹම් භඹහ
 නිදඹෝජය අධයහඳන අධයක්ෂ (දෞන්දර්ඹ/මුල් ශභහවිඹ 

ංර්ධන)
091-2234234 gothamadesilvakariyawasam@gmail.com

වර් වි.ටි.දේනහධීය භඹහ නිදඹෝජය අධයහඳන අධයක්ෂ (ගණිතඹ) 091-2234234 senadeera.vt@gmail.com

පි. දර්ණුකහ ඳහඩිදකෝයහර  ඹ
වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (ගෘව  ර්ථික විදයහ/ තහක්ණ 

විඹඹන්දෞඛය ප්රර්ධන/දත්භහ 1 ම්ඵන්ධීකහයක)
091-2234234 pushpanirenuka@gmail.com

දත්ජහ .ඩි.  රිඹයත්න දභනවිඹ
වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (කෘෂි විදයහ/තහක්ෂණහේදඹ 

(උ.දඳශ.)/ ඳරියඹ)
091-2234234 theja_ariyarathna@yahoo.com

දකුණු පෂළත් අධයළපන දදපළර්තදේන්තුල

i
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ඒ.සී. ඵමුණුසිංව  ඹ වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (ප්රහථ ක) 091-2234234 acbamunusingha@gmail.com
දක්.ඒ.දේ.  ලනි දක ඩිතුක්කු 

 ඹ

වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (ළරසුම්  දත්භහ  03 

ම්ඵන්ධීකහයක)
091-2233164 ashanikaj@gmail.com

දේ.දක්.පී. ල්රුක්ෂිකහ  ඹ වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (විදයහ) 041-2282345 jkpdilrukshika@yahoo.com

දක්. ච්.ඩී.  හන් දු න්ද භඹහ වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (ක්රීඩහ වහ ලහරීරික අධයහඳනඹ) 091-2246631 rmkduminda@gmail.com

දක්.ඒ.ඩී. කරුණහයත්න භඹහ
වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (දත යතුරු තහක්ෂණඹ/දත්ත 

කශභනහකයණ)
091-2233164 kadkaru@gmail.com

ප්රහංජලී ගභදග්  ඹ
වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (ද්වි බහහ/උඳදද්ලනඹ වහ 

භහර්දගෝඳදද්ලනඹ /බුද්ධ ධර්භඹ)
091-2234234 gprasanjalie@gmail.com

දක්. ඉන්ද්රයත්න භඹහ
වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (පුසතකහර/ හණිජ/ජහතික ඳහල් 

වහ ඳහල් කටයුතු) indrarathnakaluarachchi@yahoo.com

එච්.කේ.එල්.බී. විරළජිත් ESDP යහඳෘති ම්ඵන්ධීකහයක 091-2233596 esdpsp@gmail.com

ඩබ්.දක්. චහභය භඹහ ඳරිඳහරන නිරධහරී wkkchamara@yahoo.com

ඩිහන් . න්.ඩබ්. ලිඹනදග් භඹහ ඳරිඳහරන නිරධහරී (විනඹ) 091-2234235 dishanliyanage@yahoo.com

 ර්. ල්.පී. තයංගිකහ භහණ්ඩලික වකහය tharangika25rathnayaka@gmail.com

දගෝණදදනිදේ තඳසසි සහමීන් 

වන්දේ
පිරිදන් අධයහඳන ම්ඵන්ධීකයණ නිරධහරි - ගහල්ර  ස ක්කඹ 091-2234234

පජය  ඹරද  සිද්ධහර්ථ සහමීන් 

වන්දේ
පිරිදන් අධයහඳන ම්ඵන්ධීකයණ නිරධහරි - භහතය  ස ක්කඹ 091-2234234

පජය තරභ සිද්ධත්ත  සහමීන් 

වන්දේ

පිරිදන් අධයහඳන ම්ඵන්ධීකයණ නිරධහරි - වම්ඵන්දත ට 

 ස ක්කඹ
091-2234234

දකුණු පෂළත් අධයළපන දදපළර්තදේන්තුල

ii



කළර්යළය වෆසුේ ගිණුේ
පරිපළන 

නිධළරි

ගහල්ර 091-2234768 091-4944058 091-2246336 091-2246337
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

කදල්ගහන, ගහල්ර
gzonepln@gmail.com www.gallezone.sch.lk

අම්ඵරන්දග ඩ 091-2258596 091-2256910 091-2258696 091-2259145
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

අම්ඵරන්දග ඩ
ezoneamb@yahoo.com www.ambzone.sch.lk

ඇල්පිටිඹ 091-2291084 912291084 091-2290413 912291084
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

ඇල්පිටිඹ
ezoneelp@yahoo.com www.elpitiyazon.sch.lk

උඩුගභ 091-2285062 091-2285297
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

උඩුගභ
plan.uduzone2013@gmail.com www.udugamazone.sch.lk

භහතය 041-2223097 041-2222897
0412228471/ 041-

2222416
041-2222875

කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

භහතය
sp_zeo_matara@yahoo.com www.matarazone.sch.lk

අකුරැස 041-2283153 041-2284436 041-2283096 041-2283086
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

අකුරැස
ezoneaku@yahoo.com www.akuzone.sch.lk

මුරටිඹන 041-2286381 041-2286004 041-2286023 041-3006158
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

වක්භන
hakmanaedu@gmail.com www.muledzone.sch.lk

දදනිඹහඹ 041-2282345 041-2282534 041-2282456 041-2282444
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

දභ යක
morawakazeo@gmail.com www.denizone.sch.lk

වම්ඵන්දත ට 047-2220113 047-4929775 047-2222376
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

වම්ඵන්දත ට

planninghambantota@gmail.co

m
www.hamzeo.sch.lk

තංගල්ර 047-2240267 047-2240264 047-2240268
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

තංගල්ර
ezonetng@yahoo.com www.tanzone.sch.lk

රසමුල්ර 047-2245255 047-2254167 047-3623040 047-2245355
කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, 

රසමුල්ර
shwplanning@gmail.com www.wedzone.sch.lk

ගහල්ර

භහතය

වම්ඵන්දත ට

කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහර දත යතුරු

දිවහත්රික්කය කළපය

දුරකථන අංකය

ලි නය විදුත් තෆපෆල් ලි නය අන්තර්ජළ ලි නය



කළපය දකොට්ඨළවය දුරකථන අංකය ලි නය

ගහල්ර 091-4943933 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ළලිත්ත, ගහල්ර

අක්මීභන 091-4943932 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ඉවශදග ඩ, අක්මීභන

වඵයහද 091-4943935 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ගහ/ලහරිපුත්ර භ.වි.,  අවංගභ

ඵද්දද්ගභ 091-4943934 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, න්දයර, ඵද්දද්ගභ

අම්ඵරන්දග ඩ 091-4943936 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, අම්ඵරන්දග ඩ

 ක්කඩු 091-4943937 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ,  ක්කඩු

ඵරපිටිඹ 091-4943938 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ඵරපිටිඹ

ඇල්පිටිඹ 091-2290967 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ඇල්පිටිඹ

කයන්දදණිඹ 091-2290993 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, කයන්දදණිඹ

ළලිවිටිඹ -  විතුය 091-2290968 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ළලිවිටිඹ,  විතුය

දඵන්දත ට 034-3123124 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ,  රිසත්ත,  දඵන්දත ට

නිඹහගභ 091-3939122 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, නිඹහගභ, භත්තක

ඹක්කරමුල්ර 091-4944054 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, දක  ටගභ

තරභ 091-4944056 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, තරභ

භහඳරගභ 091-4944055 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ,භහඳරගභ

භහතය 041-2222555 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ඳල්ලිමුල්ර, භහතය

ළලිගභ 041-4936179 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ළලිගභ

දදවිනුය 041-4936180 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, දදවිනුය

 ක්ළල්ර 041-4936181 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ,  ක්ළල්ර

iv

භහතය

දකොට්ඨළව අධයළපන කළර්යළ දතොරතුරු

ගහල්ර

අම්ඵරන්දග ඩ

ඇල්පිටිඹ

උඩුගභ



කළපය දකොට්ඨළවය දුරකථන අංකය ලි නය

අකුරැස 041-2284833 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, අකුරැස

ළලිපිටිඹ 041-2251832 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ළලිපිටිඹ, දදනිපිටිඹ

භහලිම්ඵඩ 041-2241426 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, භහලිම්ඵඩ, ඳහරටු

වක්භන 041-2287848 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, වක්භන

කඹුරුපිටිඹ 041-2292224 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, කඹුරුපිටිඹ

තිවදග ඩ 041-2245347 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, තිවදග ඩ 

මුරටිඹන 041-2268802 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, මුරටිඹන

දභ යක 071-8605183 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, දභ යක

දක ටදඳ ර 071-6189192 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ,දක ටදඳ ර 

ඳසදග ඩ 071-7594846 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ඳසදග ඩ

වම්ඵන්දත ට 047-4929765 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, වම්ඵන්දත ට

අම්ඵරන්දත ට 047-2722224 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, අම්ඵරන්දත ට

ලුණුගම්දදවය 047-4929766 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, ලුණුගම්දදවය

තිසභවහයහභඹ 047-4929768 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, තිසභවහයහභඹ

සරිඹළ 047-4929767 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, සරිඹළ

තංගල්ර 047-4929770 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, තංගල්ර

දඵලිඅත්ත 047-2251481 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, දඵලිඅත්ත

අඟුණදක ශඳළරළස 047-4929771 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, අඟුණදක ශඳළරළස

රසමුල්ර 047-4929773 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, රසමුල්ර

කටුන 047-4929774 දක  ඨහ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, කටුන

තංගල්ර

රසමුල්ර

v

දකොට්ඨළව අධයළපන කළර්යළ දතොරතුරු

අකුරැස

මුරටිඹන

දදනිඹහඹ

වම්ඵන්දත ට



අනු 

අංකය
දිවහත්රික්කය ගුරු විදුශදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

1 ගහල්ර  අභයසරිඹ ගුරු විදුවර උණටුන, ගහල්ර 091-2222961

2 ගහල්ර ඵරපිටිඹ ගුරු විදුවර ඵරපිටිඹ 091-2258418

අනු 

අංකය
දිවහත්රික්කය ගුරු මධයවහථළනදේ නම ලි නය

දුරකථන අංකය 

(මධයවහථළනදේ/කෂමනළකරු)

1 ගහල්ර ඇල්පිටිඹ  නන්ද ගුරු භධයසථහනඹ ඇල්පිටිඹ                                       071-8235106

2 ගහල්ර ඵරපිටිඹ ගුරු භධයසථහනඹ ඵරපිටිඹ                                       071-8279054

3 ගහල්ර ඳනන්ගර  ගුරු භධයසථහනඹ උඩුගභ 091-3908155              0775610699

4 ගහල්ර උණටුන  ගුරු භධයසථහනඹ උණටුන, ගහල්ර 091-2246797              077-6436216

5 භහතය දම්ඳළල්ර  ගුරු භධයසථහනඹ අකුරැස                                         071-4489760

6 භහතය දදනිඹහඹ භධය භවහ විදුවල් ගුරු භධයසථහනඹ භහතය 041-2273797

7 භහතය දදයිඹන්දය  ගුරු භධයසථහනඹ දදයිඹන්දය 041-2268465                071-8264862   

8 භහතය භහතය ලහන්ත දතෝභස කුභය ගුරු භධයසථහනඹ භහතය  041-2233450               071-8900349 

9 භහතය  ක්ළල්ර  ගුරු භධයසථහනඹ  ක්ළල්ර                                         071-8604145

10 වම්ඵන්දත ට වීයකළටිඹ  ගුරු භධයසථහනඹ වීයකළටිඹ                                          071-2841075

11 වම්ඵන්දත ට වම්ඵන්දත ට  ගුරු භධයසථහනඹ වම්ඵන්දත ට                                           071-8296717

12 වම්ඵන්දත ට තංගල්ර  ගුරු භධයසථහනඹ තංගල්ර                                           071-8463688

13 වම්ඵන්දත ට ලුණුගම්දදවය  ගුරු භධයසථහනඹ ලුණුගම්දදවය                                           077-6627933

දකුණු පෂළදත් ගුරු විදුශල් ශළ ගුරු මධයවහථළන දතොරතුරු

vi



ළඛළල දුරකථන අංකය ළඛළල දුරකථන අංකය

කහර්ඹහරඹ 011-2785141-51 දෞන්දහර්ඹ අධයහඳන ලහඛහ 011-2784259

දල්කම් 011-2784811 ද්වි බහහ අධයහඳන ලහඛහ 011-2787382

අ.දල්. ඳහරන වහ මුදල් 011-2784814 පිරිදන් ලහඛහ 011-2784893

අ.දල්. ප්රතිඳත්ති වහ ළරසුම් 011-2785874 ඉංග්රීසි වහ විදද්ල බහහ ලහඛහ 011-2784808

අ.දල්. අධයහඳන ගුණහත්භක ංර්ධන 011-2784863 ජහතික බහහ වහ භහන ලහසත්ර ලහඛහ 011-2786117

අ.දල්. අධයහඳන දේහ 011-2784813 කශභනහකයණ වහ ප්ර ති ලහඛහ 011-2784874

ප්රධහන ගණකහධිකහරි 011-2784830 අධයහඳන  දේහ   ඹතන  ලහඛහ 011-2787330

ප්රධහන අබයන්තය විගණන 011-2784921 ගුරු අධයහඳනඥ දේහ  ලහඛහ 011-2787083

දභදවයුම් භළ රිඹ 011-2785818 මුදල් ලහඛහ 011-2784831

ව සි ඇභතුම් අංක 1988 විවිධ ගිණුම් ලහඛහ 011-2784833

විභර්ලන ලහඛහ
 011-2786253 / 011-

3068361
විදුවල්ඳති ලහඛහ

011- 2784827

විදලේ විභර්ලන ලහඛහ 011-3068361 බහණ්ඩ මීක්ෂණ ව ත්කම් ඳහරන ලහඛහ 011-2787578

අබයන්තය විගණන ලහඛහ 011-2784821 ගුරු  ඹතන ලහඛහ 011-2785634

විනඹ ලහඛහ 011-2784849 ඳහල් දග ඩනළගිලි ලහඛහ 011-2784866

අධයහඳන පරදහයිතහ දභදවයුමු ඒකකඹ 011-2784716 දග ඩනළගිලි කශභනහකයණ ලහඛහ 011-2784850

දගවීම් ලහඛහ 011-2784834 ඳහල් ළඳයීම් ලහඛහ 011-2784838

විශ්රහභ ළටු  අධයහඳන විධයහපීඨ වහ ජහතික 

ඳහල් මුරය කටයුතු අධීක්ෂණ ලහඛහ
011-2784162

ද්විතීක ඳහල් දවක් ංර්ධනඹ  රීදම් ලහඛහ

011-2784991

ළඳයීම් ලහඛහ 011-2785636 ප්රම්ඳහදන ලහඛහ 011-2787578

ඳහල් කටයුතු ලහඛහ 011-2784845 ප්රතිඳත්ති වහ ළරසුම් ලහඛහ 011-2786182

දඳෞද්ගලික ඳහල් ලහඛහ 011-2786013 දත්ත කශභනහකයණ ලහඛහ 011-2784837

ජහතික ඳහල් ලහඛහ 011-2786367 මුසලිම් ඳහල් ංර්ධන ලහඛහ 011-3083283

අධයහඳන ංර්ධන ලහඛහ 011-2786031 භහන ම්ඳත් ංර්ධන ලහඛහ 011-2784565

ගණිත ලහඛහ 011-2784851 ංඛයහ දල්ඛන ලහඛහ 011-2785566

ප්රහථ ක අධයහඳන ලහඛහ 011-2787874 ළභට අධයහඳන ලහඛහ 011-2787136

නිඹහභන වහ කහර්ඹ හධන ලහඛහ 011-2785071 අධයහඳන විධයහපීඨ ලහඛහ 011-2784818

අධයළපන අමළතයංය ශළ වේබන්ධ   දුරකථන අංක

VII



දුරකථන අංකය ආයතනය දුරකථන අංකය

කහර්ඹහරඹ 011-2785141-51 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - ඌ 057-2222764

දල්කම් 011-2784811 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - නිල්රහ 041-2283214

අ.දල්. ඳහරන වහ මුදල් 011-2784814 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - නි ටඹු ලහරිපුත්ර 033-2287216

අ.දල්. ප්රතිඳත්ති වහ ළරසුම් 011-2785874 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - සිඹනෆ 033-2287213

අ.දල්. අධයහඳන ගුණහත්භක ංර්ධන 011-2784863 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - වහපිටිගභ 033-2273201

අ.දල්. අධයහඳන දේහ 011-2784813 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - භවළලි 081-2494636

ප්රධහන ගණකහධිකහරි 011-2784830 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - ේනිඹහ 024-2222272

ප්රධහන අබයන්තය විගණන 011-2784921 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - ශ්රී ඳහද 051-2244224

දභදවයුම් භළ රිඹ 011-2785818 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - අඩරච්දච්න 067-2278882

ව සි ඇභතුම් අංක 1988 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - භඩකරපු 065-2247526

011-7601601 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - ඳසදුන්යට 034-2237545

011-2786200 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - පුරතිසිපුය 027-2225305

011-2784815 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - ඹම 032-2246507

045-2222184 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - රුන්පුය 045-2273400

055-2223178 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - රුහුණ 091-3900413

091-2234234 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - ඹහඳදන් 021-2230036

025-2222434 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - දර්ගහ නගයඹ - අළුත්ගභ 034-2275249

212242800 අධයහඳන විදයහපීඨඹ - ද යහදදණිඹ 081-2388128

026-2222106 යජදේ විගනන අංලඹ 011-2785063

081-2224042 යුදනසදකෝ 011-2177006

037-2222374

011-2678398

ඳශහත් අධයහඳන දදඳහර්තදම්න්තු - භධයභ

ඳශහත් අධයහඳන දදඳහර්තදම්න්තු - ඹම

ඳශහත් අධයහඳන දදඳහර්තදම්න්තු - ඵසනහ ය

VIII

ඳශහත් අධයහඳන දදඳහර්තදම්න්තු - ඵයගමු

ඳශහත් අධයහඳන දදඳහර්තදම්න්තු - ඌ

ඳශහත් අධයහඳන දදඳහර්තදම්න්තු - දකුණ

ඳශහත් අධයහඳන දදඳහර්තදම්න්තු -උතුරු භළද

ඳශහත් අධයහඳන දදඳහර්තදම්න්තු -උතුය

ඳශහත් අධයහඳන දදඳහර්තදම්න්තු - නළදගන ය

අධයහඳන ප්රකහලන දදඳහර්තදම්න්තු

අධයළපනයට වේබන්ධ ආයතන කිහිපයක දුරකථන අංක

ආයතනය

අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

ඉසුරුඳහඹ, ඵත්තයමුල්ර

ජහතික අධයහඳන  ඹතනඹ

ශ්රී රංකහ විබහග දදඳහර්තදම්න්තු



ජහතික අධයහඳන  ඹතනඹ (අධයක්ෂ ජනයහල් ) පුයහ  විදයහ දදඳහර්තදම්න්තු ((අධයක්ෂ ජනයහල් )

දුයකථන අංකඹ   011-7601621

විබහග දදඳහර්තදම්න්තු (විබහග දක භහරිස  ජනයහල් )

                 දුයකථන අංකඹ   -   011-2785211

                 ෂළක්ස අංකඹ      -   011-2785220

ශ්රී රංකහ විබහග දදඳහර්තදම්න්තු 

                 දුයකථන අංකඹ   -  011-2786200 /011-2784201

                                                        -  011-2784204 /011- 2784206

                ව සි ඇභතුම් අංකඹ   -  1911

                දබ් අඩවිඹ              - www.doenets.lk

අධයහඳන ප්රකහලන දදඳහර්තදම්න්තු ( දක භහරිස  ජනයහල්)

                දුයකථන අංකඹ -   011-2784815

                ෂළක්ස අංකඹ     -   011-2784815

යුදනසදකෝ   

               දුයකථන අංකඹ  - 0112177006

දල්කම් ජනයහල්   

               දුයකථන අංකඹ -     011-2177003

               ෂළක්ස අංකඹ     -   011-2177007

               ඊ දම්ල් ලිපිනඹ    - slncu@slt.lk

යජදේ විගණන අංලඹ 

 විගණන අධිකහරි    

             දුයකථන අංකඹ -011-2785063

IX

දුයකථන අංකඹ -   011-2504098

ශ්රී රංකහ කරහභණ්ඩරඹ

දුයකථන අංකඹ -   011-3054374

ජනකරහ දක්න්ද්රඹ (අධයක්ෂ  )

දුයකථන අංකඹ -   011- 2784819

අද  ගභ (අධයක්ෂ  )

දුයකථන අංකඹ -   011- 2775826

ජහතික පුසතකහර වහ ප්රදල්ඛන දේහ භණ්ඩරඹ (බහඳති)

 දුයකථන අංකඹ -   011- 2685196

GIZ                                       ෂළක්ස අංකඹ     -   011-2787664

ප්රසිද්ධ රැගුම් ඳහරක භණ්ඩරඹ (බහඳති)

අධයළපනයට වේබන්ධ ආයතනල දතොරතුරු

දුයකථන අංකඹ -   011-2695255

ංසකෘතික කටයුතු අභහතයංලඹ

අතිදර්ක දල්කම් (අධයහඳන ංර්ධන වහ ළරසුම් )

දුයකථන අංකඹ -   011-2181721

භධයභ ංසකෘතික අයමුදර (අධයක්ෂ ජනයහල් )

දුයකථන අංකඹ -   011-2508960

ජහතික දල්ඛනහයක්ෂක දදඳහර්තදම්න්තු 

දුයකථන අංකඹ -   011-2671042

ටර්දවෝල් යඟවර ඳදනභ (අධයක්ෂ ජනයහල් )

දුයකථන අංකඹ -   011-2686088



ආයතනය තනතුර දුරකථන අංකය විදුත් තෆපෆල් ලි නය සෆක්වහ අංකය

ගරු  ණ්ඩුකහයතුභහ 091-2234578 091-2227228

කහර්ඹහරඹ 091-2234480 governsecspc@sltnet.lk

දල්කම් 091-2222498 091-2222498

ඳරිඳහරන නිරධහරී 091-2234480 091-2234480

091-4944001 chiefsecl@sltnet.lk 091-2246299

091-2234052

ප්රධහන දල්කම් 091-2232343 091-2246299

නිදඹෝජය ප්රධහන දල්කම් (ඳහරන) 091-2222604 091-2246298

නිදඹෝජය ප්රධහන දල්කම් (මුදල්) 091-2222421 091-2225930

නිදඹෝජය ප්රධහන දල්කම් (ළරසුම්) 091-2234503 091-2246554

නිදඹෝජය ප්රධහන දල්කම් (ඉංජිදන්රු දේහ) 091-2242786 gaks@sltnet.lk 091-2242786

ගරු ප්රධහන අභහතයතුභහ 091-2234528 091-2223054

091-2233400 shanvijayalal@gmail.com

091-2233401

දල්කම් 091-4381573 091-2234545

අතිදර්ක දල්කම් (ඳහරන) 091-4381575

අතිදර්ක දල්කම් (මුදල්) 091-4388574

නිදඹෝජය දල්කම් (ඳහරන) 091-4381576

නිදඹෝජය දල්කම් (මුදල්) 091-4388574

වකහය දල්කම් (දෞඛය) 091-2234024

වකහය අධයක්ෂ (ළරසුම්) 091-2234024

091-2233522

091-4946631

X

දකුණු පෂළදත් රළජය ආයතන කිහිපයක දුරකථන අංක

 ණ්ඩුකහය දල්කම් කහර්ඹහරඹ

දකුණු ඳශහත් ප්රධහන දල්කම් කහර්ඹහරඹ

කහර්ඹහරඹ

දකුණු ඳශහත් ප්රධහන අභහතයහංලඹ

කහර්ඹහරඹ

ඳරිඳහරන නිරධහරී
091-2223054



ආයතනය තනතුර දුරකථන අංකය විදුත් තෆපෆල් ලි නය සෆක්වහ අංකය

ගරු අධයහඳන අභහතයතුභහ 091-2222750 091-2222750

091-2246157

091-2234044

දල්කම් 091-2246156 091-2246157

නිදඹෝජය  දල්කම් (ංර්ධන) 091-2233296

වකහය දල්කම් (අධයහඳන ) 091-2233296

වකහය අධයහඳන අධයක්ෂ (ළරසුම්) 091-2223477 spmeducationplanning@yahoo.com

ඳරිඳහරන නිරධහරී 091-2246157

ප්රධහන ඉංජිදන්රු 091-2242785 091-4384715

 ස ක් ඉංජිදන්රු - ගහල්ර

     091-2234837/       

     091-2246160
091-2234837

 ස ක් ඉංජිදන්රු - භහතය

     091-2222386/        

      041-4935022
091-2222386

 ස ක් ඉංජිදන්රු - වම්ඵන්දත ට

    091-2220202/        

     047-4931175
047-4378267

කහර්ඹහරඹ     091-2222497 091-2234309

දල්කම්

   091-2246040/       

   091-2233666
091-2234309

දකුණු ඳශහත් බහ දල්කම් කහර්ඹහරඹ
දල්කම් 091-2245658

spcounciloffice@gmail.com 091-2223237

ක්ළල්ර කශභණහකයණඹ වහ පුහුණු 

භධයසථහනඹ
091-2246713 

/091-4944190
mdtisp@gmai.com

091-2246713

කදල්ගහන ම්ඳත් භධයසථහනඹ 091-2243594

දළනුභළති භහජඹක් වහ ව අධයහඳන 

යහඳෘතිඹ (EKSP) කහර්ඹහරඹ ඳශත් යහඳෘති කහර්ඹහරඹ
091-2233596 pm-sp@schoolnet.lk 091-2233596

ඉංජිදන්රු  කහර්ඹහරඹ

ඳශහත් යහජය දේහ දක  න් බහ

XI

දකුණු පෂළදත් රළජය ආයතන කිහිපයක දුරකථන අංක

දකුණු ඳශහත් අධයහඳන අභහතයංලඹ

කහර්ඹහරඹ minoflandspc@yahoo.com 091-2234044

mailto:mdtisp@gmai.com


1 ඒබී 1 සී  කතු 1 ඒබී 1 සී 2 ර්ගඹ 3 ර්ගඹ  කතු 1 ඒබී 1 සී 2 ර්ගඹ 3 ර්ගඹ  කතු

ගහල්ර 16 1 17 48230 1987 16 30 29 54 129 56083 3082 32 31 29 54 146 104313 5069

අම්ඵරන්දග ඩ 5 5 15084 514 9 11 21 37 78 32484 1467 14 11 21 37 83 47568 1981

ඇල්පිටිඹ 3 3 8893 290 11 16 39 54 120 37823 2162 14 16 39 54 123 46716 2452

උඩුගභ. 3 3 4717 233 4 12 21 39 76 22703 1418 7 12 21 39 79 27420 1651

භහතය 12 1 13 34242 1515 11 24 30 33 98 37980 2628 23 25 30 33 111 72222 4143

අකුරැස 2 2 3976 200 5 18 28 29 80 25886 1609 7 18 28 29 82 29862 1809

මුරටිඹන 3 3 5393 269 6 15 33 36 90 26235 2073 9 15 33 36 93 31628 2342

දදනිඹහඹ 3 1 4 9046 355 2 17 25 30 74 24680 1517 5 18 25 30 78 33726 1872

වම්ඵන්දත ට 6 1 7 16832 610 7 27 52 28 114 45924 2714 13 28 52 28 121 62756 3324

තංගල්ර 5 5 8696 427 8 18 44 33 103 29699 2116 13 18 44 33 108 38395 2543

රසමුල්ර 4 4 9896 409 8 21 29 29 87 27025 1950 12 21 29 29 91 36921 2359

දකුණු ඳශහත 62 4 66 165005 6809 87 209 351 402 1049 366522 22736 149 213 351 402 1115 531527 29545

XII

කළප මට්ටමින් පළවල් ලර්ග, ශීය වංඛයළ ශළ ගුරු දතොරතුරු -දකුණු පෂළත

කරහඳඹ

ජහතික ඳහල් ඳශහත් බහ ඳහල් මුළු  කතු

ඳහල් ංඛයහ  ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

ඳහල් ංඛයහ   ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

ඳහල් ංඛයහ
 මුළු 

ශිය 

ංඛයහ

මුළු ගුරු 

ංඛයහ



1 ඒබී 1 සී  කතු 1 ඒබී 1 සී 2 ර්ගඹ 3 ර්ගඹ  කතු 1 ඒබී 1 සී 2 ර්ගඹ 3 ර්ගඹ  කතු

ගහල්ර 8 1 9 29938 1202 5 6 6 4 21 16578 835 13 7 6 4 30 46516 2037

අක්මීභන 3 3 7389 314 4 10 8 13 35 15416 867 7 10 8 13 38 22805 1181

ඵද්දදගභ 3 3 7861 323 1 7 10 6 24 7493 555 4 7 10 6 27 15354 878

වඵයහද 2 2 3042 148 6 7 5 31 49 16596 825 8 7 5 31 51 19638 973

 කතු 16 1 17 48230 1987 16 30 29 54 129 56083 3082 32 31 29 54 146 104313 5069

අම්ඵරන්දග ඩ 2 2 9201 280 4 2 4 11 21 14934 557 6 2 4 11 23 24135 837

ඵරපිටිඹ 1 1 2820 100 1 5 8 6 20 6569 368 2 5 8 6 21 9389 468

 ක්කඩු 2 2 3063 134 4 4 9 20 37 10981 542 6 4 9 20 39 14044 676

 කතු 5 0 5 15084 514 9 11 21 37 78 32484 1467 14 11 21 37 83 47568 1981

ඇල්පිටිඹ 1 1 3261 119 3 5 11 15 34 11430 605 4 5 11 15 35 14691 724

කයන්දදණිඹ 1 1 3732 99 2 2 5 22 31 9019 495 3 2 5 22 32 12751 594

 විතුය ළලිවිටිඹ 1 2 9 3 15 4960 302 1 2 9 3 15 4960 302

නිඹහගභ 2 2 8 8 20 4806 346 2 2 8 8 20 4806 346

දඵන්දත ට 1 1 1900 72 3 5 6 6 20 7608 414 4 5 6 6 21 9508 486

 කතු 3 0 3 8893 290 11 16 39 54 120 37823 2162 14 16 39 54 123 46716 2452

තරභ 2 2 3257 168 1 3 9 19 32 7533 521 3 3 9 19 34 10790 689

භහඳරගභ 1 1 1460 65 1 5 8 9 23 7856 469 2 5 8 9 24 9316 534

ඹක්කරමුල්ර 2 4 4 11 21 7314 428 2 4 4 11 21 7314 428

 කතු 3 0 3 4717 233 4 12 21 39 76 22703 1418 7 12 21 39 79 27420 1651

27 1 28 76924 3024 40 69 110 184 403 149093 8129 67 70 110 184 431 226017 11153

අම්ඵරන්දග ඩ

ඇල්පිටිඹ

උඩුගභ.

ගහල්ර  සත්රීක්කඹ

XIII

ගහල්ර

කළප මට්ටමින් පළවල් ලර්ග, ශීය වංඛයළ ශළ ගුරු දතොරතුරු -ගළල් දිවහත්රීක්කය

කරහඳඹ දක  ඨහඹ
ඳහල් ංඛයහ

  ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

ඳහල් ංඛයහ
 ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

ඳහල් ංඛයහ
 ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ



1 ඒබී 1 සී  කතු 1 ඒබී 1 සී 2 ර්ගඹ 3 ර්ගඹ  කතු 1 ඒබී 1 සී 2 ර්ගඹ 3 ර්ගඹ  කතු

 ක්ළල්ර 1 1 2 3305 166 2 7 8 6 23 7369 560 3 8 8 6 25 10674 726

දදවිනුය 1 1 618 58 1 4 6 4 15 4557 338 2 4 6 4 16 5175 396

භහතය 7 7 25021 1053 6 10 9 12 37 18223 1272 13 10 9 12 44 43244 2325

ළලිගභ 3 3 5298 238 2 3 7 11 23 7831 458 5 3 7 11 26 13129 696

 කතු 12 1 13 34242 1515 11 24 30 33 98 37980 2628 23 25 30 33 111 72222 4143

අකුරැස 1 1 1578 88 3 7 14 20 44 14043 902 4 7 14 20 45 15621 990

භහලිම්ඵඩ 1 1 2398 112 6 6 1 13 5867 333 1 6 6 1 14 8265 445

ළලිපිටිඹ 2 5 8 8 23 5976 374 2 5 8 8 23 5976 374

 කතු 2 0 2 3976 200 5 18 28 29 80 25886 1609 7 18 28 29 82 29862 1809

කඹුරුපිටිඹ 1 1 2245 110 1 5 10 9 25 8609 639 2 5 10 9 26 10854 749

තිවදග ඩ 1 1 1038 63 1 1 4 9 15 3706 309 2 1 4 9 16 4744 372

මුරටිඹන 1 1 2110 96 1 4 12 7 24 7700 589 2 4 12 7 25 9810 685

වක්භන 3 5 7 11 26 6220 536 3 5 7 11 26 6220 536

 කතු 3 0 3 5393 269 6 15 33 36 90 26235 2073 9 15 33 36 93 31628 2342

දක ටදඳ ර 2 1 3 6772 245 6 11 5 22 7627 463 2 7 11 5 25 14399 708

ඳසදග ඩ 1 1 2274 110 6 13 10 29 8272 573 1 6 13 10 30 10546 683

දභ යක 2 5 1 15 23 8781 481 2 5 1 15 23 8781 481

 කතු 3 1 4 9046 355 2 17 25 30 74 24680 1517 5 18 25 30 78 33726 1872

20 2 22 52657 2339 24 74 116 128 342 114781 7827 44 76 116 128 364 167438 10166

XIV

 ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

ඳහල් ංඛයහ  ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

භහතය

අකුරැස 

මුරටිඹන

දදනිඹහඹ

භහතය  සත්රීක්කඹ

කළප මට්ටමින් පළවල් ලර්ග, ශීය වංඛයළ ශළ ගුරු දතොරතුරු -මළතර දිවහත්රීක්කය

කරහඳඹ දක   ඨහඹ

ජහතික ඳහල් ඳශහත් බහ ඳහල් මුළු  කතු

ඳහල් ංඛයහ   ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

ඳහල් ංඛයහ



1 ඒබී 1 සී  කතු 1 ඒබී 1 සී 2ර්ගඹ 3 ර්ගඹ  කතු 1 ඒබී 1 සී 2 ර්ගඹ 3 ර්ගඹ  කතු

අම්ඵරන්දත ට 2 2 6336 225 2 9 10 6 27 12253 736 4 9 10 6 29 18589 961

තිසභවහයහභඹ 1 1 3267 111 3 6 13 4 26 14007 708 4 6 13 4 27 17274 819

ලුණුගම්දදවය 1 3 9 10 23 4849 349 1 3 9 10 23 4849 349

සුරිඹළ 1 1 3758 142 1 5 8 2 16 6411 430 2 5 8 2 17 10169 572

වම්ඵන්දත ට 2 1 3 3471 132 4 12 6 22 8404 491 2 5 12 6 25 11875 623

 කතු 6 1 7 16832 610 7 27 52 28 114 45924 2714 13 28 52 28 121 62756 3324

අගුණදක රඳළරළස 1 1 1645 89 3 3 11 7 24 7616 493 4 3 11 7 25 9261 582

තංගල්ර 2 2 3728 167 2 5 20 11 38 12291 829 4 5 20 11 40 16019 996

දඵලිඅත්ත 2 2 3323 171 3 10 13 15 41 9792 794 5 10 13 15 43 13115 965

 කතු 5 0 5 8696 427 8 18 44 33 103 29699 2116 13 18 44 33 108 38395 2543

කටුන 1 1 1264 67 4 10 15 12 41 13660 943 5 10 15 12 42 14924 1010

රසමුල්ර 3 3 8632 342 4 11 14 17 46 13365 1007 7 11 14 17 49 21997 1349

 කතු 4 0 4 9896 409 8 21 29 29 87 27025 1950 12 21 29 29 91 36921 2359

15 1 16 35424 1446 23 66 125 90 304 102648 6780 38 67 125 90 320 138072 8226

තංගල්ර

රසමුල්ර

වම්ඵන්දත ට  සත්රීක්කඹ

XV

 ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

ඳහල් ංඛයහ  ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

වම්ඵන්දත ට

කළප මට්ටමින් පළවල් ලර්ග, ශීය වංඛයළ ශළ ගුරු දතොරතුරු -ශේබන්දතොට දිවහත්රික්කය

කරහඳඹ දක  ඨහඹ

ජහතික ඳහල් ඳශහත් බහ ඳහල් මුළු  කතු

ඳහල් ංඛයහ   ශිය 

ංඛයහ

 ගුරු 

ංඛයහ

ඳහල් ංඛයහ



 ස ක්කඹ ඳහල් ර්ගඹ
  සිසුන්    

    0-49

 සිසුන්    

50-99

    සිසුන්       

100-199

     සිසුන්      

   200-299

   සිසුන්        

 300-399

  සිසුන් 

400-499

 සිසුන් 

500-999

     සිසුන්       

  1000-1999

   සිසුන් 

2000-2999

    සිසුන්        

3000 ට ළඩි
 කතු

1 ඒබී 0 0 0 0 3 2 17 22 12 11 67

1 සී 0 2 7 10 13 9 18 11 0 0 70

2 ර්ගඹ 2 16 41 32 11 4 2 2 0 0 110

3 ර්ගඹ 36 55 49 9 11 3 19 2 0 0 184

 කතු 38 73 97 51 38 18 56 37 12 11 431

1 ඒබී 0 0 0 0 2 2 12 14 8 6 44

1 සී 1 2 8 10 13 15 18 7 2 0 76

2 ර්ගඹ 8 26 40 20 12 3 4 3 0 0 116

3 ර්ගඹ 47 17 23 9 5 8 15 4 0 0 128

 කතු 56 45 71 39 32 28 49 28 10 6 364

1 ඒබී 0 0 0 1 4 3 12 10 3 5 38

1 සී 2 3 9 10 11 10 16 6 0 0 67

2 ර්ගඹ 7 24 54 22 7 5 3 2 0 1 125

3 ර්ගඹ 20 25 15 4 3 5 11 7 0 0 90

 කතු 29 52 78 37 25 23 42 25 3 6 320

123 170 246 127 95 69 147 90 25 23 1115

XVI

ශිය වංඛයළල අනුල පළවල් ලයළප්තිය -දකුණු පෂළත

ගහල්ර 

භහතය 

වම්ඵන්දත ට 

දකුණු ඳශහත



කරහඳඹ ඳහල් ර්ගඹ
  සිසුන් 0-

49

 සිසුන් 

50-99

    සිසුන්     

100-199

     සිසුන්      

200-299

   සිසුන්   300-

399

  සිසුන් 

400-499

 සිසුන් 500-

999

     සිසුන්    

1000-1999

   සිසුන් 

2000-2999

    සිසුන්     

3000 ට ළඩි
 කතු

1 ඒබී 1 6 10 9 6 32

1 සී 2 4 3 6 4 7 5 31

2 ර්ගඹ 4 12 6 5 1 1 29

3 ර්ගඹ 9 18 11 4 5 2 5 54

 කතු 9 24 27 13 16 8 18 16 9 6 146

1 ඒබී 2 3 3 3 3 14

1 සී 2 1 2 1 3 2 11

2 ර්ගඹ 1 7 7 3 1 1 1 21

3 ර්ගඹ 10 6 11 2 3 1 2 2 37

 කතු 10 7 20 10 10 3 9 8 3 3 83

1 ඒබී 1 1 5 5 2 14

1 සී 1 2 3 3 5 2 16

2 ර්ගඹ 2 9 13 11 2 1 1 39

3 ර්ගඹ 7 16 20 3 2 6 54

 කතු 9 25 34 16 8 5 17 7 0 2 123

1 ඒබී 3 4 7

1 සී 4 2 1 3 2 12

2 ර්ගඹ 2 9 8 1 1 21

3 ර්ගඹ 10 15 7 1 6 39

 කතු 10 17 16 12 4 2 12 6 0 0 79

1 ඒබී 0 0 0 0 3 2 17 22 12 11 67

1 සී 0 2 7 10 13 9 18 11 0 0 70

2 ර්ගඹ 2 16 41 32 11 4 2 2 0 0 110

3 ර්ගඹ 36 55 49 9 11 3 19 2 0 0 184

 කතු 38 73 97 51 38 18 56 37 12 11 431

XVII

ශිය වංඛයළල අනුල පළවල් ලයළප්තිය - ගළල් දිවහත්රික්කය

ගහල්ර

අම්ඵරන්දග ඩ

ඇල්පිටිඹ

උඩුගභ

ගහල්ර  සත්රීක්කඹ



කරහඳඹ ඳහල් ර්ගඹ
  සිසුන්  

0-49

සිසුන් 

50-99

    සිසුන්     

  100-199

     සිසුන්     

 200-299

   සිසුන්   

300-399

  සිසුන් 

400-499

 සිසුන් 

500-999

     සිසුන්    

1000-1999

   සිසුන් 

2000-2999

    සිසුන්        

3000 ට ළඩි
 කතු

1 ඒබී 1 7 6 4 5 23

1 සී 5 4 5 4 5 2 25

2 ර්ගඹ 2 9 11 5 2 1 30

3 ර්ගඹ 4 4 7 4 2 5 5 2 33

 කතු

1 ඒබී 2 3 1 1 7

1 සී 2 1 3 2 4 3 1 2 18

2 ර්ගඹ 3 4 7 8 2 1 1 2 28

3 ර්ගඹ 16 2 6 2 2 1 29

 කතු

1 ඒබී 1 1 5 2 9

1 සී 1 2 3 4 3 2 15

2 ර්ගඹ 2 10 10 5 3 1 1 1 33

3 ර්ගඹ 17 6 4 1 6 2 36

 කතු

1 ඒබී 1 2 1 1 5

1 සී 2 4 8 4 18

2 ර්ගඹ 1 3 12 2 5 1 1 25

3 ර්ගඹ 10 5 6 4 1 1 3 30

 කතු

1 ඒබී 0 0 0 0 2 2 12 14 8 6 44

1 සී 1 2 8 10 13 15 18 7 2 0 76

2 ර්ගඹ 8 26 40 20 12 3 4 3 0 0 116

3 ර්ගඹ 47 17 23 9 5 8 15 4 0 0 128

 කතු 56 45 71 39 32 28 49 28 10 6 364

XVIII

ශිය වංඛයළල අනුල පළවල් ලයළප්තිය - මළතර දිවහත්රික්කය

භහතය

අකුරැස 

මුරටිඹන

දදනිඹහඹ

භහතය  සත්රීක්කඹ



කරහඳඹ ඳහල් ර්ගඹ
සිසුන් 

0-49

සිසුන් 

50-99

    සිසුන්    

 100-199

     සිසුන්     

 200-299

   සිසුන්      

 300-399

  සිසුන් 

400-499

 සිසුන් 500-

999

සිසුන්    

1000-1999

   සිසුන් 

2000-2999

    සිසුන්        

3000 ට ළඩි
 කතු

1 ඒබී 1 3 5 1 3 13

1 සී 1 1 3 6 5 7 5 28

2 ර්ගඹ 8 24 9 4 3 2 1 1 52

3 ර්ගඹ 5 9 4 1 1 2 5 1 28

 කතු

1 ඒබී 1 2 5 3 2 13

1 සී 1 3 4 2 2 2 3 1 18

2 ර්ගඹ 6 12 16 8 1 1 44

3 ර්ගඹ 9 6 8 1 1 1 3 4 33

 කතු

1 ඒබී 1 2 1 4 2 2 12

1 සී 4 5 3 3 6 21

2 ර්ගඹ 1 4 14 5 3 2 29

3 ර්ගඹ 6 10 3 2 1 2 3 2 29

 කතු

1 ඒබී 0 0 0 1 4 3 12 10 3 5 38

1 සී 2 3 9 10 11 10 16 6 0 0 67

2 ර්ගඹ 7 24 54 22 7 5 3 2 0 1 125

3 ර්ගඹ 20 25 15 4 3 5 11 7 0 0 90

 කතු 29 52 78 37 25 23 42 25 3 6 320

XIX

ශිය වංඛයළල අනුල පළවල් ලයළප්තිය - ශේබන්දතොට දිවහත්රීක්කය

වම්ඵන්දත ට

තංගල්ර

රසමුල්ර

වම්ඵන්දත ට 

 සත්රීක්කඹ



1-13 2-13 4-13 6-13  කතු 1 - 5 1-11 1-13 1-3 1-4 1-5 1-6 1-8 1-9 2-13 3-11 4-13 6-11 6-13 7-11  කතු

ගහල්ර 14 3 17 33 35 1 47 1 6 5 1 129 146

අම්ඵරන්දග ඩ 3 2 5 21 14 34 1 3 4 77 82

ඇල්පිටිඹ 1 2 3 51 22 40 6 119 123

උඩුගභ. 1 2 3 23 12 37 1 1 2 76 79

භහතය 7 1 2 3 13 30 27 30 1 1 3 1 4 97 110

අකුරැස 2 2 25 16 28 1 2 7 79 81

මුරටිඹන 3 3 1 46 14 21 1 6 89 92

දදනිඹහඹ 3 1 4 25 11 27 1 2 3 1 4 74 78

වම්ඵන්දත ට 2 1 4 7 49 27 27 4 3 1 3 114 121

තංගල්ර 5 5 45 10 1 31 1 1 3 11 103 108

රසමුල්ර 4 4 31 22 26 1 1 6 87 91

දකුණු ඳශහත 30 1 4 31 66 1 379 210 1 1 348 2 2 11 4 1 21 4 58 1 1044 1110

** 2017.07.06  නට සථීය හ ඇති ඵරපිටිඹ දක  ඨහදේ ගහ/ද ක.විදයහරඹත් තහකහලික හ තිදඵන ළලිගභ දක  ඨහදේ භහය/ රිස උතුය

XX

ක්රියළත්මක ලන පන්ති පරළවය අනුල පළවල් වංඛයළල

කරහඳඹ
ජහතික ඳහල් ඳශහත් බහ ඳහල්

මුළු  කතු

සුභනහය ක.විදයහරඹ,ළලිපිටිඹ දක  ඨහදේ භහය/ඵයදදණිඹ ක.විදයහරඹ වහ තිවදග ඩ දක  ඨහදේ භහය/දකෝභංදග ඩ ක.විදයහරඹත්  දඵන්දත ට දක  ඨහදේ 



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ගළල්

1 06366 ගහ/භ න්ද  විදයහරඹ වුඩ්ඩ් භහත, ගහල්ර. 091-2234965 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි පිරි 1-13 4193 160

2 06367 ගහ/රිච්භන්ඩ් විදයහරඹ රිච්භන්ඩ් කන්ද, ගහල්ර. 091-2234886 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි පිරි 1-13 4779 214

3 06368 ගහ/රිඳන් ඵහලිකහ විදයහරඹ රිච්භන්ඩ් කන්ද, ගහල්ර. 091-2234769 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි ගළවළණු 1-13 2600 109

4 06369 ගහ/ංඝ ත්තහ ඵහලිකහ විදයහරඹ ක්ළල්ර ඳහය, ගහල්ර. 091-2234165 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි ගළවළණු 1-13 6021 197

5 06370 ගහ/වුත්රන්ඩ්ස විදයහරඹ දක ටු, ගහල්ර. 091-2234117 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි ගළවළණු 1-13 4249 154

6 06371 ගහ/හන්ත ඇරවීෂිඹස විදයහරඹ කළුළල්ර, ගහල්ර. 091-2234657 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි පිරි 1-13 3626 138

7 06373 ගහ/විදයහදරෝක විදයහරඹ ක්ළල්ර ඳහය, ගහල්ර. 091-2234669 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි පිරි 1-13 2335 108

8 06496 ගහ/ යහ ජහතික විදයහරඹ කුරුඳුත්ත, ගිංදත ට. ගහල්ර ගහල්ර 1 සී දදභශ/ඉංග්රිසි  ශ්ර 1-13 1480 68

9 06497 ගහ/භල්වරුසසුල් ඹහ  විදයහරඹ
 ච්.දක්. ඩ්භන්ඩ් 

භහත, ගහල්ර.
091-4943540 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/දදභශ  ශ්ර 6-13 655 54

පෂළත් වභළ පළවල්

1 06372 ගහ/ශ්රී වෘදඹ කනයහයහභ ඵහ. භ.වි.
ද ම්ඳල්ස ඳහය, 

කළුළල්ර, ගහල්ර.
091-2234590 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි ගළවළණු 1-13 2453 96

2 06374 ගහ/දංදගදය ජඹර්ධන භ.වි. ගහල්ර. 091-5625065 ගහල්ර ගහල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 363 36

3 06375 ගහ/ඇත්තිලිදග ඩ සුදර්ශි භ.වි. ඇත්තිලිදග ඩ, ගහල්ර. 091-2245826 ගහල්ර ගහල්ර 1 සී සිංවර/ඉංග්රිසි  ශ්ර 1-13 467 36

4 06376 ගහ/ගිංදත ට භ.වි. ගිංදත ට. 091-2246132 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි  ශ්ර 4-13 1516 81

5 06377 ගහ/පිඹතිස භ.වි. කදල්ගහන, ගහල්ර. ගහල්ර ගහල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 301 24

6 06378 ගහ/ඕල්ක  භ.වි.
ඕල්ක  භහත, 

ළලිත්ත, ගහල්ර.
091-2245645 ගහල්ර ගහල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 929 60

දකොට්ඨළවය -ගළල්

ජළතික පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
මළධයය

ගෆශෆණු/ 

රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

27



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ගළල්

7 06379 ගහ/ඳයභහනන්ද භ.වි ගල්ඩුදග ඩ, ගහල්ර. ගහල්ර ගහල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-13 185 23

8 06380 ගහ/සුධර්භහ භ.වි. භහගහල්ර, ගහල්ර. 091-2246929 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි  ශ්ර 1-13 1000 59

9 06381
ගහ/ගහලු භ.භ.වි. 

(ගහ/ඕල්දන් ස භ.භ.වි.)
දක ටු, ගහල්ර. 091-2222996 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර පිරි 1-13 1718 75

10 06383 ගහ/දඩල්ර බී.ටී. ස. භ.වි. දඩල්ර, ගහල්ර. ගහල්ර ගහල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 358 14

11 06384 ගහ/ගිංදත ට ධර්භඳහර ක.වි. ගිංදත ට. ගහල්ර ගහල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 409 13

12 06385 ගහ/සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගය භ.වි ගහල්ර. 091-2234453 ගහල්ර ගහල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 258 21

13 06388 ගහ/උක්ත්ත ක.වි ගිංදත ට. ගහල්ර ගහල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 300 19

14 06498 ගහ/මුසලිම් ඵහලිකහ භ.වි. දකෝන්ගව ඳහය, ගහල්ර. 091-2247383 ගහල්ර ගහල්ර 1 සී සිංවර/දදභශ ගළවළණු 1-13 1540 68

15 06499 ගහ/උසතුන් වනහ විදයහරඹ කටුදග ඩ, ගහල්ර. 091-2248151 ගහල්ර ගහල්ර 1 සී සිංවර/දදභශ  ශ්ර 1-13 609 36

16 06500 ගහ/දඩල්ර අල්-මුඵහයක් ක.වි.
දඵෝද  ඳහය, දඩල්ර, 

ගහල්ර.
ගහල්ර ගහල්ර 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 151 13

17 06501
ගහ/ රිඹුය සුදරයිභහනිඹහ 

විදයහරඹ
 රිඹුය වයස ඳහය, ගහල්ර. ගහල්ර ගහල්ර 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-13 334 18

18 06502
ගහ/කන්දදත්ත අල්- යහන් 

ක.වි.
කන්දදත්ත, ගහල්ර. ගහල්ර ගහල්ර 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 116 13

19 06503
ගහ/අල් වේ ඒ. ර්. ම්.තහසිම් 

විදයහරඹ

3 න ඳටුභග, 

කටුදග ඩ, ගහල්ර.
091-2226097 ගහල්ර ගහල්ර 3 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-5 123 7

20 06515 ගහ/අනුරහදද්වි ඵහලිකහ විදයහරඹ භහගහල්ර, ගහල්ර. 091-2244671 ගහල්ර ගහල්ර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි ගළවළණු 1-13 2794 100

21 06525 ගහ/අල් අක්හ ප්රහථ ක විදයහරඹ
 ච්.දක්. ඩ්භන්ඩ් 

භහත, ගහල්ර.
091-4943474 ගහල්ර ගහල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර/දදභශ පිරි 1-5 654 23

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
මළධයය

ගෆශෆණු/ 

රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය -ගළල්

28
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1 06392 ගළ/මළනවි උපනන්ද ම.ම.වි. මළනවි, ලශන්දුල. 091-2224413 අේමීමණ අේමීමණ 1 ඒබී සිංශ/ඉිංග්රිස මිශ්ර 1-13 1975 85

2 06393 ගළ/මීපළල අමරසුරිය විදයළය මීපළල, කපෝද්ද. 091-3932518 ක ෝකප කපෝද්ද අේමීමණ 1 ඒබී සිංශ/ඉිංග්රිස මිශ්ර 1-13 1843 86

3 06511 ගළ/සරිධම්ම විදයළය බුදුල, අේමීමන, ගළල්. 091-2224475 ක ෝකප කපෝද්ද අේමීමණ 1 ඒබී සිංශ/ඉිංග්රිස මිශ්ර 1-13 3571 143

පෂළත් වභළ පළවල්

1 06394 ගහ/නයහර භ.වි. නයහර, දඳෝද්දර. 091-3090400 දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 300 24

2 06395 ගහ/ ඵටද ශ්රි යතනදජෝති භ.වි. ඵටදු, ගහල්ර. 091-4936136 අක්මීභණ අක්මීභණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 770 48

3 06396
ගහ/කශදව ශ්රි සුභංගදරෝදඹ 

භ.වි.
කශදවේ, ංචහර. 091-2225632 අක්මීභණ අක්මීභණ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 1251 61

4 06397 ගහ/පිරහන විදයහර්දථෝදඹ භ.වි. පිරහන, ංචහර. 091-3905904 අක්මීභණ අක්මීභණ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 1296 62

5 06398 ගහ/ඉවශදග ඩ විජඹ භ.වි. ඉවරදග ඩ, අක්මීභන. අක්මීභණ අක්මීභණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 68 16

6 06399 ගහ/ චහර්ඹ රිචඩ් ඳතියණ භ.වි උළුවිටිදක්, ගහල්ර. 091-3902101 දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි  ශ්ර 4-13 931 58

7 06400 ගහ/නන්  ත්ර භ.වි. කපුදවේම්ඳර, අක්මීභන. දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 158 22

8 06401 ගහ/දත ටදග ඩ අත්ථදසසී භ.වි. දත ටදග ඩ, අක්මීභන. දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 126 26

9 06402 ගහ/වපුගර භ.වි. වපුගර, ක්ළල්ර. 091-2241546 දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1269 60

10 06403 ගහ/මීදග ඩ ර් ත්ර භ.වි. ංචහර. අක්මීභණ අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 64 6

11 06404 ගහ/ තුරම්පිටිඹ  නන්ද භ.වි.  තුරම්පිටිඹ, ගහල්ර. 091-2245824 දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 402 41

12 06405 ගහ/ ඹහදර් භ.වි  ඹහදර්, ගහල්ර. අක්මීභණ අක්මීභණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 279 23

13 06406 ගහ/අක්මීභන භ.වි. අක්මීභන. 091-4946002 අක්මීභණ අක්මීභණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 841 46

14 06407 ගහ/ඹටගර භළල්කම්  භ.වි උණටුන, ගහල්ර. අක්මීභණ අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 235 11

15 06408 ගහ/පින්නදු ජඹන්ති භ.වි. පින්නදු, රවන්දු. 091-2227786 අක්මීභණ අක්මීභණ
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 175 19

16 06409
ගහ/අංදක ක්කහර ශ්රි සුභංගර 

භ.වි.
අංදක ක්කහර. අක්මීභණ අක්මීභණ

2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 132 17

ක්රියළත්ම

ක පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ජළතික පළවල්

    දකොට්ඨළවය -අක්මීමණ

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

3



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ගළල්

ක්රියළත්ම

ක පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ජළතික පළවල්

    දකොට්ඨළවය -අක්මීමණ

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

17 06410 ගහ/යහහුර ක.වි. ඕඳහත, උළුවිටිදක්. දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 331 12

18 06411 ගහ/පිරහන  තක්ෂිරහ ක.වි. ංචහර. අක්මීභණ අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 371 12

19 06412 ගහ/ ඹහදය නළදගන ය ක.වි.  ඹහදර්, ගහල්ර. 091-5710397 අක්මීභණ අක්මීභණ
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 321 16

20 06413 ගහ/ඳනහගමු අභයසිංව ක.වි. ංචහර. අක්මීභණ අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 31 7

21 06414 ගහ/කශදව ගළමුණු ක.වි. කශදවේ, ංචහර. 091-5626739 අක්මීභණ අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 218 9

22 06415 ගහ/නිඹහගභ විදයහධහය ක.වි අක්මීභන. අක්මීභණ අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 15 5

23 06416
ගහ/ඉවශදග ඩ සුභංගර  දර්ල 

ක.වි.
ඉවරදග ඩ, අක්මීභන. අක්මීභණ අක්මීභණ

2 

ර්ගඹ
සිංවර/ඉංග්රිසි  ශ්ර 1-11 1744 68

24 06418 ගහ/කළටළන්දද ර ක.වි.
දගෝනමුල්ර වන් ඹ, 

ගහල්ර.
අක්මීභණ අක්මීභණ

2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 108 14

25 06419 ගහ/යණඳහර ජඹන්ති ක.වි. ංචහර. අක්මීභණ අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 76 7

26 06420 ගහ/දත ටදග ඩ අත්ථදසසී ප්රහ.වි අක්මීභන. දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 78 6

27 06422 ගහ/ඉවශදග ඩ විජඹ ක.වි. අක්මීභන. අක්මීභණ අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 173 6

28 06423 ගහ/වපුගර ක.වි. වපුගර, ක්ළල්ර. දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 79 7

29 06424
ගහ/ නිඳූම්දග ඩ විජඹහනන්ද 

ක.වි.
 නන්දග ඩ. අක්මීභණ අක්මීභණ

2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 283 17

30 06425 ගහ/දේනඳහර භයදේකය ක.වි. රවන්දු. අක්මීභණ අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 51 8

31 06428 ගහ/ටරැක ශ්රි දෝභිත ක.වි.
ටරැක නළදගන ය, 

ගහල්ර.
දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ

2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 118 19

32 06504 ගහ/නහවින්න මුසලිම් ක.වි. නහවින්න, උළුවිටිදක්. දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-13 351 16

33 06505 ගහ/වහලිර මුසලිම් ක.වි. අනංදග ඩ, ගහල්ර. අක්මීභණ අක්මීභණ
2 

ර්ගඹ
දදභශ  ශ්ර 1-9 53 8

34 06516 ගහ/ජනහධිඳති ඵහලිකහ විදයහරඹ රවන්දු, ගහල්ර. 091-2226649 අක්මීභණ අක්මීභණ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි ගළවළණු 1-13 2643 88

35 06535 රිචඩ් ඳතියණ ප්රහ.වි. උළුවිටිදක්, ගහල්ර. දඵෝදඳ දඳෝද්දර අක්මීභණ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 75 2

4
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1 06457 ගහ/කතළු භ.භ වි. කතළු, අවංගභ. 091-2283264 වඵයහදු වඵයහදු 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 693 56

2 06459 ගහ /ඵද මුල්ර ඡහතික ඳහර ඉභදු. 091-2286285 ඉභදු වඵයහදු 1 ඒබී
සිංවර/ඉංග්රි

සි
 ශ්ර 6-13 2349 92

1 06431 ගහ/දඵ නවිසටහ භ.වි. දඵ නවිසටහ, උණටුන. වඵයහදු වඵයහදු 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 7-11 332 19

2 06432 ගහ/දද යදඳ භ.වි. දද යදඳ, අගුලුගව. 091-2227726 ඉභදු වඵයහදු 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 490 35

3 06433 ගහ/වේදඳ භ.වි. වේදඳ. ඉභදු වඵයහදු 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 259 20

4 06434 ගහ/කව භ.වි. අගුලුගව. 091-3922474 ඉභදු වඵයහදු 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 412 33

5 06435 ගහ/කටුකුරුන්ද ධහර් ක භ.වි. කටුකුරුන්ද, වඵයහදු. 091-2282771 වඵයහදු වඵයහදු 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 889 41

6 06436 ගහ/රණුදභෝදය විඡඹ භ.වි. රණුදභෝදය, වඵයහදු. වඵයහදු වඵයහදු 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 307 17

7 06437 ගහ/අඟුලුගව භ.වි. අගුලුගව. 091-5728788 ඉභදු වඵයහදු 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 873 41

8 06438 ගහ/හීනටිගර ලහරිපුත්ර භ.වි. හීනටිගර, තල්ද . 091-5614961 වඵයහදු වඵයහදු 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 558 36

9 06439 ගහ/  රිඳළන්න ධම්භයතන භ.වි. තල්ද . 091-4909100 වඵයහදු වඵයහදු 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 168 17

10 06440 ගහ/උනටුන භ.වි. උණටුන. 091-2233789 වඵයහදු වඵයහදු 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 1050 45

11 06441 ගහ/ළල්දරදත ට සුගතහනන්ද භ.වි. ළල්දරදත ට, තල්ද . වඵයහදු වඵයහදු 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 658 35

12 06442 ගහ/ඵළ පිට ක.වි. අගුලුගව. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 246 12

13 06443 ගහ/භහර්ටින් වික්රභසිංව ක.වි. වඵයහදු. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 231 8

14 06444 ගහ/භහළල්ර ක.වි. භහළල්ර, අවංගභ. 091-4913349 ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 115 7

පළවදල් නම

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය - ශබරළදූල

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

පෂළත් වභළ පළවල්

ලි නය
දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

පළවල් 

ලර්ගය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය

5
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15 06445 ගහ/මීද  අභතහඹන ක.වි. මීද , වඵයහදු. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 88 8

16 06446 ගහ/ළලිදක න්ද ශ්රී ඡීහනන්ද ක.වි. ළලිදක න්ද, අගුලුගව. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 36 5

17 06447 ගහ/පීල්දරදග ඩ ශ්රී සුභනදජෝති ක.වි. පීල්රදග ඩ, උණටුන. 091-2250333 වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 25 6

18 06448 ගහ/අබඹදහන ක.වි. වඵයහදු. 091-5627815 වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 79 9

19 06449 ගහ/දඵ නවිසටහ ක.වි. උණටුන. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 109 7

20 06450 ගහ/වරුභල්දග ඩ නළදගන ය ක.වි. වරුභල්දග ඩ, වඵයහදු. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 180 7

21 06451 ගහ/වරුභල්දග ඩ ඵට ය ක.වි. අගුලුගව. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 114 7

22 06453 ගහ/ඳයදග ඩ ශ්රී ගුණයතන ක.වි. ඳයදග ඩ, ඉභදු. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 375 10

23 06454 ග/ප්රින්ස ගුණදේකය ප්රහ.වි. පිටිදු, වඵයහදු. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 58 6

24 06456 ගහ/තන ක.වි. තන, ඉභදු. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 71 6

25 06458 ගහ/අවංගභ ලහරිපුත්ර භ.වි. අවංගභ. 091-2282749 වඵයහදු වඵයහදු 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1032 44

26 06460 ගහ/ඳංචහලිඹ භ.වි.  ක්කුඹුය, අවංගභ. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 388 12

27 06461 ගහ/ ක්කුඹුය ශ්රී සිද්ධහර්ථ භ.වි.  ක්කුඹුය, අවංගභ. 0914946250 ඉභදු වඵයහදු 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 1711 59

28 06462 ගහ/තිත්තගල්ර දද මදග ඩ  භ.වි. අවංගභ. 091-5686880 ඉභදු වඵයහදු 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 233 17

29 06463 ගහ/භහඹහකඩු ශ්රී ගුණහනන්ද ප්රහ.වි. භහඹහකඩු, ඉභදු. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 92 7

30 06464 ගහ/දයෝවණ භ.වි. අවංගභ. 091-2282123 වඵයහදු වඵයහදු 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 997 40

දකොට්ඨළවය - ශබරළදූල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ගළල්

31 06465 ගහ/අන්දුදග ඩ ක.වි.
අන්දුදග ඩ,  ක්කුඹුය, 

අවංගභ.
091-3916845 ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 89 8

33 06467 ගහ/දකෝදහදග ඩ ශ්රී උඳතිස ක.වි. දකෝදහදග ඩ, ඉභදු. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 36 5

34 06469 ගහ/මීගවදග ඩ ක.වි. මීගවදග ඩ, අවංගභ. වඵයහදු වඵයහදු 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 153 16

35 06470 ගහ/අවංගභ නහකන්ද කුභය ක.වි. දයෝ ත භහත, අවංගභ. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 108 8

36 06471 ව/ගිභහයහ දේනහනහඹක විදයහරඹ අවංගභ. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 88 7

37 06472 ගහ/ශ්රී ංඝයතන ක.වි. අවංගභ. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 70 6

38 06473 ගහ/තිත්තගල්ර අටහනි ත ක.වි. තිත්තගල්ර, අවංගභ. ඉභදු වඵයහදු 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 337 19

39 06474
ගහ/ළල්දවේන්දග ඩ ශ්රී ගුණයතන 

ක.වි.
ළල්දවේන්දග ඩ, අවංගභ. වඵයහදු වඵයහදු 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 480 27

40 06477 ගහ/ ක්කුඹුය ක.වි.
ඳනුගල්දග ඩ,  ක්කුඹුය, 

අවංගභ.
ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 401 11

41 06479 ගහ/ශ්රී ධර්භහයහභ  දර්ල ක.වි. මුනිදහ භහත, අවංගභ. 091-5688881 වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 732 17

42 06480 ගහ/ගිවහන්ඳතියණ ප්රහ.වි. දව යදුදග ඩ, ඉභදු. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 129 6

43 06482 ගහ/කතළු ඡී.වී. ස. ද සිල්හ ක.වි. කතළු, අවංගභ. 091-2282471 වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 632 18

44 06484 ගහ/දකෝමර ක.වි. දකෝමර, ඉභදු. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 55 7

45 06485 ගහ/පුසළල්කඩ ක.වි. ඉභදු. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-4 28 6

46 06486 ගහ/සිරි සීරංල ක.වි. දග යිඹහඳහන, අවංගභ. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 27 5

දකොට්ඨළවය - ශබරළදූල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ගළල්

47 06487 ගහ/තිත්තගල්ර අත්තදසසි ක.වි. තිත්තගල්ර ,අවංගභ. ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 84 8

48 06488 ගහ/ඳළරළස සිරි විභරසිරි ක.වි. තිත්තගල්ර, අවංගභ. වඵයහදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 70 6

49 06468 ගහ/භරල්දග ඩ සිරිසීලී ක.වි.
භරල්දග ඩ,  ක්කුඹුය, 

අවංගභ.
ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 131 6

50 06521 ගහ/ඉභදු නහරන්දහ ප්රහ.වි ඵද මුල්ර, ඉභදු. 091-5632768 ඉභදු වඵයහදු 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 770 22

දුරකථන 

අංකය

දකොට්ඨළවය - ශබරළදූල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

8



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ගළල්

1 06254 ගහ/ඳුයම භ.භ.වි. ඳුයම, ගහල්ර. 091-2292481 ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 2473 106

2 06258 ගහ/ සතුදද් පිරි  විදයහරඹ ඵද්දද්ගභ. 091-2292288 ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි පිරි 1-13 2673 106

3 06259 ගහ/ සතුදද් ඵහලිකහ විදයහරඹ ඵද්දද්ගභ. 091-2292289 ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි ගළවළණු 1-13 2715 111

1 06041 ගහ/දතලිකඩ භ.වි. දතලිකඩ, ගිනිභළල්රගව. ඵද්දදගභ අම්ඵරන්දග ඩ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 191 26

2 06044 ගහ/ගිණිභළල්රගව භ.වි. ගිනිභළල්රගව. ඵද්දදගභ අම්ඵරන්දග ඩ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 260 21

3 06048 ගහ/ රිඵතහවිර ක.වි දුන්ත්ත, ඵද්දද්ගභ. ඵද්දදගභ අම්ඵරන්දග ඩ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 153 16

4 06049 ගහ/භහජුහන ක.වි. දකයදද්ර, භහජුහන. ඵද්දදගභ අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 62 7

5 06058 ගහ/වල්ඳදත ට ක.වි. වල්ඳදත ට, ඵද්දද්ගභ. ඵද්දදගභ අම්ඵරන්දග ඩ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 264 22

6 06059 ගහ/ධර්භහදරෝක ක.වි.
දව යගම්පිට, 

ගිනිභළල්රගව.
ඵද්දදගභ අම්ඵරන්දග ඩ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 139 15

7 06255 ගහ/ඵරදග ඩ භ.වි. ඵර දග ඩ, දඳෝද්දර. 091-3679367 ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 584 42

8 06257 ගහ/කීඹිඹ ගහ ණී භ.වි. භළද  ඹීඹ. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 345 24

9 06260 ගහ/ඳවශ කීඹිඹ සිරිනිහ භ.වි ඳවශ කීඹිඹ, දඳෝද්දර. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 195 28

10 06261 ගහ/ගදණ්ගභ ශ්රි යතනහය භ.වි. න්දයර, ඵද්දද්ගභ. 091-2292752 ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1070 60

11 06262 ගහ/ලහන්ත අන්දතෝනි භ.වි ඵද්දද්ගභ. 091-2292804 ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1614 72

12 06263 ගහ/ගදන්ගභ උතුය  ක.වි.
ගදන්ගභ උතුය, 

ඵද්දද්ගභ.
ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 23 9

13 06264 ගහ/වම්භෆලිඹ ක.වි. ඵද්දද්ගභ. 091-2292757 ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 94 18

දකොට්ඨළවය -බේදේගම

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම

 ජළතික පළවල්

ලි නය
දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්
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දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ගළල්

14 06265 ගහ/දල්ල්ර ක.වි ඳවර දල්ල්ර, ඳුයම. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 144 20

15 06266 ගහ/දල්ල්ර වික්රභසිංව ක.වි. දල්ල්ර, ඳුයම. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 59 18

16 06268 ගහ/භහදඵ ටුන ක.වි. ඳුයම. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 288 18

17 06269 ගහ/පිටදදණිඹ භ.වි.
දග නහමුල්ර වන් ඹ, 

ගහල්ර.
091-7214466 ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 454 31

18 06270 ගහ/තරහ ක.වි. තරහ, ඳුයම. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 95 19

19 06271 ගහ/ළලිදදණිඹ ක.වි. ළලිදදණිඹ, ඳුයම. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 255 21

20 06274 ගහ/දද ශදවේන ක.වි. උභහදද ශ, භළද ඹීඹ. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 58 15

22 06282 ගහ/දක ටදග ඩ ක.වි. දක ටදග ඩ, ඵද්දද්ගභ. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 168 9

23 06283 ගහ/ළයිදවේන ක.වි. ළයිදවේන, ඵද්දද්ගභ. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 151 9

24 06284 ගහ/පිරදග ඩ ක.වි. පිරදග ඩ, ඵද්දද්ගභ. ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 15 8

25 06522
ගහ/ගදන්ගභ දයෝභහනු කදතෝලික 

සිංවර  ශ්ර ඳහර

ගදන්ගභ නළ දගන ය, 

ඵද්දද්ගභ.
ඵද්දදගභ ඵද්දදගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 812 27

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

දකොට්ඨළවය - බේදේගම

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

අනු 

අංකය
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දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - අේබන්දගොඩ

1 06035 ගහ/දද්හනන්ද විදයහරඹ අම්ඵරන්දග ඩ 091-2258263 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 3598 111

2 06036 ගහ/ධර්භහදලෝක විදයහරඹ අම්ඵරන්දග ඩ 091-4941818 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 5603 169

1 06033 ගහ/අලුත්ර භ.වි. අලුත්ර 091-3901160 දගෝනපිනුර අම්ඵරන්දග ඩ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 902 37

2 06034 ගහ/ඵටදඳ ර භ.භ.වි. ඵටදඳ ර 091-2260463 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1535 68

3 06037 ගහ/ග්රහ ණී භ.වි. අම්ඵරන්දග ඩ 091-3906619 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 3-11 176 10

4 06038 ගහ/නින්දහන භ.වි. නින්දහන. 091-5731204 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 901 36

5 06039 ගහ/ප්රජහඳතී දගෝතමී ඵහලිකහ භ.වි. අම්ඵරන්දග ඩ 091-2258558 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 1 ඒබී සිංවර ගළවළණු 1-13 2601 79

6 06040 ගහ/දගෝනපීනුර හයහරංකහය භ.වි. දගෝනපීනුර 091-2277949 දගෝනපිනුර අම්ඵරන්දග ඩ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1482 61

7 06042 ගහ/දබ්යතුඩු ක.වි. දගෝනපීනුර දගෝනපිනුර අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 101 7

8 06046 ගහ/කරුරඵළද්ද  ලහසත්රහදරෝක ක.වි. කරුරඵළද්ද,මීටිඹහදග ඩ දගෝනපිනුර අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 44 6

9 06047 ගහ/ යරගවදර ක.වි. මීටිඹහදග ඩ දගෝනපිනුර අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 73 6

10 06050 ගහ/දඳ ල්ත්ත ශ්රී බුද්ධදත්ත ක.වි.
දඳ ල්ත්ත, 

අම්ඵරන්දග ඩ
091-2256400 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 493 19

11 06051 ගහ/තුයවිර ධර්භඳහර ක.වි. ඵටදඳ ර 091-3096750 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 22 5

12 06052 ගහ/ශ්රි අදනෝභදසසී ක.වි. ඵටදඳ ර අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 131 6

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය - අේබන්දගොඩ

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළ

ල

අනු 

අංකය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

පෂළත් වභළ පළවල්

11



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - අේබන්දගොඩ

13 06055 ගහ/දද යර ක.වි. ඵටදඳ ර අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 207 8

14 06057 ගහ/වුඩ්රන්ඩ් ක.වි. දගෝනපීනුර දගෝනපිනුර අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 171 8

15 06060 ගහ/කවටපිටිඹ ක.වි. ඵටදඳ ර අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 342 11

16 06061 ගහ/ශ්රී කරයහණතිස ක.වි. ඵටදඳ ර 091-2260035 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 1330 47

17 06063 ගහ/මීටිඹහදග ඩ ක.වි.  ටිඹහදග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 130 7

18 06064 ගහ/ඳතන ක.වි.  ක්කඩු දගෝනපිනුර අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 70 8

19 06065 ගහ/දය න්නද ක.වි.  ටිඹහදග ඩ  අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 96 13

20 06067 ගහ/පී. ද  ස. කුරයත්න භ.වි. අම්ඵරන්දග ඩ 091-2258686 අම්ඵරන්දග ඩ අම්ඵරන්දග ඩ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 3579 101

21 06523 ගහ/දගෝනපීනුර ප්රහථ ක වි. දගෝනපීනුර දගෝනපිනුර අම්ඵරන්දග ඩ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 548 14

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

අනු 

අංකය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

පෂළත් වභළ පළවල්

දකොට්ඨළවය - අේබන්දගොඩ

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළ

ල

12



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - අේබන්දගොඩ

1 06001 ගහ/දර්ත ජහතික ඳහර ඵරපිටිඹ 091-2258243 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 2820 100

1 06002 ගහ/සිද්ධහර්ථ භ.භ.වි. ඵරපිටිඹ 091-2256847 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 703 29

2 06003 ගහ/වෆගල්ර භ.වි. දක සදග ඩ 091-2264469 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1034 43

3 06004 ගහ/කන්දදදග ඩ භ.වි. අම්ඵරන්දග ඩ ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 286 21

4 06005 ගහ/යහජඳක්ෂ භ.වි. අහුන්ගල්ර 091-2264229 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1155 49

5 06006 ගහ/ශ්රීඳති භ.වි. තුදගදය 091-2257770 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 943 37

6 06008 ගහ/අම්දඳ ක.වි. අම්දඳ, ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 134 14

7 06009 ගහ/ඵශපිටිඹ ක.වි. ගහලුඳහය, ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 67 8

8 06010 ගහ/හීනටිඹ ක.වි. ඵරපිටිඹ 091-4935099 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 281 17

9 06011 ගහ/කටුවිර ක.වි. කටුවිර, අහුන්ගල්ර ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 23 4

10 06012 ගහ/භහඳු ක.වි. ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 111 16

11 06013 ගහ/ඳතියහජ භ.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 208 18

12 06014 ගහ/යන්දද ඹ් දම්නද ක.වි. අම්ඵරන්දග ඩ
091-2255286/ 

091-5620185 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 197 18

13 06015 ගහ/සිරි අදබ්තිස භ.වි. සිනිදග ඩ, තුදගදය ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 203 18

14 06016 ගහ/සිරි අදබ්තිස ක.වි. තුදගදය 091-3920095 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 344 18

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය - බ ටිය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු/ 

 රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

පෂළත් වභළ පළවල්

13



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - අේබන්දගොඩ

15 06017 ගහ/තුයදර ගහ ණී ක.වි. තුයදර , දක සදග ඩ 091-3096025 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 226 15

16 06018 ගහ/ශ්රී විභරහය ක.වි. භවකයහ, ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 24 4

17 06019 ගහ/අහුන්ගල්ර  දර්ල ක.වි. ගල්දදවය, අහුන්ගල්ර ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 89 6

*18 06030 ගහ/දු ක.වි. දු, ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 0 1

19 06489 ගහ/ළලිතය මුසලිම්  භ.වි. ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-13 168 20

20 06520 ගහ/ශ්රී ගුණහනන්ද ප්රහ.වි.  දග ටුත්ත,ඵරපිටිඹ 091-3094415 ඵරපිටිඹ ඵරපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 373 12

*2017.07.06  නට සථීය හ ඇත.

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

ගෆශෆණු/ 

රිමි/මිශ්ර

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

දකොට්ඨළවය - බ ටිය
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දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - අේබන්දගොඩ

1 06317 ගහ/ශ්රී සුභංගර ජහතික ඳහර නරහගසදදනිඹ , ක්කඩු 091-2277808  ක්කඩු යත්ගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1046 62

2 06318 ගහ/දද්ඳතියහජ ජහතික ඳහර  රිභළටිඹ, යත්ගභ 091-2267088  ක්කඩු යත්ගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 2017 72

1 06319 ගහ/දඵෝධියහජ භ.වි. තියහණගභ,  ක්කඩු 091-5622768  ක්කඩු යත්ගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 332 20

2 06320 ගහ/දවන්නහදත ට විදයහර්ධන භ.වි. දවන්නහදත ට, දද ඩන්දු 091-2277770  ක්කඩු යත්ගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 320 24

3 06321 ගහ/දයෝවණ විදුවර දද ඩන්දු  ක්කඩු යත්ගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 385 25

4 06322 ගහ/ශ්රි ධම්භහය පිඹයතන  භ.වි. දද ඩන්දු  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 143 12

5 06323 ගහ/භහභඩවිර භලිඹදද් භ.වි. භහභඩවිර , යත්ගභ  ක්කඩු යත්ගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 471 21

6 06324 ගහ/ගිංදත ට ශ්රී දම්ධංකය භ.වි. පිටිළල්ර, බස  ක්කඩු යත්ගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 196 21

7 06325 ගහ/භලිද ලහරිපුත්ර භ.වි. බස 091-5727199  ක්කඩු යත්ගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 378 16

8 06326 ගහ/ ක්කඩු භවහභහඹහ ඵහලිකහ භ.වි.  ක්කඩු 091-2275930  ක්කඩු යත්ගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 409 24

9 06328 ගහ/බස භ.වි. ළල්රඵඩ,බස 091-5620466  ක්කඩු යත්ගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 110 17

10 06329 ගහ/වෆදග ඩ සරිඹ ක.වි. බස  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 181 6

11 06330 ගහ/ශ්රී ධීයහනන්ද භ.වි. බස 091-2904888  ක්කඩු යත්ගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 281 16

12 06331 ගහ/කටුදම්දඳ භහරහරංකහය ක.වි. කටුදම්දඳ, දද ඩන්දු  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 116 5

ජළතික පළවල්

ලි නය
දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

දකොට්ඨළවය - හික්කඩුල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - අේබන්දගොඩ

13 06332 ගහ/ඳටුත රංකහබහ ක.වි. ඳටුත,දද ඩන්දු  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 20 6

14 06333 ගහ/යණඳණහදදණිඹ ක.වි. යත්ගභ  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 129 7

15 06334 ගහ/තියහණගභ විදයහතිරක ක.වි. තියහනගභ, ක්කඩු  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 34 3

16 06335 ගහ/ඉඹුරදග ඩ ක.වි. ඉඹුල්දග ඩ , යත්ගභ  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 36 6

17 06336
ගහ/ඹදෝදයහ ංඝ ත්තහ ඵහලිකහ 

ක.වි.
දද ඩන්දු  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 181 7

18 06337 ගහ/ගල්දක නහ තිරක ක.වි. යත්නඋදහගභ,බස  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 108 6

19 06340 ගහ/භළදර විජඹ ක.වි. බස  ක්කඩු යත්ගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 116 14

20 06341 ගහ/නරහගසදදණිඹ ජඹන්ති ක.වි.  ක්කඩු 091-2275178  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 1014 28

21 06344 ගහ/ර් අර්නස  ක.වි. යත්ගභ  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 205 7

22 06345 ගහ/යත්ගභ සිරිසුභන ක.වි. යත්ගභ 091-2267580  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 1085 28

23 06347 ගහ/භහදම්ඳහ භ.භ.වි. කුලිදග ඩ 091-2256188  ක්කඩු යත්ගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 866 37

24 06348 ගහ/දේයදග ඩ විජඹඵහ භ.වි. මීටිඹහදග ඩ 091-3902100  ක්කඩු යත්ගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 528 35

25 06349 ගහ/ශ්රී විභරබුද්ධි භ.වි. සිනිගභ, ක්කඩු 091-2275396  ක්කඩු යත්ගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 374 21

26 06350 ගහ/ඳළරෑළිඹ ශ්රී ජිනයතන භ.වි. දතල්ත්ත 091-2275430  ක්කඩු යත්ගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-13 399 16

27 06351 ගහ/දත ටගමු විජඹඵහහු භ.වි. දත ටගමු,  ක්කඩු  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 91 7

28 06352 ගහ/කුලීදග ඩ සුභන ක.වි. කුලිදග ඩ 091-3090646  ක්කඩු යත්ගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 647 17

29 06353 ගහ/කව යතනහය භ.වි. කව  ක්කඩු යත්ගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 225 17

දකොට්ඨළවය - හික්කඩුල

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

පෂළත් වභළ පළවල්
සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

16



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - අේබන්දගොඩ

30 06354 ගහ/අකුයශ ක.වි. අකුයශ,කව  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 45 8

31 06355 ගහ/භහදම්ඳහ කුභහය කහලයඳ ක.වි. කුලිදග ඩ 091-2255614  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 604 16

32 06357 ගහ/කලුදඳ විලහකහ ක.වි.  ක්කඩු  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 195 7

33 06358 ගහ/ගරදග ඩ ජනඳද ක.වි. කුලිදග ඩ  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 125 9

34 06360 ගහ/භරළන්න ක.වි. දතල්ත්ත  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 63 6

35 06361 ගහ/ ඹුල්ද විදයහයතන ක.වි. කුලිදග ඩ  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 23 2

36 06512 ගහ/අක්කය විස ක.වි. දද ඩන්දු  ක්කඩු යත්ගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 210 14

37 06518 ගහ/දේයදග ඩ විජඹඵහ ප්රහ.වි. දේයදග ඩ,මීටිඹහදග ඩ 091-3094916  ක්කඩු යත්ගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 336 11

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - හික්කඩුල

පෂළත් වභළ පළවල්

17



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ඇල් ටිය

1 06141 ගහ/ නන්ද භ.භ.වි. ඇල්පිටිඹ 091-2291216 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 3261 119

1 06142 ගහ/අවිත්තහ නහරන්දහ භ.වි. ගදණ්දග ඩ 071-4427110 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 592 37

2 06143 ගහ/අමුදග ඩ භ.වි. අමුදග ඩ 091-3782220 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 392 32

3 06144 ගහ/ශ්රී හනචන්ද්ර භ.වි.
තණඵද්දද්ගභ, 

ඇල්පිටිඹ
077-0335835 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 216 18

4 06145 ගහ/කවද භ.වි. කවද 077-5121074 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 638 44

5 06146 ගහ/ඉඳිඳදල්දග ඩ භ.වි. පිටිගර 091-2291207 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1578 59

6 06147 ගහ/නදගර භ.වි. නදගර,ඇල්පිටිඹ 071-8616856 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 640 35

7 06148 ගහ/ඕභත්ත භ.වි. ගදණ්දග ඩ 071-7169454 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 50 14

8 06149 ගහ/ලහන්ත භරිඹහ භ.වි. ඇල්පිටිඹ 091-4901748 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 383 26

9 06150 ගහ/ලහන්ත දතදර්හ ඵහ.භ.වි. ඇල්පිටිඹ 091-2290378 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 1 සී සිංවර ගළවළණු 6-13 866 40

10 06152 ගහ/දදල්දඳෝන ශ්රී ගිරිභහනන්ද ක.වි. පිටිගර 071-8262470 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 60 13

11 06153 ගහ/ඇල්පිටිඹ දඵෝගව ක.වි. ඇල්පිටිඹ 077-4053338 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 187 10

12 06154 ගහ/ඒයමුල්ර ක.වි. කවද 077-3179205 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 62 6

13 06155 ගහ/ගදණ්දග ඩ භ.වි. ගදණ්දග ඩ 091-3782225 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 751 39

14 06157 ගහ/කුඩහගර ක.වි. ඇල්පිටිඹ 071-8166074 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 170 7

ජළතික පළවල්

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

දකොට්ඨළවය- ඇල් ටිය

පෂළත් වභළ පළවල්

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය
දුරකථන 

අංකය

අනු 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

18



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ඇල් ටිය

15 06158 ගහ/පිටුර ක.වි. ඇල්පිටිඹ 072-6137958 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 171 6

16 06164 ගහ/ ඹුටුදග ඩ ක.වි. පිටිගර 071-4400180 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 52 6

17 06165 ගහ/ඉගරතරහ ක.වි. ඇල්පිටිඹ 077-9045998 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 235 18

18 06166 ගහ/ඉගර යණංකය ක.වි. ඇල්පිටිඹ 071-8309917 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 195 7

19 06167 ගහ/ඉවශ ඕභන්ත ක.වි. ගදණ්දග ඩ 071-5839494 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 35 5

20 06170 ගහ/භළටිවිලිඹ ශ්රී දම්ධහනන්ද ක.වි. භළටිවිලිඹ ,පිටිගර 071-7873867 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 128 18

21 06171 ගහ/ඕභත්ත ක.වි. ගදණ්දග ඩ 091-3090786 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 148 7

22 06172 ගහ/ලහන්ත දතදර්හ ක.වි. ඇල්පිටිඹ 716648701 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 831 23

23 06174 ගහ/කළටන්දද ර ක.වි. තල්ගසද 078-8369768 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 225 19

24 06176 ගහ/අවිත්තහ නහරන්දහ ක.වි. ගදණ්දග ඩ 091-3782227 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 561 17

25 06177 ගහ/පිනිකවන සිරිනිහ ක.වි. කවද 091-3782243 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 157 7

26 06493 ගහ/ඉගල්කන්ද දදභශ ක.වි.
ඉගල්කන්ද 

තුඹහඹ,ඇල්පිටිඹ
077-6580861 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-5 26 2

27 06514 ගහ/ ඹ තුල්කන්ද ක.වි. තල්ගසර 077-6210846 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 22 11

28 06160 ගහ/ල්රමගර ක.වි ඇල්පිටිඹ 071-5197801 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 136 7

29 06161 ගහ/තුයවිර ක.වි කවද 077-3451549 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 62 9

30 06162 ගහ/අම්ඵන ක.වි කවද 077-1137642 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 96 7

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය
දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

දකොට්ඨළවය- ඇල් ටිය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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31 06163 ගහ/යතනසිරි යහජකීඹ විදයහරඹ ඇල්පිටිඹ 071-4475789 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 487 13

32 06159 ගහ/තල්ගසදඳ කවි තල්ගසද 071-3201660 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 183 8

33 06524 ගහ/ඇල්පිටිඹ ප්රහථ ක වි ඇල්පිටිඹ 091-3911731 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 846 27

34 06528 ගහ/අමුදග ඩ සුධහයක ක.වි අමුදග ඩ 071-8249147 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය -ඇල්පිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 249 8

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය
දුරකථන 

අංකය

දකොට්ඨළවය- ඇල් ටිය

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

20



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ඇල් ටිය

1 06068 ගහ/කයන්දදණිඹ භ.භ.වි. කයන්දදණිඹ 091-2291629 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 3732 99

1 06070 ගහ/ඹටගර භ.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ 077-6707674 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 1454 76

2 06071 ගහ/ඵන්දුර දේනහධීය භ.වි. කයන්දදණිඹ 077-0771512 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 687 39

3 06072 ගහ/භඩකුඹුය භ.වි. කයන්දදණිඹ 091-3096736 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 960 47

4 06073 ගහ/ශ්රී විපුරහය භ.වි.
භහගර උතුය, 

ඌයගසභන්වන් ඹ
071-8130223 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 423 26

5 06079 ගහ/දංගවවිර ක.වි. කයන්දදණිඹ 077-4060351 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 185 8

6 06082 ගහ/ගංඉභ ක.වි. ගංඉභ, නදගර 077-9963650 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 96 16

7 06084 ගහ/ ඳන්කන්ද ක.වි. නදගර 077-5906470 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 137 8

8 06085 ගහ/ රිදඳද්ද ක.වි. කයන්දදණිඹ 071-4399793 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 88 16

9 06086 ගහ/අනුරුද්ධ ක.වි. කයන්දදණිඹ 071-4475776 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 802 35

10 06087 ගහ/භවදග ඩ ක.වි. කයන්දදණිඹ 091-5733789 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 242 23

11 06089 ගහ/භහගර දකුණ ක.වි. කයන්දදණිඹ 779411098 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 140 9

12 06092 ගහ/කළ රිසකන්ද ප්රහ.වි. කයන්දදණිඹ 077-4372410 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 163 9

13 06093 ගහ/දල්නගල්ඳරහත ක.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ 077-6067495 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 63 8

14 06094 ගහ/තල්ගසත්ත ක.වි. කයන්දදණිඹ 077-5679311 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 177 9

 ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය -කරන්දදණිය

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

21



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ඇල් ටිය

15 06095 ගහ/ල්ඉඟුරුකළටිඹ ක.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ 071-9201893 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 56 9

16 06096 ගහ/ඹටගර ක.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ 077-2682015 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 256 8

17 06099 ගහ/දඵලිගසදේල්ර ක.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ 077-9135116 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 28 5

18 06100 ගහ/ දග ඩදර ක.වි. කයන්දදණිඹ 077-8529063 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 112 7

19 06101 ගහ/ගල්දඳ ත්තර ක.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ 072-3306077 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 90 8

20 06102 ගහ/කලුරදග ඩ ක.වි.
කලුරදග ඩ, 

ඌයගසභන්වන් ඹ
077-9745000 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 79 8

21 06103 ගහ/කයන්දදණිඹ ක.වි. කයන්දදණිඹ 091-5611319 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 720 24

22 06104 ගහ/දක ටදර ක.වි. කයන්දදණිඹ 071-8233955 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 144 7

23 06107 ගහ/මුල්කළටිඹහදත ට ක.වි. කයන්දදණිඹ 077-7456696 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 84 7

24 06112 ගහ/උණගසදර ක.වි. කයන්දදණිඹ 077-6628121 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 40 7

25 06113 ගහ/ඹක්කටු ක.වි. කයන්දදණිඹ 071-8065311 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 4 3

26 06114 ගහ/ඵටුකනත්ත ක.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ 077-4278300 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 183 8

27 06115 ගහ/යන්දදනිගභ ප්රහ.වි. යන්දදනිගභ, කයන්දදණිඹ 071-6101348 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 52 7

28 06490 ගහ/යසික් ෂරීඩ් භ.වි. ඳනහපිටිඹ, කයන්දදණිඹ 077-8343953 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-13 137 15

29 06513
ගහ/දඩන්සිල් දක බ්ඵෆකඩු 

ක.වි.
ඌයගසභන්වන් ඹ 071-4598491 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 911 26

30 06517 ගහ/භ න්ද යහජඳක් විදයහරඹ කයන්දදණිඹ 077-9867938 කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 396 13

31 6533 දයෝඹල්  දර්ල ප්රහ.වි කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 110 4

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

පෂළත් වභළ පළවල්

දකොට්ඨළවය -කරන්දදණිය

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය
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දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - ඇල් ටිය

1 06069 ගහ/අම්ද ගභ ශ්රී නන්දහය භ.වි. අම්ද ගභ 091-5733410  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 988 47

2 06074 ගහ/අගලිඹ භ.වි. අගලිඹ 077-9380553  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 64 17

3 06075 ගහ/ඇත්කඳුය සීලි භ.වි. ඇත්කඳුය 091-5675850  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1352 56

4 06076 ගහ/දඳ ල්ගවවිර ධර්භයහජ භ.වි. දඳ ල්ගවවිර,අගලිඹ 072-4985735  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 84 16

5 06077 ගහ/ශ්රී ධම්භදසසි භ.වි රෑකඩදවේන,කවදු 077-1180325  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 309 17

6 06078 ගහ/ළලිවිටිඹ භ.වි. ළලිවිටිඹ, උනන්විටිඹ 072-4279940  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 152 18

7 06080 ගහ/ විතුය ධම්භතිරක භ.වි.  විතුය,ඇත්කඳුය 091-2260360  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 391 22

8 06081 ගහ/ගරදවන්කන්ද භ.වි.
ගරදවන්කන්ද, 

අම්ද ගභ
077-4356848  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 217 14

9 06083 ගහ/ගුරුසිංවදග ඩ භ.වි. අම්ද ගභ 071-8562662  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-13 205 18

10 06088 ගහ/භද්දදවිර ක.වි. භද්දදවිර ,ඇත්කඳුය 072-3328635  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 80 9

11 06090
ගහ/තණඵද්දදගභ අනගහරික 

ධර්භඳහර ක.වි.

තණඵද්දදගභ, 

ඇත්කඳුය
091-5730331  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 225 15

12 06098
ගහ/ශ්රීභත්  තර් සී ක්රහක්  දර්ල 

ක.වි.
අකුයටිඹ,ඵද්දද්ගභ 091-3789576  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 49 14

13 06111 ගහ/ඳහතළලිවිටිඹ ක.වි.
ඳහතළලිවිටිඹ, 

උනන්විටිඹ
077-5309470  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 16 5

14 06491
ගහ/ විතුය විදේකහනන්ද දදභශ 

විදයහරඹ
ඇත්කඳුය 077-2595032  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 234 14

15 06507 ගහ/අම්දඳගභ ක.වි. අම්ද ගභ 077-1171982  විතුය ළලිවිටිඹ කයන්දදණිඹ 3 ර්ගඹ සිංශ  ශ්ර 1-5 594 20

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්ම

ක පන්ති 

පරළවය

පෂළත් වභළ පළවල්

දකොට්ඨළවය - දිවිතුර-ලෆලිවිටිය

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ප්රළදේශීය දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

23
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1 06214 ගහ/නිඹහගභ විජිත භ.වි. තල්ගසර 072-4644088 නිඹහගභ  නිදුභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-11 425 37

2 06215 ගහ/වත්තක භ.වි. පිටිගර 071-8166129 නිඹහගභ  නිදුභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 521 37

3 06217 ගහ/නහයංඕවිට දඳ යගභ භ.වි. නහයංඕවිට, දඳ යගභ 071-8179697 නිඹහගභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 79 15

4 06220 ගහ/දඳෝද් ර භ.වි. දඳෝද් ර, භත්තක 091-3915645 නිඹහගභ  නිදුභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 1595 63

5 06223 ගහ/භහනම්පිට යතනහය භ.වි. භහනම්පිට , භත්තක 091-7900019 නිඹහගභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 141 22

6 06224 ගහ/ළයිදවේන සිරි ගුණයතන භ.වි. ළයිදවේන, භත්තක 091-7900019 නිඹහගභ  නිදුභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 146 20

7 06225 ගහ/දග ඩහමුණ භ.වි. දග ඩමුණ, පිටිගර 071-6381488 නිඹහගභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 122 12

8 06227 ගහ/ඵමයහන ක.වි. ඵමයහන, භත්තක 077-1654778 නිඹහගභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 206 16

9 06232 ගහ/ත්තදවේන සිරි සුචරිත ක.වි. ත්තදවේන, තල්ගසර 072-4256855 නිඹහගභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 237 16

10 06234 ගහ/ඵංගමුකන්ද ක.වි. පිටිගර 072-4278046 නිඹහගභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 24 6

11 06235 ගහ/නහයංඕවිට සුභනසිරි භ.වි. දඳ යගභ 071-8279132 නිඹහගභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 165 15

12 06239 ගහ/සිරි ඳබංකය ක.වි. දව යන්ගල්ර, තල්ගසර 077-0480829 නිඹහගභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 80 5

13 06240 ගහ/විදයහදර්ල ක.වි. පිටිගර 091-3782289 නිඹහගභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 335 19

14 06247 ගහ/නිඹහගභ ක.වි. නිඹහගභ, තල්ගසර 072-3877437 නිඹහගභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 65 9

15 06248 ගහ/නිඹහගභ විජිත ක.වි. නිඹහගභ, තල්ගසර 077-5410832 නිඹහගභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 173 7

16 06249 ගහ/ශ්රී පිඹයතන ක.වි. පිටිගර උතුය, පිටිගර 071-4803234 නිඹහගභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 82 15

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

දකොට්ඨළවය-නියළගම

පෂළත් වභළ පළවල්

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

අනු 

අංකය
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17 06250 ගහ/දඳ යගභ ක.වි. දඳ යගභ 077-9681896 නිඹහගභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 194 9

18 06508 ගහ/දඳ ල්ඳළරකළටිඹ  දර්ල ක.වි. තල්ගසර 071-5288273 නිඹහගභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 50 9

19 06510 ගහ/ඵමයහන උසබිම් ජනඳද ක.වි. උසබිම් ජනඳදඹ,භත්තක 091-5731218 නිඹහගභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 54 7

20 06244 ගහ/භහර්තුපිටිඹ ක.වි භහර්තුපිටිඹ ,භත්තක 077-1814455 නිඹහගභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 112 7

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය-නියළගම

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
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1 06116 ගහ/ගහ ණී භ.භ.වි. දඵන්දත ට 034-2270407 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 1900 72

1 06117 ගහ/ඇරකහක භ.වි. වබුරුගර, දඵන්දත ට
034-2273302

දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 1327 49

2 06118 ගහ/දගෝනගර භ.වි. දගෝනගරපුය 034-2290864 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 1727 69

3 06119 ගහ/ඉඳුරු භ.වි. ඉඳුරු 075-5995501 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 252 17

4 06120 ගහ/ රිසත්ත භ.වි.  රිසත්ත, දඵන්දත ට 034-2275883 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 869 43

5 06121 ගහ/ගල්ඵඩ අතුරුළල්ර භ.වි. ඉඳුරු 071-6514166 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 180 18

6 06122 ගහ/යන්දත ටුවිර භ.වි.
යන්දත ටුවිර, 

ඌයගසභන්වන් ඹ
034-3306986 දඵන්දත ට

දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 448 24

7 06123 ගහ/ඌයගව භ.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ 091-3782249 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 351 22

8 06124 ගහ/දඵෝධිභළු ක.වි. දඵන්දත ට 071-3895591 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 105 11

9 06125 ගහ/දදද්ද භ.වි. දදද්ද, වබුරුගර 034-2275330 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 103 6

10 06126 ගහ/ධර්භඳහර ක.වි. දඵන්දත ට 071-7516930 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 90 15

11 06127 ගහ/දව යර ක.වි. දව යර ,වබුරුගර 072-3498698 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 156 10

12 06128 ගහ/ගුරුකන්ද භ.වි. ඉඳුරු 071-6006555 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 409 24

13 06129 ගහ/කයිකහර ශ්රී දර්ත ක.වි. කයිකහර ,ඉඳුරු 072-9258645 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 210 17

14 06130 ගහ/භවවිර ක.වි. භවවිර, වබුරුගර 077-7367356 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 164 14

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය- දබන්දතොට

මුළු ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංක

ය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය

26
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15 06131 ගහ/ශ්රී ධර්භහයහභ ක.වි. ඹහත්රහමුල්ර,දඵන්දත ට
071-8148925

දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
3 ර්ගඹ සිංවර

 ශ්ර
1-5 58 7

16 06135 ගහ/වබුරුගර  ධර්භයහජ ක.වි. වබුරුගර
077-2701454

දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
3 ර්ගඹ සිංවර

 ශ්ර
1-11 355 12

17 06136 ගහ/ ඳන්ත්ත ක.වි. ඌයගසභන්වන් ඹ
077-1815431

දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
2 ර්ගඹ සිංවර

 ශ්ර
1-5 108 15

*18 06138 ගහ/දක ටුඵළද්දදදවේන ක.වි.
දක ටුඵළද්දදදවේන, 

ඌයගසභංවන් ඹ 077-1815431
දඵන්දත ට

දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
3 ර්ගඹ සිංවර

 ශ්ර
1-5

19 06140 ගහ/තුන්ද දේ.ඩී.ධර්භදේන ක.වි. තුන්ද , වබුරුගර
077-9208185

දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
3 ර්ගඹ සිංවර

 ශ්ර
1-5 268 14

20 06492 ගහ/තුන්ද මුසලිම් භ.වි. තුන්ද , වබුරුගර
034-4288309

දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
1 සී දදභශ

 ශ්ර
1-13 230 19

21 06531 ගහ/දක දඵයිද ප්රහ.වි.  රිසත්ත, දඵන්දත ට 071-8601668 දඵන්දත ට
දඵන්තය -

ඇල්පිටිඹ
3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 198 8

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

* තහකහලික හ ඇත.

පෂළත් වභළ පළවල්

දකොට්ඨළවය- දබන්දතොට

අනු 

අංක

ය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය
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1 6180 දනළු ජහතික ඳහර දනළු, ගහල්ර 913905369 දනළු  නිදුභ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි  ශ්ර 4-13 1771 91

2 06182 ගහ/තරභ විදයහයහජ ජහතික ඳහර තරභ. 091-3905368 තරභ  නිදුභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1486 77

1 06178 ගහ/වල්විටිගර ලහරිපුත්ර භ.වි.
වල්විටිගර, භල්ගල්ර, 

තරංගල්ර.
තරභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 296 24

2 06179 ගහ/ නිදුභ භල්ලිකහ භ.වි.  නිදුභ. තරභ  නිදුභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 682 41

3 06181 ගහ/ඕඳහත භ.වි. ඕඳහත. තරභ  නිදුභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 2-13 882 48

4 06183 ගහ/ඵටුන්ගර භ.වි. ඵටුන්ගර, දනළු. දනළු  නිදුභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 277 28

5 06184 ගහ/දද්හදල්ගභ ජනඳද ක.වි.
දද්හදල්ගභ, දදල්ර, 

දභ යක.
දනළු  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 90 8

6 06185 ගහ/ව පිටිඹ ක.වි. ව පිටිඹ, දනළු. දනළු  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 197 20

7 06186 ගහ/කඩි ංගර භ.වි.
ඳන්නිමුල්ර, ඳනහදග ඩ, 

ගහල්ර.
දනළු  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 140 20

8 06187 ගහ/රංකහගභ ක.වි. රංකහගභ, දදනිඹහඹ. 091-5685397 දනළු  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 162 22

9 06188 ගහ/දල්ල්ර ගිගුම්භඩු ක.වි. දල්ල්ර, දනළු. දනළු  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 168 19

10 06189 ගහ/භහනහන ක.වි. භහනහන, දනළු. දනළු  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 148 8

11 06190 ගහ/භවහදඵෝධි භ.වි. ඳනංගර, ගහල්ර. තරභ  නිදුභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 287 23

12 06191 ගහ/තරංගල්ර ක.වි.
භල්ගල්ර, තරංගල්ර, 

ගහල්ර.
තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 175 11

13 06192 ගහ/වීයඳහන ක.වි. වීයඳහන නළදගන ය, ඕඳහත. 091-3784245 තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 343 13

14 06194 ගහ/ඵටුන්ගර ඵට ය ක.වි.
ඵටුන්ගර ඵට ය, 

දනළු, ගහල්ර.
දනළු  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 51 7

දකොට්ඨළවය - තලම

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ජළතික පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

පෂළත් වභළ පළවල්

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

28
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15 06195 ගහ/දහම්භර ක.වි.
වල්විටිගර ජනඳදඹ, 

ගහල්ර.
තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 59 8

16 06196 ගහ/  ඳර ප්රහ.වි.   ඳර, ඳනංගර, ගහල්ර. තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 42 7

17 06197 ගහ/ගල්රන්දර ක.වි.
ගල්රන්දර , 

ඳනංගර,ගහල්ර.
තරභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 155 19

18 06198 ගහ/වල්විටිගර ජනඳද ක.වි.
වල්විටිගර ජනඳදඹ, 

ගහල්ර.
තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 63 7

19 06200 ගහ/වඵයකඩ ජනඳද ක.වි. වඵයකඩ, තරභ. තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 91 9

20 06201 ගහ/ලහන්ත  නහ ක.වි.  නිදුභ, ගහල්ර. තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 53 6

21 06202 ගහ/ඉවශ දල්ල්ර ක.වි. දල්ල්ර, දනළු, ගහල්ර. දනළු  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 75 8

22 06204 ගහ/දදල්ර භ.වි. දදල්ර, දභ යක, ගහල්ර. 091-5781606 දනළු  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 471 35

23 06205 ගහ/භහවිට ක.වි. භහවිට, දනළු. දනළු  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 672 22

24 06206 ගහ/භළදගභ ක.වි. භළදගභ , දනළු. දනළු  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 684 20

25 06207 ගහ/ ල්ර ක.වි.  ල්ර, දභ යක. දනළු  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 87 7

26 06208 ගහ/ඕකඳුදවේන ක.වි. දේනහනහඹක ඳහය, ඕඳහත. තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 93 7

27 06209 ගහ/ඳනන්ගර ඵට ය ක.වි.
ඳනංගර ඵට ය, ඳනංගර, 

ගහල්ර.
තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 13 8

28 06210 ගහ/හරුකන්දදණිඹ ක.වි. හරුකන්දදණිඹ, ගහල්ර. දනළු  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 18 6

29 06211 ගහ/වීයඳහන ජනඳද ක.වි. වීයඳහන, ඕඳහත. තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 73 8

30 06212 ගහ/වඵයකඩ ධර්භඳහර ක.වි. වඵයකඩ, තරභ. තරභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 116 12

31 06213 ගහ/භණ්ඩරපුය ක.වි. භණ්ඩරපුය, දනළු. තරභ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 153 18

32 06532 ගහ/තරභ ප්රහථ ක විදුවර. තරභ. තරභ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 717 22

දකොට්ඨළවය - තලම

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

29



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - උඩුගම

1 06218 ගහ/නහදග ඩ යහජකීඹ ජහතික ඳහර නහදග ඩ, ගහල්ර. 091-2296479 නහදග ඩ  නිදුභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1460 65

1 06216 ගහ/භහඳරගභ භ.භ.වි. භහඳරගභ . 091-3782310 නහදග ඩ  නිදුභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 210 26

2 06221 ගහ/උනන්විටිඹ ශ්රී දර්ත භ.වි. උනන්විටිඹ, ගහල්ර. නහදග ඩ  නිදුභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 422 31

3 06222 ගහ/ඹටරභත්ත භ.වි. ඹටරභත්ත, ගහල්ර. නහදග ඩ  නිදුභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 335 27

4 06228 ගහ/දගෝණරදග ඩ විජඹඵහහු ක.වි. නහදග ඩ, ගහල්ර. නහදග ඩ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 13 7

5 06230 ගහ/ඌයර ක.වි. ඌයර, ඳුයම. නහදග ඩ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 277 19

6 06231 ගහ/උඩළලිවිටිතරහ භ.වි. නහදග ඩ, ගහල්ර. නහදග ඩ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 123 16

7 06233 ගහ/භහඳරගභ සිරි සුනන්ද භ.වි. ඇතුභදල්. 091-2296765 නහදග ඩ  නිදුභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1963 75

8 06236 ගහ/භරහමුය ක.වි. භහඳරගභ භධයභ. නහදග ඩ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 98 9

9 06237 ගහ/දඵම්ඵඩ ක.වි. ඹටරභත්ත. නහදග ඩ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 74 7

10 06241 ගහ/කළටදග ඩ ක.වි. උඩුගභ. නහදග ඩ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 78 7

11 06242 ගහ/කුරුඳනහ ක.වි.
කුරුඳනහ, නහදග ඩ, 

ගහල්ර.
නහදග ඩ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 31 6

12 06243 ගහ/කුඹුරුදවේන ඳඤසඤහහ ක.වි. භහඳරගභ . නහදග ඩ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 7 4

13 06286 ගහ/උඩුගභ භ.වි. උඩුගභ. 0912285114 නහදග ඩ ඵද්දදගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1113 48

14 06290 ගහ/දගෝනදදණිඹ ක.වි. දගෝනදදණිඹ, උඩුගභ. නහදග ඩ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 258 18

ජළතික පළවල්

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - මළපගම

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල
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15 06297 ගහ/හම්භදල් විදයහනන්ද ක.වි. උඩුගභ දකුණ, උඩුගභ. නහදග ඩ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 342 23

16 06299 ගහ/උඩරභත්ත භ.වි. උඩරභත්ත, ගහල්ර. නහදග ඩ ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 279 22

17 06301 ගහ/ නන්ද විජඹ ක.වි.
උඩුගභ නළදගන ය, 

උඩුගභ.
නහදග ඩ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 225 16

18 06308 ගහ/ශ්රී ගුණහනන්ද ක.වි.
අලුත්ත්ත, 

නහ ඹහදදණිඹ.
නහදග ඩ ඵද්දදගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 200 17

19 06315 ගහ/අඳර් දවෝභදද ර ක.වි. උඩුගභ. නහදග ඩ ඵද්දදගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 133 13

20 06494 ගහ/තල්ගසර දදභශ ක.වි. තල්ගසර . නහදග ඩ  නිදුභ 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 231 16

21 06506 ගහ/භහභනදද ර ක.වි.
භහභනදද ර , 

නහ ඹහදදණිඹ.
නහදග ඩ  නිදුභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 139 18

22 06519 ගහ/උඩුගභ ප්රහ.වි. උඩුගභ. නහදග ඩ ඵද්දදගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 636 21

23 06526 ගහ/නහදග ඩ ප්රහ.වි. නහදග ඩ, ගහල්ර. නහදග ඩ  නිදුභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 669 23

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

දකොට්ඨළවය - මළපගම

31



දිවහත්රික්කය - ගළල් කළපය - උඩුගම

1 06287 ගහ/දඳ ල්ඳදග ඩ භ.වි.
දඳ ල්ඳදග ඩ, 

ඹක්කරමුල්ර.
091-3932414 ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1692 69

2 06288 ගහ/භහදගදය භ.වි. භහදගදය, ගහල්ර. 091-5732261 ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ 1  ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 877 52

3 06289 ගහ/දතල්රඹුය  දුටුගළමුණු භ.වි.
දතල්රඹුය, 

නහ ඹහදදණිඹ.
ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 937 51

4 06291
ගහ/ඉවශ දතල්රඹුය විදයහකහන්ති 

ක.වි.

ඉවශ දතල්රඹුය, 

නහ ඹහදදණිඹ.
ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ

3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 65 7

5 06292 ගහ/කයහදග ඩ ධර්භයහජ ක.වි. ඹක්කරමුල්ර. 091-3092304 ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 190 8

6 06293 ගහ/දක  ට ක.වි. දක  ටගභ. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 279 21

7 06294 ගහ/නඵද ශ්රී සුභංගර භ.වි. නඵද, ඹක්කරමුල්ර. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 581 34

8 06295 ගහ/ශ්රී ධම්භහහ භ.වි. නහ ඹහදදණිඹ.
 091-4936037 

091-4931188
ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 591 34

9 06296 ගහ/නළවුන්ගර ක.වි.
නළවුන්ගර, 

දක  ටගභ.
ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ

3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 84 8

10 06298 ගහ/ශ්රී ධර්භහරංකහය භ.වි. තල්ගම්ඳර, ගහල්ර. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 377 25

11 06300 ගහ/ල්දඳ ර ගුණතිරක ක.වි. ල්දඳ ර, ඉභදු. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 94 17

12 06303 ගහ/ඇල්ර ඉවශ ධර්දභෝදඹ ක.වි. භහදගදය, ගහල්ර. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 152 11

13 06305 ගහ/කලුරගර ක.වි.
කලුරගර, 

භහදගදය,ගහල්ර.
ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ

3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 43 9

14 06306 ගහ/ නුන්දදණිඹ ක.වි. කයදග ඩ, ගහල්ර. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 42 6

15 06307 ගහ/නහර ක.වි. නහර, නහ ඹහදදණිඹ. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 95 18

16 06309 ගහ/දතල්රඹුය විජඹ ක.වි. නහ ඹහදදණිඹ. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 624 18

අනු 

අංකය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

පෂළත් වභළ පළවල්

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දකොට්ඨළවය - යක්කමුල්

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය
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17 06311 ගහ/උඩුළල්ර ලහසදත්රෝදඹ ක.වි. භහදගදය, ගහල්ර. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 119 6

18 06313 ගහ/දතෝගර ක.වි.
දතෝගර, 

ඹක්කරමුල්ර.
ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ

3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 26 6

19 06314 ගහ/ත්දතදවේන ක.වි.
ත්දතදවේන, 

නහ ඹහදදණිඹ.
ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ

3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 37 7

20 06495
ගහ/තරංගවත්ත යසතී දදභශ 

ක.වි.
නහ ඹහදදණිඹ. 091-7920256 ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ

2 

ර්ගඹ
දදභශ  ශ්ර 1-11 296 19

21 06534 ගහ/භහදගදය ප්රහ.වි. භහදගදය, ගහල්ර. ඹක්කරමුල්ර ඵද්දදගභ
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 113 2

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දකොට්ඨළවය - යක්කමුල්

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

33



දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - මළතර

1 07305 භහය/යහහුර විදයහරඹ අකුරැස ඳහය, භහතය 041-2222749 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි පිරි 1-13 5437 227

2 07306 භහය/සුජහතහ ඵහලිකහ විදයහරඹ යහහුර ඳහය, භහතය 041-2222313 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි ගළවළණු 1-13 5329 202

3 07309 භහය/භහතය භ.භ.වි. යහහුර ඳහය, භහතය 041-2224301 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 2-13 3293 147

4 07317 භහය/හන්ත දතෝභස විදයහරඹ කුභහයතුංග භහත, භහතය 041-2222123 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි පිරි 1-13 3336 135

5 07318
භහය/හන්ත දතෝභස උස ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
ල්ඳර, භහතය 041-2222549 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි ගළවළණු 6-13 3006 128

6 07328 භහය/හන්ත ර්දේස විදයහරඹ දක ටුදේදග ඩ, භහතය 041-2222288 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි පිරි 1-13 2621 119

7 07406 භහය/භ න්ද යහජඳක් විදයහරඹ යවි උඹන , භහතය 041-2236657 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 1999 95

1 07298 භහය/ඳහරටු ගුණයතන භ.වි. ඳහරටු, භහතය 041-2220333 තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 1764 92

2 07299 භහය/අත්තුඩහ භ.වි. ඳහරටු තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 146 30

3 07300 භහය/අන්ගුන්න ඵදුල්ර ක.වි. ළල්රදත ට, ඳහරටු තිවදග ඩ භහතය
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 131 24

4 07303 භහය/උනළල්ර ජඹන්ති ක.වි. උනළල්ර, ඳහරටු තිවදග ඩ භහතය
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 75 18

5 07307 භහය/ඳඹුයණ ලහරිපුත්ර භ.වි. ඳඹුයණ, භහතය 041-2221531 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 2-13 1570 81

6 07308 භහය/දඳ ල්දවේන භ.වි දඳ ල්දවේන, භහතය භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 303 18

7 07310 භහය/භවහනහභ භ.වි. ළලිගභ, භහතය 041-2227746 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 2-13 530 64

8 07311 භහය/ළවභන්දු නිගදේකය භ.වි. ළවභන්දු, භහතය භහතය භහතය
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-13 322 34

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය - මළතර

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු/ 

රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

34



දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - මළතර

9 07312 භහය/අනගහරික ධර්භඳහර ක.වි. දග ඩගභ, භහතය භහතය භහතය
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 159 33

10 07313 භහය/ ත්තළටිඹ ධර්භයහජ භ.වි. භහතය 041-2227856 භහතය භහතය 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 377 44

11 07315 භහය/ ත්තළටිඹ ධර්භයහජ ප්රහ.වි. ඉඩින් නගයඹ, භහතය භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 66 13

12 07319 භහය/නහඳුගර භ.වි. නහඳුගර, භහතය 041-2228105 තිවදග ඩ භහතය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 383 44

13 07320 භහය/නහයිම්ඵර ඵණ්ඩත්තය භ.වි. නහයිම්ඵර, තිවදග ඩ තිවදග ඩ භහතය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 151 30

14 07321 භහය/භහතය  දර්ල ක.වි. තුඩහ, භහතය 041-2237342 භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 664 29

15 07322 භහය/උඹන්ත්ත  දර්ල ක.වි. භහතය 041-2237119 භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 444 22

16 07323 භහය/න ද  ශ්රී  දම්ධහනන්ද ක.වි.    භහතය 041-5710266 භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 600 29

17 07325 භහය/ඩී. ස.දේනහනහඹක ක.වි. ගඵඩහවී ඹ, භහතය 041-2225349 භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 464 21

18 07326
භහය/දේයගම්පිට ඕල්ක   දර්ල 

ක.වි.
දේයගම්පිට, භහතය 041-2225349 භහතය භහතය

3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 1439 41

19 07327 භහය/ධහරුල් උලුම් භ.වි. ඵතුතහ ඳහය, භහතය 041-2228430 භහතය භහතය 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-13 227 20

20 07329 භහය/දීඹගව ඵට ය භ.වි. දීඹගව, භහතය භහතය භහතය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 343 33

21 07330 භහය/නහවිභන භවහයහජ භ.වි. නහවිභන, භහතය භහතය භහතය
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 73 23

22 07331 භහය/දයෝවණ භ.වි. භළද්දත්ත, භහතය 041-2237288 භහතය භහතය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 706 48

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු/ 

රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

දකොට්ඨළවය - මළතර

35



දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - මළතර

23 07332 භහය/භවහභහඹහ ඵහලිකහ භ.වි. දයශ ඳහය, භහතය 041-2227720 භහතය භහතය 1 සී සිංවර ගළවළණු 1-13 1022 54

24 07333 භහය/දීඹගව නළදගන ය ක.වි. නහවිභන , භහතය භහතය භහතය
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 75 20

25 07334 භහය/නහවිභන උතුය ක.වි. නහවිභන , භහතය භහතය භහතය
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 94 20

26 07335 භහය/දක ටු ජනහධිඳති වි. දක ටුදේදග ඩ, භහතය 041-2227108 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 1-13 1570 78

27 07336 භහය/රුන්ළල්ර ක.වි. නහවිභන භහතය භහතය
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 106 18

28 07337 භහය/නිල්රහ  දර්ල ක.වි. ඳල්ලිමුල්ර, භහතය 041-2228372 භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 448 17

29 07340 භහය/ඉල්භහ භ.වි. දක ටුදේදග ඩ, භහතය 041-2227439 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 1-13 693 42

30 07341 භහය/තල්ඳහවිර භ.භ.වි. දදවිනුය 041-2264216 භහතය භහතය 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 952 69

31 07342 භහය/දක කහර භ.වි. දක කහදර 041-2264656 භහතය භහතය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 460 44

32 07343
භහය/දභ ටහදගදය ඵණ්ඩහයනහඹක 

භ.වි.
කළකණඳුය 041-3004489 භහතය භහතය 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 204 26

33 07345 භහය/තල්ඳහවිර   ඳු  දර්ල ක.වි. දදවිනුය 041-2264672 භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 1060 37

34 07347 භහය/තල්ඳහවිර ගළමුණු  ප්රහ.වි. කළකණඳුය භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 51 8

35 07348 භහය/කළකණඳුය විජඹඵහ ක.වි. කළකණඳුය භහතය භහතය
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 132 21

36 07349 භහය/දභ ටහදගදය ක.වි. කළකණඳුය, භහතය භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 179 10

37 07408 භහය/ලුම්බිණි ප්රහථ ක ඳහර ල්ගභ, භහතය භහතය භහතය
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-6 240 17

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - මළතර

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු/ 

රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

36



දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - මළතර

1 07383 භහය/විජිත භ.භ.වි.  ක්ළල්ර 041-2255116  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 2693 125

2 07394 භහය/ න්වහත් ජහතික ඳහර
න්ඩිස ඳහය, 

 ක්ළල්ර
041-2255722  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-13 612 41

1 07360 භහය/දග ඩඋඩ භ.වි. දකෝ ටදග ඩ 041-5680681  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 851 45

2 07363 භහය/දඵලිදදණිඹ භ.වි. දකෝ ටදග ඩ 041-2229567  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 310 23

3 07367 භහය/ඳහදතගභ දකුණ සිරිසුභන ක.වි. දකෝ ටදග ඩ  ක්ළල්ර දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 102 7

4 07368 භහය/භහලිඹද්ද විජඹ ප්රහ.වි.  ක්ළල්ර  ක්ළල්ර දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 72 7

5 07373 භහය/යදම්දඳ ර ශ්රී සුභංගර භ.භ.වි. යදම්දඳ ර 041-2255702  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 2-13 561 38

6 07374 භහය/මුරුතගසපිටිඹ භ.වි. ඌරුගමු  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 274 30

7 07375 භහය/අයංකවදදණිඹ ක.වි. ඌරුගමු  ක්ළල්ර දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 116 17

8 07376 භහය/දන්දදණිඹ ක.වි. යත්භදල්  ක්ළල්ර දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 109 22

9 07377 භහය/දඵෝදයකන්ද  යතනදජෝති ක.වි. ඌරුගමු  ක්ළල්ර දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 61 18

10 07378 භහය/මීගසදදණිඹ ක.වි. ඌරුගමු  ක්ළල්ර දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 36 11

11 07380 භහය/දේවළල්ර ක.වි. ඌරුගමු  ක්ළල්ර දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 139 18

12 07381 භහය/ඉවශදග ඩ ක.වි.
ඉවශදග ඩ, 

ඌරුගමු
 ක්ළල්ර දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 21 6

13 07382 භහය/ඌරුගමු දභදතෝ සත ක.වි. ඌරුගමු  ක්ළල්ර දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 411 12

ජළතික පළවල්

පෂළත් වභළ පළවල්

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

දකොට්ඨළවය - දික්ලෆල්

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

අනු 

අංකය
පළවදල් නම

වංගණන 

අංකය
ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

37



දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - මළතර

14 07384 භහය/ ක්ළල්ර උතුය භ.වි.  ක්ළල්ර 041-2259444  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 554 37

15 07385 භහය/කුභහයතුඟු මුනිදස භ.වි.  ක්ළල්ර 041-2255344  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 2121 101

16 07386 භහය/දදභටපිටිඹ භ.වි. රසගර  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 179 22

17 07387 භහය/ඵමරැන්ද ද්ධර්භයහජ භ.වි. යත්භදල්  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 454 34

18 07388 භහය/ඵතීගභ භ.වි.  ක්ළල්ර 041-2257520  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 257 28

19 07389 භහය/අකුරුඵළබිර ක.වි.  ක්ළල්ර  ක්ළල්ර දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 155 21

20 07390 භහය/තර ටිඹහදග ඩ ඳයහක්රභ ක.වි. යත්භදල්  ක්ළල්ර දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 99 19

21 07391 භහය/දද ඩම්ඳවශ ක.වි.  ක්ළල්ර  ක්ළල්ර දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 222 21

22 07392 භහය/අළුත්දග ඩ ක.වි.  ක්ළල්ර  ක්ළල්ර දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 48 8

23 07393 භහය/ ක්ළල්ර දභදතෝ සත ක.වි.  ක්ළල්ර  ක්ළල්ර දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-8 217 15

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

පෂළත් වභළ පළවල්

දකොට්ඨළවය - දික්ලෆල්
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දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - මළතර

1 07350 භහය/දදවිනුය භ.භ.වි. දදවිනුය 041-2227711 දදවිනුය දදවිනුය 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 618 58

1 07177 භහය/අඳරැක්ක භ.වි. අඳරැක්ක 041-2245489 දදවිනුය දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 181 29

2 07178 භහය/උඩඅඳරැක්ක ක.වි. උඩඅඳරැක්ක, අඳරැක්ක දදවිනුය දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 70 16

3 07179 භහය/අඳරැක්ක  දර්ල ක.වි. අඳරැක්ක දදවිනුය දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 158 6

4 07351 භහය/ගන්දය භ.වි. ගන්දය දදවිනුය දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 491 32

5 07352 භහය/කපුගභ ක.වි. කපුගභ, දදවිනුය දදවිනුය දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 82 16

6 07353 භහය/සිරි පිඹයතන ක.වි. ගන්දයත්ත, දදවිනුය දදවිනුය දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 136 17

7 07354 භහය/දදවිනුය යණඳහර ක.වි. දදවිනුය දදවිනුය දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 620 35

8 07355 භහය/හේ ක.වි. හේ, දදවිනුය දදවිනුය දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 83 18

9 07356 භහය/ගන්දය ක.වි. ගන්දය දදවිනුය දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 588 18

10 07359 භහය/අල්-අසවහර් ක.වි. ගන්දය දදවිනුය දදවිනුය 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-11 126 13

11 07361 භහය/තරල්ර දකුණ භ.වි. තරල්ර , දකෝ දටදග ඩ දදවිනුය දදවිනුය 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 315 42

12 07362 භහය/තරල්ර උතුය ධර්භවිජඹ භ.වි. කළකනඳුය, භහතය දදවිනුය දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1346 63

13 07364 භහය/දදල්ගල්ර ක.වි. දදල්ගල්ර, ගන්දය දදවිනුය දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 155 8

14 07365 භහය/නහඔටුන්න  ශ්ර ක.වි. කළකනඳුය දදවිනුය දදවිනුය 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 170 18

15 07366 භහය/නහඔටුන්න දකුණ  ක.වි.
නහඔටුන්න, 

දකෝ දටදග ඩ
දදවිනුය දදවිනුය 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 36 7

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම

ජළතික පළවල්

ලි නය
දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆ

ණු/ රි

මි/මිශ්ර

ක්රියළත්ම

ක පන්ති 

පරළවය

දකොට්ඨළවය - දදවිනුලර

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

39
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1 07258 භහය/සිද්ධහර්ථ විදයහරඹ ළලිගභ 041-2250311 ළලිගභ ළලිගභ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි පිරි 4-13 1615 90

2 07272 භහය/ශ්රී සුභංගර ඵහලිකහ විදයහරඹ ළලිගභ 041-2251259 ළලිගභ ළලිගභ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි ගළවළණු 4-13 2315 98

3 07283 භහය/අර්ෂහ භ.භ.වි. ගල්දඵ ක්ක, ළලිගභ 041-2251767 ළලිගභ ළලිගභ 1 ඒබී දදභශ/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 1368 50

1 07260 භහය/  ගභ භ.වි.   ගභ, අවංගභ 041-2250707 ළලිගභ ළලිගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 379 30

2 07262 භහය/ශ්රී ංඝහනන්ද විදයහරඹ ක ඳයදත ට, ළලිගභ 041-2251748 ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 346 9

3 07263 භහය/කඩළුමුල්ර නිගසිරි විදයහරඹ ළලිගභ ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 176 7

4 07269 භහය/දවේභචන්ද්ර ගුණදේකය වි. මුදු ගමු, ළලිගභ ළලිගභ ළලිගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 238 20

5 07270 භහය/ළලිගභ ජිනයහජ ක.වි. ළලිගභ ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 117 6

6 07271 භහය/ළලිගභ ධර්භයහජ ක.වි.
අග්රදඵෝධි  භහත, 

ළලිගභ
ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 436 13

7 07274 භහය/ඳළරෆන සිරි ජියඥහණ භ.වි. ඳළරෆණ, ළලිගභ 041-2251881 ළලිගභ ළලිගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 310 25

8 07275 භහය/දඳ ල්තුදභෝදය භ.වි.
දඳ ල්තුදභෝදය, 

 රිස
041-2251950 ළලිගභ ළලිගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 627 37

9 07277 භහය/දඳ ල්ත්ත ක.වි. දඳ ල්ත්ත, දදනිපිටිඹ ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 290 11

10 07280 භහය/නිදන්ගර ක.වි. දක ටවිර, කඹුරුගමු ළලිගභ ළලිගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 178 19

11 07281 භහය/ධර්භඳහර  දර්ල ක.වි. ළලිගභ 041-2254160 ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 916 26

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය -ලෆලිගම

පෂළත් වභළ පළවල්

දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල
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12 07284 භහය/කඹුරුගමු භ.වි. කඹුරුගමු ළලිගභ ළලිගභ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 4-13 596 49

13 07285 භහය/දක ටවිර ශ්රී යතනඳහර භ.වි. දක ටවිර, කඹුරුගමු 041-3004844 ළලිගභ ළලිගභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 446 28

14 07286 භහය/තල්අයම ශ්රී ඉන්ද්රහය ක.වි. තල්අයම, කඹුරුගමු 041-3426755 ළලිගභ ළලිගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 201 24

15 07287 භහය/ රිස භ.භ.වි.  රිස ළලිගභ ළලිගභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 753 54

16 07288 ඉසිඳතන ප්රහ.වි කඹුරුගමු ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 245 14

17 07289 භහය/දවේන්ර ජඹතිස විදයහරඹ දවේන්ර,  රිස ළලිගභ ළලිගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 220 25

18 07290 භහය/සීලී  දර්ල විදයහරඹ තල්අයඔ , කඹුරුගමු ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 157 9

19 07291 භහය/ගයහඬු ක.වි. ගයහඬු, කඹුරුගමු ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 62 6

20 07294 භහය/ධම්භහය ක.වි.  රිස ළලිගභ ළලිගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 22 11

21 07403 භහය/ළලිගභ මුසලිම් ප්රහ.වි.
අකුරැස ඳහය, ගල් 

දඵ ක්ක, ළලිගභ
ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-5 823 22

22 07268 මළර/ ටල පළකෙගම ආ'ක'වි'        ඳහදතගභ ළලිගභ 041-3004598 ළලිගභ ළලිගභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 293 12

*23 07292  රිස උතුය සුභනහය ක.වි. ලි නිඹ මුල්ර , රිස ළලිගභ ළලිගභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1

* තහකහලික හ ඇත.

දකොට්ඨළවය -ලෆලිගම

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර
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1 07104 මළර/කගොඩපිටිය ජළතික පළව අකුරැවහව . 041-2283774 අකුරැවහව අකුරැවහව 1 ඒබී සිංශ/ඉිංග්රීස මිශ්ර 6-13 1578 88

1 07003 මළර/හුිංදළල කදමෂ ම.වි. පිට ෆද්දර. අකුරැවහව අකුරැවහව 1 සී කදමෂ මිශ්ර 1-13 344 21

2 07102 මළර/නිමල ක.වි. කනිංකේ කඩවීදිය. අකුරැවහව අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 168 20

3 07103 මළර/ගල් ක.වි. කනිංකේ කඩවීදිය. අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 14 4

4 07105 මළර/අකුරැවහව ම.වි. අමකගොඩ, අකුරැවහව. 041-2283784 අකුරැවහව අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 2264 80

5 07106 මළර/පහුරන්වි ධර්මරළජ ක.වි. පරදුල, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 20 6

6 07108 මළර/කශේකනගම ක.වි. කශේකනගම, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 379 22

7 07109 මළර/පරගශලත්ෙ වමරපළ ක.වි. කශේකනගම, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 35 6

8 07110 මළර/ඉඹුල්කගොඩ ක.වි. ඉඹුල්කගොඩ, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 90 16

9 07112 මළර/කපෝරඹ ක.වි. කපෝරඹ , අකුරැවහව. 041-3409995 අකුරැවහව අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 1018 35

10 07113 මළර/මලිදුල ම.වි.
එරමුදුකගොඩ, මලිදුල, 

අකුරැවහව.

041-3004417, 

077-8875136
අකුරැවහව අකුරැවහව 1ඒබී සිංශ මිශ්ර 6-13 575 27

11 07114 මළර/මලිදුල ක.වි.
කෆටන්වි, මලිදුල, 

අකුරැවහව.
අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 465 12

12 07115 මළර/කදදියග ක.වි. දීග, මලිදුල. 041-7912035 අකුරැවහව අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 212 15

13 07116 මළර/ඇශෆකේ විදයළරළජ ම.වි. මලිදුල, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 1ඒබී සිංශ මිශ්ර 1-13 491 33

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය - අකුරැවහව 

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

පළාත් සභා පාසල්

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

අනු 

අංකය
දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය
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14 07117 මළර/කදොෂමළලෙ ක.වි. මලිදුල, අකුරැවහව. 041-7900352 අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 118 8

15 07118 මළර/කකොහුකගොඩ ක.වි. මලිදුල, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 82 8

16 07119 මළර/ඉශෂ මලිදුල ක.වි. මලිදුල, අකුරැවහව. 077-6621218 අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 123 6

17 07120 මළර/ක ෝපිටිය විමලිං ක.වි. මලිදුල, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 551 29

18 07121 මළර/ලෆලිකෆටිය ක.වි. මලිදුල, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 256 16

19 07122 මළර/දියකේ ක.වි. දියකේ, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 181 16

20 07124 මළර/මළරඹ ක.වි. මළරඹ, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 393 23

21 07123 මළර/මළරඹ ම.වි. මළරඹ, අකුරැවහව. 041-3409760 අකුරැවහව අකුරැවහව 1ඒබී සිංශ මිශ්ර 6-13 449 31

22 07125 මළර/ඇල්කකල ක.වි.
ඇල්කකල, මළරඹ, 

අකුරැවහව.
අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 102 7

23 07126 මළර/ගිංශෆ ක.වි. ගිංශෆ, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 30 7

24 07128 මළර/දිගනකශේන ක.වි. දීග, කල්නම, පිට ෆද්දර. අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 19 5

25 07129 මළර/කල්නම ක.වි. දීග, කල්නම, පිට ෆද්දර. අකුරැවහව අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 253 16

26 07130 මළර/ගල්කශේන ක.වි. මළරඹ, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 19 6

27 07131 මළර/කගොඩපිටිය ක.වි. තිබ්ක ොටුලළල, අකුරැවහව. අතුරලිය අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 1657 61

28 07132 මළර/ කළල ක.වි. අතුරලිය. අතුරලිය අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 20 5

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකඹ

ංගණන 

අංකඹ
ඳහදල් නභ ලිපිනඹ දුයකථන අංකඹ

ප්රහදද්ශීඹ 

දල්කම් 

කහර්ඹහරඹ

භළතියණ 

දක  ඨහඹ

ඳහල් 

ර්ගඹ

සිසුන් 

උගන්නහ 

බහහ භහධයඹ

ගළවළණු

/පිරි /

 ශ්ර

දකොට්ඨළවය - අකුරැවහව 

 ඹහත්භක

 ඳන්ති 

ඳයහඹ

මුළු 

ශිය 

ංඛයහ

මුළු 

ගුරු 

ංඛයහ
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29 07133 මළර/කනශළගම ක.වි. අකුරැවහව. අතුරලිය අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 105 18

30 07134 මළර/ෙශගම ක.වි. ෙශගම, මළකඳුර. අතුරලිය අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 6-11 38 13

31 07135 මළර/කපෝරුකෙොට ශ්රී කම්ධිංකර ම.වි. කපොරකෙොට, කගොඩපිටිය. 071-6609821 අතුරලිය අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 245 22

32 07136 මළර/ලෆලිකශේන ක.වි. ක ෝපකගොඩ, අකුරැවහව. අතුරලිය අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 245 22

33 07137 මළර/ක ෝපකගොඩ ක.වි. ක ෝපකගොඩ, අකුරැවහව. 041-3040290 අතුරලිය අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 354 13

34 07138 මළර/ක ෝපකගොඩ සුගීහලර ම.වි. ක ෝපකගොඩ, අකුරැවහව. අතුරලිය අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 6-11 183 11

35 07139 මළර/කේ.ආර්.එවහ. ද අල්කම්දළ ම.වි. උරුමුත්ෙ, අකුරැවහව. 041-3003838 අතුරලිය අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 512 26

36 07140 මළර/කකකශල්ල ශ්රී වළරළනන්ද ක.වි.
කකකශල්ල, උරුමුත්ෙ, 

අකුරැවහව.
අතුරලිය අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 2 3

37 07141 මළර/අතුරලිය ම.වි. අතුරලිය. අතුරලිය අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 6-13 376 30

38 07142 මළර/අතුරලිය ශ්රී විජය  ක.වි. අතුරලිය, අකුරැවහව. අතුරලිය අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 9 4

39 07143 මළර/යශමුල් ප්රළ.වි.
යශමුල්, අතුරලිය, 

අකුරැවහව.
අතුරලිය අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 16 2

40 07144 මළර/විල්පිට ම.වි. විල්පිට, අකුරැවහව. 041-2283976 අතුරලිය අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 908 46

41 07145 මළර/කගොඩපිටිය වදළත් ම.වි. කගොඩපිටිය, අකුරැවහව. අතුරලිය අකුරැවහව 1 සී කදමෂ මිශ්ර 1-13 460 34

42 07397 මළර/ෙශගම ප්රළ.වි. ෙශගම, මළකදුර. අතුරලිය අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 61 7

43 07398 මළර/ඉළුේපෆල් ප්රළ.වි.
ඉළුේපෆල්, දියකප, 

අකුරැවහව.
අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 22 4

44 07405 මළර/අතුරලිය ප්රළ.වි අතුරලිය, අකුරැවහව. අකුරැවහව අකුරැවහව 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 179 6

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - අකුරැවහව 
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දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - අකුරැවහව

1 07071 මළර/කෙලිේජවි  ම.ම.වි. කෙලිේජවි. 041-2240209 මළලිම් ඩ අකුරැවහව 1 ඒබී සිංශ/ඉිංග්රීස මිශ්ර 6-13 2398 112

1 07074 මළර/කෙලිේජවි රළජකීය.ම.වි. කෙලිේජවි. 041-2240465 මළලිම් ඩ අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 2748 89

2 07072 මළර/අකුරුකගොඩ ක.වි. අකුරුකගොඩ, සුල්ෙළනළකගොඩ . මළලිම් ඩ අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 237 119

3 07073 මළර/අකුරුකගොඩ කවේනළනි ක.වි. කෙලිේජවි. 071-5292792 මළලිම් ඩ අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 186 17

4 07075 මළර/කශොරකගොඩ ම.වි. කශොරකගොඩ, කෙලිේජවි. මළලිම් ඩ අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 489 31

5 07076 මළර/අල්හුදළ මුවහලිම් ක.වි. කශොරකගොඩ, කෙලිේජවි. මළලිම් ඩ අකුරැවහව 2 ලර්ගය කදමෂ මිශ්ර 1-11 115 13

6 07077 මළර/දම්පෆල් ම.වි. දම්පෆල්, කෙලිේජවි. මළලිම් ඩ අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 6-13 76 12

7 07078 මළර/දම්පෆල් ක.වි. දම්පෆල්, කෙලිේජවි. මළලිම් ඩ අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-9 70 9

8 07107 මළර/පරදුල ආදර් ක.වි ඇල්ගිරිය, කෙලිේජවි. මළලිම් ඩ අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 419 23

9 07296 මළර/සුල්ෙළනළකගොඩ ම.වි. සුල්ෙළනළකගොඩ . මළලිම් ඩ අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 6-13 76 21

10 07297 මළර/මළලිම් ඩ ශ්රී සුකම්ධ ම.වි. මළලිම් ඩ, පළටුල. 041-2240493 මළලිම් ඩ අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 1013 51

11 07301 මළර/මළලිම් ඩ උතුර ම.වි. මළලිම් ඩ, පළටුල. මළලිම් ඩ අකුරැවහව 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 156 23

12 07302 මළර/ගල්පමුණ ක.වි. ගල්පමුණ, පළටුල. මළලිම් ඩ අකුරැවහව 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 91 17

13 07304 මළර/සුල්ෙළනළකගොඩ ප්රළ.වි. සුල්ෙළනළකගොඩ, මළෙර. මළලිම් ඩ මළෙර 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 191 8

පළාත් සභා පාසල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම

ජාතික පාසල්

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්ම

ක පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

කකොට්ඨාසය -මාලිම්බඩ

පළවල් 

ලර්ගය
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දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - අකුරැවහව

1 07082 මළර/ශල් ම.වි. ශල්, ලෆලිගම. 041-2251938 ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 873 39

2 07083 මළර/කකොේමළදුල ක.වි. කකොේමළදුල, ලෆලිගම. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 252 18

3 07084 මළර/පෆටියන වද්ධළතිවහව ක.වි. පෆටියන, ලෆලිගම. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 118 6

4 07086 මළර/ලෆල්ළන ගුණතික ක.වි. පෆනටියන, ලෆලිගම. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 24 12

*5 07087 මළර/ රලකදණිය ක.වි. පෆටියන, ලෆලිගම. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 0 5

6 07088 මළර/කකඩොල්ගල් ක.වි. කදනිපිටිය. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 218 16

7 07089 මළර/ලටකගදරමුල් ක.වි. කදනිපිටිය. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 108 15

8 07090 මළර/ලෆලිගම අන්නුර් මුවහලිම් ම.වි.
කපුලත්ෙ, කදනිපිටිය, 

ලෆලිගම.
041-2250843 ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 1 සී කදමෂ මිශ්ර 1-13 241 15

9 07091 මළර/අවහවසළ මුවහලිම් ක.වි. මදුරපුර, කදනිපිටිය, ලෆලිගම. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 2 ලර්ගය කදමෂ මිශ්ර 1-11 308 15

10 07092 මළර/උඩුකළල ක.වි. උඩුකළල, කදනිපිටිය. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 226 20

11 07093 මළර/වහිරළ ම.වි. ලෆලිපිටිය, ලෆලිගම. 041-2253856 ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 1 සී කදමෂ මිශ්ර 1-13 494 22

12 07094 මළර/කනිංකක සරිපෆරකුම් ළ ම.ම.වි. කනිංකේ - කඩවිදිය. 091-3902728 ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 1ඒබී සිංශ මිශ්ර 6-13 525 32

13 07096 මළර/කනිංකක ආදර් ක.වි. කනිංකේ- කඩවිදිය. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 480 19

14 07097 මළර/මකුළුලකශේන ක.වි. කනිංකේ - කඩවිදිය. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 41 7

15 07098 මළර/පුහුකශේන ගෆමුණු ක.වි. කනිංකේ - කඩවිදිය. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 18 6

16 07101 මළර/ ටකපොෙ ක.වි.
කනිංකේ කඩවීදිය, 

කනිංකේ.
ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 4 4

පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

වංගණන 

අංකය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

පළාත් සභා පාසල්

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

අනු 

අංකය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
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දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - අකුරැවහව

17 07259 මළර/ජඹු කරකගොඩ ම.වි. ජඹුරකගොඩ, ලෆලිගම. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 226 25

18 07261 මළර/ඉබ් ළල ක.වි. ඉබ් ළල, ලෆලිගම. 077-1140065 ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 67 9

19 07267 මළර/පල් ක.වි. පල්, ලෆලිගම. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 2 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-11 22 10

20 07273 මළර/කදනිපිටිය ම.වි. කදනිපිටිය. 041-2252385 ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 1 ඒබී සිංශ මිශ්ර 6-13 648 31

21 07276 මළර/ලරකපිටිය ම.වි. ලරකපිටිය, කදනිපිටිය. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 1 සී සිංශ මිශ්ර 1-13 411 28

22 07278 මළර/එළුලළල ක.වි. එළුලළල, කදනිපිටිය. ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 3 3

23 07279 මළර/කදනිපිටිය ආදර් ක.වි. කදනිපිටිය. 041-2251934 ලෆලිපිටිය ලෆලිගම 3 ලර්ගය සිංශ මිශ්ර 1-5 669 17

*තහකහලික හ ඇත

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

පළාත් සභා පාසල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය
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දිවහත්රික්කය - මළතර කළපය - මුටියන

1 07225 භහය/දදයිඹන්දය ජහතික ඳහර දදයිඹන්දය 041-5626856 මුරටිඹන වක්භණ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 2110 96

1 07215 භහය/ඳල්රහදර භ.වි. යදහදර මුරටිඹන වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 176 32

2 07216 භහය/ඳල්රහදර ඵටදද ර ක.වි. දදනගභ මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 103 18

3 07217 භහය/පිටල්ගමු ක.වි. දකුණ, දදනගභ මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 201 30

4 07218 භහය/දදනගභ විපුරහය භ.භ.වි. දදනගභ, වක්භන 041-2288223 මුරටිඹන වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 455 42

5 07227 භහය/සීනිඳළල්ර ක.වි. මුරටිඹන වන් ඹ මුරටිඹන වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 134 9

6 07230 භහය/ඵමුණුගභ භ.වි. දව යඳහවිට මුරටිඹන වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 499 35

7 07231 භහය/යදහදර ක.වි. යදහදර මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 510 35

8 07232 භහය/දද්හදල්ගභ ක.වි. යදහදර මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 61 20

9 07233 භහය/අතඳත්තුකන්ද ක.වි. ඳයඳහමුල්ර මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 275 21

10 07234 භහය/කළටිඹද  භ.වි. කළටිඹද , දදයිඹන්දය මුරටිඹන වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 249 30

11 07235 භහය/කළටිඹද  උතුය ක.වි. කළටිඹද , දදයිඹන්දය මුරටිඹන වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 58 10

12 07237 භහය/භහයභණ්ඩිඹ ක.වි. දනයළුපිටිඹ, මුරටිඹන මුරටිඹන වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 110 9

13 07238 භහය/භහකඳුය භ.භ.වි. භහකඳුය 041-3421968 මුරටිඹන වක්භණ 1 ඒබී සිංශ/ඉිංග්රීස  ශ්ර 6-13 1070 68

14 07239 භහය/යන්ෆදග ඩ උතුය ක.වි. යන්ෆදග ඩ උතුය, භහකඳුය මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 283 25

සිසුන් 

උගන්නළ භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මි

ශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

දකොට්ඨළවය - මුටියන

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ජළතික පළවල්

පෂළත් වභළ පළවල්

මුළු ශිය 

වංඛයළල

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

පළවල් 

ලර්ගය

48
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15 07240 භහය/ඵළයගභ ක.වි. භහකඳුය මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 85 11

16 07241 භහය/ ද්දදනිදඳ ත භ.වි. මුරටිඹන වන් ඹ, මුරටිඹන මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 71 20

17 07242 භහය/භහකඳුය නිඹහභක  දර්ල ක.වි. භහකඳුය 041-2268439 මුරටිඹන වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 1172 37

18 07243 භහය/යන්ෆදග ඩ දකුණ ක.වි
යන්ෆදග ඩ දකුණ, 

යන්ෆදග ඩ
මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 232 20

19 07244 භහය/දඵයලිඹ අතුය ක.වි. යන්ෆදග ඩ මුරටිඹන වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 7 6

20 07245 භහය/දක යඹුරුහන භ.වි. යන්ෆදග ඩ මුරටිඹන වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 477 30

21 07246 භහය/ඳහත්රහමුල්ර ක.වි. දව යඳහවිට මුරටිඹන වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 27 10

22 07247 භහය/මීඳහවිට ක.වි. මීඳහවිට, යන්ෆදග ඩ මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 127 15

23 07256 භහය/දග ම්ඵද්දර විජඹඵහ ක.වි. දග ම්ඵද්දර ,භහතය   මුරටිඹන වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 179 20

24 07401 භහය/දදයිඹන්දය ප්රහ.වි. දදයිඹන්දය මුරටිඹන වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 1139 36

දුරකථන අංකය
අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

පෂළත් වභළ පළවල්

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මි

ශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - මුටියන
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1 07193 මළර/කමකෙෝදිවහෙ ම.ම.වි. ශේමන 041-2286568 ශේමණ ශේමණ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි මිශ්ර 6-13 1353 78

2 07194 මළර/බුද්ධ ජයන්ති ක.වි. ශේමන ශේමණ ශේමණ 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 582 22

3 07196 මළර/කේපෙඉර ගුණකවේකර ම.වි. කේපෙඉර, ශේමන ශේමණ ශේමණ 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 64 11

4 07197 මළර/කෆඹිලියකපොෂ ක.වි. කෆඹිලියකපොෂ, ශේමන ශේමණ ශේමණ 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 15 7

5 07198
මළර/කෆඹිලියකපොෂ ශ්රී ගුණරෙන 

ක.වි.
කෆඹිලියකපොෂ, ශේමන ශේමණ ශේමණ 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 79 11

6 07199 මළර/ගිංකගොඩගම ජයලර්ධන ම.වි ගිංකගොඩගම, ශේමන 775899832 ශේමණ කඹුරුපිටිය 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 319 29

7 07200 මළර/කකොහුලියද්ද ක.වි. කකොහුලියද්ද, ශේමන ශේමණ කඹුරුපිටිය 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 35 8

8 07201 මළර/කරකෙොට ක.වි. කරකෙොට, ශේමන
කිරින්ද 

පුහුල්ලෆල්
කඹුරුපිටිය 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 73 17

9 07202 මළර/කුඹල්කගොඩ ක.වි. කුඹල්කගොඩ, කරකෙොට
කිරින්ද 

පුහුල්ලෆල්
 කඹුරුපිටිය 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 67 7

10 07203 මළර/ළල්කප ක.වි. ළල්කප, ශේමන 718021889 ශේමණ කඹුරුපිටිය 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 32 8

11 07204 මළර/උඩුපීල්කකගොඩ ක.වි. ශේමන 718976041 ශේමණ කඹුරුපිටිය 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 14 6

12 07205 මළර/කකෝිංග ම.ම.වි. ශේමන 041-2286515 ශේමණ ශේමණ 1 ඒබී සිංවර මිශ්ර 6-13 795 50

13 07206 මළර/කකෝිංග ක.වි. ශේමන ශේමණ ශේමණ 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 732 30

14 07207 මළර/මිද්කදණිකගොඩ  ක.වි. ශේමන ශේමණ ශේමණ 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1 - 5 28 6

15 07208 මළර/නරලෆල්පිට දකුණ ම.ම.වි. ශේමන ශේමණ ශේමණ 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 822 47

16 07209 මළර/ඇල්කකල ක.වි. ඇල්කකල, ශේමන 729825790 ශේමණ ශේමණ 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 43 13

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

දකොට්ඨළවය - ශක්මන

පෂළත් වභළ පළවල්

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

පළවදල් නම ලි නය
දුරකථන 

අංකය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
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17 07211 මළර/කන්කදකගොඩ ක.වි. කන්කදකගොඩ, ශේමන ශේමණ ශේමණ 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 62 16

18 07212 මළර/ක රුකලකල ක.වි. ක රුකලකල, ශේමන ශේමණ ශේමණ 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 17 5

19 07213 මළර/කදනගම  ම.වි. කදනගම, ශේමන ශේමණ ශේමණ 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 147 25

20 07214 මළර/කදනගම නෆකගනහිර ක.වි. කදනගම, ශේමන ශේමණ ශේමණ 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 64 15

21 07219
මළර/කශන්රි ආරියරත්න ම.වි. 

(නරලෆල්පිට උතුර මවි)

නරලෆල්පිට උතුර, 

ශේමන
717593201 ශේමණ ශේමණ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රිසි මිශ්ර 1-13 380 34

22 07220 මළර/වපුගශආර ක.වි.
නරලෆල්පිට නෆකගනහිර,  

ශේමන
718337581 ශේමණ ශේමණ 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 47 15

23 07221 මළර/පනන්කල ක.වි. පනන්කල, මී ඇල් ශේමණ ශේමණ 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 81 20

24 07222 මළර/ ඩ ද්ද ම.වි. මී ඇල් 713830924 ශේමණ ශේමණ 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 45 17

25 07223 මළර/මී ඇල් කරකගොඩ ක.වි. මී ඇල්, ශේමන ශේමණ ශේමණ 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 109 18

26 07224 මළර/අල්මිනළ ම.වි. මී ඇල්, ශේමන 412245408 ශේමණ ශේමණ 1 සී දදභශ මිශ්ර 1-13 215 21

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - ශක්මන

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය

පළවල් 

ලර්ගය
පළවදල් නම ලි නය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය
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1 07146 භහය/නහයන්දදණිඹ භ.භ.වි. කඹුරුපිටිඹ 041-2292650 කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 1 ඒබී සිංවර/ඉිංග්රිස  ශ්ර 6-13 2245 110

1 07080 භහය/කයදග ඩ උඹන්දග ඩ භ.වි.
කයදග ඩ උඹන්දග ඩ, 

කඹුරුපිටිඹ
කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 318 36

2 07081 භහය/කයදග ඩ උඹන්දග ඩ ක.වි.
කයදග ඩ, උඹන්දග ඩ

කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 516 22

3 07147 භහය/කඹුරුපිටිඹ භ.වි. කඹුරුපිටිඹ 041-2292227 කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 1610 64

4 07148 භහය/පුදග ඩ යතනඳහර ක.වි. කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 302 25

5 07149 භහය/ගතහය ක.වි. කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 105 10

6 07150 භහය/ගදන්තළන්න උඳයතන ක.වි. නහයන්දදණිඹ, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 261 16

7 07151 භහය/දගෝදහ ක.වි. දගෝදහ, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-9 40 9

8 07153 භහය/තුදඹ් ක.වි. තුදඹ්, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 126 20

9 07154 භහය/ඕවිටිගමු ක.වි. කඹුරුපිටිඹ 041-2293444 කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 598 46

10 07155 භහය/ඊරිඹදත ට භ.වි. ඊරිඹදත ට, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 198 27

11 07156 භහය/බිබුදල්දර ක.වි. කයදග ඩ, උඹන්දග ඩ 041-4908270 කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 11 11

12 07157 භහය/උඳහලි විජඹර්ධන ක.වි. දල්නඵටු, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 229 22

13 07158 භහය/ඉවශ විටිඹර ශ්රි ගුණයතන ක.වි. කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 62 17

14 07160 භහය/උල්රර  භ.වි. උල්රර, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 339 30

ජාතික පාසල්

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

කකොට්ඨාසය -කඹුරුපිටිය

පළාත් සභා පාසල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්ම

ක පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල
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15 07161 භහය/සිරි ඳඤසඤහරංකහය ක.වි. භහඳරහන, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 336 28

16 07169
භහය/අකුරුදග ඩ සිරි යතනදජෝති 

භ.වි.
අකුරුදග ඩ, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 417 31

17 07170 භහය/සුගතඳහර දග ඩත්ත ක.වි. කවගර, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 119 20

18 07181 භහය/පුහුල්ළල්ර භ.භ.වි.  රින්ද, පුහුල්ළල්ර 041-2286601
 රින්ද 

පුහුල්ළල්ර
කඹුරුපිටිඹ 1 ඒබී සිංවර/ඉිංග්රිස  ශ්ර 6-13 1450 80

19 07182 භහය/ රින්ද  දර්ල ප්රහථ ක විදුවර.  රින්ද, පුහුල්ළල්ර 041-7916212
 රින්ද 

පුහුල්ළල්ර
කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 959 37

20 07183 භහය/භහසමුල්ර ක.වි. භහසමුල්ර, කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 98 9

21 07184 භහය/ රින්ද මුසලිම් ක.වි.  රින්ද, පුහුල්ළල්ර
 රින්ද 

පුහුල්ළල්ර
කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 115 13

22 07186 භහය/දව ටිඹහර ඵට ය ක.වි. දව ටිඹහර, පුහුල්ළල්ර
 රින්ද 

පුහුල්ළල්ර
කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 29 10

23 07187 භහය/දව ටිඹහර  නළදගන ය භ.වි. පුහුල්ළල්ර
 රින්ද 

පුහුල්ළල්ර
කඹුරුපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 238 30

24 07189 භහය/දම්මුල්රදග ඩ ක.වි. පුහුල්ළල්ර
 රින්ද 

පුහුල්ළල්ර
කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 66 17

25 07192 භහය/දද්හරමුල්ර  ක.වි පුහුල්ළල්ර
 රින්ද 

පුහුල්ළල්ර
කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 67 9

ක්රියළත්ම

ක පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

පළාත් සභා පාසල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

කකොට්ඨාසය -කඹුරුපිටිය
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1 07162 භහය/තිවදග ඩ ජහතික ඳහර තිවදග ඩ, භහතය 041-2245588 තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 1 ඒබී සිංවර/ඉිංග්රිස  ශ්ර 6-13 1038 63

1 07159 භහය/ඉවශ විටිඹර දකුණ ක.වි.
ඉවශ විටිඹර, කයදග ඩ, 

උඹන්දග ඩ
කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 34 6

2 07163 භහය/තිවදග ඩ ක.වි. තිවදග ඩ, භහතය 041-2245128 තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 819 35

3 07164 භහය/කපුද ක.වි. කපුද, තිවදග ඩ තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 115 12

4 07165 භහය/ තරගභ ඵට ය භ.වි. තිවදග ඩ තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 322 30

5 07166 භහය/ තරගභ නළදගන ය ක.වි. තිවදග ඩ තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 362 32

6 07167 භහය/ඳදර ල්පිටිඹ භ.වි. ඳදර ල්පිටිඹ, තිවදග ඩ තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 180 22

7 07168 භහය/ඳවශවිටිඹර ක.වි. තිවදග ඩ තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 3ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 30 9

*8 07171 භහය/දකෝභංදග ඩ දයෝවණ ක.වි. තිවදග ඩ තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 3ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 0 6

9 07172 භහය/ඵටුවිට ක.වි. ඵටුවිට , තිවදග ඩ තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 3ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 23 9

10 07173 භහය/ඹටිඹන භ.වි. ඹටිඹන, භහතය 041-2245197 තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1005 66

11 07174 භහය/ඹටිඹන ක.වි. ඹටිඹන, භහතය 041-2245197 තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 593 23

12 07176 භහය/ගල්ඵඩ ශ්රි දද්හනන්ද ක.වි. ගල්ඵඩ,  ඹගව තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 56 21

13 07180 භහය/උග්දග ඩ ක.වි. ඹටිඹන, භහතය තිවදග ඩ කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 34 8

14 07188 භහය/හීල්රකන්ද ක.වි. පුහුල්ළල්ර
 රින්ද 

පුහුල්ළල්ර
කඹුරුපිටිඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 27 6

15 07190 භහය/රකන්ද භ.වි. රකන්ද, පුහුල්ළල්ර
 රින්ද 

පුහුල්ළල්ර
කඹුරුපිටිඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 106 24

*තහකහලික හ ඇත.

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය -තිශදගොඩ

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
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1 07017
භහය/දභ යක කීර්ති අදබ්වික්රභ 

ජහතික ඳහර
දදනිඹහඹ ඳහය, දභ යක 041-2282217 දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1998 75

2 07029 භහය/දක ට දඳ ර භ.වි දක ට දඳ ර 041-2271309 දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1724 66

3 07055 භහය/දදනිඹහඹ භ.භ.වි දදනිඹහඹ 041-2273207 දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 1-13 3050 104

1 07019 භහය/දඳෝරුපිටිඹ ක.වි. යල්ර දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 165 7

2 07028 භහය/ඳයගර ක.වි. ඳයගර, දභ යක දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 140 17

3 07030 භහය/මුගුණමුල්ර ක.වි. දක ට දඳ ර දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-9 42 11

4 07031 භහය/දග ඩකුඹුය ක.වි. දක ට දඳ ර දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 77 16

5 07032 භහය/ඉලුක්පිටිඹ ක.වි. දක ට දඳ ර දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 122 18

6 07033 භහය/ ම්.ඩී.ඹහඳහ භ.වි. දදනිඹහඹ ඳහය, යල්ර 041-2271030 දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 586 43

7 07034 භහය/ඹටිදව යගර ක.වි. යල්ර දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 75 7

8 07035 භහය/උඩදව යගර ක.වි. උඩදව යගර, යල්ර දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 73 6

9 07057 භහය/දදනිඹහඹ යහජඳක් භ.වි. භව වී ඹ, දදනිඹහඹ 041-2273587 දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1082 49

10 07058 භහය/ලහන්ත භළතිේස ද්වීබහහ ක.වි. දදනිඹහඹ දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 1 සී
සිංවර වහ 
දදභශ

 ශ්ර 1-13 1395 68

11 07059 භහය/වළන්ෂර්ඩ් දදභශ ක.වි. වළන්ෂර්ඩ්, දදනිඹහඹ දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 1 සී දදභශ  ශ්ර 6-11 371 17

12 07060 භහය/ රිළල්දද ර ක.වි.  රිළල්දද ර, දදනිඹහඹ දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 145 17

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම

පෂළත් වභළ පළවල්

ජළතික පළවල්

ලි නය
දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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13 07061 භහය/ රිරගභ ක.වි. දභදද්රිපිටිඹ, දදනිඹහඹ දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 12 0

14 07062 භහය/කන් ල්ඳහන ක.වි. ඵටඹහඹ, දදනිඹහඹ දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 133 12

15 07063 භහය/දඵර්ලි දදභශ ක.වි දඵර්ලිගභ, දදනිඹහඹ දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-11 516 21

16 07064 භහය/දභදද්රිපිටිඹ ක.වි. දභදද්රිපිටිඹ, දදනිඹහඹ 0415633470 දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 178 18

17 07065 භහය/ඳල්දරගභ භ.වි.
ඳල්දරගභ, 

දක ශදනිගභ
0412273422 දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 715 41

18 07066 භහය/දක ශදනිගභ භ.වි.
දක ශදනිගභ, 

දදනිඹහඹ
දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 336 22

19 07067 භහය/විවහයදවේන ක.වි. විවහයදවේන, දදනිඹහඹ දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 148 17

20 07068
භහය/ න්ල්ත්ත දදභශ  

ක.විදයහරඹ
විවහයදවේන, දදනිඹහඹ දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 370 16

21 07069 භහය/අනින්කන්ද දදභශ ක.වි. දදනිඹහඹ දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 394 21

22 7404 භහය/සිද්ධහර්ථ ප්රහථ ක වි.
ඳල්දරගභ, 

දක ශදනිගභ
041-2273944 දක ටදඳ ර දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 552 18

             

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ලි නය
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1 07041 භහය/ඌරුදඵ ක්ක භ.භ.වි. ඌරුදඵ ක්ක 041-2272357 ඳසදග ඩ වක්භණ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 2274 110

1 07036 භහය/ඕරකුඹුය ක.වි. ඕරකුඹුය, දදනිඹහඹ ඳසදග ඩ වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 19 7

2 07037 භහය/ඳවශ ඵටහදුය ක.වි. ඵටහදුය, දදනිඹහඹ ඳසදග ඩ වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 15 6

3 07038 භහය/තරඳරකන්ද ක.වි. තරඳරකන්ද, දදනිඹහඹ ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 80 15

4 07039 භහය/ රිලිඳන ක.වි. දභ යගර,  රිලිඳන ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 545 31

5 07040 භහය/දභ දර ග්ගමු ක.වි. දභ යගර,  රිලිඳන ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 203 16

6 07042 භහය/භළ ලිඹතළන්න ක.වි. ඌරුදඵ ක්ක ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 137 13

7 07043 භහය/කීරිපිටිඹ ක.වි. කීරිපිටිඹ, ඌරුදඵ ක්ක ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 110 18

8 07044 භහය/දම්ඳවර ක.වි. දම්ඳවර ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 313 18

9 07045 භහය/හුරංකන්ද ක.වි. හුරංකන්ද, දම්ඳවර ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 205 21

10 07046 භහය/ගින්නලිඹ භ.වි. ගින්නලිඹ, ඌරුදඵ ක්ක ඳසදග ඩ දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 512 32

11 07047 භහය/අරදක රදදණිඹ ක.වි.
අරදක රදදනිඹ, 

ඌරුදඵ ක්ක
ඳසදග ඩ දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 64 7

12 07048 භහය/පුහුල්දවේනකන්ද ක.වි. දඵයරඳනහතය ඳසදග ඩ දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 29 8

13 07049 භහය/ඳ ටිගර ක.වි. ඳ ටිගර, දඵයරඳනහතය ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 477 25

14 07050 භහය/කළටර ක.වි. කළටරගභ, දඵයරඳනහතය 041-3497870 ඳසදග ඩ දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 182 14

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම

පෂළත් වභළ පළවල්

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය - පවහදගොඩ

ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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15 07051 භහය/දඵයරඳනහතය භ.වි. දඵයරඳනහතය 041-3418192 ඳසදග ඩ වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 952 49

16 07052 භහය/දකෝංගවදදණිඹ ක.වි. දඳ ත්දදනිඹ ඳසදග ඩ වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 41 4

17 07053 භහය/විරඹහර ක. විදයහරඹ විරඹහඹ, දම්ඳවර ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 192 22

18 07054 භහය/දඵංගමු භ.වි. දඵංගමු ඳසදග ඩ වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 456 35

19 07248
භහය/ශ්රීභත් අනගහරික ධර්භඳහර 

භ.වි.
දග  ර, භහයර ඳසදග ඩ වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 4-13 469 36

20 07249 භහය/ඇවළරකන්ද භ.වි. දග  ර, භහයර ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-13 98 11

21 07250 භහය/දග  ර ක.වි. දග  ර, භහයර ඳසදග ඩ වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 413 17

22 07251 භහය/පුක්ගවදවේන ක.වි. දග  ර, භහයර ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 102 19

23 07252 භහය/දය ටුම විජඹඵහ භ.වි. දය ටුම, භහතය 041-3418843 ඳසදග ඩ වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 300 28

24 07253 භහය/දදන්කන්දලිඹ ක.වි. දය ටුම, භහතය ඳසදග ඩ වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 44 8

25 07254 භහය/ඳනහකඩු ක.වි. ඳනහකඩු, දය ටුම ඳසදග ඩ වක්භණ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 307 24

26 07255 භහය/ඳසදග ඩ භ.වි. ඳසදග ඩ, භහතය ඳසදග ඩ වක්භණ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 666 39

27 07399 භහය/දඵයරඳනහතය ප්රහ.වි. දඵයරඳනහතය ඳසදග ඩ දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 777 26

28 07402 භහය/දඵංගමු ප්රහ.වි. දඵංගමු ඳසදග ඩ වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 300 12

29 07407 භහය/කීර්ති ශ්රී ප්රහ.වි. දය ටුම, භහතය ඳසදග ඩ වක්භණ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 264 12

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - පවහදගොඩ

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය
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1 07001 භහය/පිටඵළද්දය භ.වි. පිටඵළද්දය 0412281351 පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 1211 60

2 07002 භහය/කදුරුහන ක.වි. කදුරුහන, පිටඵළද්දය පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 220 14

3 07004 භහය/ඩඩ්ලි දේනහනහඹක භ.වි. දද ගසද , පිටඵළද්දය පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1514 58

4 07005 භහය/අනගහරික ධර්භඳහර ක.වි. දද ගසද , පිටඵළද්දය පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 86 8

5 07006 භහය/ ඹදහ ක.වි.
 ඹදහ, සිඹමරහදග ඩ 

නළදගන ය, පිටඵළද්දය
පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-9 48 7

6 07007 භහය/සිඹමරහදග ඩ නළදගන ය භ.වි.
සිඹමරහදග ඩ නළදගන ය, 

පිටඵළද්දය
පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 439 37

7 07008 භහය/ රභල්දදණිඹ ක.වි.  රභල්දදණිඹ, පිටඵළද්දය පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 30 7

8 07009 භහය/වත්දත ටු ක.වි. වළේඕවිට, පිටඵළද්දය පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 108 25

9 07010 භහය/සිඹමරහදග ඩ ඵට ය ක.වි.
සිඹමරහදග ඩ ඵට ය, 

පිටඵළද්දය
පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 33 7

10 07012 භහය/දෆයංගර සුභන ක.වි.  රිළල්කළදල්,පිටඵළද්දය පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-8 45 5

11 07013 භහය/දෆයංගර භ.වි.
3 පිඹය,  රිළල්කළදල්, 

පිටඵළද්දය
පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 673 44

12 07014 භහය/තරදඳකුඹුය ක.වි. අරඳරහදදනිඹ පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 59 6

13 07015 භහය/කුඩගර දවේන ක.වි. දග යකදර, පිටඵළද්දය පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 171 6

14 07016 භහය/දෆයංගර ක.වි. 1 පිඹය, දෆයංගර, පිටඵළද්දය පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 226 10

15 07018 භහය/දභ යක ක.වි.  ල්ර ඇර, දභ යක 0412282607 පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 917 25

16 07020 භහය/අරඳරහදදණිඹ භ.වි. අරඳරහදදනිඹ 0412282582 පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 735 45

පළෂළත් වභළ පළවල්

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - දමොරලක

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
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17 07021 භහය/ඊදඬු ත ක.වි. ඊදඩු ත, අරඳරහදදනිඹ පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 224 12

18 07022 භහය/කළුදඵෝවිටිඹන භ.වි. කළුදඵෝවිටිඹන පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 916 44

19 07023 භහය/ඵහනගර සීරයතන ක.වි. ඵහනගර, ඕඳහත පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 135 8

20 07024 භහය/දංගර ක.වි. දංගර, අරඳරහදදනිඹ පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 156 7

21 07025 භහය/යඹුකන දක ඩිකහයදග ඩ ක.වි. දක ඩිකහයදග ඩ, දභ යක පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 195 7

22 07026 භහය/දක සනිල්දග ඩ ක.වි. දක සනිල්දග ඩ, දභ යක පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 142 8

23 07027 භහය/දභ යක දඵෞද්ධ භ.වි. ළලි,දභ යක 0417211412 පිටඵළද්දය දදනිඹහඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 498 31

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - දමොරලක

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

පළෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
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1 08276 ව/ලහන්ත දම්රි ජහතික ඳහර වම්ඵන්දත ට 047-2220880 වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 1 ඒබී සිංවර / ඉංග්රීසි  ශ්ර 4-13 1577 63

2 08280 ව/ යහ ජහතික ඳහර ඵළරැක් වී ඹ, වම්ඵන්දත ට 047-2220117 වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 1 සී දදභශ / ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 640 19

3 08340 ව/සුචී ජහතික ඳහර සිරිදඵෝපුය, වම්ඵන්දත ට 047-4937217 වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 1ඒබි සිංවර  ශ්ර 6-13 1254 50

1 08230 ව/බුන්දර ක.වි.
බුන්දර, ළලිගත්ත, 

වම්ඵන්දත ට
වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 57 13

2 08248 ව/දතලුල්ර ක.වි. බුන්දර, වම්ඵන්දත ට වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 540 28

3 08277 ව/ඵගිරිඹ භ.වි. ඵගිරිඹ, ළලිගත්ත වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 864 41

4 08281 ව/දද ගවරන්ද භ.වි.
දද ගවරන්ද, 

අම්ඵරන්දත ට
වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1005 52

5 08282 ව/ රිේජවිර භ.වි.  රිේජවිර,වම්ඵන්දත ට වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 473 31

6 08283 ව/හදභෝදහගභ ක.වි. සි පිකුරභ, වම්ඵන්දත ට වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 483 21

7 08284 ව/උඩභරර භ.වි. වම්ඵන්දත ට වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 351 33

8 08285 ව/ඳල්දරභරර ක.වි. ඳල්දරභරර, ළලිගත්ත වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 208 9

9 08286 ව/දග න්දන රු ක.වි.
දග න්දන රු, 

වම්ඵන්දත ට
047-5676313 වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 239 18

10 08294 ව/ධර්භතිරක ප්රහ.වි.
සිඹමරහගසවිර, රුහුණු 

රි ඹගභ
වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 479 15

11 08295
ව/සිඹමරහගසවිර ඥහදනෝදඹ 

ක.වි.

සිඹමරහගසවිර, රුහුණු 

රි ඹගභ
වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 156 22

12 08296 ව/භව ය ක.වි. ඵළයගභ, අම්ඵරන්දත ට වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 287 20

දකොට්ඨළවය - ශේබන්දතොට

අනු 

අංකය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

වංගණන

 අංකය

ජළතික පළවල්

පළවදල් නම ලි නය
දුරකථන 

අංකය

පෂළත් වභළ පළවල්
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13 08297 ව/ඵළයගභ ජනඳද ක.වි
උඩ ඵළයගභ, 

අම්ඵරන්දත ට
වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 193 20

14 08298 ව/ඵළයගභ ක.වි ඵළයගභ, අම්ඵරන්දත ට වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 264 26

15 08302 ව/වම්ඵන්දත ට ක.වි. වම්ඵන්දත ට 041-7222276 වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර /ඉංග්රීසි  ශ්ර 1-11 1376 62

16 08305 ව/ගල්ළ ප්රහ.වි.

4 ළනි ළතපුම් කණු, 

දග න්දන රු, 

වම්ඵන්දත ට

වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 99 11

17 08310 ව/ඳවශ අන්දයළ ක.වි. වම්ඵන්දත ට වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 111 16

18 08312 ව/ඹවන්ගර ප්රහ.වි. ඵගිරිඹ, ළලිගත්ත වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 51 7

19 08330 ව/ඵගිරිඹ මුසලිම් ක.වි.
 රයිදක දර නිඹ, 

ඵගිරිඹ ළලිගත්ත
වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 74 12

20 08341
ව/ජනහධිඳති භ න්ද යහජඳක් 

දය ටරි  ත්රත්  දර්ල ප්රහ.වි.
සිරිදඵෝපුය, වම්ඵන්දත ට 047-4912133 වම්ඵන්දත ට වම්ඵන්දත ට 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 529 19

21 08347 ව/ඉක්යහ ප්රහ.වි. වම්ඵන්දත ට 047-2221065 වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-5 532 14

22 08357 ව / වම්ඵන්දත ට මුසලිම් ප්රහ.වි සිරිදඵෝපුය, වම්ඵන්දත ට වම්ඵන්දත ට වම්ඵන්දත ට 3 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-5 33 1

දකොට්ඨළවය - ශේබන්දතොට

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර
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1 08106
ව/හුංගභ විජඹඵහ ජහතික 

ඳහර
හුංගභ 047-2226036 අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 1 ඒබී සිංවර /ඉංග්රිසි  ශ්ර 1-13 3358 140

2 08275 ව/දථේයපුත්ත ජහතික ඳහර අම්ඵරන්දත ට 047-2225485 අම්ඵරන්දත ට තිසභවහයහභ 1 ඒබී සිංවර /ඉංග්රිසි  ශ්ර 6-13 2978 85

1 08108 ව/භහභඩර භ.වි. භහභඩර, අම්ඵරන්දත ට 047-7362586 අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1340 57

2 08111 ව/අම්ඵරන්දත ට භ.වි. භල්දඳත්තහ, අම්ඵරන්දත ට 047-2225114 අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1582 70

3 08115 ව/ඵටඅත දකුණ ක.වි. ඵටඅත දකුණ, හුංගභ 047-5673818 අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 104 19

4 08116 ව/ලුණභ දුටුගළමුණු ක.වි. ලුණභ, අම්ඵරන්දත ට අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 427 28

5 08117 ව/ළලිඳටන්විර භ.වි.
දනෝනගභ, ලුණභ, 

අම්ඵරන්දත ට
අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 345 27

6 08118 ව/රදත්ත භ.වි.
රදත්ත, භහභඩර, 

අම්ඵරන්දත ට
අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 204 20

7 08119 ව/ඵළ ණිඹන්විර ක.වි. ඵළ ණිඹන්විර, භහභඩර අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 159 17

8 08120 ව/ වුර ක.වි.  වුර, හුංගභ අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 176 23

9 08121 ව/දදනිඹ පිංගභ ක.වි. දදනිඹ, හුංගභ අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 127 19

10 08122 ව/මුරන භ.වි. මුරන, හුංගභ අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 254 25

11 08123 ව/ඇත්ඵටු ක.වි. ඇත්ඵටු, හුංගභ අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 97 19

12 08124 ව/වළඩවින්න ක.වි. භහභඩර, අම්ඵරන්දත ට අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 144 11

13 08128 ව/ළටිඹ ධර්භඳහර භ.වි.
ළටිඹ, ඵයකුඹුක, 

අම්ඵරන්දත ට
077-6615490 අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 1016 53

ජළතික පළවල්

ලි නය
දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

දකොට්ඨළවය - අේබන්දතොට

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මි

ශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම
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14 08136 ව/කණුකළටිඹ ක.වි. කහණුකළටිඹ, හුංගභ 047-3482889 අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-9 51 15

15 08138 ව/ඵටඅත උතුය ප්රහ.වි. ඵටඅත, හුංගභ අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 416 19

16 08139 ව/භවදර  ප්රහ.වි
භවදර, 

අඟුණුදක රඳළරළස
අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 55 8

17 08141 ව/දය ටර ක.වි. දය ටර, අම්ඵරන්දත ට අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 68 20

18 08143 ව/මුයළසිදවේන භ.වි මුයළසිදවේන, ඵයකුඹුක අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 461 33

19 08278 ව/දඵෝරහන භ.වි.
රුහුණු රි ඹගභ, 

අම්ඵරන්දත ට
047-3478092 අම්ඵරන්දත ට වම්ඵන්දත ට 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 915 50

20 08279 ව/දක ග්ගල්ර භ.වි. දක ග්ගල්ර, අම්ඵරන්දත ට අම්ඵරන්දත ට තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 439 30

21 08293
ව/පුංචිදවේනඹහගභ ජනහනන්ද 

ප්රහ.වි.

රුහුණු රි ඹගභ, 

අම්ඵරන්දත ට
අම්ඵරන්දත ට තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 168 8

22 08299
ව/කුඩහදඵෝරහන ඳඤසඤහසීව 

භ.වි.

කුඩහදඵෝරහන, 

අම්ඵරන්දත ට
047-3474500 වම්ඵන්දත ට තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 866 46

23 08300 ව/අල්-අක්ඵහර් මුසලිම් භ.වි.
භදරයි දක රනිඹ, 

අම්ඵරන්දත ට
047-5616460 අම්ඵරන්දත ට තිසභවහයහභ 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-13 462 24

24 08301 ව/දථේයපුත්ත ප්රහ.වි. අම්ඵරන්දත ට 047-2225460 අම්ඵරන්දත ට තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 1438 44

25 08319 ව/කයමගල්මුල්ර ක.වි.
රුහුණු රි ඹගභ, 

අම්ඵරන්දත ට
අම්ඵරන්දත ට තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 155 18

26 08333 ව/භනරගභ  දර්ල ප්රහ.වි භනරගභ, ඵයකුඹුක 047-5614750 අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 589 23

27 08337 ව/දරන්ගවදර ක.වි. ඵයකුඹුක අම්ඵරන්දත ට වම්ඵන්දත ට 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 195 10

 පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මි

ශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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1 08229 ව/දදඵයළ භ.භ.වි. දදඵයළ, තිසභවහයහභඹ 047-2237314 තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 3267 111

1 08227 ව/භහගභ භ.වි. භහගභ, තිසභවහයහභඹ 047-5639964 තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 392 30

2 08228 ව/ශ්රි දද්හනන්ද භ.වි. දඹෝධකණ්ඩිඹ, තිසභවහයහභඹ 047-5639126 තිසභවහයහභඹ වම්ඵන්දත ට 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1265 49

3 8231 ව/පුසදතෝමුල්ර ක.වි.
යනදකලිඹ දකුණ, 

තිසභවහයහභඹ
තිසභවහයහභඹ වම්ඵන්දත ට 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 167 22

4 8232 ව/භවදන්පුය භ.වි. භවදේනපුය, තිසභවහයහභඹ 0472237709 තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 888 38

5 08233 ව/කහන්තිසපුය භ.වි. තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 241 20

6 08238 ව/ඳන්දනගමු යහජකීඹ භ.වි. ඳන්දනගමු, වියවිර 047-2239131 තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 1009 46

7 08239 ව/දදඵයදවර ඇල්රගර ප්රහ.වි. දදඵයදවර, වියවිර තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 35 8

8 08240 ව/ගළමුණුපුය ක.වි. ගළමුණුපුය, තිසභවහයහභඹ 072-5405138 තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 252 18

9 08241 ව/මුතිඹම්භහගභ ක.වි. තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 168 20

10 08242 ව/තිසභවහයහභ භ.වි. තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 1495 60

11 08244 ව/භළදළරෆන භ.වි. භළදළරෆන, තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 359 27

12 08245 ව/උඩුවිර ක.වි. දගෝනගමු, තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 195 18

13 08246 ව/ඉක්කඳල්රභ ක.වි. දගෝනගමු, තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභඹ වම්ඵන්දත ට 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 335 17

14 08247 ව/නළ ගම්විර ක.වි. දගෝනගමු, තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 197 18

 ජළතික පළවල්

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - තිවහවමශළරළමය

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - ශේබන්දතොට

15 08249 ව/ග දේඹහඹ ක.වි. තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභඹ වම්ඵන්දත ට 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 86 15

16 08250 ව/අන්දයගසඹහඹ ප්රහ.වි.
අන්දයගසඹහඹ, භහගභ, 

තිසභවහයහභඹ
තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 252 11

17 08252 ව/ඹටහරතිස ප්රහ.වි. තිසභවහයහභඹ 047-2238055 තිසභවහයහභඹ වම්ඵන්දත ට 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 917 27

18 08253 ව/ රින්ද මුසලිම් භ.වි.  රින්ද, තිසභවහයහභඹ 047-5717494 තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-11 528 21

19 08254 ව/දදඵයළ ක.වි.
දඳ ල්ගවළරෆන, දදඵයළ, 

තිසභවහයහභඹ
047-2237384 තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 4083 125

20 08257 ව/ඇල්රගර ක.වි. ඇල්රගර, තිසභවහයහභඹ, තිසභවහයහභඹ වම්ඵන්දත ට 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 160 18

21 08262 ව/තිසපුය ක.වි. කුඩහගම් 11, වියවිර, තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 207 20

22 08271 ව/විදයහර්ථ භ.වි. දගෝනගමු, තිසභවහයහභඹ, තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 313 24

23 08326 ව/යන්  තළන්න ක.වි.
කුඩහගභ 8,ම් ඉවුය, 

තිසභවහයහභඹ
තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 137 16

24 08327 ව/වීයදවර ක.වි.
කුඩහගම් 7, වීයදවර, 

දඵයලිදවර, තිසභවහයහභඹ
තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-9 118 12

25 08331 ව/ රින්දගභ ප්රහ.වි..  රින්ද, තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 75 11

26 08338 ව/ඔසුවින්න ක.වි.
කුඩහගම් 9, ඔසුවින්න, 

තිසභවහයහභඹ
තිසභවහයහභඹ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 133 17

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

දකොට්ඨළවය - තිවහවමශළරළමය
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - ශේබන්දතොට

1 08234 ව/ඔඹගහ යණයනහළ ක.වි. යණයනහළ, තණභල්විර, ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 489 32

2 08235 ව/උඩභත්තර ක.වි. උඩභත්තර, තිසභවහයහභඹ ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 183 24

3 08236 ව/ශ්රි දයෝවණ ක.වි. ඳඩේදකභ, තිසභවහයහභඹ ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 326 23

4 08237 ව/ලුණුගම්දදවය භ.වි. ලුණුගම්දදවය, ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 540 29

5 08243 ව/වීයවිර භ.වි. න නගයඹ, වියවිර ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 79 13

6 08251 ව/අඟුණුදක රළ ප්රහ.වි. අඟුණුදක රළ, තණභල්විර ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 45 9

7 08255 ව/කුඩහගම් 03 ප්රහ.වි. දකුණු ඉවුය, ලුණුගම්දදවය ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 92 8

8 08256 ව/කළන්දගසභණ්කඩ ප්රහ.වි. කුඩහගම් 2, ලුණුගම්දදවය ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 130 9

9 08258 ව/දඵයලිදවර ක.වි.
කුඩහගම් 3, දඵයලිවර, 

තිසභවහයහභඹ
ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 403 20

10 08259 ව/අ බඹපුය ක.වි
දකුණු ඉවුය, කුඩහගම් 6, 

ලුණුගම්දදවය
047-5685800 ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 310 20

11 08261 ව/කුඩහගම්භහන 10 ප්රහ.වි. කුඩහගම් 10, ළලිගත්ත, ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 75 8

12 08263 ව/කුඩහගම්න 05 ප්රහ.වි. දඵයලිදවර, තිසභවහයහභඹ ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 325 15

13 08264 ව/භන්පුය භ.වි. කුඩහගම් 9, වියවිර න නගයඹ 047-3481542 ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-13 638 37

14 08265 ව/දඵයලිදවර භ.වි. දඵයලිදවර, තිසභවහයහභඹ ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 168 18

15 08267 ව/කුඩහගම් 01 දකුණු ඉවුය ප්රහ.වි. දකුණු ඉවුය, ලුණුගම්දදවය ලුණුගම්දදවය වම්ඵන්දත ට 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 176 9

16 08268 ව/ ම්. ර්. තහසිම් මුසලිම් ක.වි කුඩහගම් 8, න නගයඹ, වියවිර ලුණුගම්දදවය වම්ඵන්දත ට 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 107 14

දකොට්ඨළවය - ලුණුගේදලදශර

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

අනු 

අංක

ය
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - ශේබන්දතොට

17 08270 ව/ඳල්දරභත්තර  ප්රහ.වී උඩභත්තර, තිසභවහයහභඹ ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 91 7

18 08272 ව/භවහනහගපුය ක.වි.
කුඩහගම් 05, දකුණු ඉවුය, 

ලුණුගම්දදවය
ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-11 337 16

19 08273 ව/අබඹපුය සුයනිභර ප්රහ.වි. කුඩහගම් 07, න නගයඹ, වියවිර ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 73 9

20 08274 ව/දදවයඳළරළස ක.වි. කුඩහගම් 18, වියවිර, න නගයඹ ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-9 109 1

21 08315 ව/ළලිගත්ත භ.වි. න නගයඹ, ළලිගත්ත, ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-11 26 9

22 08316 ව/ඇතුනදර ප්රහ.වි. කුඩහගම් 19, න නගයඹ, වියවිර ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 81 12

23 08317 ව/සිතු ණිදර ප්රහ.වි. කුඩහගම් 20, ළලිගත්ත ලුණුගම්දදවය තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 46 7

දකොට්ඨළවය - ලුණුගේදලදශර

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංක

ය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය
දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල
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1 08289 ව/සුරිඹළ ජහතික ඳහර සරිඹළ 047-2228043 සරිඹළ තිසභවහයහභ 1 ඒබී සිංවර,ඉංග්රීසි  ශ්ර 1-13 3758 142

1 08287 ව/භවගල්ළ ක.වි. භවගල්ළ, සරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-13 196 18

2 08288 ව/ ගවජදුය භ.වි.  ගවජදුය, සරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 784 38

3 08290 ව/වඵයත්තර ක.වි. වඵයත්තර, දක ග්ගල්ර සරිඹළ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 116 24

4 08303 ව/ඉවශ කුඹුක්ළ ප්රහ.වි.  ගවජදුය, සරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 14 6

5 08304 ව/ළලිළ ක.වි ළලිළ,  ගවජදුය සරිඹළ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-9 98 16

6 08306 ව/ඵළ ගම්දත ට ක.වි. ඵළ ගම්දත ට, සරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 255 22

7 08307 ව/විවහයගර භ.වි. විවහයගර, සරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 872 48

8 08308 ව/ව ත්දඳෝරු ක.වි.
වත්දඳෝරු, භවගභ, 

දනගර
සරිඹළ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 296 22

9 08309 ව/අන්දයළ ධර්භදුත භ.වි. අන්දයළ, සරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 394 28

10 08311 ව/විදයහදරෝක විදයහරඹ දක ග්ගල්ර, අම්ඵරන්තහට සරිඹළ තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 182 21

11 08313 ව/යන්මුදුළ ක.වි. යන්මුදුළ, සුරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 328 21

12 08322 ව/ ක.වි.චභල් යහජඳක්ෂ ක.වි ළදේගභ, සුරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 182 22

13 08324 ව/නඵඩගසළ භ.වි. නහභඩගසළ, සුරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 1 සි සිංවර  ශ්ර 1-13 1212 50

14 08325 ව/වීරිඹගභ භ.වි. වීරිඹගභ, සුරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 618 44

15 08332 ව/විවහයගර 550 භ.වි. විවහයගර, සුරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 288 33

16 08351 ව/විවහයගර ප්රහ.වි. විවහයගර, සුරිඹළ සරිඹළ තිසභවහයහභ 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 576 17

 ජළතික පළවල්

දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට දකොට්ඨළවය - සුරියලෆල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු/

 රිමි/මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - තංගල්

1 08073 ව/තංගල්ර පිරි  ජහතික ඳහර තංගල්ර 047-7901969 තංගල්ර තංගල්ර 1 ඒබී සිංවර පිරි 6-13 984 57

2 08074 ව/තංගල්ර ඵහලික ජහතික ඳහර තංගල්ර 047-2240242 තංගල්ර තංගල්ර 1 ඒබී සිංවර ගළවළණු 6-13 2744 110

1 08075 ව/ කඳුරුදඳ කුණ ශ්රී පිඹදසසී භ.වි. කදුරුදඳ කුණ, තංගල්ර තංගල්ර තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 69 22

2 08076 ව/දනදට ල්පිටිඹ ගළමුණු භ.වි. දනදට ල්පිටිඹ තංගල්ර තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 1049 53

3 08078 ව/උණහකරු ක.වි. උණකරු, තංගල්ර තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 84 14

4 08079 ව/තංගල්ර යහහුර භ.වි. තිස ඳහය, තංගල්ර තංගල්ර තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 185 22

5 08080 ව/රැක ක.වි. රැක, දනදට ල්පිටිඹ 047-5676152 තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 153 18

6 08081 ව/ඳරතුඩු ක.වි. ඳරතුඩු, තංගල්ර තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 25 15

7 08082 ව/දග ඩහනදග ඩ ක.වි. තංගල්ර 047-2241668 තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 162 17

8 08083 ව/තලුන්න භ.වි. යන්න තංගල්ර තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 281 21

9 08088 ව/ඳ ටිඹදඳ ර ක.වි.
ඳ ටිඹදඳ ර, 

දනදට ල්පිටිඹ
තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 67 19

10 08089 ව/තංගල්ර මුසලිම් ක.වි. භහතය ඳහය, තංගල්ර තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 84 17

11 08090 ව/කදුරුදඳ කුණ යහජඳක් ප්රහ.වි.
කදුරුදඳ කුණ -ඵට ය, 

තංගල්ර
තංගල්ර තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 107 8

12 08091 ව/දඳ දශ ම්භහරු ක.වි. දඳ දශ ම්භහරු, තංගල්ර 047-2242067 තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 1229 56

13 08092 ව/දීඳංකය ප්රහ.වි. තංගල්ර තංගල්ර තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 85 10

දකොට්ඨළවය - තංගල් 

පළවල් 

ලර්ගය

අනු 

අංකය

වංගණ

න 

අංකය

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පෂළත් වභළ පළවල්

 

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය - තංගල් 

70



දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - තංගල්

14 08093 ව/භහයදක ල්ලිඹ ක.වි. තිස ඳහය, තංගල්ර තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 110 22

15 08094 ව/කඳුරුදඳ කුණ ප්රහ.වි. කඳුරුදඳ කුණ , තංගල්ර තංගල්ර තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 15 7

16 08095 ව/තංගල්ර  දර්ල ප්රහ.වි. තංගල්ර 047-2242043 තංගල්ර තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 1293 40

17 08096 ව/කවහ .ක.වි කවහ, යන්න තංගල්ර තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 637 20

18 08099 ව/වීගමු ප්රහ.වි. වීගමු, යන්න තංගල්ර තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 178 10

19 08100 ව/ක යදග ඩ ප්රහ.වි. යන්න තංගල්ර තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 145 8

20 08105 ව/තංගල්ර ප්රහ.වි.
කඳුරුදඳ කුණ ඳහය, 

තංගල්ර
047-2240284 තංගල්ර තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 1321 42

21 08107 ව/යන්න භ.වි. යන්න තංගල්ර තංගල්ර 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 1502 60

22 08133 ව/කවදභෝදය ක.වි. කවදභෝදය, යන්න 047-3471060 තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 88 15

23 08135 ව/යන්න හඩිඹදග ඩ ක.වි.  හඩිඹදග ඩ, යන්න තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 198 20

24 08150 ව/කුඩහළල්ර ජඹවික්රභ භ.වි. කුඩහළල්ර, නහකුළුගමු තංගල්ර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 91 19

25 08151 ව/නහකුළුගමු ගහ ණී භ.වි. නහකුළුගමු 041-2255125 තංගල්ර දඵලිඅත්ත 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 655 44

26 08152 ව/විතහයන්දදණිඹ භ.වි. විතහයන්දදණිඹ තංගල්ර දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-11 305 26

27 08158 ව/දභ යකළටි ය ක.වි. දභ යකළටි ය, නහකුළුගමු 047-4920784 තංගල්ර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 187 24

28 08167 ව/ඉලුක්මුල්ර ක.වි. තංගල්ර තංගල්ර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 52 16

29 08173 ව/යජඳක් මඳකහය ගම්භහන ක.වි. සුදර්ලනගභ, විතහයන්දදණිඹ තංගල්ර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-9 103 13

දකොට්ඨළවය - තංගල් 

පෂළත් වභළ පළවල්

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

අනු 

අංකය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

පෂළත් වභළ පළවල්
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - තංගල්

30 08174 ව/නහකුළුගමු ප්රහ.වි. නහකුළුගමු තංගල්ර දඵලිඅත්ත 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 569 21

31 08175 ව/සීනිදභෝදය ක.වි. නහකුළුගමු තංගල්ර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 136 23

32 08197 ව/නරගභ සිංවර ක.වි. නරගභ, තංගල්ර තංගල්ර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 102 14

33 08198 ව/දත්නගභ ප්රහ.වි. විතහයන්දදණිඹ තංගල්ර දඵලිඅත්ත 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 89 8

34 08199 ව/ඇත්ගහල්මුල්ර ක.වි. විතහයන්දදණිඹ තංගල්ර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 12 10

35 08224 ව/දග්දග ඩ ප්රහ.වි. දග්දග ඩ, තංගල්ර තංගල්ර දඵලිඅත්ත 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 8 6

36 08226 ව/නරගභ මුසලිම් ක.වි. නරගභ, විතහයන්දදණිඹ තංගල්ර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ දදභශ  ශ්ර 1-11 36 8

37 08320 ව/දගෝඨයිම්ඵයගභ ක.වි. යන්න තංගල්ර තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 228 21

38 08321 ව/ශ්රී සිද්ධහර්ථ ක.වි. යන්න තංගල්ර තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-11 651 40

අනු 

අංකය

වංගණ

න 

අංකය

පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - තංගල්

1 08112 ව/භවහනහග ජහතික ඳහර අඟුණුදක රඳළරළස 047-2229021 අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1645 89

1 08077 ව/දක ටහඹ භ.වි. දක ටහඹ, වකුරුදර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 827 37

2 08084 ව/වකුරුදර ක.වි. වකුරුදර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 216 19

3 08085 ව/උඩඹහර භ.වි. උඩඹහර, වකුරුදර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 406 35

4 08086 ව/කමුල්ර ක.වි. කමුල්ර, වකුරුදර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 50 16

5 08087 ව/අත්තනඹහර භ.වි. අත්තනඹහර, භළදමුරන 047-7212625 අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 300 26

6 08104 ව/ගජනහඹකගභ ක.වි. ගජනහඹකගභ, වකුරුදර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 99 17

7 08109 ව/තරහ භ.වි. තරහ, කහරිඹභඩිත්ත අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 626 33

8 08140 ව/වීදයෝදහගභ ප්රහ.වි. තරහ, කහරිඹභඩිත්ත අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-3 456 15

9 08110 ව/දඵරැල්ර භ.වි. දඵරැල්ර, කහරිඹභඩිත්ත අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 4-13 455 30

10 08349 ව/අළුත්ළ ප්රහ.වි. අඟුණුදක රඳළරළස අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 1194 31

11 08113
ව/යත්භල්ර ශභහ  තුරු 

ප්රහ.වි.
යත්භල්ර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 135 7

12 08114 ව/උසළ ක.වි. උසළ, තංගල්ර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 215 19

13 08125 ව/ජඳුය ක.වි. අඟුණුදක රඳළරළස අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 270 18

14 08126 ව/ගුරුර ක.වි. අඟුණුදක රඳළරළස අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 209 19

ජළතික පළවල්

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

දකොට්ඨළවය - අගුණදකොපෆෆවහව

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - තංගල්

15 08127 ව/බිංකභ භ.වි. අඟුණුදක රඳළරළස අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 298 20

16 08129 ව/අදබ්දේකයගභ භ.වි. ඵයකුඹුක අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 195 21

17 08130 ව/දදදඵ ක්කහ භ.වි.
දදදඵ ක්කහ, 

කහරිඹභඩිත්ත
047-3621175 අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 515 41

18 08131 ව/ඳවශගභ ක.වි.
ඳවශගභ, උසළ, 

තංගල්ර
අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 207 21

19 08132
ව/ගුරුදග ඩළල්ර වීයසිංව 

ක.වි.
උසළ, තංගල්ර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 191 16

20 08134 ව/කළන්දකළටිඹ ක.වි. යත්භල්ර, තංගල්ර 047-5638220 අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 154 7

21 08142
ව/කහරිඹභඩිත්ත වීයසිංව 

ප්රහ.වි.
කහරිඹභඩිත්ත අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 46 7

22 08328 ව/දතරඹුඹහඹ ක.වි. වකුරුදර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 163 17

23 08329 ව/වික්රභපුය ප්රහ.වි. යත්භල්ර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 74 7

24 08352 ව/උඩඹහර ප්රහ.වි. වකුරුදර අඟුණුදක ශඳළරළස තංගල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 315 14

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

දකොට්ඨළවය - අගුණදකොපෆෆවහව
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - තංගල්

1 08144 ව/ගළටභහන්න විජඹ ජහතික ඳහර ගළටභහන්න 047-3487349 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 564 45

2 08339 ව/රුහුණු විජඹඵහ ජහ.විදයහරඹ සිටිනහභළු, දඵලිඅත්ත 041-3478079 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 2759 126

1 08145  ව/දඵලිඅත්ත භ.භ.වි. දඵලිඅත්ත 047-2251113 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 1545 62

2 08146 ව/අම්ඵර භ.වි. අම්ඵර, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 93 19

3 08147 ව/ඳරදඳ ත භ.වි. ඳරදඳ ත, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 45 14

4 08148 ව/කුඩහහීල්ර භ.වි. කුඩහහීල්ර, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 262 27

5 08149 ව/ගරගභ භ.වි. ගරගභ, නහකුළුගමු 047-3625816 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 118 19

6 08153 ව/ගළටභහන්න දකුණ භ.වි. ගළටභහන්න දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 450 34

7 08154
ව/පුක්දණ්ඩහ ධම්භඳහර ඵහලිකහ 

විදයහරඹ
පුක්දණ්ඩහ, දඵලිඅත්ත 047-2243601 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 ඒබී සිංවර ගළවළණු 1-13 859 61

8 08356 ව/පුක්දණ්ඩහ ප්රහ.වී. පුක්දණ්ඩහ, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 237 10

9 08155 ව/අයන්දර භ.වි. අයන්දර, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 166 22

10 08156 ව/කම්බුසහර භ.වි. කම්බුසහර, දඵලිඅත්ත 047-3482185 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 106 22

11 08159 ව/දදද්දුහර ක.වි. දදද්දුහර, නහකුළුගමු දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 54 15

12 08160 ව/යඹුක්කළටිඹ ක.වි.  ඹඇර, නහකුළුගමු දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 233 19

13 08161 ව/ඕවිරහන ක.වි. ඕවිරහන, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 63 13

ජළතික පළවල්

දකොට්ඨළවය - දබලිඅත්ත

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - තංගල්

14 08162 ව/මීගවදර ක.වි. මීගවදර ඳහය, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 50 14

15 08163 ව/භවහීල්ර දකුණ ඊලසය ක.වි. භවහීල්ර, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 142 20

16 08164 ව/භවහීල්ර ක.වි. භවහීල්ර, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 23 6

17 08166 ව/සිටිනහභළු ක.වි. සිටිනහභළු, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 31 17

18 08168 ව/ගළටභහන්න උතුය ක.වි. ගළටභහන්න දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 46 17

19 08169 ව/අමගසදදණිඹ  ප්රහ විදයහරඹ අඔගසදදණිඹ, ගළටභහන්න දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 36 6

20 08170 ව/ රිසත්ත මුතුභහර ක.වි.  රිසත්ත, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 151 22

21 08171 ව/හීන්දෆලිඹ ක.වි. ගරගභ  දකුණ, නහකුළුගමු දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 111 19

22 08172 ව/ඳඤසඤහනන්ද ප්රහ.වි. දඵලිඅත්ත 047-3628814 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 659 23

23 08176 ව/ගරගභ ප්රහ.වි. ගරගභ, නහකුළුගමු දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 99 8

24 08177 ව/ඳරදඳ ත ප්රහ.වි. ඳරදඳ ත, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 33 7

25 08180 ව/නහඹකත්ත යහජඳක් ක.වි. ගළටභහන්න දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 198 21

26 08183 ව/ගළටභහන්න යණඳහර ප්රහ.වි. ගළටභහන්න දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 166 7

27 08186  ව/නි ළු භ.වි දග ඩදර, නි ළු 047-4919386 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 334 33

28 08187 ව/කවත්ත භ.වි. දඵලිඅත්ත 047-4923305 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-11 780 51

29 08188 ව/ඳල්රත්තය භ.වි. ඳල්රත්තය, දභ දයන 047-5638840 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 71 17

දකොට්ඨළවය - දබලිඅත්ත

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - තංගල්

30 08189 ව/ඉවශදඵලිගල්ර භ.වි. ඉවශදඵලිගල්ර 047-5713786 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත 1 සී සිංවර  ශ්ර 6-13 485 27

31 08192 ව/දග ඩදර ක.වි. නි ළු දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 68 16

32 08195 ව/දම්මුල්ර  දර්ල ප්රහ.වි. දම්මුල්ර, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 93 7

33 08196 ව/අඟුල්භඩු ක.වි. අඟුල්භඩු, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 199 20

34 08200 ව/තහයද රිඹ ක.වි. ඹටිගර, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
2 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-11 40 17

35 08216 ව/නි ළු ප්රහ.වි. නි ළු, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 195 11

36 08217 ව/ඳල්රත්තය ප්රහ.වි. ඳල්රත්තය, දභ දයහන දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 46 8

37 08218 ව/ඉවශදඵලිගල්ර ප්රහ.වි.
ඉවශ දඵලිගල්ර, 

දඵලිඅත්ත
047-3477119 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත

3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 140 8

38 08222 ව/භහලිගහතළන්න ප්රහ.වි. ඹටිගර, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 17 5

39 08225 ව/ඳ ටිඹදර ප්රහ.වි. නි ළු, දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-5 10 6

40 08348 ව/දඵලිඅත්ත රුහුණුවිජඹඵහ ප්රහ.වි. සිටිනභළු, දඵලිඅත්ත 047-3620772 දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ

සිංවර/ඉංග්රී

සි
 ශ්ර 1-5 1282 37

41 08179 ව/අම්ඵර ප්රහ.වි. අම්ඵර ,දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත දඵලිඅත්ත
3 

ර්ගඹ
සිංවර  ශ්ර 1-6 56 7

දකොට්ඨළවය - දබලිඅත්ත

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ 

මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - ලවහමුල්

1 08001 ව/රසමුල්ර ජහතික ඳහර රසමුල්ර 047-2245283 රසමුල්ර මුල්ගිරිගර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 3404 139

2 08038 ව/වීයකළටිඹ යහජඳක් ජහතික ඳහර වියකළටිඹ 047-2246216 වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 4256 150

3 08346 ව/ශ්රී රංකහ සිංග පරු  ත්රත් ජහතික ඳහර වියකළටිඹ 047-2246313 වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි ගළවළණු 6-13 972 53

1 08009 ව/ඕභහය භ.වි. ඕභහය, රසමුල්ර. රසමුල්ර මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 143 24

2 08011 ව/දඵෝර ක.වි.
දඵෝර, 

රසමුල්ර.
රසමුල්ර මුල්ගිරිගර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 175 20

3 08026 ව/රසමුල්ර  දර්ල ප්රහ.වි. රසමුල්ර. 047-2245284 රසමුල්ර මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 1611 20

4 08037 ව/දළුක්දග ඩ ප්රහ.වි.
දළුක්දග ඩ, 

රසමුල්ර.
රසමුල්ර මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 10 5

5 08039 ව/මුල්ගිරිගර භ.වි. මුල්ගිරිගර. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 218 21

6 08040 ව/දභ යඹහඹ භ.වි. ෆකන්දර. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 294 29

7 08041 ව/මීගස ය භ.වි. ජුර පිටිඹ. 472246522 වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 788 45

8 08042 ව/ඳල්දල්ජරම්පිටිඹ භ.වි. ජුර පිටිඹ. රසමුල්ර මුල්ගිරිගර 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 280 29

9 08044 ව/භළදමුරන ඩී.ඒ. යහජඳක් භ.වි.  භළදමුරන. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 ඒබී සිංවර/ඉංග්රීසි  ශ්ර 6-13 839 47

10 08046 ව/අතුදඵ දද් ක.වි.  රසමුල්ර. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 235 26

11 08047 ව/කළ පිටිඹහ ක.වි. වියකළටිඹ. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 170 12

12 08048 ව/භණ්ඩහඩු භ.වි. වියකළටිඹ. 047-2257171 වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 919 45

දකොට්ඨළවය - ලවහමුල්

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

පෂළත් වභළ පළවල්

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

ජළතික පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
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13 08049 ව/ ඟුයමුරන ශ්රී ද භහනන්ද ක.වි. වියකළටිඹ. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 283 23

14 08050 ව/ඉත්තදදභළිඹ භ.වි. රසමුල්ර. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 145 26

15 08051 ව/දගෝන දදණිඹ භ.වි. ෆකදර. 047-3477917 වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 496 34

16 08052 ව/ෆකදර ජනඳද භ. වි. ෆකදර. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 530 37

17 08053 ව/මුරුතදර භ.වි.
මුරුතදර, 

රසමුල්ර.
රසමුල්ර මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 520 33

18 08054 ව/ඕකන්දඹහඹ භ.වි.
ඕකන්දඹහඹ, 

 ද්දදණිඹ.
වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1-13 222 24

19 08060 ව/ඹක්ගසමුල්ර අල්-අමීර් මුසලිම් භ.වි.
ඹක්ගසමුල්ර, 

වියකළටිඹ.
වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 1 සී දදභශ  ශ්ර 1-13 193 20

20 08062 ව/උඩු රිවිර ක.වි.
උඩු රිවිර 

,වියකළටිඹ.
වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 23 9

21 08063 ව/ගර ටිඹ ක.වි. රසමුල්ර. රසමුල්ර මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 77 8

22 08064 ව/වීයකළටිඹ ප්රහ.වි. වියකළටිඹ. 047-2257244 වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 1127 38

23 08065 ව/අඵදක රළ ක.වි. භළදමුරන. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 149 18

24 08066 ව/යළු ප්රහ.වි. භළදමුරන. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 84 9

25 08067 ව/ගල්දඳ ත්තඹහඹ ප්රහ.වි. ජුර පිටිඹ. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 12 7

26 08068 ව/කුඩහබිබුර ක.වි. ජුර පිටිඹ. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-9 121 14

27 08070 ව/කභඩිත්ත ප්රහ.වි. භළදමුරන. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 48 7

28 08190 ව/ දභ දයහන භ.වි. දභ දයහන. 047-3620959 ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 6-13 454 44

දකොට්ඨළවය - ලවහමුල්

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

79



දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - ලවහමුල්

29 08191 ව/ උතුරු කණුමුල්දදණිඹ භ.වි.
ඳල්දල් කන්ද, 

රසමුල්ර.
047-2254751 ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 1 ඒබී සිංවර  ශ්ර 1-13 736 58

30 08203 ව/හඩිඹ සිල්හ ක.වි.
හඩිඹ, 

විතහයන්දදණිඹ.
වීයකළටිඹ දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 65 17

31 08205 ව/ඵළ ගභ ක.වි. විතහයන්දදණිඹ. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 122 16

32 08206 ව/හේ ප්රහ.වි. දභ දයහන. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 24 10

33 08207 ව/ශ්රී ධම්භදසසී ප්රහ.වි. රසමුල්ර. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 22 9

34 08208 ව/තරවගම්හඩු ශ්රී දර්ත ප්රහ.වි. රසමුල්ර. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 50 11

35 08209 ව/දකුණු කණුමුල්දදණිඹ  ක.වි. මීඇල්ර. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 174 27

36 08210 ව/කන්දදඵළද්ද ක.වි. මීඇල්ර. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 156 24

37 08211 ව/නතුර ක.වි. රසමුල්ර. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 103 17

38 08212 ව/යහජපුයදග ඩ ක.වි. රසමුල්ර. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 100 23

39 08213 ව/උඩදදණිඹ ක.වි. රසමුල්ර. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 43 18

40 08214 ව/ඕලු ය ඵණ්ඩහයනහඹක ක.වි. ඕලු ය, රසමුල්ර. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 123 22

41 08219 ව/තියහර ක.වි. දඵලිඅත්ත. වීයකළටිඹ දඵලිඅත්ත 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 57 10

42 08334 ව/ගල්හඩිඹ ක .වි. ජුර පිටිඹ. රසමුල්ර මුල්ගිරිගර 2 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-11 79 17

43 08345 ව/දභ දයහන ප්රහ.වි. දභ දයහන. ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 304 14

44 08354 ව/ලුම්බිණි ප්රහථ ක විදයහරඹ
ඳල්දල් කන්ද, 

රසමුල්ර.
047-3626677 ඕදක්දර දඵලිඅත්ත 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 403 17

45 08358 ව/ජුරම්පිටිඹ ධර්භවිජඹ ප්රහ.වි.
ජුර පිටිඹ, 

රසමුල්ර.
වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 223 9

46 08355 ව/භළදමුරන ප්රහ.වි. භළදමුරන. වීයකළටිඹ මුල්ගිරිගර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-5 415 14

දකොට්ඨළවය - ලවහමුල්

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන

 අංකය
පළවදල් නම ලි නය

දුරකථන 

අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

80



දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - ලවහමුල්

1 08002 ශ/කටුලන ජළතික පළව කටුලන. 047-2247337 කටුලන මුල්ගිරිග 1 ඒබී සිංවර මිශ්ර 6-13 1264 67

1 08003 ශ/මෆදගිංකගොඩ ම.වි. ලවහමුල්. 047-72126627 ලවහමුල් මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 302 27

2 08004 ශ/කශොකර්කල ම.වි. ලවහමුල්. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 785 46

3 08005 ශ/කිරම ධම්මළනන්ද ම.වි. කිරම. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 1 ඒබී සිංවර මිශ්ර 6-13 782 47

4 08006 ශ/ ලරළපිටිය ම.වි. කිරම. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 1 ඒබී සිංවර මිශ්ර 4-13 391 26

5 08007 ශ/අඹගශකශේන ම.වි. කිරම. කටුලන මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 455 34

6 08008 ශ/ලල්ගම්මුල් ම.වි. කිරම. 047-3220200 කටුලන මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 755 42

7 08012 ශ/රදනිආර ම.වි. කිරම. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 260 23

8 08013 ශ/අග ඩ ක.වි. ලවහමුල්. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 87 17

9 08014 ශ/කෆකිරිඕ ඩ ම.වි. කිරම. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 226 30

10 08015 ශ/ශඳුග ම.වි. ශඳුග, මළෙර. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 354 27

11 08016 ශ/එකගොඩ ෆද්ද ම.වි. කිරම. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 111 22

12 08017 ශ/කකෝන්කරකශේන ක.වි. කිරම. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 128 19

13 08018 ශ/කෆරෑකදණිය ක.වි. කිරම. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 109 18

14 08019 ශ/ෙපත්කන්ද ක.වි. රළම්ම, ලරළපිටිය. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 217 19

දකොට්ඨළවය - කටුලන

ජළතික පළවල්

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

81



දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - ලවහමුල්

15 08020 ශ/ෙල්ලත්ෙ අභිනල ක.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 196 21

16 08021 ශ/හිඟුරකන්ද ම.වි. හිඟුරකන්ද, කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 351 23

17 08022 ශ/උඩකගොමඩිය ක.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 431 25

18 08023 ශ/කගොමඩිය ප්රළ.වි කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 71 8

19 08024 ශ/රුේමල්පිටිය ක.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 169 21

20 08025 ශ/ලතුකන්ද ක.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 391 23

21 08027 ශ/වීදිකන්ද ක.වි. ලවහමුල්. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 229 19

22 08029 ශ/අළුකපොත්කදණිය ක.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 175 30

23 08030 ශ/පළකෙගම ප්රළ.වි රළම්ම, ලරළපිටිය. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 54 7

24 08031 ශ්රී ඉන්ද්රරෙන ක.වි. බින්ෙෆන්න, කිරම. කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 78 17

25 08032 ශ/වපුෙන්ත්රිකන්ද ප්රළ.වි. රළම්ම, ලරළපිටිය. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 64 9

26 08033 ශ/රම්මකල්කන්ද ප්රළ.වි රළම්ම, ලරළපිටිය. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 118 9

27 08034 ශ/ඔ ඩගශකදණිය ප්රළ.වි කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 54 6

28 08035 ශ/මීගශකශේන ජිනවරණ ප්රළ.වි කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 68 8

30 08043 ශ/මිද්කදණිය ම.වි. මිද්කදණිය. කටුලන මුල්ගිරිග 1 ඒබී සිංවර මිශ්ර 6-13 1170 53

දකොට්ඨළවය - කටුලන

මුළු ගුරු 

වංඛයළල

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

82



දිවහත්රික්කය - ශේබන්දතොට කළපය - ලවහමුල්

31 08045 ශ/රිටිගශයළය ම.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 1 ඒබී සිංවර මිශ්ර 6-13 344 32

32 08055 ශ/කුඩළකගොඩ ක.වි. කරියමඩිත්ෙ. කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 328 23

33 08056 ශ/උහිටියළල ක.වි. මිද්කදණිය . කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 465 27

34 08057 ශ/කශොරවින්න ම.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 413 27

35 08058 ශ/සයළරපිටිය ම.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 1 සී සිංවර මිශ්ර 1-13 321 27

36 08059 ශ/බුකශේන්කගොඩ ක.වි. කශල්, මිද්කදණිය. කටුලන මුල්ගිරිග 2 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-11 277 24

37 08069 ශ/මිද්කදණිය ප්රළ.වි. මිද්කදණිය. කටුලන මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 992 34

38 08071 ශ/ගගුන්කදණිය ශ්රී රෙනකජෝති ප්රළ.වි.කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 89 8

39 08072 ශ/ලෆලිපිටිය ප්රළ.වි. මිද්කදණිය . කටුලන මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 115 8

40 08335 ශ/කටුලන ප්රළ.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 891 28

41 08343 ශ/රිටිගශයළය ප්රළ.වි. කටුලන. කටුලන මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 269 11

42 08344 ශ/කිරම ධම්මළනන්ද ප්රළ.වි. කිරම. ලවහමුල් මුල්ගිරිග 3 ලර්ගය සිංවර මිශ්ර 1-5 575 18

දකොට්ඨළවය - කටුලන

පෂළත් වභළ පළවල්

අනු 

අංකය

වංගණන 

අංකය
පළවදල් නම ලි නය දුරකථන අංකය

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

සිසුන් 

උගන්නළ 

භළළ මළධයය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක 

පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු ගුරු 

වංඛයළල
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1 භහතය භහතය භහය/ලහන්ත භරිඹහ කනයහයහභඹ දයශ ඳහය, භහතය. 041-2224008 භහතය භහතය 1 ඒබී
සිංවර/

ඉංග්රීසි
ගළවළණු 1 -13 2862 99

2 භහතය භහතය භහය/අනුය විදයහරඹ යතනවහර භහත, භහතය 041-2227997 භහතය භහතය 1 සී
සිංවර/

ඉංග්රීසි
 ශ්ර 1 -13 1036 48

3 භහතය  ක්ළල්ර භහය/අදලෝක විදයහරඹ ළවුරුකන්නර,  ක්ළල්ර. 071-8119112  ක්ළල්ර දදවිනුය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1 -13 231 16

4 මුරටිඹන කඹුරුපිටිඹ භහය/විදයහනිදක්ත විදයහරඹ පුදග ඩ, කඹුරුපිටිඹ. 041-2292297 කඹුරුපිටිඹ කඹුරුපිටිඹ 1 සී සිංවර  ශ්ර 1,6-13 280 15

5 අකුරැස අකුරැස භහය/දඵෝඳහදග ඩ අනුය විදයහරඹ දඵෝඳහදග ඩ, අකුරැස. 041-3400241  අතුයලිඹ අකුරැස 1 සී සිංවර  ශ්ර 1 -13 97 13

6 වම්ඵන්දත ටඅම්ඵරන්දත ට ව/නිල්රහ අනන්ද විදයහරඹ වහතහගර, හුංගභ. 077-2739754 අම්ඵරන්දත ට තංගල්ර 1 සී සිංවර  ශ්ර 1 -13 721 32

1 භහතය භහතය භහය/ නර්හ දඵෞද්ධ විදයහරඹ
 තුරදරඳහය, ගඵඩහ 

වී ඹ,භහතය.
041-3492424 භහතය භහතය 1 සී සිංවර  ශ්ර 1 -13 187 11

2 ඇල්පිටිඹ දඵන්තය ගහ/දක්. ස. ෂස විදයහරඹ
දම්ඳරඹහඹත්ත,දභ ය දග ඩ,යන්

දත ටුවිර
034-2290610 දඵන්තය

දඵන්තය-

ඇල්පිටිඹ
1 සී

සිංවර/

ඉංග්රීසි
 ශ්ර 1 -13 154 12

දකුණු පෂළදත් දපෞේගලික පළවල්

රජදේ ආධළර බන දපෞේගලික පළවල්

අනු 

අංකය
කළපය දකොට්ඨළවය පළවදල් නම ලි නය මළධය

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

පළවල්

ලර්ගය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

රජදේ ආධළර දනොබන දපෞේගලික පළවල්

දුරකථන අංකය

ප්රළදේශිය 

දල්කේ 

කළර්යළය

දුරකථන අංකය

ප්රළදේශිය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මුළශ්රය - ජළතික පළවල් ශළ පළවල් කටයුතු අංය - දකුණු පෂළත් අධයළපන දදපළර්තදේන්තුල

මළධය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

ක්රියළත්මක

 පන්ති 

පරළවය

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

අනු 

අංකය
කළපය දකොට්ඨළවය පළවදල් නම ලි නය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය

84



1 ගහල්ර ගහල්ර
ගහ/බී. ර්  හනහඹක 

උඳකෘත ඳහර

ගහ/බී. ර්  හනහඹක උඳකෘත ඳහර, 

භහගහල්ර, ගහල්ර.

ගහල්ර,කඩ

ත්තය
ගහල්ර 3 ර්ගඹ සිංවර  ශ්ර 1-13 90 16

2 ගහල්ර වඵයහද
ගහ/දනත්න් යණ 

උඳකෘත ඳහර

ගහ/දනත්න් යණ උඳකෘත ඳහර, 

ඳංචහලිඹ, ක්කුඹුය, වඵයහදු.
091-3918811 ඉභදු වඵයහදු 2 ර්ගඹ සිංවර,දේල්  ශ්ර 1-11 63 11

3 භහතය භහතය
භහය/දයෝවණ විදලේ 

ඳහර

භහය/දයෝවණ විදලේ ඳහර, දදල්දග ඩ, 

භහතය.
041-2221498 භහතය භහතය

උඳකෘත 

විදලේ 2 

ර්ගඹ

සිංවර,දේල්  ශ්ර 1-12 125 26

4 තංගල්ර තංගල්ර
ව/දඳ දශ ම්භහරු 

උඳකෘත ඳහර

ව/දඳ දශ ම්භහරු අ බි රි විදුවර, 

දඳ දශ ම්භහරු, තංගල්ර
047-2240310 තංගල්ර තංගල්ර

උඳකෘත 

විදලේ
සිංවර,දේල්  ශ්ර 1-12 164 36

මුළු 

ශිය 

වංඛයළල

මුළු 

ගුරු 

වංඛයළල

මුළශ්රය - වංලර්ධන අංය - දකුණු පෂළත් අධයළපන දදපළර්තදේන්තුල

දකුණු පෂළදත් උපකෘත පළවල් 

ප්රළදේශීය 

දල්කේ 

කළර්යළය

මෆතිලරණ 

දකොට්ඨළවය

පළවල් 

ලර්ගය
මළධය

ගෆශෆණු

/ රිමි/

මිශ්ර

පන්ති 

පරළවය

අනු 

අංකය

අධයළපන

 කළපය

අධයළපන 

දකොට්ඨළවය
පළවදල් නම ලි නය

දුරතකථන 

අංකය
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 ඳළවි  ගි  ඳළවි  ගි   ඳළවි ගි   ඳළවි  ගි    ඳළවි  ගි    ඳළවි  ගි  

ගහල්ර 5 363 30 33 24 19 537 185 64 51 4 127 507 14 50 28 1027 722 111 125

අම්ඵරන්දග ඩ 4 267 37 20 17 10 332 28 31 25 14 599 65 51 42

ඇල්පිටිඹ 6 388 695 35 44 11 368 82 39 27 17 756 777 74 71

උඩුගභ 2 121 71 8 14 6 155 112 20 17 8 276 183 28 31

භහතය 8 644 134 39 35 19 588 154 64 61 4 275 1389 17 95 31 1507 1677 120 191

අකුරැස. 10 291 91 33 26 1 10 121 4 15 11 301 212 37 41

මුරටිඹන 3 57 143 10 19 7 218 34 20 22 1 8 234 4 25 11 283 411 34 66

දදනිඹහඹ. 1 49 31 5 6 7 253 131 21 26 8 302 162 26 32

වම්ඵන්දත ට. 5 355 178 15 36 11 352 133 29 31 1 15 295 1 25 17 722 606 45 92

තංගල්ර 2 170 83 10 14 6 175 59 24 13 8 345 142 34 27

රසමුල්ර 2 90 72 7 12 5 162 36 14 17 7 252 108 21 29

දකුණු ඳශහත 38 2504 1474 182 221 111 3431 1045 359 316 11 435 2546 40 210 160 6370 5065 581 747

ගුරු ංඛයහ
 ඳළවි  ගි  ඳළවි  ගි  

ශිය ංඛයහ

දකුණු ඳශහදත් කරහඳ භ ට න් පිරිදන් ර්ග  අනු පිරිදන් ංඛයහ, ශියංඛයහ වහ ගුරු ංඛයහ

කරහඳඹ

භව පිරිදන් මලික පිරිදන් විදයහඹතන පිරිදන් මුළු 

පිරිදන් 

මුළු ශිය මුළු  ංඛයහ

 

පිරිදන් 

ශිය ගුරු  

පිරිදන් 

ශිය ගුරු  

පිරිදන් 



පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 ගහ/විජඹහනන්ද පිරිදන අංක 05, ක්ළල්ර ඳහය, ගහල්ර. 091-2222841 මලික 15 20 35 4 3 7

2 ගහ/ශ්රී රංකහ ධර්භදත භව පිරිදන
චන්දසිරි අනුනහ   භහත, කලුළල්ර 

,ගහල්ර.
912222337 භව 103 12 115 9 4 13

3 ගහ/ විදයහහය මලික  පිරිදන
ශ්රී බුද්ධ සිංවහයහභ පුයහණ විවහයඹ, භකුළු, 

ගහල්ර
091-2223462/091-3901618 මලික 39 3 42 3 3 6

4 ගහ/ විදයහයහජ මලික  පිරිදන ගල්ඩුදග ඩ, ගහල්ර. 091-3928879/091-2222465 භව 64 3 67 9 2 11

5 ගහ/ශ්රී පිඹයතන පිරිදන ශ්රී පිඹයතන භහත, දඵෝද , ගහල්ර. 091-2222430 මලික 25 9 34 3 3 6

6 ගහ/ගුදණෝදඹ පිරිදන දකෝවිර දග ඩළල්ර, භවදභෝදය, ගහල්ර. 091-2245113 භව 79 1 80 6 4 10

7 ගහ/විදයහදරෝක පිරිදන අංක 51, ක්ළල්ර ඳහය, ගහල්ර. 091-2247077 මලික 35 14 49 4 3 7

8 ගහ/ ශ්රී දර්ත විදයහඹතන පිරිදන විජඹහයහභඹ, කුමල්ළල්ර, ගහල්ර. 091-2222529 විදයහඹතන 70 30 100 4 8 12

9 ගහ/විදයහ ප්රදීඳ මලික පිරිදන භහනවිර, රවන්ද, ගහල්ර. 091-2247185/071-8374710 මලික 38 12 50 4 3 7

10 ගහ/ශ්රී ඉන්ද්රදජෝති මලික පිරිදන ජඹසුභනහයහභඹ, උළුවිටිදක්, ගහල්ර. 091-2234277 මලික 25 4 29 3 3 6

11 ගහ/ නන්ද මලික පිරිදන  තුරම්පිටිඹ, ගහල්ර. 091-2234621 මලික 16 15 31 4 1 5

12 ගහ/ දවටිඨහර භව පිරිදන ඹටගර , උණටුන. 091-2222199/071-4481883/091-4917937භව 60 11 71 4 5 9

13 ගහ/සිරි උඳයතන මලික පිරිදන  රභසර, උණටුන. 091-2223347 මලික 57 1 58 3 2 5

14 ගහ/ධර්දභෝදඹ මලික පිරි දන භවහ විවහයඹ, අවංගභ. 076-6431362 මලික 28 0 28 4 3 7

15 ගහ/විදයහන්ද්ර මලික පිරිදන  ගරැද්ද, අවංගභ. 091-2283324 මලික 27 5 32 4 2 6

අනු 

අංකය

දිවහත්රීක්කය : ගළල්

 රිදලදන් නම ලි නය දුරකථන අංකය
 රිදලන් 

ලර්ගය

කළපය :  ගළල්

සිසුන් ගුරුලරු
එකතුල එකතුල
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

16 ගහ/සිරි ඥහනයතන මලික පිරිදන නිදග්රෝධහයහභඹ, භහකදුදග ඩ, තල්ද . 091-2283686 මලික 14 18 32 2 2 4

17 ගහ/ විදයහ යතන මලික පිරිදන ලිඹනදග ඩ, වඵයහදු. 091-2283641 මලික 48 7 55 5 2 7

18 ගහ/සිරි උ ත ධීය මලික පිරිදන
ශ්රී විජඹමුනින්දහයහභඹ, ගනුදභෝදය, 

වඵයහදු.
091-3903899 මලික 9 34 43 3 3 6

19 ගහ/සිරි ද භයතන මලික පිරිදන
සිරි විජඹසුන්දයහයහභඹ, දඵෝගවත්ත, 

අවංගභ.
091-2283569 මලික 38 7 45 4 3 7

20 ගහ/විදයහකහන්ති පිරිදන හීනටිගර, තල්ද . 091-3902223 මලික 6 2 8 3 3 6

21
ගහ/ශ්රිභත් දතෝභස අභයසරිඹ මලික 

පිරිදන
තරහතුඩු, දක ග්ගර, වඵයහද. 091-2282562 මලික 27 10 37 3 3 6

22 ගහ/ල්දඳ ර ශ්රී යහහුර පිරිදන යජභවහ විවහයඹ, ඳයදග ඩ, ඉභද. 091-3905131 මලික 20 15 35 2 4 6

23 ගහ/ශ්රී යතනහය විදයහනන්ද පිරිදන ගදන්ගභ, ඵද්දදගභ. 091-2293900/091-2292231 විදයහඹතන 13 96 109 3 14 17

24 ගහ/විදයහනන්ද විදයහතන පිරිදන ළයිදවේන, ඵද්දද්ගභ. 091-2292265 විදයහඹතන 12 217 229 3 19 22

25 ගහ/ඉන්ද්රය ධර්භහඹතන පිරිදන ගදන්ගභ දකුණ, ඵද්දද්ගභ. 071-8361817 මලික 30 9 39 4 3 7

26 ගහ/යණංකය මලික පිරිදන කීඹි ඇර, ඵද්දද්ගභ. 091-2292293 මලික 40 0 40 2 2 4

27 ගහ/ඉන්ද්රහය විදයහතන පිරිදන භහජුහන, දකයදද්ර. 091-3901426 විදයහඹතන 32 164 196 4 9 13

28 ගහ/අභයංල භව පිරිදන  රිඵතහවිර, ඵද්දද්ගභ. 091-2292242 භව 57 3 60 5 9 14

දිවහත්රීක්කය : ගළල් කළපය :  ගළල්

අනු 

අංකය
 රිදලදන් නම ලි නය දුරකථන අංකය

 රිදලන් 

ලර්ගය

සිසුන්
එකතුල

ගුරුලරු
එකතුල
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 ගහ/යණඳහර පිරිදන නහ ඹහදදණිඹ, ගහල්ර. 091-2285003/071 - 4423659 භව 35 46 81 4 7 11

2 ගහ/ධර්භහදරෝක පිරිදන ඵටුන්ගර, දනළු, ගහල්ර. 071-2040975/071-0144622 මලික 33 22 55 4 3 7

3 ගහ/ගංගහයහභ පිරිදන ඳනන්ගර, ගහල්ර. 071-8372255 භව 86 25 111 4 7 11

4 ගහ/විදයහතිරක මලික පිරිදන ඇතුභදල්, භහඳරගභ, ගහල්ර. 091-3911142 මලික 21 5 26 3 2 5

5 ගහ/විදයහකීර්ති මලික පිරිදන උඩුගභ, ගහල්ර. 077-5520009 මලික 36 18 54 3 4 7

6 ගහ/විජඹහනන්ද පිරිදන වඵයකඩ, තරභ, ගහල්ර. 071-8026938 මලික 16 27 43 3 3 6

7 ගහ/ශ්රී   ච්චංල මලික පිරිදන ගංගහයහභඹ, උඩුභරගර, ඹක්කරමුල්ර. 071-8026938 මලික 16 28 44 3 3 6

8 ගහ/ශ්රී විදයහර්ධන පිරිදන ශ්රී නහථහයහභ විවහයඹ, දදල්ර, දභ යක. 091-3783691 මලික 33 12 45 4 2 6

        කළපය : උඩුගම           

එකතුලඑකතුල
අනු 

අංකය
 රිදලදන් නම ලි නය දුරකථන අංකය

 රිදලන් 

ලර්ගය

සිසුන් ගුරුලරු

දිවහත්රීක්කය : ගළල්
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 හයහනන්ද පිරිදන භළටිවිලිඹ, පිටිගර. 071-8680187 මලික 31 11 42 3 2 5

2 පුඤසඤහනන්ද පිරිදන ඳයභ විසුද්ධහයහභ භවහ විවහයඹ, කවද. 091-5711594/077-3999288 මලික 36 4 40 3 2 5

3 විදයහයතන පිරිදන ගදන්දග ඩ, ඇල්පිටිඹ. 077-1881106 මලික 21 11 32 4 2 6

4 විවහය භවහ දද්වී පිරිදන නගයබහ භහත, ඇල්පිටිඹ. 091-2291246 මලික 47 5 52 4 3 7

5 විදයහ භහධි පිරිදන ශ්රී ඳහද භවහ විවහයඹ,  ඳන්කන්ද, නදගර. 091-3905029 භව 116 40 156 8 6 14

6 විදයහ ලහන්ති පිරිදන ළයිදවේන, භත්තක. 072-3955376/091-3917933 භව 36 18 54 6 4 10

7 ගංගහතිරක පිරිදන ශ්රී පිඹයතන නහ   භහත, පිටිගර. 091-3914087/034-2284425 මලික 53 7 60 4 3 7

8 යතන දභෝලි පිරිදන ඉ ඳදල්දග ඩ, පිටිගර. 091-3914180/071-8262266 භව 60 12 72 5 7 12

9 විදයහතිරක භව පිරිදන භහළිගහතළන්න, වත්තක, පිටිගර. 091-2296516/071-3230177 භව 72 511 583 6 13 19

10 විදයහ ශ්රී ර්ධන පිරිදන දඳ යගභ, ඇල්පිටිඹ. 091-3783802 මලික 42 8 50 6 1 7

11 දවම්  දණ පිරිදන ත්දත්දග ඩ, දඳ යගභ, ඇල්පිටිඹ. 071-6411974 මලික 27 12 39 3 2 5

12 සුධර්භහධහය පිරිදන තුන්ද, වඵරුගර. 034-2274137 මලික 40 1 41 4 2 6

13 සුධර්භහකය පිරිදන දගෝනගරපුය,ඉදුරු. 034-2274746 මලික 27 2 29 3 3 6

15 විජඹඥහණ පිරිදන ඹටගර, ඌයගසභංවන් ඹ. 091-5688541/091-3922198 මලික 13 15 28 3 2 5

16 සිරි අබඹතිස පිරිදන භඩකුඹුය, කයන්දදණිඹ. 091-4985258/077-1773762 භව 51 31 82 6 4 10

17 ද්ධර්දභෝධඹ මලික පිරිදන රගල්දඵ ඩ, කටුදක ළිඹව, ඉදුරු. 077-7369607/034-7901765 මලික 31 6 37 2 5 7

18 විභරගිරි පිරිදන ගල්දවන්කන්ද, අම්දඳගභ. 091-2293905/071-3098827 භව 53 83 136 4 10 14

කළපය :ඇල් ටියදිවහත්රීක්කය : ගළල්

අනු 

අංකය
 රිදලදන් නම ලි නය එකතුලඑකතුල

ගුරුලරුසිසුන් රිදලන් 

ලර්ගය
දුරකථන අංකය
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 භහය/ශ්රී විදයහනන්ද මලික පිරිදන  අභරදග ඩ, අකුරැස. 041-2283335/071-4447255 මලික 30 8 38 4 3 7

2
භහය/ශ්රී ඳයභහනන්ද විදයහඹතන 

පිරිදන
දඵෝඳහදග ඩ, අකුරැස. 041-2284640/041-3405877 විදයහඹතන 10 121 131 4 15 19

3 භහය/ශ්රී සුදර්ලන මලික පිරිදන අතුයලිඹ. 041-3419777/071-8113778 මලික 27 13 40 5 2 7

4 භහය/විදයහ ශ්රී මලික පිරිදන භහයම, අකුරැස. 077-8214747/076-8090531 මලික 27 4 31 3 3 6

5 භහය/විදයහකීර්ති පිරිදන සුවිසුද්දහයහභඹ,  ඹරද , අකුරැස. 041-2284160/041-3417674 මලික 57 9 66 3 3 6

6 භහය/ශ්රී ර්ධන පිරිදන දීගර, දල්නභ, අකුරැස. 071-8144887/071-8164702 මලික 29 27 56 3 3 6

7 භහය/ධර්භ විජඹ පි රිදන පුක්ත්ත, භලිද, අකුරැස. 077-2496030/077-1938540 මලික 16 14 30 3 3 6

8 භහය/ශ්රී පිඹතිස පිරිදන ළලිදවේන, දඵෝඳහදග ඩ, අකුරැස. 041-2284971/071-8393729 මලික 21 8 29 1 3 4

9 භහය/සිරි භ න්ද පිරිදන
කවවිල්දග ඩ පුයහන විවහයඹ,ඇල්ගිරිඹ, 

දතලිේජවිර.
071-8209583/071-9150253 මලික 29 6 35 4 2 6

10 භහය/ ශ්රී දප්රේභනන්ද පිරිදන ඉන්ද්රහයහභ, භහලිම්ඵඩ, ඳහරටු. 041-3419984/071-0514814 මලික 20 2 22 3 2 5

11 භහය/යජභව විවහය පිරිදන යජභව විවහයඹ, කනංදක්. 091-2286181/071-8096286 මලික 35 0 35 4 2 6

කළපය : අකුරැවහවදිවහත්රීක්කය : මළතර

අනු 

අංකය
 රිදලදන් නම එකතුල එකතුල

 රිදලන් 

ලර්ගය
දුරකථන අංකයලි නය

සිසුන් ගුරුලරු
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 භහය/ ශ්රී විදයහ ර්තී පිරිදන සිඹමරහදග ඩ නළ.,පිටඵළද්දය
041-3412724/071-

8050610/071-8050611
භව 49 31 80 5 6 11

2 භහය/ශ්රී විජඹ පිරිදන දභ යක 041-2282271 මලික 21 6 27 3 4 7

3 භහය/ශ්රී විපුරහය මලික පිරිදන දග යකදර , පිටඵළද්දය 041-2281334/071-8082284 මලික 29 28 57 3 3 6

4 භහය /ශ්රී ධර්භද්ජ පිරිදන ඳංර ඳහය, දදණිඹහඹ. 041-2273262/071-8371914 මලික 55 12 67 3 4 7

5 භහය/ ශ්රී දම්ධංකය පිරිදන ඌරුදඵ ක්ක. 041-2272205/071-6082500 මලික 17 23 40 2 5 7

6 භහය/ තුසිත මලික පිරිදන ඌරුදඵ ක්ක. 041-2272165/077-2548280 මලික 64 20 84 3 4 7

7 භහය/ශ්රී අරිඹංල මලික පිරිදන දච්තිඹකන්දයහයහභඹ, දඵන්ගමු. 071-8354174/041-2291067 මලික 12 30 42 4 2 6

8 භහය/ඵහනගර ශ්රී උඳතිස මලික පිරිදන
ශ්රී සීරයතනහයහභඹ, සුභංගර භහත, 

ඵහනගර, දදනිඹහඹ.
041-3444767 මලික 55 12 67 3 4 7

එකතුල
ගුරුලරු

එකතුල
සිසුන්

කළපය : දදනියළය

අනු 

අංකය

දිවහත්රීක්කය : මළතර

 රිදලන් 

ලර්ගය
දුරකථන අංකයලි නය රිදලදන් නම
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ඳළවි ගි  ඳළවි ගි  

1 භහය/පර්හයහභ පිරිදන  රින්ද, පුහුල්ළල්ර. 041-2286425 මලික 35 7 42 3 4 7

2 භහය/සිරි නයතන පිරිදන ඌයහදඳ ර, තිවදග ඩ. 041-2292280 මලික 39 11 50 2 4 6

3 භහය/ශ්රී ධම්භහනන්ද පිරිදන පුයහණ විවහයඹ, විදල්දග ඩ, කඹුරුපිටිඹ. 041-2292414 මලික 33 0 33 3 3 6

4 භහය/ශ්රී උඳදේන පිරිදන ඵටඳත්තර,  කඹුරුපිටිඹ. 071-2305657 භව 21 1 22 2 3 5

5 භහය/සිරියතනදජෝති පිරිදන ඌයහදඳ ර, තිවදග ඩ. 041-2292280/071-3704287 විදයහඹතන 31 160 191 4 14 18

6 භහය/ශ්රි යතනඳහර පිරිදන දගෝදහ, කඹුරුපිටිඹ. 071-2772930 මලික 46 1 47 3 4 7

7 භහය/ශ්රී විභරදජෝති පිරිදන භහඳරහන, කඹුරුපිටිඹ. 041-2293439 භව 30 63 93 3 8 11

8 භහය/විදයහනිදක්තන පිරිදන පුදග ඩ, කඹුරුපිටිඹ. 041-2292997 විදයහඹතන 8 234 242 4 25 29

9 භහය/ජිනයහජ පිරිදන දඳ ත්දත්දර, වක්භණ. 071-7688449 භව 8 3 11 0 3 3

10 භහය/විදයහයහජ පිරිදන ඳනන්දර, මී ඇල්ර. 047-2245462/071-8035965 භව 19 77 96 7 8 15

11 භහය/ භවහ විවහය පිරිදන කළඹිලිඹදඳ ර, වක්භණ. 041-2286423 මලික 31 2 33 3 3 6

12 භහය/සිරි සුභන පිරිදන නයළල්පිට දකුණ, වක්භණ. 041-2286130 මලික 29 7 36 2 5 7

13 භහය/ ගුණහනන්ද පිරිදන රහල්ද , කයදත ට. 041-2287752 මලික 29 5 34 3 3 6

14 භහය /ඉසිඳතන පිරිදන  රින්ද, පුහුල්ළල්ර. 076-7426326 මලික 50 9 59 4 3 7

15 භහය / ශ්රී විජඹ සුන්දය පිරිදන දව යඳහවිට, කඹුරුපිටිඹ. 041-2268265 මලික 27 2 29 3 2 5

16 භහය/ දද්හනන්ද පිරිදන පුයහණ යජ භවහ විවහයඹ, යන්ෆදග ඩ. 041-2297593 මලික 30 2 32 2 3 5

17 භහය/ විදයහකීර්ති පිරිදන ෆරපිඹද්ද, දදයිඹන්දය. 041-2268265 මලික 22 7 29 3 3 6

දිවහත්රීක්කය : මළතර කළපය : මුටියන

අනු 

අංකඹ
 කතු කතු

පිරිදන් 

ර්ගඹ
දුයකථන අංකඹලිපිනඹපිරිදදන් නභ

සිසුන් ගුරුරු

95



පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 භහය / ශ්රී සුදර්ශි පිරිදන අනගහරික ධර්භඳහර භහත, භහතය. 041-2222197 විදයහඹතන 225 29 254 4 9 13

2 භහය/සිරි භංගර මුලික පිරිදන ල්ඳර, භහතයතය. 071-4174153/041-2235705 මලික 44 6 50 3 4 7

3 භහය/වීයඵහ භව පිරිදන
ජඹභවහ විවහය 

ඳහය,දත ටමුණ,නද ,භහතය
041-2222733 භව 97 40 137 6 3 9

4
භහය/ ගුණයතත මුදලින්ද භව 

පිරිදන
 ත්තළටිඹ නළදගන ය, භහතය. 041-2224240 භව 46 9 55 3 2 5

5 භහය/විදයහයතන පිරිදන තල්ඳහවිර, කළකණදුය, භහතය. 041-2264291 භව 44 4 48 2 5 7

6 භහය/ශ්රී පසඳහයහභ මලික පිරිදන
ඇල්රදර ඳහය, ළලිදේරිඹ, 

 ත්තළටිඹ.
041-2222757/071-8017804 මලික 34 7 41 3 4 7

7 භහය/සිරියතනඳහර භව පිරිදන අංක 53 , ගදහඹ,දක ටු, භහතය. 041-2222795 භව 155 3 158 5 7 12

8 භහය/ශ්රී යතනහය මලික පිරිදන
ගරකන්ද පුයහණ 

විවහයඹ,ඵමරුන්ද,දකෝ ටදග ඩ
041-2259792/ 0714396373 මලික 42 1 43 4 2 6

9 භහය/සිරිදර්ත භව පිරිදන
පර්හයහභ යඡභවහ විවහයඹ, 

දදවයදවේන, භහතය.
041-2222121 භව 81 29 110 8 5 13

10 භහය/නරන්දහ මලික පිරිදන දදවයගම්පිට,  භහතය. 041-2222847 මලික 38 9 47 2 2 4

11
භහය/ ජඹභව විවහය විදයහඹතන 

පිරිදන
 තුදල්දර, භහතය. 041-2222959 විදයහඹතන 8 113 121 2 16 18

12 භහය/ ප්රඤසඤහ තිස මලික පිරිදන නහයිම්ඵර, තිවදග ඩ,භහතය. 041-2245327 මලික 37 1 38 2 5 7

13 භහය/ජඹසුභන පිරිදන දක ටුදේදග ඩ, භහතය. 041-2222242 භව 81 14 95 5 3 8

14 භහය/ සිද්ධහර්දථෝදඹ භව පිරිදන ඉ න් නගයඹ, භහතය. 041-2222883/0772254175 භව 76 12 88 6 4 10

15 භහය/භවහභන්තිඥන පිරිදන සිරි යතනඳහර භහත,භහතය 041-2223327 විදයහඹතන 34 1051 1085 8 44 52

16 භහය/සිරි ජියඥහන පිරිදන
දද්ගිරි විවහයඹ,  විගරදවේන, 

කඹුරුගමු.
071-4438087/ 0772248179 මලික 24 6 30 1 2 3

දිවහත්රීක්කය: මළතර

 රිදලන් 

ලර්ගය
දුරකථන අංකයලි නය රිදලදන් නම

අනු 

අංකය

ගුරුලරු
එකතුලඑකතුල

කළපය: මළතර

සිසුන්
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

17 භහය/ සිරිසුභන පිරිදන   ගභ, අවංගභ. 091-2283242 මලික 28 3 31 4 2 6

18 භහය/ශ්රී දෝභහනන්ද පිරිදන
දේඳහලිකහයහභඹ, උඩ අඳරැක්ක, 

අඳරැක්ක.
071-4489703 මලික 11 23 34 3 3 6

19 භහය/සිරිසුනන්ද මුලික පිරිදන සුනන්ද ඳහය,  රිස. 041-2251674 මලික 21 3 24 3 4 7

20 භහය/ අග්ර දඵෝධි මලික පිරිදන අග්ර දඵෝධි යජ භවහ විවහයඹ,ළලිගභ. 041-2250471/0772287152 මලික 27 7 34 5 2 7

21 භහය/මුද්ර ගිරි පිරිදන
මුද්රගිරි පුයහණ විවහයඹ, 

දදවයගල්ර,  රිස.
0714395783/041-2250321 මලික 32 27 59 5 3 8

22 භහය/ශ්රී භදවේන්ද්ර මුලික පිරිදන තල්අයම, කඹුරුගමු. 041-2224917 මලික 14 13 27 2 4 6

23 භහය/සිරි උඳතිස  පිරිදන
දුරුදදණිඹ පුයහණ විවහයඹ,කපුගභ 

, දදවිනුය.
041-2232352 මලික 45 3 48 6 1 7

24
භහය/ශ්රී දෝභහනන්ද මලික 

පිරිදන
72, දව ටිවී ඹ, ළලිගභ. 041-2250327 මලික 32 2 34 3 4 7

25 භහය/සිරියණංකය මලික පිරිදන රසගර. 041-2255343 මලික 27 3 30 3 4 7

26 භහය/ශ්රී ධම්භ න්න මලික පිරිදන දේවළල්ර,ඌරුගමු 041-341511/041-2255682 මලික 28 2 30 3 3 6

27 භහය/සිරි භංගර මලික පිරිදන ල්ඳර,භහතය 041-2228316 මලික 50 10 60 4 3 7

28 භහය/සිරිසුදසන මලික පිරිදන ළවුරුකන්නර,  ක්ළල්ර. 041-2255807 මලික 18 2 20 4 3 7

29 භහය/ දෞගදතෝදඹ භව පිරිදන   දකෝ දටදග ඩ. 041-2259236 මලික 36 26 62 4 6 10

30 භහය / විදයහගුංත විදයහතන පිරිදන ළවුරුකන්නර,  ක්ළල්ර. 041-2255807 විදයහඹතන 8 196 204 3 26 29

31 භහය/විදයහතිරක භව පිරිදන ඵතීගභ,  ක්ළල්ර. 041-2255338 භව 64 23 87 4 6 10

දිවහත්රීක්කය: මළතර කළපය: මළතර

අනු 

අංකය
 රිදලදන් නම ලි නය දුරකථන අංකය

 රිදලන් 

ලර්ගය

සිසුන්

එකතුල

ගුරුලරු

එකතුල
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 ව/ශ්රී ධම්භ න්න  භව පිරිදන දඳ දශ ම්භහරු, තංගල්ර. 071-8603741 භව 142 7 149 4 11 15

2 ව/ඥහදණෝදඹ  මලික පිරිදන දක ටහඹ යඡභවහවිභහයඹ, වකුරුදර. 047-7901455/071-8152231 මලික 37 13 50 3 3 6

3 ව/දගෞතභ විදයහර මලික පිරිදන වම්ඵන්දත ට ඳහය, තංගල්ර. 047-2242641 / 071-1047027 මලික 24 11 35 3 2 5

4 ව/යතනඳහර  මලික පිරිදන වහල්ඳන්දදණිඹ, ඉවරදඵලිගල්ර, දඵලිඅත්ත.071-4408465 මලික 35 8 43 5 1 6

5 ව/සිරි ධම්භතිරක  පිරිදන කදුරුදඳ කුණ, තංගල්ර. 071-8354408 මලික 29 0 29 3 3 6

6 ව/කරයහණිංල  මලික පිරිදන කුඩහළල්ර, නහකුළුගමු. 071-8337371 මලික 17 20 37 5 2 7

7 ව/සිරි ධම්භහනන්ද   භව පිරිදන ශ්රී අලසත්ථහයහභඹ,නි ළු, දඵලිඅත්ත. 047-2251194 / 071-4485666 භව 28 76 104 6 3 9

8 ව/සිරි සුනන්ද   මලික පිරිදන වත්දඵෝධිඹ, දඵලිඅත්ත. 047-2251369 මලික 33 7 40 5 2 7

එකතුල එකතුල

දිවහත්රීක්කය : ශේබන්දතොට කළපය : තංගල්

 රිදලන් 

ලර්ගය
දුරකථන අංකයලි නය රිදලදන් නම

අනු 

අංකය

සිසුන් ගුරුලරු
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 මුල්ගිරිගර   භව පිරිදන යඡභවහවිවහයඹ, මුල්ගිරිගර. 076-600597 භව 54 16 70 3 5 8

2 චන්දදෝදඹ  පිරිදන ශ්රී චන් භහයහභඹ,ඳල්දරකන්ද, රසමුල්ර. 047-2254457 භව 36 56 92 4 7 11

3 ශ්රී ද්ධහනන්ද පිරිදන ඹ්භහය, රසමුල්ර. 076-6616431 මලික 45 3 48 4 2 6

4 ශ්රී යණංකය පිරිදන දභ දයහන, දඵලිඅත්ත. 077-3906214 මලික 17 20 37 1 4 5

5 විදයහනන්ද පිරිදන ඵළ ගභ, විතහයන්දදණිඹ. 077-0202131 මලික 47 4 51 3 3 6

7 සිරි පුඤසඤයතන පිරිදන ෆකර උතුය, වීයකළටිඹ. 071-6033343 මලික 32 3 35 3 4 7

8 සුභංගර පිරිදන පුයහණ භවහ විවහයඹ,  ද්දදණිඹ. 047-2247252 මලික 21 6 27 3 4 7

දිවහත්රීක්කය : ශේබන්දතොට කළපය : ලවහමුල්

එකතුල
 රිදලන් 

ලර්ගය
දුරකථන අංකයලි නය රිදලදන් නම

අනු 

අංකය

සිසුන් ගුරුලරු
එකතුල
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 ගහ/ පසඳහයහභ භව පිරිදන ශ්රී පුසඳහයහභඹ, මීටිඹහදග ඩ. 091-3930964/071-8309617 භව 97 22 119 4 7 11

2 ගහ/විදයහදරෝක භව පිරිදන අම්ඵරන්දග ඩ. 091-2255325/091-2255336 භව 25 6 31 5 4 9

3 ගහ/ ශියහරංකහය භව පිරිදන යන්දද දඹ්, අම්ඵරන්දග ඩ. 091-2256821 භව 49 3 52 5 2 7

4 ගහ/සුගත හදනෝදඹ භව පිරිදන ළලිතය, ඵරපිටිඹ. 091-2264031/077-3168767 භව 96 6 102 6 4 10

5 ගහ/ඥහණතිරක මලික පිරිදන ළලිතය, ඵරපිටිඹ. 091-2258059/077-6276784 මලික 33 0 33 2 4 6

6
ගහ/දීඳංකය ධර්භහඹතන මලික 

පිරිදන
දඵ යළුකළටිඹ, ඌයගසභන්වන් ඹ. 077-7122274/091-4917226 මලික 46 10 56 3 3 6

7 ගහ/ජනහනන්දහයහභ මලික පිරිදන  යවන් දග ඩ,  ක්කඩු. 091-2277032/077907058 මලික 34 0 34 3 3 6

8 ගහ/සීරක්ඛන්ධ මලික පිරිදන
කුභහය භවහ විවහයඹ, කුභහයකන්ද, 

දද ඩන්ද.
091-4941363/071-8309944 මලික 23 8 31 5 1 6

9 ගහ/දත ටගමු විජඹඵහ මලික පිරිදන දතල්ත්ත,  ක්කඩු. 091-2276828 මලික 54 4 58 3 3 6

10 ගහ/දෝයත මලික පිරිදන නශහගසදදණිඹ,  ක්කඩු. 091-3904098/091-2277713 මලික 20 0 20 2 2 4

11 ගහ /  දක්ෂේත්රයහභ මලික පිරිදන දේයදග ඩ, කව. මලික 39 1 40 3 2 5

12 ගහ/විදයහඥහණ මලික පිරිදන
භවහභණ්ඩරහයහභඹ, භරළසහදග ඩ, 

යත්ගභ.
071-8017579 මලික 35 0 35 2 3 5

13 ගහ/ යසති භණ්ඩඳ මුලික පිරිදන ශලරබිම්බිම්ඵහයහභඹ, දද ඩන්ද. 091-2267401/091-2242499 මලික 32 3 35 4 2 6

14 ගහ/ද්ධර්භහරංකහය මුලික පිරිදන ශ්රී විජඹහයහභඹ,  දර්ත්ත, අම්ඵරන්දග ඩ. 091-2259417 මලික 16 2 18 4 2 6

එකතුල
ගුරුලරු

එකතුල

දිවහත්රීක්කය : ගළල් කළපය :අේබන්දගොඩ
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පෆවිදි ගිහි පෆවිදි ගිහි 

1 ශ්රී සුභංගර පිරිදන වතහගර, හුංගභ. 041-22266046/047-3484546 විදයහඹතන 15 295 310 1 25 26

2 ඥහනවිභර පිරිදන ඳවර ඵළයගභ, අම්ඵරන්දත ට. 047-3486889 මලික 62 7 69 4 3 7

3 ශ්රී දයෝවණ පිරිදන
තළරවිල්ර, දක ග්ගල්ර, 

අම්ඵරන්දත ට.
072-5768524 මලික 28 2 30 0 2 2

4 ශ්රී දෝභයතන පිරිදන වතහගර, හුංගභ. 047-2226046/0714466394 මලික 29 2 31 4 2 6

5 ද්ධහතිස පිරිදන
යංගිරි යඡභව විවහයඹ,ඵළයගභ 

අම්ඵරන්දත ට.
071-8063117 භව 104 70 174 3 7 10

6 ශ්රී විජිතහදරෝක පිරිදන අලිමළු  ය, සරිඹළ. 047-3483917 භව 77 10 87 3 10 13

7 ගුණහනන්ද පිරිදන ගුණහනන්ද භහත,  වම්ඵන්දත ට. 047-2220313 භව 17 5 22 3 5 8

8 ධම්භයතන පිරිදන යඡභවහවිවහයඹ, විවහයගර, සරිඹළ. 071-8406826 මලික 36 17 53 3 4 7

9 විදයහප්රදීඳ පිරිදන
හලිඹපුය, දඵයලිදවර, 

තිසවභයහභඹ.
047-3481305 / 0714401772 භව 72 30 102 2 7 9

10 විදයහගදේශි පිරිදන
භවහනහගපුය, කු.ග. 03, 

ලුණුගම්දදවය.
071-8472107/071-4462764 මලික 7 15 22 2 5 7

11 කහන්තිස පිරිදන භව විවහයඹ, තිසභවයහභඹ. 047-2237236 භව 85 63 148 4 7 11

12 භවහනහග පිරිදන ඳන්දනගමු, වීයවිර.  071-7924405 මලික 35 5 40 2 2 4

13 ධර්භහඹතන මලික පිරිදන හලිඹනඹ, යන්මුදුළ, සරිඹළ.  071-4453275 මලික 29 19 48 3 3 6

14
සුදම්ධහයහභ බුදුයඡදදවය මලික 

පිරිදන
ඒකක 111 ,තිසපුය, වම්ඵන්දත ට. 078-3883427 මලික 45 8 53 3 3 6

15 නහයද පි රිදන
නෆ ගම්විර, දග නහගමු, 

තිසභවහයහභඹ.
047-3473470 මලික 48 9 57 3 2 5

16 දීඳහනන්ද මලික පිරිදන ලුණුගම්දදවය 077-9421590 මලික 27 4 31 2 3 5

17  විදයහද්හ ස්භිත මලික පිරිදන ලුණුගම්දදවය
071-6816673

මලික 6 45 51 3 2 5

එකතුල
ගුරුලරු

එකතුල

දිවහත්රීක්කය : ශේබන්දතොට කළපය : ශේබන්දතොට
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අනු 

අංකඹ
 සත්රීක්කඹ කරහඳඹ භධයසථහන ඳහල් භධයසථහන ඳහදල් ලිපිනඹ භධයසථහන ඳහදල් දුයකථන අංකඹ

1 ගහල්ර ගහල්ර ගහ/මීඳහර අභයසරිඹ විදයහරඹ මීඳහර,දඳෝද්දර. 091-3932518 

2 භහතය භහතය භහය/ ක්ළල්ර විජිත භ.භ.වි.  ක්ළල්ර. 041-2255116

3 වම්ඵන්දත ට රසමුල්ර ව/ යහජඳක් භ. භ.වි වීයකළටිඹ 047-2246216

දශතුන් ලවරක අධයළපන ලෆඩවටශන නියළමන ලයළපෘතිය ක්රියළත්මක පළවල් (2017)


