අත්යවශ්ය ආහාර ලෙදා හරින්නන්ලේ නාම ලේඛනය
ල ාලලාන්නරුව දිසරික්කය -ඇලහැර ප්රාලේශිය ලේකම් ලකාට්ඨාශ්ය
අනු

ග්රාම නිලධාරි වසම

නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

ජංගම අලලවි කරන ද්රවය

අංකය
1
2
3

කිරිඔය , අතරගල්ලෑව

එම්.කේ.සී.සමරක ෝන්

ඇලහැර

එස්.එම්.විකේරත්න

ඔරුබැඳිසියඹලාව, හීරටිය

ආර්.එම්.එස්.රත්නාය

කුමාරඇල්ල, හීරටිය

ඒ.ඒ.නුවන් පුබුදු අමරසිංහ

කුමාරඇල්ල

ශාලි ා ස්කටෝර්ස් , අං

09, අතරගල්ලෑව 077 9438389

විකේරත්න ස්කටෝර්ස් , පල්කල්ගම පාර,
ඇලහැර
ලේෂන ලං ා ස්කටෝර්ස් , 2/46,
ඔරුබැඳිසියඹලාව

066 22 56899

කතාග හා සිල්ලර බඩු

071 6085563

සිල්ලර බඩු හා එලවළු

සිංහ කේඩර්ස් , ප්රධාන වීදීය, බ මූණ

0774331158/
071 4331158/
066 4933017

කතාග හා සිල්ලර බඩු සහ
ගෑස්

ආර්.ඩබ්.ඒ.ආර්.සිසිර කුමාර

සිසිර ස්කටෝර්ස් , 142/2, කුමාරඇල්ල.

716746987

සිල්ලර බඩු සහ ගෑස්

බ මූණ

ජී.ඩී.එස්.අකබ්සිරිවර්ධන

ගයාන් සුපර්, සමූප ාර මාවත, බ මූණ

071 7912912

කතාග හා සිල්ලර බඩු, ගෑස්

දමනයාය, ක ෝට්ටපිටිය උතුර

ඩබ්.ඒ.එස්.ප්රනාන්දු

සම්පත් කේඩර්ස් , ක ලින් වීදීය, බ මූණ

0777 156521

කතාග, සිල්ලර බඩු, ගෑස්

මළුකවයාය

එම්.ජී.කේ.බණ්ඩාර

යටවත්ත කවකලඳසැල, යාය 06, බ මූණ 078 2020526

ක ෝට්ටපිටිය දකුණ

කේ.ජී. සුන් මධුශං

ඇලහැර, ක ෝට්ටපිටිය දකුණ

කේ.ඒ.අමිල් ප්රියන්ත

සිරි ඳුයාය

ඩී.ජී.තිස්ස ලාල් ගුණසිංහ

ගුණසිංහ ස්කටෝර්ස් , 503, සිරි ඳුයාය

ගකේයාය

පී.එච්.එස්.එස්.ධර්මවංශ

විශ්ව ස්කටෝර්ස් , පාසල ඉිරිපිට, ගකේයාය 071 1717149

සිල්ලර බඩු, ගෑස්, ඉන්ධන

කසෝමියල්ස්

ඒ.ජී.ඩී.ධර්මප්රිය

ක ෝසලා කේඩ් කසන්ටර්, යාය 17,
ක ෝට්ටපිටිය

071 2665613

සිල්ලර බඩු. එලවළු, මස්,
බිත්තර, ඉන්ධන, ගෑස්

සෑගල

ඩබ්.ඒ.එස්.ප්රනාන්දු

සම්පත් කේඩර්ස් , යාය 19,ක ෝට්ටපිටිය.

771776516

කතාග, සිල්ලර බඩු, ගෑස්

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

කතාග, සිල්ලර, ගෑස් හා
ඉන්ධන

කේමදාස ස්කටෝර්ස් , කරෝහල හන්ිය,
බ මූන
අමිල ස්කටෝර්ස් ,අං 52/14, ලං ා බැංකු
මාවත, බ මූණ

සිල්ලර බඩු

071 0954768

සිල්ලර බඩු

066 225 6088

කතාග හා සිල්ලර බඩු

071 528 2610

සිල්ලර බඩු, ගෑස්

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24

ඩබ්.එම්.එස්.බණ්ඩාර

නි පිටිය

ආර්.ජී.සුනිල් කුමාර ධර්මසිරි

අත්තන ඩවල දකුණ,
අත්තන ඩවල උතුර,
අත්තන ඩවල බටහිර

එම්.පී.එම්.ජී.ආර්.පී.විකේකස් ර

රසි

අත්තන ඩවල දකුණ, සෑගල

ඩී.පී.රංජිත් කුමාර කේමසිංහ

යාය 25/ආර්, අත්තන ඩවල

ඉකිරිවැව

ආර්.පී.නන්ි

මඩුදමන,

හටගහපිටිය

රූපසිංහ

ආර්.එම්.සී.ඒ.කහ්රත්

28
29
30

නන්ි ස්කටෝර්ස් , ඉකිරිවැව,
අත්තන ඩවල
නදීශා ස්කටෝර්ස් , පන්සල ඉිරිපිට,
ිග්ගල්පිටිය
කවනුරි ස්කටෝර්ස් , රදවිකගඔය,
අත්තන ඩවල

සිල්ලර බඩු

0777 583286

කතාග, සිල්ලර බඩු, ගෑස්

071 4741490

සිල්ලර බඩු

076 7020612

සිල්ලර බඩු

072 4725990

සිල්ලර බඩු, ගෑස්, ඉන්ධන

077 8755425

සිල්ලර බඩු

071 9701646

සිල්ලර බඩු, ගෑස්, එලවළු

ටී.ජී.කසනරත් බණ්ඩාර

ක ෝඳුරුවාව

කේ.ජී.රන්ිල් පියුමන්ත

රන්දීප සුපර්, ඇලහැර පාර. ියකබදුම

0777 635945

කතාග හා සිල්ලර බඩු,
එලවළු

ියකබදුම

ගමකග් ඩිේමන්

සංජන සුපර් ක ෝනර් ,ියකබදුම

078 8104010

සිල්ලර බඩු

ඉහකුළුවැව

පී.ජී. චන්රසිරි

චන්රසිරි ස්කටෝර්ස් , ඉහකුළුවැව, ියකබදුම 072 8126132

සිල්ලර බඩු, ගෑස්, ඉන්ධන

එල්.වී.එස්.පී.ජයවික්රම

සුමිත් ස්කටෝර්ස් , එල්.වී.එස්.පී.ජයවික්රම,
ියකබදුම

077 2367653

සිල්ලර බඩු, ගෑස්, ඉන්ධන

යූ.ජී.ඩබ්.එම්.කස්නාරත්න

වාසනා ස්කටාර්ස් , යාය 41/ආර්,
ඉහකුළුවැව

078 4745598

සිල්ලර බඩු

අත්තන ඩවල දකුණ, සෑගල

ඩී.පී.රංජිත් කුමාර කේමසිරි

25/ආර්, අත්තන ඩවල

076 7020612

සිල්ලර බඩු

ියකබදුම, ටු ැලියාව,
ඉහකුළුවැව

ඊ.එම්.එන්.සී.දළුවත්ත

යාය 42,

078 4405071

පානීය ජලය

ගකේයාය

සැනසුම් නිය ප්රජාමූල
සංවිධානය

ගකේයාය

071 3035406

පානීය ජලය

වසම් 28 සඳහාම

ඩබ්.ඒ.රිචඩ් වීරතුංග

අං

077 9628634/
071 0458691

පානීය ජලය

25

27

සුපර් ,යාය 29, අත්තන ඩවල

076 2908619

රදවිකගඔය

ටු ැලියාව

26

ඩබ්.එම්.සුභරත්න බණ්ඩාර,
505/413,බටුකහ්න
ඇඹුල් කඩ් කවළඳසැල, නි පිටිය,
ක ෝට්ටපිටිය.

සරුබිම

ඉහකුළුවැව,

ටු ැලියාව

ටු ැලියාව, ියකබදුම

15, පුවේගහඋල්පත, ක ෝට්ටපිටිය

හටගහපිටිය
31

ඩබ්.එම්.නිකරෝෂා සඳමාලි
විකේකස් ර (සිහිලැල් ගඟුල
ප්රජාමූල සංවිධානය)

බ මූණ

නිල්ිය පානීය ජලය

ඉකිරිවැව

පිණිකපාකුණ ප්රජාමූල සංවිධානය ජයසිරිපුර, ඉකිරිවැව

077 1874314

පානීය ජලය

ඔරුබැඳිසියඹලාව, ඇළහැර

ජී.ජී.සී.එන්.කේ.ගන්නිකල්

2/16, හීරටිය

071 4669895

පානීය ජලය

වසම් 28 සඳහාම

ඒ.ජී.සී.සී.අයි.රත්නාය

බ මූණ ෆාම් හවුස් ඇන්ඩ් ෆිෂ් මා ට් ,
අං 02, සමූප ාර මාවත, බ මූණ

071 406 7840/
070 3734646

මස්, මාළු, බිත්තර

වසම් 28 සඳහාම

කේ.ජී.ශාන්ත කුලරත්න

කේ.ජී.එස්.ෆාම් හවුස් , කරෝහල හන්ිය,
බ මූණ

071 2501215

මුහුදු මාලු, කුකුලු මස් ,
බිත්තර, රවල, ඌරු මස්

වසම් 28 සඳහාම

ඊ.එම්.සී.කේ.ඒ නාය

යාය 06, බ මූණ

076 3481487

මස්, මාළු, එලවළු. පලතුරු

වසම් 28 සඳහාම

එච්.එම්.සී.කහ්රත් බණ්ඩාර

071 5150054

මස්, මාළු, බිත්තර

වසම් 28 සඳහාම

එන්.ජී.සුමිත්

078 8854700

මස්, බිත්තර, මාළු

වසම් 28 සඳහාම

එම්.චාමර අජිත්

076 6391512

මුහුදු මාළු

වසම් 28 සඳහාම

ඩබ්.එම්.තාර

31/1, අත්තන ඩවල

078 7900901

මස්, මාළු, බිත්තර

වසම් 28 සඳහාම

එච්.පී.විල්සන් කසෝමදාස

163, ත.කගා.වයා.බ මූණ

072 4726053

වැව් මාළු

ඉහකුළුවැව

ආර්.ඒ.චමින්ද රණව

2868, මහකසන් මාවත. ියකබදුම

ියකබදුම

ඩී.කේ.ලලිතා පද්මමිණි

අං

කසෝමිල්ස්

ආර්.ඩබ්.එම්.එස්.පී. කුමාර

යාය 17/2. ක ෝට්ටපිටිය

කිරිඔය, අතරගල්ලෑව

ඒ.එල්.එන්.ිල්හානි

අං

ඔරුබැඳිසියඹලාව, ඇළහැර
අත්තන ඩවල දකුණ, සෑගල,
නි පිටිය, සරුබිම

වී.එන්.එන්.කපකර්රා
කේ.ඒ.සකරෝද්ම නිලං
ස්තුරුආරච්ි

2/46, ඔරුබැඳිසියඹලාව

36

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ඊ.එම්.රසි ඒ නාය , පාසල්
ක්රීඩාංගණය අසල, බ මූන

පානීය ජලය

35

37

පානීය ජලය

071 8318653

32
33
34

හටගහපිටිය

ැළුම් බණ්ඩාර

රවිඳු ෆාම් හවුස් , ගල්මුල්ල හන්ිය
බ මූණ
6 ණුව, ියකබදුම
කදනුවන් මුහුදු මාළු, යාය 24/ආර්,
අත්තන ඩවල

වැව් මාළු

23. ගිරිතකල් පාර. ියකබදුම

10. 15

යාය 25. අං

ණුව, මිණිපුරගම

06, අත්තන ඩවල

රවල
රවල, බිත්තර
070 3821932

රවල, මාළු
බිත්තර

077 1268047

මාළු

49
50
51
52
53

54
55
56

57

ියකබදුම සිට බ මූණ දේවා
ප්රධාන මාර්ගය
ඉකිරිවැව, අත්තන ඩවල
දකුණ
ියකබදුම, ටු ැලියාව,
ඉහකුළුවැව

එච්.එම්.වීරසිංහ

යාය 25 ආර්. අත්තන ඩවල

076 1718926

වැව් මාළු

ආර්.ආර්.පී.බි.ඩබ්.ඩී. රත්නතිල

506/66, ඉකිරිවැව, අත්තන ඩවල

070 2137669

රවල

එච්.ජී.සුනිල් රංජිත්

යාය 34, ියකබදුම

කිරිඔය, අතරගල්ලෑව

එම්.කේ.සී.සමරක ෝන්

ශාලි ා ස්කටෝර්ස් , අං

ඇලහැර, කුමාරඇල්ල,
මළුකවකයාය

ඩී.ඩබ්. පිල කහ්මන්ත

දමනයාය,සිරි ඳුයාය,
ක ෝට්පිටිය දකුණ

අයි.ඩබ්.සිරිල්

ඔරුබැඳිසියඹලාව, හීරටිය

ආර්.එම්.එස්.රත්නාය

59
60
61
62
63

ඉහකුළුවැව,

ටු ැලියාව

දමනයාය, බ මූණ,
ඔරුබැඳිසියඹලාව

එලවළු

වීරසිංහ එලවළු කවකලඳසැල , ක ලින්
වීිය, බ මූණ

071 6122235

එලවළු

ලේෂණ ලං ා ස්කටෝර්ස් , 2/46,
ඔරුබැඳිසියඹලාව

071 6085563

එළවළු

අං

072 4726133

කපාල්

එලවළු කවකලඳසැල, , අත්තන ඩවල

072 8392300

එලවළු

ආර්.ජී.බන්දුල රාජපේෂ

බන්දුල කවකලඳසැල, අං
කස්ව නිවාස, බ මූණ

071 2812517

එලවළු

පී.කේ.කේමසිරි

පැරකුම්ගම, ියකබදුම

070 2263057

එලවළු

කේ.ඒ.ශාන්ත ජයවර්ධන

අං

071 6199792

එලවළු

කේ.ඩබ්.තුෂාන් මකනෝහාර

ියකබදුම

072 4910254

එලවළු

වයි.ජී.චන්රපාල

යාය 43, කමාරගහඇල, ියකබදුම

077 8150514

එළවළු

ජී.ඩී.එල්.ගුණවර්ධන මයා

77/1, 2 පියවර, තරුණ කගාවි වයාපාරය,
බ මූණ

071 4176285

එලවළු, පලතුරු

නිස්සං එලවළු කවකලදසැල , යාය 06,
බ මූණ

077 2630866

එලවළු

බ මූණ, ගකේයාය, කසෝමිල්ස් ටී.එම්.නිස්සං
64

එලවළු

071 1609809

මයා

58
අත්තන ඩවල බටහිර,
ියකබදුම
හීරටිය, ක ෝට්ටපිටිය දකුණ
ියකබදුම, ක ෝඳුරුවාව,
රදවිකගඔය

09, අතරගල්ලෑව 077 9438389

පිල එලවළු කවලකඳසැල , බ මූණ

වසම් 28 සඳහාම කපාල්
කේ.ඒ.ලේෂ්මන් ජයක ාඩි
අකලවිය
ඉකිරිවැව, මඩුදමන,
හටගහපිටිය, අත්තන ඩවල ඩබ්.එම්.හිරුරැස් අනුර බණ්ඩාර
උතුර
වසම් 28 සඳහාම

රවල

රුවන්

23, රජකේ කස්ව

නිවාස, බ මූණ

4, රජකේ

4/2, දමනයාය, බ මූණ

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82

83
84

වසම් 28 සඳහාම කපාල්
අකලවිය
ක ෝට්පිටිය දකුණ, හීරටිය,
සියඹලාව, ඇලහැර
සෑගල, නි පිටිය, සරුබිම,
අත්තන ඩවල දකුණ

ඩබ්.ජි.බුද්මි මුිත ප්රසංග
කවලකගදර

45/141,

ආර්.ජී.සරත් විමලරත්න

යාය 06, අං

එච්.ජී.උදය චන්දන දයානන්ද

ඉකිරිවැව

077 3342794

කපාල්

071 1015870

කපාල්

ක ෝට්ටපිටිය

071 6077035

එලවළු

ඒ.එම්.සී.එල්.කුමාර

506/135, කපාකුණුගල, අත්තන ඩවල

076 2697213

එලවළු

වසම් 28 සඳහාම

ආර්.එම්.කසනවිරත්න

ඇළිකිඹුලාව, ියකබදුම

072 5671049

එලවළු, පලතුරු

වසම් 28 සඳහාම

ඊ.එම්.සමන් කුමාර

078 5685992

එළවළු

රදවිකගඔය, මඩුදමන
රදවිකගඔය

පී.ජී.නලීන් චතුරංග
ඩී.එම්.ජී.සමරවීර

අං 16, ජඹුකර්කවල
පැරකුම්ගම, ියකබදුම

එළවළු
එළවළු

ියකබදුම

ඊ.ආර්.ඒ.සඳරුවන් කුමාර

ජයරුවන් මාවත, පැරකුම්ගම, ියකබදුම

එළවළු, පළතුරු

හටගහපිටිය

එම්.යූ.ජී.ක ෝසල ලේෂාන්
තිල රත්න
ඩබ්.ජී.ප්රියන්ත බණ්ඩාර
ඩී.එම්.ඩබ්.ිසානාය

ටු ැලියාව, ියකබදුම
003, බ මූණ

507/848, රදවිකගඔය, අත්තන ඩවල

076 1116962

එළවළු

507/ආර්, ිග්ගල්පිටිය
507/150, මඩුදමන

078 5726598

එළවළු
එළවළු, කපාල්

කේ.ආර්.ඒ.විකුම් නිශාන්ත

අං

076 7121555

කපාල්

ඇලහැර, ඔරුබැඳිසියඹලාව

වයි.ජී.නන්දසිරි

ගල්වල පාර, ඔරුබැඳිසියඹලාව

076 2495325

එළවළු, පළතුරු

අත්තන ඩවල දකුණ,
ඉකිරිවැව

ඒ.ඩී.සමින්ද ප්රකමෝද්ම කසනවිරත්න යාය 25, 12යාය, අත්තන ඩවල

හටගහපිටිය
හටගහිපිටිය, මඩුදමන
අත්තන ඩවල උතුර,
අත්තන ඩවල දකුණ,
අත්තන ඩවල බටහිර

දමනයාය, ක ෝට්ටපිටිය දකුණ කේ.ඒ.කස්න

අජිත් කුමාර

507/169,

හටගහපිටිය

29, යාය 29, අත්තන ඩවල

රජකේ කසව

නිවාස, අං
ණුව, ඇළහැර

80, බ මූණ

එළවළු. කපාල්
එළවළු. කපාල්

ඇලහැර, අතරගල්ලෑව,
ඔරුබැඳිසියඹලාව

එම්.ජී.ඩී.එල්.ජයතිල

අං

අත්තන ඩවල දකුණ,
අත්තන ඩවල බටහිර, සෑගල

ඩී.පී.නාල

යාය 25/6, අත්තන ඩවල

එළවළු

කිරිඔය, අතරගල්ලෑව

පී.ජී.විජිතසිරි තිල රත්න

16

එළවළු

විකේසූරිය

60/12

ණුව, මිණිපුරගම, අතරගල්ලෑව

එළවළු. කපාල්

85
86

87
88

89

90
91
92
93

94
95

96
97
98

කිරිඔය, බ මූණ, දමනයාය,
ක ෝට්ටපිටිය දකුණ, හීරටිය,
සෑගල
වසම් 28 තුල
ඉකිරිවැව, අත්තන ඩවල
දකුණ, අත්තන ඩවල උතුර,
සරුබිම, සෑගල
මඩුදමන, හටගහපිටිය,
රදවිකගඔය
ඉකිරිවැව, සරුබිම. රදවිකලඔය,
අත්තන ඩවල උතුර,
හටගහපිටිය
ක ෝට්ටපිටිය උතුර
කේට්ටපිටිය දකුණ, බ මූණ,
අත්න ඩවල

ඩී.එම්.වයි.ඩී.ඒ නාය

චාමර නිවස, ඔරකලෝසු
බ මූණ

ආර්.ජී.කස්නානාය

504, පාසල අසල, ගකේයාය

එළවළු, පළතුරු

ඩබ්.එම්.කේ.පී.ිසානාය

350/ඒ, කපාකුණුගල, අත්තන ඩවල

එළවළු

ජී.ජී.එන්.සංජීව

507/515, මඩුදමන, අත්තන ඩවල

එළවළු

එස්.ජී.ගුණවර්ධන

506/ආර්, කපාකුණුගල, අත්ත ඩවල

එළවළු

එච්.එම්. රුණාතිල

උකම්ෂා කබ්ේ හවුස් , ක ෝට්ටපිටිය

සෑගල

ඩබ්.කේ.සුදර්ශන කපකර්රා

ිග්ගල්පිටිය

එම්.ඒ.තිල රත්න

සරුබිම. කපාකුරුගම

පී.ජී.යූ.සී. රුණාරත්න

ණුව ඉිරිපිට,

කපකර්රා කබ්ේ හවුස් , 21 ආර්,
ක ෝට්ටපිටිය
කපකර්රා කබ්ේ හවුස් , 21 ආර්,
ක ෝට්ටපිටිය
කපකර්රා කබ්ේ හවුස් , 21 ආර්,
ක ෝට්ටපිටිය

කපාල්

071 6683652

කබ් රි නිෂ්පාදන

071 7159325

කබ් රි නිෂ්පාදන

071 7159325

කබ් රි නිෂ්පාදන

071 7159325

කබ් රි නිෂ්පාදන

071 7205029

කබ් රි නිෂ්පාදන

මළුකවයාය, බ මූණ,
තිලේ කබ්ේ හවුස්
දමනයාය, ක ෝට්ටපිටිය දකුණ

ඩී.ජී.කේ.වික්රමසිංහ

ඇලහැර, අතරගල්ලෑව

ගාමීණී කබ්ේ හවුස් ,

කබ් රි නිෂ්පාදන

මළුකවයාය, කුමාරඇල්ල,
ඔරුබැඳිසියඹලාව, බ මූණ.
ඒ.ජී.සමන්තිල
සිරි ඳුයාය, ක ෝට්ටපිටිය උතුර

502/125, ගල්මුල්ල, බ මූන

කබ් රි නිෂ්පාදන

ියකබදුම

ඒ.ජී.සිරිමල්

06

ආප්ප. වකඩ්,රස ැවිලි

ගකේයාය, නි පිටිය

කේ.ඩබ්.ජී.නාමීනී

504. සමූප ාර ක ාටස, ගකේයාය

බී.කේ.ජී.නිමල් ජයරත්න

ණුව, ියකබදුම

කබ් රි නිෂ්පාදන

