ප්ර්පඳහදන භහ්ගෝගෆෙඳෝශල ග්රවෝ 344
ෝශෝඳෆෘර මිර ළහු්ප ක්රභඹ ඹටෝේ බහණ්ඩ
වහ ෝෆහ වහ ළඳයු්පකරුන්ෝේ ලිඹහඳදගචි
නහභ ෝේඛනඹ
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බහණ්ඩ විසතයඹ
කහ්ගඹහලීඹ ලිපි ද්රය,  ඳිගගකක ශ්රිත ලිපිද්රය
කහ්ගඹහලීඹ උඳකයක (ෝ්ප,  පුටු,  කළබිනට්,  යහක් ලක ශදඹ)
ෝයදපිළි (නිර ඇඳු්ප,  තිය ෝයද වහ ෝ්ප ෝයද ඹනහදඹ)
ඳිගගකක,  ඡහඹහ පිටඳේ ඹන්ත්ර,  ෂළක් ලස ඹන්ත්ර ඇුළු  කහ්ගඹහර
උඳකයක
විදුලි උඳකයක ( විදුලි ඳගකහ,  හයු මීකයක4 විදුලි රහ්පපු ව විදුලි
බුබුු  ශදඹ)
ෝභෆෙට්ග යථ අභතය ෝකෆෘටස
ටඹ්ග,  ටියුබ් වහ ඵළටිග
නහභ පුරු ,  දන මුද්රහ ,  යඵ්ග මුද්රහ ව ප්රහසටික් ල නහභ පුරු
නීඳහයක් ලක ද්රය වහ ප්රහසටික් ල ඵඩු ( දදේ,  ෝකෆෘසු,  බුරුසු ළනි
ෝනේ ළඳයී්ප )
ක්රීඩහ බහණ්ඩ
ෝගෆෘඩනළගිලි ද්රය/තීනන්ත ්ගග/තජරනර ශ්රිත උඳකයක ( ුළය
ෝභෆෙට්ග ඇුළු )
සිඹලුභ ්ගගෝ වීදුරු
ඵළන්ග,  ෝකෆෘඩි,  ඩිජිටේ ප්රින්ටින්
ඳළර තහන් වහ බීජ(භේ, එශු , ඳශුළරු ළනි)
ප්රද්ගලන කුටි, පුටු ෝ්ප ඇුළු  උේ බහණ්ඩ ළඳයීභ (කුලී ඳදනභ
භත රඵහ ගළනීභට)
වදය උඳකයක
ෝඳය ඳහළේ උඳකයක වහ ශභහ උදයහන වහ ක්රීඩහ උඳකයක
ගිනි නිවීෝ්ප උඳකයක වහ අනිකුේ ශයක් ලක උඳකයක
රඳරහනය උඳකයක, උඳහගග වහ ද්රය
ෝඵෆෙතේ කර ඳහනීඹ ජරඹ
්පඵෆේ, ඳහවන්, ළහි කඵහ ව කඩ
ගගීත බහණ්ඩ
සිඹු භ කෘෂි උඳකයක (උදු , අරගගු, වීේඵළෝයෆෙ, ෝ්ගක් ලක ශදඹ)
ඳශු ්පඳේ (කුකුු  ඳළටවුන්, භහු  ඳළටවුන්, කිිග ගයින් ශදී ජීවී
ුළන්)
සබහවික භේ වහ භේ ළයසිලි
දළ ළඳයීභ
විගතහගහය (Polly Tunnel) ඳඹහ වි කිරීභ
ෝවිලි තවඩු වහ උඳහගග
ෝකෆෙන්ක්රිට් මිශ්රක (Ready Mix)
ස්ගඹ ෝකෆෙ ( Sola Power)
ඩු ක්ගභහන්ත ශ්රිත ඹන්ත්ර සුළ වහ උඳකයක
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S.03
S.04
S.05
S.10
S.11
S.12
S.13
S.14
S.14(i)
S.15
S.16
S.17
S.18
S.19
S.20
S.21
S.22
S.23
S.24
S.25
S.26

ෝෆහ වහ ළඳයු්ප විසතයඹ
හවන අලුේළඩිඹහ4
හවන ෝෆහ කිරීභ
හවන ෂීට් කය දළමීභ වහ කුන් කිරීභ
විදුලි උඳකයක වි කිරී්ප,  අු ේ ළඩිඹහ කිරී්ප වහ ෝෆහ කිරීභ4
මුද්රක කටයුුළ (ඳිගගකක මුද්රක‚ඔෂසෝට් මුද්රක, ෝඳෆෘේ ඵළදීභ ඇුළු )
ෝගෆෘඩනළගිලි ඇුළරත තිය ෝයද ෝඹදීභ4
ඳිගගකක ඹන්ත්ර‚මුද්රක ඹන්ත්ර ‚ඡහඹහ පිටඳේ ඹන්ත්ර ‚ෂළක් ලස ඹන්ත්ර ව
අෝනකුේ කහ්ගඹහර උඳකයක අු ේ ළඩිඹහ වහ ෝෆහ කිරීභ4
විදුලි කහ්ගමික ෝෆහ වහ දුයකථන ෝෆහ
ඳයිප්ඳ වහ ඳේෝදෆෙරු ළඩ,  ඳේෝදෆෙරු නර ඳශධතිඹ වහ වි කිරීභ
ශවහය ඳහන ළඳයීභ4
විඹලි ශවහය ළඳයීභ
හෝන් කඵඩ්, ලිපි ෝගෆෘනු කළබිනට් ශදී කහ්ගඹහර ෝඳෆෘදු උඳකයක
අු ේළඩිඹහ
විදුලි ෝෆෙඳහන විකිරීභ වහ නඩේුළ
ලබ්ද විකහලන ඹන්ත්ර ළඳයීභ,  ලබ්ද ඳිගඳහරන ෝෆහ
ශයක් ලෂිත කළභයහ ඳශධති විකිරීභ වහ නඩේුළ
කුලී ඳදනභ භත හවන වහ දදකිරී්ප ඹන්ෝත්රෆෙඳකයක ළඳයීභ
ඳිගගකක භෘදුකහගග ළඳයීභ/ත භෘදුකහගග කස කිරීභ
දගජිෝන්රුභඹ උඳෝශලනහේභක ෝෆහන් (ෝගෆෘඩනළගිලි/ත භහ්ගග/ත
හිගභහ්ගග/ත ඳහර්ප දදකිරීභ)
හයු මීකයක ඹන්ත්ර අු ේළඩිඹහ වහ නඩේුළ
වීඩිෝගෆෙගත කිරී්ප වහ ඡහඹහ රඳකයකඹ
ඇලුමිනිඹ්ප වහ ඹකඩ/ත සුදු ඹකඩ නි්ගභහක ළඩ
භරු ථරක වහ ගේ කළටඹ්ප ළකසීභ
විදුලි ශෝරෆෙකකයක උඳහගග වහ ෝෆහන්
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පිටු අගකඹ
46-47
48
49
49
50-51
51
52-53
53
54
55-56
56-60
60 - 61
61
61
62
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63
64
64
65
65-66
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G-01- කහ්ගඹහලීඹ ලිපි ද්රය,  ඳිගගක ශ්රිත ලිපිද්රය වහ ඳහිගෝබෆෙගික ද්රය
අනු
අගකඹ
01
02
03

04

05
06
07
08

09
10
11
12

13

14

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
දනඳහර පුශගලික භහගභ
ෝනෆෘ 32,වයස වීදඹ,
භවනුය4
නිව් ෝජනයේ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 06,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
ෝඩ්ටහ ඊෝනට් ෝකෆෘ්පපියුට්ග සිසට්ප (පුශ)
භහගභ
ෝනෆෘ 264,ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය,
භවනුය4
එේ4එච්4 චන්ද්රෝෆකය ඇන්ඩ් ්රද්ගස
(පුශ)භහගභ
ෝනෆෘ 80,යජවීදඹ,
භවනුය4
ෝන්ට්රේ සෝට්නිගස
ෝනෆෘ 31,ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ,
භවනුය4
කහට්ිගප් ්ගේඩ් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 135/ත2/ත13,ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ,
භවනුය4
නදීකහස
ෝනෆෘ 33,ෝකෆෘේභෝේ ඳහය,
නහරපිටිඹ4
බී රයින් ඔෆිස ඔෝටෆෙෝ්පන්
ෝනෆෘ 125,සිටිමින් ෝගෆෘඩනළගිේර,
ඩී4එස ෝෆනහනහඹක භහත,
භවනුය4
ෝප්ඳ්ගරයින් ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 14,වයස වීදඹ,
භවනුය4
පී4සී4ෝකඹහ්ග ඇන්ඩ් ෝකයු්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 132,යජවීදඹ,
භහතෝේ4
ද ඔෆිස ෝෆෘප් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ27/ත14D,අේතදසසි භහත,
භවනුය4
ෝබ්ස එච් පී (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 219/තඒ,
ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය,
භවනුය4
නික් ලසෝටෆෘප් ක්පපියුට්ගස
ෝනෆෘ 221,ෝකළින් වීදඹ,
කෆගේර4
ෝනෆෘ 01,ජනයහේ අනුරුශද යේේත භහත,
කටුගසෝතෆෘට4
ඩිෝනේෝටෆෙ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 167/ත3,කුරුකෆගර ඳහය,
අයෝේකෝඩ්,කුඹුෝ්ගගභ,
භවනුය4
4

දුයකථන අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2232104
081-2234504

081-2221575

081-2222050
081-2224652

081-4481337

081-2223030
077-3745657

081-2223030

081-2234270
081-2228527
081-4479437

081-4470398

081-2222045
081-5702601
081-5702602
081-2235800
077-9290007

081-2205157
081-2235800

054-2222330
071-8441919

081-2228888

081-2225728
081-2205791
077-2632870
077-7385535
066-2232032

081-2201337

081-2202830
071-5348094

081-2221241

081-2222878
077-3811373
077-3328989

081-2222878

035-4930152
035-4926240
077-7775884
077-7778140

035-2051143

076-1701212
076-1691212
076-1681212

081-4545873

066-2232032

15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

සුඳ්ගෝකෆෘ්ප ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ115/ත6,
ඩී4එස ෝෆනහනහඹක භහත,
භවනුය4
ෝවෆභළක් ලස ෝකෆෘ්පපියුට්ගස
ෝනෆෘ 60,නුය ඳහය,
කුරුකෆගර4
ලිවියහ දන්ට්ගනළනේ (පුශ) භහගභ
යේන ෝන,ඌයේත,ට්ටප්ඳර,
පිළිභතරහ4
සී4එස4එන්ටප්රයිස
ෝනෆෘ 414/ත1,ෝගෆෘඩෝේ භහත,
අනුයහධපුයඹ4
ෝටෆෘඳ්ග ෝටක් ල
ෝනෆෘ 82/ත1,  ගරව ඳහය, 
හිගර4
ඊවිස ෝඳිගෂයේස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 749,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ඕඳන් භහකටින් ්ගවිස
ෝනෆෘ 21,  ුළන්න ඳටුභඟ, 
ෝරන්ෝගෆෘඩ ඳහය, 
කුරුකෆගර
නහයහ ෝකෆෘ්පපියුට්ගස ෝෂෆේග්පස
ෝනෆෘ 309/ත4සී,  මීගමු ඳහය, 
ළලිය4
ඳළක් ලසෝකෆෙ සිෝරෆෙන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 19,  ලහන්ත භයිකේ ඳහය, 
ෝකෆෘශඔ 034
කර්ග ෝරෆෘප් ෝෆෘලන්ස
ෝනෆෘ 93/ත11,  විවහය භහත, 
සුදුහු්පඳර,  භවනුය4
ශ්ගච්නික් ලස (පුශ) භහගභ)
ෝනෆෘ16/තඒ,  භළේෂ්ගඩ් ෝඳෝද, 
ෝදහිර4
ෝප්ඳ්ග ක් ලරවුඩ් රගකහ
ෝනෆෘ 267,  ෝඳෆෘේේත, 
අ්පපිටිඹ,  භවනුය4
ඩිජිටේ ක්පපියුට්ග සිසට්ප
ෝනෆෘ192/ත2,  කඳුෝ්ග ේත, 
කළටර,  ෝරවුර4
ෝක් ල4ටී4ඔෆිස ඔෝටෆෙෝ්පන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 310/තඊ මීගමු ඳහය, 
කුරුකෆගර4
ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගෂ්ගන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
එන්4එස4එේ ඩිසටිබියුට්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 202/ත2,  ඳශමු ඳටුභග, 
එෝගෆෘඩ ේත, 
ෝඵෆෘයරළසගමු4
5

081-2202815

081-2202815

037-2054690
077-2333536

037-2054690

077-7896762
025-4580628
071-8723000

025-2227147

077-7861312
081-7760720
077-7360740

081-2200555

081-2200030
081-2200040
081-2200050
071-4219927

081-2200066

011-2245700
011-2245888

011-2230061

011-2343100
011-2343101

011-2343103

037-2229743

077-9193535
033-4383535
011-7718718

011-2723559

070-3754525
081-2219095
081-2221509
071-5523100

081-2221509

037-2223666
037-5628769
037-7429580
081-4505533
077-3354401

037-2230893

011-7212129
070-3850571

071-1004511

037-2050445

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ජඹමික ෝඳෆෘේවර
ෝනෆෘ 27/ත1,  නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
උෝව්ස බුක් ලෝෆෘප් ඇන්ඩ් භේටි ෝන්ට්ග
ෝඳෆෘලිසිඹ දදිගපිට, නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
නිව් ශසිිග සුඳ්ග
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
ග්රීන් රයින් ඔෆිස ඔෝටෆෙෝ්පන්
ෝනෆෘ 113,  සුදුහු්පඳර විවහය භහත, 
භවනුය4
කළනර ෝඵෆෙරෆඳ
ෝඵෆෙරෆඳ විවහයසථහනඹ, 
කපුලිඹශද4
ෝභෝට්රෆෘෝඳෆෘලිටන් ඔෆිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 7බී 1/ත3,  ප්රී්පෝයෆෙස ඳහය, 
භවනුය4
නිව් තිරක භේටි ඳළරස
ෝනෆෘ 3,  නනගයඹ, 
ෝතේෝදණිඹ4
යෝනෆෙටහ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 77/ත1 ඒ,  යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
ශ්රී රගකහ සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 31,  ෝකෆෘේභෝේ ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
තිගදු ඩිජිටේ ප්රින්ටින් ඇන්ඩ් ඇඩ්්ගටයිසින්
ෝනෆෘ 143,  ෝකෆෘේභෝේ ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
ඳළුළ්ප ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 05/ත24,  වඳුන්ගර ේත, 
නහරපිටිඹ4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
ඩිඹෝබ් ඊ ෝෂෆේග්පස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 276/තබී,  ෝශමිේත ෝඳෝද, 
භහබිභ,  ෝවයිඹන්ුළඩු4
ේමිණි ෝකෆෘමියුනිෝක් ලන්
ෝනෆෘ 35, 
වරක4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ)
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
ෝක් ල4එ්ප4ඒ4 බුක් ලෝෆෘප්
ෝනෆෘ 56,  භහතෝේ ඳහය, 
අකුයක4
සී/ත විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
අගක 15,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
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071-7257953
078-8512277
076-7310061
076-7315989
081-2464062

081-2464062

081-2203791

081-2203791

071-8339764
081-2054379

081-2054379

011-2437797
011-4700267

011-4700267
081-2227393

081-2374433
076-2828150
077-1259701
081-2420160

081-2420160

054-2222359

054-2050659

077-7127708
076-7807940
077-9064843
081-2307004
011-2082004
077-1631413

011-2082003

055-2257596
075-8896535

055-2257596

081-2202132
077-7883990
072-2408662
081-2300101

081-2204333

081-5701215
071-3642171

081-2223556

G-02- කහ්ගඹහලීඹ උඳකයක (ෝ්ප,  පුටු,  කළබ්නට්, යහක් ලක)
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
දනඳහර සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 20/ත3,න දගන ඳහය,
කුණ්ඩහෝේ4
රකී ෂ්ගනිච්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 17,වයස වීදඹ,
භවනුය4
දනඳහර (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ32,වයස වීදඹ,
භවනුය4
ෝක් ල4ඒ4 දනඳහර ව භහගභ
ෝනෆෘ 80,ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ,
භවනුය4
වග දන්ඩසට්රීස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 400,ඳවශ දඹුේෝගෆෘඩ,
දඹුේෝගෆෘඩ4
දක් ලෂික රගකහ සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ579,අනගහිගක ධ්ගභඳහර භහත,
ේගභ,භහතය4
ෝප්ඳ්ගරයින් ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 14,වයස වීදඹ,
භවනුය4
ඩිෝනේෝටෆෙ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 167/ත3,කුරුකෆගර ඳහය,
අයෝේකෝඩ්,කුඹුෝ්ගගභ,
භවනුය4
ෝවෆභළක් ලස ෝකෆෘ්පපියුට්ගස
ෝනෆෘ 60,නුය ඳහය,
කුරුකෆගර4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
ඇේෂහ දන්රසට්රීස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ49/ත16,අයිසරන්ඩ් ෝගෆෘඩනළගිේර,
ගහලු ඳහය,ෝකෆෘශම 034
අනිේ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 1/ත179,  කුු ග්පභන, 
භවනුය4
ජනසිිග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 171,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
සුවද භහ්ගකටින් ්ගවිස
ෝනෆෘ 11,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
කියනිඳු ෝේඩ් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 32,  අප්ඳේරෝගෆෘඩ, 
භහයසන, 
භවනුය4
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දුයකථන අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2064640

081-2064641

081-2224919
077-9841519

081-2224919

081-2232104
081-2234504

081-2221575

081-2224549

081-2221550

033-2256613
071-8522660

033-4545018

047-2221495
077-8486727

041-2221495

081-2225728
081-2205791
077-2632870
076-1701212
076-1691212
076-1681212

081-2201337

037-2054690
077-2333536

037-2054690

081-2222329

081-2203255

077-2084571
011-5707706

011-5707770
011-5950013

081-4545873

081-2491705
077-7473241
081-4951470

081-2234536

081-2201200

0812201200

077-6657844
081-2050541

08-12050541

16
17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 65,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
නිේකභේ ඊසයන් ප්රහසටික් ල (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 328,  භඩඳහත ඳහය, 
ඵටකළේතය, 
පිලිඹන්දර4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ඕඳන් භහකටින් ්ගවිස
ෝනෆෘ 21,  ුළන්න ඳටුභඟ, 
ෝරන්ෝගෆෘඩ ඳහය, 
කුරුකෆගර4
දනඳහර සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 883,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
දනඳහර දෝරක් ලෝට්රෆෙනික් ලස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 246,  ෝකෆෘශම ඳහය, 
පිළිභතරහ4
ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගනළනේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
ෝකෆෙනි ෂ්ගනිච්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 36,  මුන්ළලි සෝට්ට්, 
කුණ්ඩහෝේ4
අඵ්ගන් වුඩ්
ෝනෆෘ 17/ත7,  පිරපිටිඹ, 
කිිගඵේකුඹුය4
හන් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 21/ත5,  නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 21/තබී,  නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
කුු ග්පභන ලීෝභෆෙර
ෝනෆෘ 227,  කුු ග්පභන, 
භවනුය4
හවින්ද ඳළන්ට්රි කඵඩ්
ෝනෆෘ 42,  ඳහේ භහත, 
නුගෝර4
ෝවහන් දළ ගෘව බහණ්ඩ ෝශළර
ෝනෆෘ 65,  ග්රින්ෝටයස, 
ගුරුෝදණිඹ ඳහය, 
තරහුළඔඹ4
සීතහ ෝවෆෙේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 7/ත2,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
යින් සටීේ
ඳළේරපිටිඹ ඳහය, 
කුරුදුේත කඩවීදඹ4
ෝභෝට්රෆෘෝඳෆෘලිටන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 7බී 1/ත3,  ප්රයි්ප ෝයෆෙස ඳහය, 
භවනුය4
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081-2201253
081-2201254
011-4215268
070-1598520

011-2707046

081-2200030
081-2200040
081-2200050
071-4219927

081-2200066

081-2221540
081-2221545
081-2233839
081-2579950
076-8223568

081-2223992

081-4505533
077-3354401

037-2050445

081-2052293
071-8524888

081-2200520

037-2229743

081-2579950

077-5173349
076-6767667
081-2464140
077-7143607
077-5946903
077-4191745
077-2832076
077-2564253

081-4485522
077-6556980
078-9251813
081-2227393
011-2437797

011-4700267

33
34
35
36
37
38

39

40
41
42
43
44
45

ප්රබහේ ෂ්ගනිච්ග
ෝනෆෘ 42 ඒ,  භළදක ඳහය, 
උඩදු්පඵය4
යෝනෆෙටහ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 77/ත1 ඒ,  යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
දෝ්පජ් දන්ඩසට්රීස රගකහ (පුශ) භහගභ
භඩර,  උේෝඳෆෘත, 
භහතෝේ4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 64,  ෝකළින් වීදඹ, 
පජහපිටිඹ4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
සිේ්ගරයින් භහ්ගකටින් ප්රහසටික් ල ඇන්ඩ්
කිචන්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 226/ත2,  භහයුළෝගෆෘඩ, 
පජහපිටිඹ4
විතහනෝේ එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 20/ත5 279 ඒ, 
විලිඹ්පෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
එන් ඇන්ඩ් ඒ ෝවෆෘේඩින්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 188 ඒ,  දවුරපිටිඹ, 
ෝඵෆෘයරළසගමු4
සිගග්ග ශ්රී රගකහ පී4එේ4සී
න නගයඹ, 
ගියහඳුරුෝකෆෙට්ෝට්4
ජඹනන්ද ෝේඩ් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 3,  ඳදඹතරහ ඳහය, 
භහිඹගගකඹ4
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 26/ත27,  නුය ඳහය, 
භහිඹගගකඹ
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 238,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
භඩිෝේ,  ගරෝගදය4
සිසිේ ්ගේඩ් ප්රද්ගලනහගහයඹ
සිගග්ග ශ්රී රගකහ පීඑේසී, 
ෝනෆෘ455, න නගයඹ, 
දගන, යජළේර4
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077-2372966
081-2420160

081-2420160

066-2247330
076-8255870
081-2304900
081-2307004
077-8378100

081-2225022
076-6264045
071-8298494

081-2205707

011-2819180
077-0520237
071-2775767
070-2640236
027-2254084

011-2819180

055-2258477

055-2258477

055-2257473

055-2256047

081-2463900
081-7599257
081-2374220
077-6644504

G-03- ෝයදපිළි (නිර ඇඳු්ප,  තිය ෝයද වහ ෝ්ප ෝයද ඹනහදඹ)
අනු
අගකඹ
01

02
03

04

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
(සී4අයි4බී4ෝෆෘපින් ෝන්ට්ග)-විජඹ මව
යහඳහයඹ
ෝනෆෘ 181,ඩී4එස ෝෆනහනහඹක වීදඹ,
භවනුය4
ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගනළනේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
සී4අයි4බී ෝෆෘපින් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 17, 19, 21, 
නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ෝරස ෂසෝරක් ලස ක් ලෝරෆෙතින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 168 ඒ/ත1/ත1,  කුරුකෆගර ඳහය, 
කටුගසෝතෆෘට4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2224598

0812224599

081-4505533
077-3354401

037-2050445

081-2354399

081-2354588

081-4474274

081-4474274

G-04- ඳිගගකක,  ඡහඹහ පිටඳේ ඹන්ත්ර,  ෂළක් ලස ඹන්ත්ර ඇුළු  කහ්ගඹහර උඳකයක
අනු
අගකඹ
01
02

03
04

05
06

07
08
09
10

11
12

13
14

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ද ඔෆිස ෝෆෘප් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ27/ත14D,අේතදසසි භහත,
භවනුය4
එේ4එච්4 චන්ද්රෝෆකය ඇන්ඩ් ්රද්ගස
(පුශ)භහගභ
ෝනෆෘ 80,යජවීදඹ,
භවනුය4
ෝකෆෘ්පපියුටෝ්ගජ් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 89,ඩී4එස ෝෆනහනහඹක වීදඹ,
භවනුය4
බී රයින් ඔෆිස ඔෝටෆෘෝ්පන්
ෝනෆෘ 125,සිටිමින් ෝගෆෘඩනළගිේර,
ඩී4එස ෝෆනහනහඹක භහත,
භවනුය4
ෝප්ඳ්ගරයින් ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 14,වයස වීදඹ,
භවනුය4
නික් ලසෝටෆෘප් ක්පපියුට්ගස
ෝනෆෘ 221,ෝකළින් වීදඹ,
කෆගේර4
ෝනෆෘ 01,ජනයහේ අනුරුශද යේේත භහත,
කටුගසෝතෆෘට4
පී4සී4ෝකඹහ්ග ඇන්ඩ් ෝකයු්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 132,යජවීදඹ,
භහතෝේ4
දනඳහර සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 20/ත3,න දගන ඳහය,
කුණ්ඩහෝේ4
දනඳහර (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ32,වයස වීදඹ,
භවනුය4
ෝඩ්ටහ ඊෝනට් ෝකෆෘ්පපියුට්ග සිසට්ප (පුශ)
භහගභ
ෝනෆෘ 264,ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය,
භවනුය4
ෝක් ල4ඒ4 දනඳහර ව භහගභ
ෝන80,ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ,
භවනුය4
ෝබ්ස එච් පී (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 219/තඒ,
ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය,
භවනුය4
සුඳ්ගෝකෆෘ්ප ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ115/ත6,ඩී4එස ෝෆනහනහඹක භහත,
භවනුය4
ඊ-ඩබ් දන්ෝෂෆෘෝ්පන් සිට්ප (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 749,විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත,
භවනුය4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2202830
071-5348094

081-2221241

081-2234270
081-2228527
081-4479437

081-4470398

081-2223964
071-8441919
081-2228888

081-2228888

081-2225728
081-2205791
077-2632870
035-4930152
035-4926240
077-7775884
077-7778140

081-2201337

077-7385535
066-2232032

066-2232032

081-2064640

0812064641

081-2232104
081-2234504

081-2221575

081-2223030
077-3745657

081-2223030

081-2224549

081-2221550

081-2222878
077-3811373
077-3328989

081-2222878

081-2202815

081-2202815

081-7200555

081-2200555

035-2051143

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ෝවෆභළක් ලස ක්පපියුට්ගස
ෝනෆෘ 60,නුය ඳහය,
කුරුකෆගර4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ19/තඒ,භහතෝේ ඳහය,
අමතළන්න4
ලිෝඹෆෙභළේ බිසනස ෝෆෘලන්ස
ෝනෆෘ 40,මුේග්පෝඳෆෘශ ඳහය,
භවනුය4
ද ඔෆිස ෝෆෘප් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ27/ත14D,අේතදසසි භහත,
භවනුය4
සී4එස4එන්ටප්රයිස
ෝනෆෘ 414/ත1,ෝගෆෘඩෝේ භහත,
අනුයහධපුය4
ඊවිස ෝඳිගෂයේස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 749,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
යුනිෝටක් ල 360 (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 38/ත8,  නහගසතළන්න ඳහය, 
භවනුය4
සුවද භහ්ගකටින් ්ගවිස
ෝනෆෘ 11,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 65,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
දනඳහර දෝරක් ලෝට්රෆෙනික් ලස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 246,  ෝකෆෘශම ඳහය, 
පිළිභතරහ4
ඩිජිටේ ක්පපියුට්ග සිසට්ප
ෝනෆෘ192/ත2,  කඳුෝ්ග ේත, 
කළටර,  ෝරවුර4
ෝක් ල4ටී4ඔෆිස ඔෝටෆෙෝ්පන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 310/තඊ මීගමු ඳහය, 
කුරුකෆගර4
සිෝරෆෙන් බිසනස ඇප්රඹන්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 112,  රීඩ් භහත, 
ෝකෆෘශම 044
යුනි්ගේ
ෝනෆෘ 18,  වයස වීදඹ, 
භවනුය4
ඒවිඹන් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 229,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
එන්4එස4එේ ඩිසටිබියුට්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 202/ත2,  ඳශමු ඳටුභග, 
එෝගෆෘඩ ේත,  ෝඵෆෘයරළසගමු4
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037-2054690
077-2333536

037-2054670

081-2300171

071-2726477

077-7380220
081-5778999

081-2054956

081-2202830
071-5348094

081-2221241

025-4580628
071-8723000

025-2227147

081-7760720
077-7360740

081-2200555

081-2202132
077-7883990
072-2408662
081-5522225
077-8100250

081-2204333

081-2201200

0812201200

081-2201253
081-2201254
081-2200030
081-2200040
081-2200050
081-2579950
076-8223568

081-2200066

081-2221509
071-5523100

081-2221509

037-2223666
037-5628769
037-7429580
011-7845300

037-2230893

081-2225623

081-2225623

081-2205605

081-2205605

011-7212129
070-3850571

071-1004511

081-2579950

011-2503121

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ෝෆෘෂසට්ෝරෆෘජික් ල ිගෝට්ේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 39,  ඹටිනුය වීදඹ, 
භවනුය4
ග්රීන් රයින් ඔෆිස ඔෝටෆෙෝ්පන්
ෝනෆෘ 113,  සුදුහු්පඳර විවහය භහත, 
භවනුය4
ේෝරෆෘඵේ ඔෆිස ෝෆෘලන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 112,  ෝඵෆේශධහෝරෆෙක භහත, 
කුරුකෆගර4
ෝටලිෝකඹහ ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජි
ෝනෆෘ 250,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
සීතහ ෝවෆෙේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 7/ත2,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ෝභෝට්රෆෘෝඳෆෘලිටන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 7බී 1/ත3,  ප්රී්පෝයෆෙස ඳහය, 
භවනුය4
යෝනෆෙටහ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 77/ත1 ඒ,  යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 64,  ෝකළින් වීදඹ, 
පජහපිටිඹ4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
සිගග්ග ශ්රී රගකහ පී4එේ4සී
න නගයඹ, 
ගියහඳුරුෝකෆෙට්ෝට්4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 238,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
භඩිෝේ,  ගරෝගදය4
සිසිේ ්ගේඩ් ප්රද්ගලනහගහයඹ
සිගග්ග ශ්රී රගකහ පීඑේසී, 
ෝනෆෘ455, න නගයඹ, 
දගන, යජළේර4
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077-7802393
081-2203791

081-2203791

071-7252417
071-4059208
075-5853787
081-4485522
081-2227393
011-4700267

011-4700267

081-2420160

081-2420160

081-2304900
081-2307004
070-2640236
027-2254084
081-2463900
081-7599257
081-2374220
077-6644504

G-05- විදුලි උඳකයක (විදුලි ඳගකහ,  හයු මීකයක,  විදුලි රහ්පපු ව විදුලි බුබුු  ශදඹ)
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12

13
14

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

දුයකථන
අගකඹ

දනඳහර (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ32,වයස වීදඹ,
භවනුය4
දනඳහර සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 20/ත3,න දගන ඳහය,
කුණ්ඩහෝේ4
ෝක් ල4ඒ4 දනඳහර ව භහගභ
ෝන80,ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ,
භවනුය4
ෝප්ඳ්ගරයින් ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 14,වයස වීදඹ,
භවනුය4
සින්ෝටක් ල ෝේඩින්
ෝනෆෘ 261 1/ත3,ෝකලින් වීදඹ,
භවනුය4
ඊගේ දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 5,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
දක් ලෂික රගකහ සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ579,අනගහිගක ධ්ගභඳහර භහත,
ේගභ,භහතය4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
ඩිෝනේෝටෆෙ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 167/ත3,කුරුකෆගර ඳහය,
අයෝේකෝඩ්,කුඹුෝ්ගගභ,
භවනුය4
ෝවෆභළක් ලස ක්පපියුට්ගස
ෝනෆෘ 60,නුය ඳහය,
කුරුකෆගර4
කේ ෝකඹහ්ග ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 4/ත2 නුය ඳහය,
ෝකන්ගේර4
එ්ගග්රීන් රයිට්නින් ඇන්ඩ් දෝරක් ලට්රිකේ
රගකහ(පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 175 ,මිනුන්ෝගෆෘඩ ඳහය,
ඒකර4
ඩී4එස4ඒ දෝරක් ලට්රිකේ(පුශ) භහගභ
ඹටිනුය වීදඹ,
භවනුය4
උදඹ ක්ගභහන්ත ශඹතනඹ
උඩ අරෝදනිඹ,
ළලිගේර4

081-2232104
081-2234504

081-2221575

081-2064640

0812064641

081-2224549

081-2221550

081-2225728
081-2205791
077-2632870
011-2440605

081-2201337

081-2222913

0812234573

047-2221495
077-8486727

041-2221495

081-2222329

081-2203255

076-1701212
076-1691212
076-1681212

081-4545873

037-2054690
077-2333536

037-2054690

14

ෂළක් ලස අගකඹ

011-2440104

077-7775339
011-4887887
071-9270222

011-2289494

081-2205752

081-2205752

081-2310086

0812310831

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

සිගග්ග ප්රද්ගලනහගහයඹ
ෝනෆෘ 59,  ඳන්විර ඳහය, 
ේෝේගභ4
ග්රීන් ලින්ක් ල බිසනස ඩිෝරෆෘඳ්ගස
විශෝකෆෘරෝදණිඹ සෝට්ට්, 
හිදළේරන,  යේනපුය4
සටහ්ග දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 60,  ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ, 
භවනුය4
ේභේ ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 255,  උඩඊිගඹගභ, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
උපුේ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
න ගන්ෝනෆෙරු ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
ජනසිිග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 171,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
යුනිෝටක් ල 360 (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 38/ත8,  නහගසතළන්න ඳහය, 
භවනුය4
සුවද භහ්ගකටින් ්ගවිස
ෝනෆෘ 11,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 65,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ඕඳන් භහකටින් ්ගවිස
ෝනෆෘ 21,  ුළන්න ඳටුභඟ, 
ෝරන්ෝගෆෘඩ ඳහය, 
කුරුකෆගර4
දනඳහර සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 883,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
්රවුන් ව භහගභ
ෝනෆෘ 34,  ්ග ෝභෆෘෝවෆෘභඩ් භළකින් භහක්ග භහත, 
ෝකෆෘශම 034
දනඳහර දෝරක් ලෝට්රෆෙනික් ලස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 246,  ෝකෆෘශම ඳහය, 
පිළිභතරහ4
නිව් රගකහ සටීේ ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 10/ත12,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
්පඳේ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 383,  ෝකෝවේර, 
ෝකෆෘශම ඳහය,  කිිගඵේකුඹුය4
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081-2470070
071-2857515
045-2263195
071-3390666
077-0410100
081-2223659

081-2238377

081-5635516

081-2386204

081-2389463

081-2388281

081-2202132
077-7883990

081-2204333
081-2202132

081-4951470

081-2234536

081-5522225
077-8100250
081-2201200

0812201200

081-2201253
081-2201254
081-2200030
081-2200040
081-2200050
071-4219927

081-2200066

081-2221540
081-2221545
081-2233839
011-5063280
011-5063279

081-2223992

081-2579950
076-8223568

081-2579950

081-2224285
077-5220615

081-2200520

071-8917379
077-3358669
081-2579725

037-2229743

011-2307377

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගනළනේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
යුනි්ගේ
ෝනෆෘ 18,  වයස වීදඹ, 
භවනුය4
ඇට්රස දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 72/තඒ ඹටිනුය වීදඹ, 
භවනුය4
සුිගඹහ දෝරක් ලට්රිකේ ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 51,  වයස වීදඹ, 
භවනුය4
ෝගෆෙේ දෝරක් ලට්රිකේ ඒජන්සීස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 71,  ඹටිනුය වීදඹ, 
භවනුය4
ෝෆෘෂසට්ෝරෆෘජික් ල ිගෝට්ේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 39,  ඹටිනුය වීදඹ, 
භවනුය4
හන් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 21/ත5,  නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
නිව් ෝයෆෙඹේ ෝේඩ්ගස
යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4
භේටි වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 47/තසී යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 21/තබී,  නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
නිව් ශසිිග සුඳ්ග
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
සීතහ ෝවෆෙේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 7/ත2,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
සිගග්ග ග්පෝඳෆෘශ බී
ෝනෆෘ 68,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
යුනයිටඩ් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 52,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ප්රිඹහ සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 38,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ෝභෝට්රෆෘෝඳෆෘලිටන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 7බී 1/ත3,  ප්රයි්ප ෝයෆෙස ඳහය, 
භවනුය4
ප්රබහේ ෂ්ගනිච්ග
ෝනෆෘ 42 ඒ,  භළදක ඳහය, 
උඩදු්පඵය4
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081-4505533
077-3354401

037-2050445

081-2225623

081-2225623

081-2234150

081-2234138

077-1191978
081-2224473
077-7665288

081-2237051

077-7802373
076-6767667
081-2464035
077-7754581
077-7933189
081-2464140
081-2464062

081-2464062

081-4485522
077-7810138
081-5663989
071-5663989
081-2352825
077-3085663
011-2437797
011-4700267
077-2372966

011-4700267

50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

නිව් සිගව වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 29,  න නගයඹ, 
කයේලිඹශද,  ෝතේෝදණිඹ4
යෝනෆෙටහ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 77/ත1 ඒ,  යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
ශ්රී රගකහ සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 31,  ෝකෆෘේභෝේ ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
සිගග්ග ප්රද්ගලනහගහයඹ
ෝනෆෘ 825,  භහතෝේ ඳහය, 
අරුළෝගෆෘඩ4
ෝචෆෘයිස රගකහ ප්රඹ්ගස
ෝනෆෘ 189/තසී භහතෝේ ඳහය, 
අකුයක4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 64,  ෝකළින් වීදඹ, 
පජහපිටිඹ4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
විතහනෝේ එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 20/ත5 279 ඒ, 
විලිඹ්පෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ගගගහ ෝේඩ්ගස භහිඹගගකඹ
ෝනෆෘ 39/තඒ,  උු  ක්පවර ඳහය, 
භහිඹගගකඹ4
ජඹනන්ද ෝේඩ් ෝන්ට්ග
අගක 3, ඳදඹතරහ ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 26/ත27,  නුය ඳහය, 
භහිඹගගකඹ4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 238,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
භඩිෝේ,  ගරෝගදය4
ෝෆෘෂසට්ෝරෆෘජික් ල ප්රද්ගලනහගහයඹ
ෝනෆෘ 11,  නුය ඳහය, 
වරක4
ෝඩලි කිඩ්ස
ෝනෆෘ 235,  භඩිෝේ, 
ගරෝගදය4
සිසිේ ්ගේඩ් ප්රද්ගලනහගහයඹ
සිගග්ග ශ්රී රගකහ පීඑේසී, 
ෝනෆෘ455, න නගයඹ, 
දගන, යජළේර4
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081-2050040
081-2420160

081-2420160

054-2222359

054-2050659

071-8230348
081-5652065
070-4875067
081-2304900
081-2307004
081-2225022
076-6264045
071-8298494

081-2205707

055-2255836
077-7251832
055-2258477

055-2258477

055-2257473

055-2256047

081-2463900
081-7599257
055-2051966
081-2461268
081-2374220
077-6644504

G-06- ෝභෆෙට්ග යථ අභතය ෝකෆෘටස
අනු
අගකඹ
01
02

03
04
05
06
07
08
09

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ජනසිිග ෝභෆෙට්ග ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 143,ෝකෆෘශම වීදඹ,
භවනුය’
ජනසිිග ෝභෆෙට්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 2/ත24,ෝශහර ඳටුභග,
ඹටිනුය වීදඹ,
භවනුය4
දන්ද්රහ ෝභෆෙට්ග සෝඳඹහ්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 201,කටුගසෝතෆෘට ඳහය,
භවනුය4
අලුේෝේ ෝභෆෘට්ග ෝේඩින්
ෝනෆෘ 96,  නුය ඳහය, 
ළලිගේර, ග්පෝඳෆෘර4
්රවුන් ව භහගභ
ෝනෆෘ 34,  ්ග ෝභෆෘෝවෆෘභඩ් භළකින් භහක්ග භහත, 
ෝකෆෘශම 034
භේටි වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 47/තසී,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4
ජඹයේන ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ 14,  හිප්ඳර, 
තරහුළඔඹ4
සිසිය ෝභෆෙට්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 44,  ඩී4එස4ෝෆනහනහඹක වීදඹ, 
භවනුය4
එක් ලේ ඩීේ ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ 45,  ටී4බී4ඳහනෝඵෆෘක් ලෝක් ල භහත, 
ග්පෝඳෆෘර4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2224536

081-2234536

081-2224310

081-2232612

081-7634001
077-7804971

081-2213483

077-3447894
081-2312531

081-2312379

011-5063280
011-5063279

011-2307377

077-7754581
077-7933189
071-2224021
081-2995300
081-2220552

081-2220554

081-4928164
077-1952341

081-24928164

G-07- ටඹ්ග,  ටියුබ් වහ ඵළටිග
අනු
අගකඹ
01

02
03

04
05
06
07
08
09
10

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
සුඳ්ග ටඹ්ග වවුස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 316,විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත,
සුදුහු්පෝඳෆෘර,
භවනුය4
එ්ප4ෝජ්4ශ්ග4පීිගස වහ පුත්රෝඹෆෙ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 194,කටුගසෝතෆෘට ඳහය,
භවනුය4
කළන්ඩි වීේ වවුස
ෝනෆෘ 263/තඩී,ෝකෆෘශම ඳහය,
අන්දන්ගභ,
ෝප්යහෝදණිඹ4
දන්ද්රහ ෝභෆෙට්ග සෝඳඹහ්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 201,කටුගසෝතෆෘට ඳහය,
භවනුය4
ඕභන්ත ටඹ්ග වවුස
ෝනෆෘ 465/තබී,විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත,
භවනුය4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
අලුේෝේ ෝභෆෘට්ග ෝේඩින්
ෝනෆෘ 96,  නුය ඳහය, 
ළලිගේර, ග්පෝඳෆෘර4
්රවුන් ව භහගභ
ෝනෆෘ 34,  ්ග ෝභෆෘෝවෆෘභඩ් භළකන් භහක්ග භහත, 
ෝකෆෘශම 034
වරු ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 205/තබී,  ශ්රීභේ කුඩහ යේේත භහත, 
භවනුය4
සී/ත විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
අගක 15,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-4950776

081-2202789

081-2234373
081-2213422

081-2228602

081-2385358

081-7634001
077-7804971

081-2213483

081-2220445
081-4951575

081-2220445

081-2200030
081-2200040
081-2200050
077-3447894
081-2312531

081-2200066

011-5063280
011-5063279

011-2307377

081-2312379

076-9629684
071-7266264
081-5701215
071-3642171

081-2223556

G-08- නහභ පුරු,  දන මුද්රහ,  යඵ්ග මුද්රහ ව ප්රහසටික් ල නහභ පුරු
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
සුප්රී්ප ඇඩ්්ගටයිසින්
ෝනෆෘ 92/තබී,යජ වීදඹ,
භහතෝේ4
ෝප්ඳ්ගරයින් ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 14,වයස වීදඹ,
භවනුය4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ19/තඒ,භහතෝේ ඳහය,
අමතළන්න4
රසනඳහට ෝටෆෙටේ ඇඩ්්ගටයිසින් ෝෆෘලන්
ෝනෆෘ 107/තඒ,  ෝදයිඹන්ෝන්ෝර ඳටුභග, 
භවනුය4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
යන්ෝකෆෘේෝේ දන්ඩසට්රීස
ෝනෆෘ 8/තසී,  ගියහගභ, 
පිළිභතරහ4
ෝබ්ලින් ව (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 59/ත61,  ඩී4එස4ෝෆනහනහඹක වීදඹ, 
භවනුය4
ඩියින් ප්රස
ජඹසිිග බිේඩින්,  නුය ඳහය, 
වතයලිශද4
කළනර ෝඵෆෙරෆඳ
ෝඵෆෙරෆඳ විවහයසථහනඹ, 
කපුලිඹශද4
සිගඹ ක්රිෝ න්ස
ෝනෆෘ 62/ත6,  විේඅමුක, 
ෝතේෝදණිඹ4
යුරු ඩිජිටේ ක්රිෝ න්
ෝනෆෘ 1892/ත1/ත3,  වබ්දීන් ෝශ ගකී්ගකඹ, 
දගන4
තිගදු ඩිජිටේ ප්රින්ටින් ඇන්ඩ් ඇඩ්්ගටයිසින්
ෝනෆෘ 143,  ෝකෆෘේභෝේ ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
භේටි ෝචෆෘයිස
මීිගඹහින්න ඳහය, 
හුන්නසගිිගඹ4
චමින්ද ඇඩ්ටයිසින්
ගියහඳුරුෝකෆෙට්ෝට් ඳහය, 
භහිඹගගකඹ4
ේමිණි ෝකෆෘමියුනිෝක් ලන්
ෝනෆෘ 35, 
වරක4
ෝෆප් ඇඩ්්ගටයිසින්
110-බී-2,  ඹටිනුය වීදඹ, 
භවනුය4
20

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

077-7801781
066-2228899
081-2225728
081-2205791
077-2632870
081-2300171

081-2201337
071-2726477

077-2298772
081-4953153
081-2202132
077-7883990
072-2408662
071-7710543
081-2069360

081-2204333

081-7429050
081-7429051

081-2222584

075-5425720
071-8339764
081-2054379

081-2054379

071-2767569
075-2001050

081-2376727

077-7155507
081-2375227
077-7127708
076-7807940
077-8084980
055-2257803
071-5807803
070-6360360
055-2257596
075-8896535
081-5633960
071-7378229
070-1252165

055-2257596

17
18

සීලී ප්රින්ට්ගස
53, වයස වීදඹ, 
භවනුය4
ලින්ටන්ස ප්රින්ට් ෝෆෘප්
අගක4116, ඹටිනුය වීදඹ, 
භවනුය4

081-2234882

081-2203974

081-2201481
071-6612145

081-2201481

G-09- නීඳහයක් ලක ද්රය වහ ප්රහසටික් ල ඵඩු (දදේ, ෝකෆෘසු, බුරුසු ළනි ෝනේ ළඳයී්ප)
අනු
අගකඹ
01
02

03

04
05
06
07
08
09
10
11
12

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

දුයකථන
අගකඹ

නදීකහස
ෝනෆෘ 33,ෝකෆෘේභෝේ ඳහය,
නහරපිටිඹ4
භවනුය ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 254/ත1/තඩී,ඵහරදක් ල භහත
(න තිෝඳෆෘශ ඳහය),
භහනළේර4
ෝෆූස රයින් ෝෆෂසටි ෝප්රෆෘඩක් ලට්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 13,නළෝගනහිය භහත,
කිිගේරර,
කඩත4
ෝප්ඳ්ගරයින් ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 14,වයස වීදඹ,
භවනුය4
අේවින් ෝයමික් ල
ෝනෆෘ 25,යජ වීදඹ,
භවනුය4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ07,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
ෝඩනිසෝකෆෙ ඩිට්ගජන්ට්
129/තඊ,  ෝඳතිඹහෝගෆෘඩ, 
ෝගලිඔඹ4
ග්රීන් ලින්ක් ල බිසනස ඩිෝරෆෘඳ්ගස
විශෝකෆෘරෝදණිඹ සෝට්ට්, 
හිදළේරන,  යේනපුය4
ේභේ ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 255,  උඩඊිගඹගභ, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
උපුේ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
න ගන්ෝනෆෙරු ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
ජනසිිග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 171,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4

054-2222330

21

ෂළක් ලස අගකඹ

071-2412985
077-7896761
011-3145300
077-2378767
081-2225728
081-2205791
077-2632870
081-2203631
077-3677384

081-2201337

081-2222329

081-2203255

081-2079101
077-9631446
045-2263195
071-3390666
077-0410100
081-5635516

081-2386204

081-2389463

081-2388281

081-2202132
077-7883990
072-2408662
081-4951470

081-2204333
081-2234536

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

සුවද භහ්ගකටින් ්ගවිස
ෝනෆෘ 11,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
රීගේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ගස
ෝනෆෘ 40,  ෝකෆෘශම වීදීඹ, 
භවනුය4
ශ්රී රගකහ යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ෂසනහස
ෝනෆෘ 67/ත69, 
ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ, 
භවනුය4
කළදළේර
ෝනෆෘ 125,  ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ, 
භවනුය4
අලුේෝේ ෝභෆෘට්ග ෝේඩින්
ෝනෆෘ 96,  නුය ඳහය, 
ළලිගේර, ග්පෝඳෆෘර4
්රවුන් ව භහගභ
ෝනෆෘ 34,  ්ග ෝභෆෘෝවෆෘභඩ් භළකන් භහක්ග භහත, 
ෝකෆෘශම 034
නිව් රගකහ සටීේ ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 10/ත12,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගෂ්ගන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
නිව් ෝයෆෙඹේ ෝේඩ්ගස
යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4
ෝෆනහනහඹක ෝටෆේගස
අගකුඹුය, 
වතයලිශද4
භේටි වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 47/තසී,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4
උෝව්ස බුක් ලෝෆෘප් ඇන්ඩ් භේටි ෝන්ට්ග
ෝඳෆෘලිසිඹ දදිගපිට, නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
නිව් ශසිිග සුඳ්ග
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
සී/ත තරහුළඔඹ භහයසන වි4ෝෆ44මිතිඹ
තරහුළඔඹ4
ජඹපුය ෝේඩින් ෝකෆෘ්පඳනි
ෝනෆෘ 11,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
සී4අයි4බී ෝෆෘපින් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 17, 19, 21, 
නහරපිටිඹ ඳහය, ග්පෝඳෆෘර4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
22

081-2201200

081-2201200

081-2232088
081-2222815

081-2222815

081-2200030
081-2200040
081-2200050
081-2225787
071-1870838
077-7587680

081-2200066

081-2222830

081-2225787

077-3447894
081-2312531

081-2312379

011-5063280
011-5063279

011-2307377

081-2224285
077-5220615

081-2200520

081-4505533
077-3354401

037-2050445

081-2225787

081-2464035
081-2464454
077-7754581
077-7933189
076-7310061
076-7315989
081-2464062

081-2464062

081-2404227

081-2404227

081-2350984
077-7154337

081-2354286

081-2354399

081-2354588

077-7810138

31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44
45
46
47

යුනයිටඩ් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 52,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
භවළලි ෆුඩ් වවුස
ෝනෆෘ 10,  නනගයඹ, 
ෝතේෝදණිඹ4
සුබහනි සුඳ්ග ෂහභසි
ෝනෆෘ 7,  නනගයඹ, 
ෝතේෝදණිඹ4
නිව් තිරකභේටි ඳළරස
ෝනෆෘ 03, නනගයඹ, 
ෝතේෝදණිඹ4
යෝනෆෙටහ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 77/ත1 ඒ,  යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
ෝඩනිසෝකෆෙ ඩිටජන්ට්
ෝනෆෘ 129 ඊ,  ෝඳතිඹහෝගෆෘඩ, 
ෝගලිඔඹ,  භවනුය4
ශ්රී රගකහ සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 31,  ෝකෆෘේභෝේ ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
සිේ්ගරයින් භහ්ගකටින් ප්රහසටික් ල ඇන්ඩ්
කිචන්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 226/ත2,  භහයුළෝගෆෘඩ, 
පජහපිටිඹ4
විතහනෝේ එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 20/ත5 279 ඒ, 
විලිඹ්පෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
යහජහ සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 192,  ඵමයඵළශද, 
හුන්නසගිිගඹ4
දු්පඵය සෝටෆේගස
දමගවපිටිඹ, 
කවටලිඹශද4
අජිේ ටයිේ ෝයමික් ල
ෝනෆෘ 12/තබී,  සිුළ්පක උඹන, 
ඵරෝගෆෘේර,  ෝකන්ගේර4
වී4පී4ඩී ඳතියක සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 74,  භවඳතන, 
භඩුේකළෝේ4
සී/ත ගරව ෝදේෝතෆෘට වි4ෝෆ44මිතිඹ
ෝදේෝතෆෘට මඳකහය ප්රහෝශකයකඹ, 
ෝදේෝතෆෘට4
වළිගස ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 124,  ෝඵෆෙපිටිඹ ඳහය, 
ෝදේෝතෆෘට4
සී/ත විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
අගක 15,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
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081-2352825
076-9439983
081-2050967
081-2050300
081-2374433
076-2828150
077-1259701
081-2420160

081-2420160

077-3216063
054-2222359

054-2050659

081-2307004
077-8378100

081-2225022
076-6264545
071-8298494

081-2205707

081-5681015
076-1939627
077-5722498
072-6241712
070-3985876
077-8576666
081-2467218
081-5637014

081-2467218

071-8201395
081-5701215
071-3642171

081-2223556

G-10- ක්රීඩහ බහණ්ඩ
අනු
අගකඹ
01
02

03
04
05

06
07
08
09
10
11
12
13

14
15

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

දුයකථන
අගකඹ

ෝක් ල4ඒ4 දනඳහර ව භහගභ
ෝනෆෘ80,ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ,
භවනුය4
රරන්ස සෝඳෆේගට්ස ගුඩ්ස භළනුෂළක් ලච්ගස (පුශ)
භහගභ
ෝනෆෘ30/ත2,ෝකෆෘශම ඳහය,
භරගගභ, භිදළේරන,
යේනපුයඹ4
ද එමිෝකෆෙ සෝඳෆේගට්ස
ෝනෆෘ 10,ඩී4එස ෝෆනහනහඹක වීදඹ,
භවනුය4
වින් සෝඳෆේගට්ස4ෝකෆෘ්ප(පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 150,ඩී4එස ෝෆනහනහඹක වීදඹ,
භවනුය4
ඩිෝනේෝටෆෙ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 167/ත3,කුරුකෆගර ඳහය,
අයෝේකෝඩ්,කුඹුෝ්ගගභ,
භවනුය4
සෝඳෆෙෝටක් ල රගකහ(පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 108,අේුළඩහ ඳහය,
නහදුගර,භහතය4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
සෝඳෆේගට් ෝෆෘප්
ෝනෆෘ 112/ත08, ගියහදුරුෝකෆෙට්ෝට් ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
රරන් දගජිනිඹ්ගස
ෝනෆෘ 255,  වයිෝරේ ඳහය, 
ෝභෆෘයකුටිඹ,  ඳන්නිපිටිඹ4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
දනඳහර සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 883,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
ෂසනහස
ෝනෆෘ 67/ත69, 
ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ, 
භවනුය4
නිව් ෝයෆෙඹේ ෝේඩ්ගස
යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිශද4
භේටි වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 47/තසී,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4

081-2224549

081-2221550

045-2228613
045-2050737
045-4935646
045-4935647
045-4935648
081-2239350
077-8009598

045-2228755
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ෂළක් ලස අගකඹ

081-2205101
076-1701212
076-1691212
076-1681212

081-4545873

041-2238067
070-2290290
081-2222329

081-2203255

077-7576118
070-4179007
081-2202132
077-7883990
072-2408662
011-2844972
011-2850864

081-2204333

081-2200030
081-2200040
081-2200050
081-2221540
081-2221545
081-2233839
081-2225787
071-1870838
077-7587680

081-2200066

081-2464035
077-7754581

011-2850864

081-2223992
081-2225787

16
17
18
19
20

වින්සෝඳෆේගට්4ෝකෆෘ්ප (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 150,  ඩී4එස, ෝෆනහනහඹක වීදඹ, 
භවනුය4
ශ්රී රගකහ සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 31,  ෝකෆෘේභෝේ ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
වින්සෝඳෆේගට්4ෝකෆෘ්ප (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 150,  ඩී4එස, ෝෆනහනහඹක වීදඹ, 
භවනුය4
ඵණ්ඩහය ව පුත්රෝඹෆෙ ක්රීඩහ භහගභ
ෝනෆෘ 51,  මිහිදු භහත, 
ෝකෆෘශම 124
ඔන්ෝභෆෙ දන්ට්ගනළනේ
ෝනෆෘ 73/තබී,  නුය ඳහය, 
දු ගභ,  කළශණිඹ4
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081-2205101
070-3335335
054-2222359

054-2050659

081-2205101
070-3335335
011-2335137
011-2335136

011-2447170

011-2911966

011-2911966

G-11- ෝගෆෘඩනළගිලි ද්රය/තීනන්ත ්ගග/තජරනර ශ්රිත උඳකයක
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
නිව් නළනේ කර්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 187, ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
ෝකෆෘභ්ගේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 43,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
නිව් ෝයෆෙඹේ ෝප්න්ට් සෝටෆේගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 46,  ඩී4එස ෝෆනහනහඹක වීදඹ,
භවනුය4
ද දන්ට්ගනළනේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 60,  ඩී4එස ෝෆනහනහඹක වීදඹ,
භවනුය4
ශ්ග4ටී4එස4ට්රහන්සෝඳෆෙට් ්ගවිස
ෝනෆෘ 186, කයභඩ, 
ෝගලිඔඹ4
තිරකයේන ඇන්ඩ් න්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 175,  ඳන්විර ඳහය, 
ේෝේගභ4
අේභහස සිවිේ දගජිනිඹිගන් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 131/ත1සී,  ගගුෝව් කෝඩ්, 
භඩර ඵහ්ග4
අේවින් ෝයමික් ල
ෝනෆෘ 25,යජ වීදඹ,
භවනුය4
ෝකෆෘන්මික් ලස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 536, සීඵේ ෝඳෝද, 
භවනුය4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
එස4ෝජ්4ෝක් ල4කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 224/තබී/ත1,  ඳේෝේමුේර, 
වේෝරෆෘු 4
ේභේ ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 255,  උඩඊිගඹගභ, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
උපුේ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
න ගන්ෝනෆෙරු ඳහය, 
ෝප්යහෝදණීඹ
රීගේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ගස
ෝනෆෘ 40,  ෝකෆෘශම වීදීඹ, 
භවනුය4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449, 
විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
නිව් රගකහ සටීේ ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 10/ත12,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
26

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-4941931
081-2232022
081-2234323

081-2223565

081-2226677
081-2222612

081-2226678

081-2222220

081-2223432

077-2970815
081-2476457
077-7890225

081-2470554

076-8885735

076-9996629

081-2203631
077-3677384
081-2234481
081-2222745

081-2224331

081-2222329

081-2203255

081-2492214
071-6539249

081-2499169

081-5635516

081-2386204

081-2389463

081-2388281

081-2232088
081-2222815

081-2222815

081-2200030
081-2200040
081-2200050

081-2200066

081-2224285
077-5220615

081-2200520

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

්පඳේ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 383,  ෝකෝවේර, 
ෝකෆෘශම ඳහය, කිිගඵේකුඹුය4
දසුරු එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 130,  කයගසභඩ, 
ෝදේෝතෆෘට4
ිගසමින් වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 5/තඩී,  ෝඳෆෘදු ෝශඳශ, 
ෝදේෝතෆෘට4
ේෝරෆෙඵේ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 66/තඒ,  යජ වීදඹ, 
භවනුය4
නිව් ෝයෆෙඹේ ෝේඩ්ගස
යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිශද4
ෝෆනහනහඹක ෝටෆේගස
අගකුඹුය, 
වතයලිශද4
භේටි වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 47/තසී,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4
සී/ත තරහුළඔඹ භහයසන වි4ෝෆ44මිතිඹ
තරහුළඔඹ4
වළපීරෆන්ඩ් එන්ටප්රයිස
ෝනෆෘ 33/ත1,  වෆෝදණිඹ ඳහය, 
භළදර4
ජඹපුය ෝේඩින් ෝකෆෘ්පඳනි
ෝනෆෘ 11,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
ලයහභහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 3/තඒ,  බුෝනකඵහ ඳහය, 
සිගවපිටිඹ,  ග්පෝඳෆෘර
යුනයිටඩ් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 52,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
දහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 32/ත15,  නිදවස භහත, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජින්නහ ටේස
ෝනෆෘ 112,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජඹඳති වහඩ්ෝඹහ්ග
නුය ඳහය, 
ෝතේෝදණිඹ4
නිව් සිගව වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 29,  නනගයඹ, 
කයේලිඹශද,  ෝතේෝදණිඹ4
ටහටහ සටීේ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 187/තඒ, 
අකුයක4
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071-8917379
077-3358669
081-2579725
081-2467452
081-2467443
081-2223525
081-2464035
081-2464454
077-7754581
081-2404227

081-2404227

077-9697822
071-3748040
081-2350984
077-7154337
077-7810138
077-3602955
081-4929378
081-2352825
081-2354830
081-4545467
081-2351322
081-2374892
081-2050040
077-3677445
081-2302130

081-2354286

35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50

ටහටහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 333/ත2,  භහතෝේ ඳහය, 
අකුයක4
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග ව ලී ෝශළර
භහතෝේ ඳහය,  9 කණු, 
අරුළෝගෆෘඩ4
ඒ4එ්ප4ශ්ග4වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 61/ත5,  භහතෝේ ඳහය, 
අකුයක4
නිව් රකී වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 213,  භහතෝේ ඳහය, 
අකුයක4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
මුේෝේගභ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 56/ත2, මුේෝේගභ, 
අමතළන්න4
රුසිරු ෝකෆෘන්ක්රීට් දන්ඩසට්රීස
ෝනෆෘ 1/තඒ,  මුරුතරහ ඳහය, 
පුක් ලගවකුඹුය,  ෝප්යහෝදණිඹ4
විතහනෝේ එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 20/ත5 279 ඒ, 
විලිඹ්පෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
අජිේ ටයිේ ෝයමික් ල ඩීර්ග
ෝනෆෘ 12/තබී,  සිුළ්ප උඹන, 
ඵරෝගෆෘේර,  ෝකන්ගේර4
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 26/ත27,  නුය ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
ෝඩලි නීඩ්ස
ෝනෆෘ 235,  භඩිෝේ, 
ගරෝගදය4
ෝන වහඩ්ෝඹහ්ග
න නගයඹ, 
වරක4
රක් ලමිණි වහඩ්ෝඹහ්ග
යඹුක් ලකන ඳහය, 
භේෝඳෆෘරඹහඹ,  ගරෝගදය4
දුරගජලී වහඩ්ෝඹහ්ග ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
භවඳතන, 
භඩුේකළෝේ4
සී/ත කුණ්ඩහෝේ විවිධ ෝෆහ මඳකහය
මිතිඹ
භළණික් ලහින්න4
සී/ත විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
අගක 15,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
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081-2302709
077-8485234
081-2302101
081-2300036
077-7255647
081-2307004
077-7182261
076-7244154
071-4429986
075-5244154
081-2225022
076-6264045
071-8298494

081-2205707

070-3985876
055-2257473

055-2256047

081-2461268
055-2257095
081-7551463
077-3293362
071-6185622
077-4524721
081-5636511

081-2374224

081-5701215
071-3642171

081-2223556

G-12- සිඹු භ ්ගගෝ වීදුරු
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
භවනුය ඒජන්සීස, 
අගක 7,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
ේභේ ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 255,  උඩඊිගඹගභ, 
ෝප්යහෝදනිඹ4
උපුේ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
න ගන්ෝනෆෙරු ඳහය, 
ෝප්යහෝදනිඹ4
රීගේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ගස
ෝනෆෘ 40,  ෝකෆෘශම වීදීඹ, 
භවනුය4
යුනයිටඩ් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 52,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
නිව් සිගව වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 29,  නනගයඹ, 
කයේලිඹශද,  ෝතේෝදණිඹ4
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 26/ත27,  නුය ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2222329

081-2203255

081-5635516

081-2386204

081-2389463

081-2388281

081-2232088
081-2222815

081-2222815

081-2352825
081-2050040
055-2257473

29

055-2256047

G-13- - ඵළන්ග,  ෝකෆෘඩි,  ඩිජිටේ ප්රින්ටින්
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
සුප්රී්ප ඇඩ්්ගටයිසින්
ෝනෆෘ 92බී,යජ වීදඹ,
භහතෝේ4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ19/තඒ,භහතෝේ ඳහය,
අමතළන්න4
රසනඳහට ෝටෆෙටේ ඇඩ්්ගටයිසින් ෝෆෘලන්
ෝනෆෘ 107/තඒ,  ෝදයිඹන්ෝන්ෝර ඳටුභග, 
භවනුය4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
ෝබ්ලින් ව (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 59/ත61,  ඩී4එස4ෝෆනහනහඹක වීදඹ, 
භවනුය4
අසලිඹ ප්රින්ට්ගස
ෝනෆෘ 259,  ෝකෆෘශම ඳහය, 
කුරුකෆගර4
ඩියින් ප්රස
ජඹසිිග බිලිඩින්,  නුය ඳහය, 
වතයලිශද4
කළනර ෝඵෆෙරෆඳ
ෝඵෆෙරෆඳ විවහයසථහනඹ, 
කපුලිඹශද4
තිගදු ඩිජිටේ ප්රින්ටින් ඇන්ඩ් ඇඩ්්ගටයිසින්
ෝනෆෘ4232, 
නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
සිගඹ ක්රිෝ න්ස
ෝනෆෘ 62/ත6,  විේඅමුක, 
ෝතේෝදණිඹ4
යුරු ඩිජිටේ ක්රිෝ න්
ෝනෆෘ 1892/ත1/ත3,  වබ්දීන් ෝශ ගකී්ගකඹ, 
දගන4
තිගදු ඩිජිටේ ප්රින්ටින් ඇන්ඩ් ඇඩ්්ගටයිසින්
ෝනෆෘ 143,  ෝකෆෘේභෝේ ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
සුඳ්ග ක්රිෝ න් ඇන්ඩ් කමියුනිෝක් ලන්
ෝනෆෘ 227/තඒ/ත2,  ටෝදණිඹ ඳහය, 
දවුරගර4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
චමින්ද ඇඩ්ටයිසින්
ගියහඳුරුෝකෆෙට්ෝට් ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
ෝෆප් ඇඩ්්ගටයිසින්
110-බී-2,  ඹටිනුය වීදඹ, 
භවනුය4
30

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

077-7801781
066-2228899
081-2300171

071-2726477

077-2298772
081-4953153
081-2202132
077-7883990
072-2408662
081-7429050
081-7429051

081-2204333

037-2221772
077-1050052

037-2229045

081-2222584

075-5425720
071-8339764
081-2054379

081-2054379

077-7127708
076-7807940
081-2077000
071-2767569

081-2376727

077-7155507
081-2375227
077-7127708
076-7807940
071-6279913
081-2315069
081-2307004
055-2257803
071-5807803
070-6360360
081-5633960
071-7378229
070-1252165

081-2315069

G-14- ඳළර තහන් වහ බීජ (භේ ,  එශු  ,  ඳශුළරු ළනි)
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07
08

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
විද ඳළර තහන
ෝනෆෘ 103,  ඳරුළඩු, 
තගගේර4
භනුද ඳළර තහන
ෝනෆෘ 412/ත1,  ෝව්ඳේඅගග, 
ඳහෝදනිඹ4
භවනුය ඒජන්සීස, 
අගක 7,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
ප්රගති ඳළර තහන
ෝදෆෘඩ්පේත, 
භයිරපිටිඹ4
නිව් ෝයෆෙඹේ ෝේඩ්ගස
යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිශද4
නිව් ශසිිග සුඳ්ග
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
ජඹරේ ඳළර තහන
වරක, 
මිණිෝප්4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

071-8177048
037-4927025

077-6524988

081-2222329

081-2203255

071-2667729
081-2464035
081-2464062
081-2307004
077-6894109
055-2051284

081-2464062

G-15- - ප්රද්ගලන කුටි,  පුටු, ෝ්ප ඇුළු  උේ බහණ්ඩ ළඳයීභ4(කුලී ඳදනභ භත රඵහ
ගළනිභට)
අනු
අගකඹ
01

02

03
04

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
නිහන්ත වුන්ඩ්ස
ෝනෆෘ 152/තඒ,  තරේත, 
ෝඵෆෙඹගභ ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
ුළහය දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 691/ත5, විලිඹ්පෝගෆෘඳේර භහත, 
මුේග්පෝඳෆෘර, 
භවනුය4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
දෝන්ෝයෆෙ රගකහ
ු ර භහත,  ෝගෆෙනුේර, 
ෝගෆෙනහවිර4

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

071-3834742
077-3834742
081-2055747
077-9382668
077-6024308
076-6115067

081-4479013

081-2202132
077-7883990
072-2408662
031-2297220
031-5684760
077-1290970

081-2204333
0312297220

G-16- වදය උඳකයක
අනු
අගකඹ
01
02
03
04

05

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ෝජ්4එ්ප4වික්රභහයච්චි ව භහගභ
ෝනෆෘ 436,  වයිෝරේ ඳහය, 
ෝදේකද, නුෝේෝගෆෘඩ4
සී/ත ඹන්ටිෆික් ල බිසනස සිසට්ප (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 30,  ඇේඵට් චන්ද්රගකඹ(ඳශමු භවශ), 
ෝකෆෘශම 074
ෝභෝඩක් ලස ෝවෆෙේඩින්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 07,  ඩික් ලභන් ඳහය, 
ෝකෆෘශම 054
ෝභඩිෝටක් ලෝනෆෘරජි ෝවෆෙේඩින්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 15/තඒ,  ඳශමු ඳටුභග, 
ඳළයකු්ප භහත, ජඹන්තිපුය, 
ඵේතයමුේර4
ඇේෂහ ඇන්ඩ් ඔෝ්පගහ ඩඹේෝනෆෘසටික් ලස (පුශ)
භහගභ
ෝනෆෘ 32,  නන්ද භහත, 
කඩේත, 
නුෝේෝගෆෘඩ4
32

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

011-2768675

081-2810642

011-2686857
011-2686847

011-2699179

011-2091700

011-2091606

011-2872512
011-2872513
011-2872514

011-2785868

011-2117055

011-2117052

06
07
08
09
10
11
12

13
14
15
16

ෝනිේ ද්පෝඳක් ලස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 61/ත1, එ්ප4ඩී4එච්4ජඹ්ගධන භහත, 
භදන්නහෝගෆෘඩ,  යහජගිිගඹ4
ෝටසරහ න් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 1083,  ඳන්නිප්ටිඹ ඳහය, 
ඵේතයමුේර4
ෝනක් ලසට් ළන්ෝට්ජ් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 15,  යේනහඹක භහත, 
ඳළරේත,  ඵේතයමුේර4
ෝනක් ලසට්ෝජන් ෝවේේෝකඹහ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 15,  යේනහඹක භහත, 
ඳළරේත,  ඵේතයමුේර4
ඵෝඹෆෙෝභඩිට් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 276/ත2ඒ,  ෝයෆෙවර ඳහය, 
කු ෝඵෆෙවිර,  ෝදහිර4
එ්ප4ජී4 ෝභඩිකේස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 232/ත8,  කිිගේරර, 
ෆඵඩ4
ෝවෆභහස ්ගජිකේස ඇන්ඩ් ඵෝඹෆෙේෝනෆෘසටික් ලස
(පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 12,  ේෝේන් ශඵ්ග ෝඳෝද, 
ෝකෆෘශම 034
ෝවෆභහස ෂහභසටිකේස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 12,  ේෝේන් ශඵ්ග ෝඳෝද, 
ෝකෆෘශම 034
ඒ ඵ්ග ව භහගභ
ෝනෆෘ 62,  ෝජ්තන ඳහය, 
ෝකෆෘශම 144
ඇනරටිකේ දන්සටෘභන්ට්
ෝනෆෘ 100,  ඇේවිටිගර භහත, 
ෝකෆෘශම 084
සුබහනි සුඳ්ග ෂහභසි
ෝනෆෘ 7,  නනගයඹ, 
ෝතේෝදණිඹ4

011-2117051

011-2117052

077-7518347

011-2863664

011-2877019
011-2039982

011-2077377

011-2877019
011-2039982

011-2077377

011-2763990
076-3593724
077-0055028
011-2973730
071-7551458

011-2763990
011-2763286

011-4766666

0112552743

011-4766666

0112552743

011-4728778

011-2342516

011-2639000

011-2699282

081-2050300

G-17- - ෝඳය ඳහේ උඳකයක,  ෝේර්ප මිදුරට අඹේ උඳකයක
අනු
ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
දුයකථන
අගකඹ
අගකඹ
01
02

ෝක් ල4ඒ4 දනඳහර ව භහගභ
ෝනෆෘ80,ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ,
භවනුය4
නදීකහස
ෝනෆෘ 33,ෝකෆෘේභෝේ ඳහය,
නහරපිටිඹ4

081-2224549
054-2222330

33

011-2972009

ෂළක් ලස අගකඹ
081-2221550

03

04
05

06
07

08
09

10
11
12
13
14
15
16
17

රරන්ස සෝඳෆේගට්ස ගුඩ්ස භළනුෂළක් ලච්ගස (පුශ)
භහගභ
ෝනෆෘ30/ත2,ෝකෆෘශම ඳහය,
භරගගභ, හිදළේරන,
යේනපුයඹ4
ටී4එස4බී4ෝවෆෙේඩින්ස
ෝනෆෘ 153/ත8/ත2/ත3,  ඇේවිටිගර භහත, 
ෝකෆෘශම 084
ඩිෝනේෝටෆෙ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 167/ත3,කුරුකෆගර ඳහය,
අයෝේකෝඩ්,කුඹුෝ්ගගභ,
භවනුය4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
නිව් මිඩ්රන්ඩ් අඹන් ෝප්රෆෘඩක් ලට්ස ඇන්ඩ්
කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 413,  යජපිහිේර, 
ඳට්ටිඹහේත4
රරන් දගජිඹ්ගස
ෝනෆෘ 256,  වයිෝරේ ඳහය, 
ෝභෆෘයකුටිඹ,  ඳන්නිපිටිඹ4
ෝකඹහ ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජි පිෝේ්රවුන්ඩ්
දක් ලවිප්භන්ට්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 225/ත5,  තළඹිලි උඹන, හියක, 
ඳහනදුය4
කළදළේර
ෝනෆෘ 125,  ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ, 
භවනුය4
ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගනළනේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
ග්රීන් ලින්ක් ල බිසනස ඩිෝරෆෘඳ්ගස
විශෝකෆෘරෝදණිඹ සෝට්ට්, 
හිදළේරන,  යේනපුය4
මුදත කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 352,  යගගර ඳහය, 
උඩිසඳේුළ4
යෝනෆෙටහ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 77/ත1 ඒ,  යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
ඵණ්ඩහය ව පුත්රෝඹෆෙ ක්රීඩහ භහගභ
ෝනෆෘ 51,  මිහිදු භහත, 
ෝකෆෘශම 124
ඔන්ෝභෆෙ දන්ට්ගනළනේ
ෝනෆෘ 73/තබී,  නුය ඳහය, 
දු ගභ,  කළශණිඹ4
ගළමික් ල සෝඳෆෙට්ස
ෝනෆෘ 7/ත3,  ජී4එෂස සුපිිග ෝශළර, 
ඩී4එස4ෝෆනහනහඹක භහත, 
ෝකෆෘශම 084

34

045-2228613
045-2050737
045-4935646
045-4935647
045-4935648
037-2253110
070-3072727

045-2228755

076-1701212
076-1691212
076-1681212

081-4545873

081-2222329

081-2203255

077-6163001

011-2844972
011-2850864

011-2850864

038-2244169
077-6094326
081-2222830

081-2225787

081-4505533
077-3354401

037-2050445

045-2263195
071-3390666
077-0410100
076-8176959
081-2420160

081-2420160

011-2335137
011-2335136

011-2447170

011-2911966

011-2911966

011-2689944

011-2689944

G-18- ගිනි නිවීෝ්ප උඳකයක වහ අනිකුේ ශයක් ලක උඳකයක

අනු
අගකඹ
01

02

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

දුයකථන
අගකඹ

ෝෆූස රයින් ෝෆෂසටි ෝප්රෆෘඩක් ලට්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 13,නළෝගනහිය භහත,
කිිගේරර,
කඩත4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4

011-3145300
077-2378767
081-2222329

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2203255

G-19- රඳරහනය උඳකයක,  උඳහගග වහ ද්රය
අනු
අගකඹ
01

02
03
04

05
06

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ඩිෝනේෝටෆෙ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 167/ත3,කුරුකෆගර ඳහය,
අයෝේකෝඩ්,කුඹුෝ්ගගභ,
භවනුය4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449, 
විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගනළනේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 238,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
භඩිෝේ,  ගරෝගදය4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

076-1701212
076-1691212
076-1681212

081-4545873

081-2222329

081-2203255

081-2202132
077-7883990
072-2408662
081-2200030
081-2200040
081-2200050

081-2204333

081-4505533
077-3354401

037-2050445

081-2463900
081-7599257

081-2200066

G-20- ෝඵෆෙතේ කර ඳහනීඹ ජරඹ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
නිව් ශසිිග සුඳ්ග
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
භවළලි ෆුඩ් වවුස
ෝනෆෘ 10,  න නගයඹ, 
ෝතේෝදණිඹ4
රක් ලපුය ෝයසටයන්ට් ෝවෆෘෝටේ ඇන්ඩ් ටී ෝෆෘප්
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
්ගජින් මිනයේ ෝෆෙට්ග ක්පඳළනි (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 194,  කටුගසෝතෆෘට, 
භවනුය4
ක්රිහන් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ4176,  අනගහිගක ධ්ගභඳහර භහත, 
භවනුය4
සී/ත විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
අගක 15,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4

දුයකථන
අගකඹ
081-2464062

ෂළක් ලස අගකඹ
081-2464062

081-2307004
076-9439983
081-2050967
077-7810138
081-2213380

081-2228602

081-2423546
077-3620572

081-2423546

081-5701215
071-3642171

081-2223556

G-21- - ්පඵෆේ,  ඳහවන්,  ළහි කඵහ ව කුඩ
අනු
අගකඹ
01
02
03

04
05
06

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
නදීකහස
ෝනෆෘ 33,ෝකෆෘේභෝේ ඳහය,
නහරපිටිඹ4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449, 
විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
නිව් රගකහ සටීේ ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 10/ත12,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගනළනේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
සී4අයි4බී ෝෆෘපින් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 17, 19, 21, නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
36

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

054-2222330
081-2222329

081-2203255

081-2200030
081-2200040
081-2200050

081-2200066

081-2224285
077-5220615

081-2200520

081-4505533
077-3354401

037-2050445

081-2354399

081-2354588

G-22- ගගීත බහණ්ඩ
අනු
අගකඹ
01
02
03

04
05
06

07
08

09
10
11

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ෝක් ල4ඒ4 දනඳහර ව භහගභ
ෝනෆෘ80,ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ,
භවනුය4
දනඳහර සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 20/ත3,න දගන ඳහය,
කුණ්ඩහෝේ4
ඩිෝනේෝටෆෙ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 167/ත3,කුරුකෆගර ඳහය,
අයෝේකෝඩ්,කුඹුෝ්ගගභ,
භවනුය4
සෝඳෆේගට් ෝෆෘප්
ෝනෆෘ 112/ත08, ගියහදුරුෝකෆෙට්ෝට් ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 65,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449, 
විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
දනඳහර දෝරක් ලෝට්රෆෙනික් ලස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 246,  ෝකෆෘශම ඳහය, 
පිළිභතරහ4
විතහනෝේ එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 20/ත5 279 ඒ, 
විලිඹ්පෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ශ්රී රගකහ සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 31,  ෝකෆෘේභෝේ ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
සීතහ ෝවෆෙේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 7/ත2,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
හන් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 21/ත5,  නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2224549

081-2221550

081-2064640

0812064641

076-1701212
076-1691212
076-1681212

081-4545873

077-7576118
070-4179007
081-2201253
081-2201254
081-2200030
081-2200040
081-2200050

081-2200066

081-2579950
076-8223568

081-2579950

081-2225022
076-6264045
071-8298494

081-2205707

054-2222359

054-2050659

081-4485522
076-6767667

G-23- සිඹු භ කෘෂි උඳකයක (උදු ,  අරගගු, විේඵළෝයෆෙ, ෝ්ගක් ලක ශදඹ)
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12
13

14
15

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
කභ්ගේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 43,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
ද දන්ට්ගනළනේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 60,  ඩී4එස ෝෆනහනහඹක වීදඹ,
භවනුය4
වග දන්ඩසට්රීස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ400,ඳවශ දඹුේෝගෆෘඩ,
දඹුේෝගෆෘඩ4
පිඹදහ ව පුත්රෝඹෆෙ
ෝනෆෘ 34,  ගේර ඳහය, 
ෝකෆෘශම 124
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
ඩිෝනේෝටෆෙ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 167/ත3,කුරුකෆගර ඳහය,
අයෝේකෝඩ්,කුඹුෝ්ගගභ,
භවනුය4
හයධ රගකහ ඇෝ්රෆෙ ක්පඳනි
යහගර ඳහය,  ගේගගු, 
ිගකිේරගසකඩ4
ෂහ්ප රයිට්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 20/ත12,  හේුළනිහ ඳහය, 
හලිඹපුය,  වළටන්4
ේභේ ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 255,  උඩඊිගඹගභ, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
උපුේ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
න ගන්ෝනෆෙරු ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
ජනසිිග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 171,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
රීගේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ගස
ෝනෆෘ 40,  ෝකෆෘශම වීදීඹ, 
භවනුය
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449, 
විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
්රවුන් ව භහගභ
ෝනෆෘ 34,  ්ග ෝභෆෘෝවෆෘභඩ් භළකන් භහක්ග භහත, 
ෝකෆෘශම 034
නිව් රගකහ සටීේ ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 10/ත12,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2234323

081-2223565

081-2222220

081-2223432

033-2256613
071-8522660

033-4545018

011-2435871
011-2301324

011-2440181

081-2222329

081-2203255

076-1701212
076-1691212
076-1681212

081-4545873

081-2365118
035-2282049

035-2282049

051-2225825

051-2225575

081-5635516

081-2386204

081-2389463

081-2388281

081-4951470

081-2234536

081-2232088
081-2222815

081-2222815

081-2200030
081-2200040
081-2200050

081-2200066

011-5063280
011-5063279

011-2307377

081-2224285
077-5220615

081-2200520

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගෂ්ගන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
ඇනරටිකේ දන්සටෘභන්ට්
ෝනෆෘ 100,  ඇේවිටිගර භහත, 
ෝකෆෘශම 084
විතහනෝේ එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 20/ත5 279 ඒ, 
විලිඹ්පෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
මුේෝේගභ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 56/ත2, මුේෝේගභ, 
අමතළන්න4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
යෝනෆෙටහ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 77/ත1 ඒ,  යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
නිව් සිගව වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 29,  නනගයඹ, 
කයේලිඹශද,  ෝතේෝදණිඹ4
ජඹපුය ෝේඩින් ෝකෆෘ්පඳනි
ෝනෆෘ 11,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
ලයහභහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 3/තඒ,  බුෝනකඵහ ඳහය, 
සිගවපිටිඹ,  ග්පෝඳෆෘර4
යුනයිටඩ් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 52,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
දහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 32/ත15,  නිදවස භහත, 
ග්පෝඳෆෘර4
භේටි වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 47/තසී,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4
නිව් ෝයෆෙඹේ ෝේඩ්ගස
යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිශද4
ෝෆනහනහඹක ෝටෆේගස
අගකුඹුය, 
වතයලිශද4
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 26/ත27,  නුය ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
වන දදකිරී්ප
12 ඇර, 
උේඳතගභ4
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081-4505533
077-3354401

037-2050445

011-2639000

011-2699282

081-2225022
076-6264545
071-8298494

081-2205707

077-7182261
081-2307004
081-2420160

081-2420160

081-2050040
081-2350984
077-7154337

081-2354286

077-7810138
077-3602955
081-4929378
081-2352825
081-2354830
081-4545467
077-7754581
077-7933189
081-2464035
081-2464454
055-2257473
072-5262695

055-2256047

33
34

සී/ත කුණ්ඩහෝේ විවිධ ෝෆහ මඳකහය
මිතිඹ
භළණික් ලහින්න4
සී/ත විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
අගක 15,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4

081-5636511

081-2374224

081-5701215
071-3642171

081-2223556

G-24- ඳශූ ්පඳේ( කුකුු  ඳළටවුන්,  භහු  ඳළටවුන්,  කිිග ගයින් ශදී ජීවී ුළන්)
අනු
අගකඹ
01
02
03

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
කේ ෝකඹහ්ග ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 4/ත2 නුය ඳහය,
ෝකන්ගේර4
්රවුන් ව භහගභ
ෝනෆෘ 34,  ්ග ෝභෆෘෝවෆෘභඩ් භළකන් භහක්ග භහත, 
ෝකෆෘශම 034
රගකහ ෂහ්ග්පස
ෝනෆෘ 196/ත7, 
ෝනු න්ුළඩු4

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

077-7775339
011-5063280
011-5063279

011-2307377

077-2105434

G-25- සබහවික භේ වහ භේ ළයසිලි
අනු
අගකඹ

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

01

40

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

G-26 - දළ ළඳයීභ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
සිගග්ග ප්රද්ගලනහගහයඹ
ෝනෆෘ 59,  ඳන්විර ඳහය, 
ේෝේගභ4
උදඹ රගකහ ප්රඹ්ගස
ෝනෆෘ 39/තඒ,  ෝකෆෘටගේඔු , 
ෝවෆෘඬිඹහෝදණිඹ,  ග්පඳර4
ඇනරටිකේ දන්සටෘභන්ට්
ෝනෆෘ 100,  ඇේවිටිගර භහත, 
ෝකෆෘශම 084
්පඳත වුඩ් ෝභක් ලස
ෝනෆෘ 94/ත5,  ෝකෆෘලුගර, 
ගඝයහජපුය,  වතයලිඹශද4
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 26/ත27,  නුය ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
ක්රිහන් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ4176,  අනගහිගක ධ්ගභඳහර භහත, 
භවනුය4

දුයකථන
අගකඹ
081-2222329

ෂළක් ලස අගකඹ
081-2203255

081-2470070
071-2857515
071-4595578
081-2312318
011-2639000

011-2699282

077-7433700
055-2257473

055-2256047

081-2423546
077-3620572

081-2423546

G-27- විගතහගහය (Polly Tunnels) ඳඹහ විකිරීභ
අනු
අගකඹ
01
02

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
වග දන්ඩසට්රීස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ400,ඳවශ දඹුේෝගෆෘඩ,
දඹුේෝගෆෘඩ4
ක් ලස දගජිනිඹිගග ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්ස
ෝනෆෘ 66,  ගරව ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
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දුයකථන
අගකඹ
033-2256613
071-8522660
071-9999308

ෂළක් ලස අගකඹ
033-4545018

G-28- ෝවිලි තවඩු ව උඳහගග
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ෝකෆෘභ්ගේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 43,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
ේභේ ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 255,  උඩඊිගඹගභ, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
උපුේ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
න ගන්ෝනෆෙරු ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
රීගේ වහ්ගඩ්ෝඹහ්ගස
ෝනෆෘ 40,  ෝකෆෘශම වීදීඹ, 
භවනුය4
නිව් රගකහ සටීේ ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 10/ත12,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
මුේෝේගභ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 56/ත2, මුේෝේගභ, 
අමතළන්න4
යුනයිටඩ් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 52,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
නිව් සිගව වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 29,  නනගයඹ, 
කයේලිඹශද,  ෝතේෝදණිඹ4
ජඹඳති වහඩ්ෝඹහ්ග
නුය ඳහය, 
ෝතේෝදණිඹ4
ජඹපුය ෝේඩින් ෝකෆෘ්පඳනි
ෝනෆෘ 11,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
සී/ත තරහුළඔඹ භහයසන වි4ෝෆ44මිතිඹ
තරහුළඔඹ4
භේටි වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 47/තසී,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4
නිව් ෝයෆෙඹේ ෝේඩ්ගස
යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිශද4
ෝෆනහනහඹක ෝටෆේගස
අගකුඹුය, 
වතයලිශද4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2234323

081-2223565

081-2222329

081-2203255

081-5635516

081-2386204

081-2389463

081-2388281

081-2232088
081-2222815

081-2222815

081-2224285
077-5220615

081-2200520

077-7182261
081-2352825
077-7810138
081-2050040
081-2374892
081-2350984
077-7154337

081-2354286

081-2404227

081-2404227

077-7754581
077-7933189
081-2464035
081-2464454

17
18
19
20

ෝඩ්ලි නීඩ්ස
ෝනෆෘ 235,  භඩිෝේ, 
ගරෝගදය4
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 26, 27,  නුය ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
සී/ත කුණ්ඩහෝේ විවිධ ෝෆහ මඳකහය
මිතිඹ
භළණික් ලහින්න4
සී/ත විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
අගක 15,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4

081-2461268
055-2257473

055-2256047

081-5636511

081-2374224

081-5701215
071-3642171

081-2223556

G-29- ෝකෆෘන්ක්රීට් මිශ්රක (Ready Mix)
අනු
අගකඹ
01
02

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 26, 27,  නුය ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2222329

081-2203255

055-2257473

055-2256047

G-30- ස්ගඹ ෝකෆෙ (Sola Power)
අනු
අගකඹ
01
02

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
වන දදකිරී්ප
13 ඇශ, 
උේඳතගභ4

දුයකථන
අගකඹ
081-2222329
072-5262695
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ෂළක් ලස අගකඹ
081-2203255

G-31- ඩු ක්ගභහන්ත ශ්රිත ඹන්ත්ර සත්ර වහ උඳකයක
අනු
අගකඹ
01
02
03
04

05
06
07
08
09
10

11
12
13

14
15

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
සින්ෝටක් ල ෝේඩින්
ෝනෆෘ 261 1/ත3,  ෝකළින් වීදඹ, 
ෝකෆෘශම 114
දනඳහර පුශගලික භහගභ
ෝනෆෘ 32,වයස වීදඹ,
භවනුය4
දනඳහර සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 20/ත3,න දගන ඳහය,
කුණ්ඩහෝේ4
ඩිෝනේෝටෆෙ ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 167/ත3,කුරුකෆගර ඳහය,
අයෝේකෝඩ්,කුඹුෝ්ගගභ,
භවනුය4
භවනුය ඒජන්සීස
ෝනෆෘ7,කුභය වීදඹ,
භවනුය4
ේභේ ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 255,  උඩඊිගඹගභ, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
උපුේ වහඩ්ෝඹහ්ග සෝටෆේගස
න ගන්ෝනෆෙරු ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
සුවද භහ්ගකටින් ්ගවිස
ෝනෆෘ 11,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4
සීතහ ෝේඩ් ෝන්ට්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 65,  ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
සී/ත යහජය හණිජ විවිධ නීතිගත ගසථහ
ෝනෆෘ 449, 
විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
දනඳහර සුඳ්ග ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 883,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
ඔෝඳේෝකෆෙ දන්ට්ගනළනේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 81,  නුය ඳහය, 
ෝකන්ගේර4
විතහනෝේ එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 20/ත5 279 ඒ, 
විලිඹ්පෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ජඹපුය ෝේඩින් ෝකෆෘ්පඳනි
ෝනෆෘ 11,  නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
සීතහ ෝවෆෙේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 7/ත2, 
නහරපිටිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

011-2440605

011-2440104

081-2232104
081-2234504

081-2221575

081-2064640

0812064641

076-1701212
076-1691212
076-1681212

081-4545873

081-2222329

081-2203255

081-5635516

081-2386204

081-2389463

081-2388281

081-2201200

081-2201200

081-2201253
081-2201254
081-2200030
081-2200040
081-2200050

081-2200066

081-2221540
081-2221545
081-2233839
081-4505533
077-3354401

081-2223992

081-2225022
076-6264545
071-8298494

081-2205707

081-2350984
077-7154337

081-2354286

081-4485522

037-2050445

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ලයහභහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 3/තඒ,  බුෝනකඵහ ඳහය, 
සිගවපිටිඹ,  ග්පෝඳෆෘර4
යුනයිටඩ් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 52,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
යෝනෆෙටහ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 77/ත1 ඒ,  යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
දහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 32/ත15,  නිදවස භහත, 
ග්පෝඳෆෘර4
භේටි වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 47/තසී,  යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4
ෝෆනහනහඹක ෝටෆේගස
අගකුඹුය, 
වතයලිශද4
හන් එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 21/ත5,  නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
ගගඟහ ෝේඩ්ගස භහිඹගගනඹ
ෝනෆෘ 39/තඒ,  උු  ක්පවර ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
කඳුයට වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 26, 27,  නුය ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
ජඹනන්ද ෝේඩ් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 3,  ඳදඹතරහ ඳහය, 
භහිඹගගනඹ4
සිසිේ ්ගේඩ් ප්රද්ගලනහගහයඹ
සිගග්ග ශ්රී රගකහ පීඑේසී, 
ෝනෆෘ455, න නගයඹ, 
දගන, යජළේර4

077-3602955
081-4929378
081-2352825
081-2420160

081-2420160

081-2354830
081-4545467
077-7754581
077-7933189
081-2464454
076-6767667
055-2255836
077-7251832
055-2257473

055-2256047

055-2258477

055-2258477

081-2374220
077-6644504
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S-01- හවන අලුේළඩිඹහ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

15

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ඳහලිත ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ 39/ත6,  ගන්ෝනෆෙරු ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
ෝෆෙභෝෆන ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ 32,  තිේතඳජ්ජර, 
ළරැේරගභ4
ගළටෝේ ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ 123,  ෝගෆෘඩඳර, 
ෝගලිඔඹ4
ෝන්පෝකෆෙ ඔෝටෆෙ එඹහ්ග කන්ඩිනින්
ෝනෆෘ 2/ත1,  ගන්ෝනෆෙරු ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
නිව් යේන ෝභෆෙට්ගස
පිටිෝ ෝගදය වගදඹ, 
නුය ඳහය, ේෝේගභ4
දන්ද්රහ ෝේඩ්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 175,  කටුගසෝතෆෘට ඳහය, 
භවනුය4
සිිග ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ 123,  භහතෝේ ඳහය, 
අමතළන්න4
්රිඹහ ළේඩිග ළඩඳර
ෝනෆෘ 46,  තළන්ෝන්කුඹුය, 
භවනුය4
කෆගලු ෝභෆෙට්ගස
ෝකෆෘ 30,  අ්පපිටිඹ ඳහය, 
භවනුය4
සිිගේ ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ 159/ත4,  ඳවශ ෝඵෆෘකරෝර, 
අමතළන්න4
කුණ්ඩහෝේ ඔෝටෆෙ ්ගවිස (පුශ) භහගභ
දගන ඳහය, 
කුණ්ඩහෝේ4
වළිගන් දගජිනිඹ්ගස
ෝනෆෘ 462 බී,  ෝකෆෘශම ඳහය, 
පිළිභතරහ4
වින්ට්ග ඔෝටෆෙ එඹහ්ගකන්ඩින් දගජිනිඹ්ගස (පුශ)
භහගභ
ෝනෆෘ 36 ඒ,  නිේතෝර ඳහය, 
භවනුය4
භග නළගුභ භහ්ගග දදකිරී්ප ඹන්ෝත්රෆෙඳකයක
භහගභ
යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
ෝඳෆෘේෝගෆෘේර ඔෝටෆෙ ෝභෆෘඵයිේ ්ගවිස සෝට්න්
6 න ළතපු්ප කණු, 
භඩර ඳහය, 
ෝඳෆෘේෝගෆෘේර4
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දුයකථන
අගකඹ
071-2264588

ෂළක් ලස අගකඹ
081-2264536

081-2498894
072-3717058
077-7160547
077-7640443
077-5454520
077-9915415
081-2213941
081-2234346

08-12213840

077-4716322
077-8484059
081-2420104
081-2223795
077-6083366
077-7966183
081-2497097
081-2420130
081-7392090
081-2579774
081-2213444

081-2420998
070-3343103

081-2420998

081-2499067
071-8711444
071-0350363
071-0350362

081-2494195

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

්පඳේ ෝභෆෙට්ගස ්ගවිස
ෝඳෆෘේගවමුර, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
සිිග ෝභෆෙට්ග ගයහජඹ
ෝනෆෘ 48,  ගේඳඩිගහ ේත, 
භළදර4
භළෝකෆෙ ්ගවිස සෝට්න්
ෝනෆෘ 01,  කවේත ඳහය, 
අමතළන්න4
කයින්ස ඔෝටෆෙෝභෆෘඵයිේ (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 273,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ගළරළක් ලසි ඔෝටෆෙෝභෆෘඵයිේ ්ගක් ලෝෆෘප්
සීටීසී,  උඩභයිරපිටිඹ, 
භයිරපිටිඹ4
අජිේ ඔෝටෆෙ ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ 197/ත6/තසී,  ගඟසිිගගභ, 
ෝතේෝදණිඹ4
වී4පී4එන් ඔෝටෆෙ වබ් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 200,  ෝ්පජ්ග ජී4ඩී4ඳළේෝඳෆෘර භහත, 
භවය,  ග්පෝඳෆෘර4
එක් ලේ ඩීේ ෝභෆෘට්ගස
ෝනෆෘ 45,  ්ග ටී4බී ඳහනෝඵෆෘක් ලෝක් ල භහත, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජඹයේන ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ414, හිප්ඳර, 
තරහුළඔඹ4
ජඹභහලි එන්ට්ගප්රයිස
20/ත20, නිදවස භහත, 
ග්පෝඳෆෘර4
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081-2388530
077-7426003
077-4922364
081-2300853
077-3862740

081-2300853

077-3000111
081-2220111
076-8179142
077-8368636
081-4291459
077-4414877
081-4928164
077-1952341

081-4928164

071-2224021
081-2995300
071-0935930

081-2077177

S-02- හවන ෝෆහ කිරීභ
අනු
අගකඹ
01
02
03

04
05
06
07

08

09
10
11
12
13

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
භගි කළබ්ස ඇන්ඩ් ටු්ගස
ෝනෆෘ 660,  ගඟසිිගඹ, 
වේඔලු4
ඒ4ඩබ්ලිව් ක් ලලීන් ඳහ්ගක් ල
ෝනෆෘ 158,  කයභඩ, 
ෝගලිඔඹ4
නිව් එස ඇන්ඩ් එ්ප ්ගවිස සෝට්න් (පුශ)
භහගභ
ෝනෆෘ 217/ත1,  භහතෝේ ඳහය, 
අමතළන්න,  කටුගසෝතෆෘට4
දන්ද්රහ ෝේඩ්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 175,  කටුගසෝතෆෘට ඳහය, 
භවනුය4
ඩබ්4ඒ4ෝඳෝ්ගයහ ව පුත්රඹහ
ෝනෆෘ 362,  කටුගසෝතෆෘට ඳහය, 
භවනුය4
කුණ්ඩහෝේ ඔෝටෆෙ ්ගවිස (පුශ) භහගභ
දගන ඳහය, 
කුණ්ඩහෝේ4
භග නළගුභ භහ්ගග දදකිරී්ප ඹන්ෝත්රෆෙඳකයක
භහගභ
යහපිටිඹ, 
කුණ්ඩහෝේ4
ෝඳෆෘේෝගෆෘේර ඔෝටෆෙ ෝභෆෘඵයිේ ්ගවිස සෝට්න්
6 න ළතපු්ප කණු, 
භඩර ඳහය, 
ෝඳෆෘේෝගෆෘේර4
ඩී4පී4කුභහයෝේ රගකහ පියවු්පවර
ෝනෆෘ 273,  විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත, 
භවනුය4
ඩඹභන්ඩ් ්ගවිස සෝට්න්, 
ෝනෆෘ 22,  ෝකෆෘශම ඳහය , 
ඇඹිේමීගභ,  පිළිභතරහ4
භළෝකෆෙ ්ගවිස සෝට්න්
ෝනෆෘ 01,  කවේත ඳහය, 
අමතළන්න4
වී4පී4එන් ඔෝටෆෙ වබ් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 200,  ෝ්පජ්ග ජී4ඩී4ඳළේෝඳෆෘර භහත, 
භවය,  ග්පෝඳෆෘර4
ජඹභහලි එන්ට්ගප්රයිස
20/ත20, නිදවස භහත, 
ග්පෝඳෆෘර4

48

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

077-1114111
077-3227800
081-4479696
081-2497048
081-2213941
081-2234346

08-12213840

081-2223164

081-2223164

081-2420130

081-7392090

081-2420998
070-3343103

081-2420998

081-2499067
071-8711444
071-0350363
071-0350362
081-2232622

081-2494195

081-2575509

081-2575509

081-2300853
077-3862740

081-2300853

081-2232522

081-4291459
077-4414877
071-0935930

081-2077177

S-03- හවන ෂීට් කය දළමීභ වහ කුන් කිරීභ
අනු
අගකඹ
01

02

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
යහජඳක් ල කුන් ්ගක් ලස
ෝනෆෘ353,  ෝකෆෘශම ඳහය, 
ෝඳෆෘේගවෝර වගදඹ, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
ගජී කුන් ්ගක් ලස
ෝනෆෘ 152,  කටුගසෝතෆෘට ඳහය, 
භවනුය4

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

077-6046343

081-2200836
077-7806066

S -04- විදුලි උඳකයක වි කිරී්ප,  අලුේළඩිඹහ කිරී්ප වහ ෝෆහ කිරී්ප
අනු
අගකඹ
01
02
03
04

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
අේභහස සිවිේ දගජිනිඹිගන් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 131/ත1සී,  ගගු කඩ, 
භඩර කඩ වීදඹ4
එස4ෝක් ල4දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 64/තඒ,  මුදුෝන්ෝගදය, 
කඹුයහෝදණිඹ,  ෝගලිඔඹ4
චුළයගගනී කහ්ගමික ළඩඳර
ෝනෆෘ 424/ත1,  සිගඹෝගෆෘඩ, 
මුරුතරහ4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
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දුයකථන
අගකඹ
076-8885735
076-9996629
081-2066731
077-3966730
077-3689831
081-2307004

ෂළක් ලස අගකඹ

S -05- මුද්රක කටයුුළ (ඳිගගකක මුද්රක,  ඔෂසෝට් මුද්රක,  ෝඳෆෘේ ඵළදී්ප ඇුළු )
අනු
අගකඹ
01
02
03

04
05
06
07

08
09
10
11

12

13
14

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

දුයකථන
අගකඹ

ඇෝඳක් ලස ඔෆිස ඔෝටෆෙෝ්පන්
ෝනෆෘ 274,  ඩී4එස4 ෝෆනහනහඹක වීදඹ, 
භවනුය4
සුප්රී්ප ඇඩ්්ගටයිසින්
ෝනෆෘ 924බී,  යජ වීදඹ, 
භහතෝේ4
නික් ලසෝටෆෘප් ක්පපියුට්ගස
ෝනෆෘ 221,  ෝකළින් වීදඹ, 
කෆගේර4
ෝනෆෘ401, ජනයහේ අනුරුශධ යේේෝේ භහත, 
කටුගසෝතෆෘට4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ 19/තඒ, භහතෝේ ඳහය, 
අමතළන්න4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
නහයහ ක්පපියුට්ග ෝෂෆේග්පස
ෝනෆෘ 309/ත4සී,  මීගමු ඳහය, 
ළලිය4
ඔභළක් ලස ප්රින්ට්ගස
ෝනෆෘ 71/ත10,  සිටි ප්රහහ ෝගෆෘඩනළගිේර, 
ෝකෆෘශම වීදඹ, 
භවනුය4
සිෝරෆෙන් බිසනස ඇප්රඹන්ස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 112,  රීඩ් භහත, 
ෝකෆෘශම 044
ෝබ්ලින් ව (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 59/ත61,  ඩී4එස4ෝෆනහනහඹක වීදඹ, 
භවනුය4
අසලිඹ ප්රින්ට්ගස
ෝනෆෘ 259,  ෝකෆෘශම ඳහය, 
කුරුකෆගර4
සුඳ්ග ක්රිෝ න් ඇන්ඩ් කමියුනිෝක් ලන්
ෝනෆෘ 227/තඒ/ත2,  ටෝදණිඹ ඳහය, 
දවුරගර, 
වන්ෝදස4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන, 
පජහපිටිඹ4
ඩයිෝබ් ඊ ෝෂෆේග්පස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 276/තබී,  ෝශමිේත ෝඳෝද, 
භහබිභ,  ෝවයිඹන්ුළඩු4
ද්ගලන ඔෂසෝට් ප්රින්ට්ගස
ෝනෆෘ 803,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4

081-2203672
077-5602866
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ෂළක් ලස අගකඹ

077-7801781
066-2228899
035-4930152
035-4926240
077-7775884
077-7778140

035-2051143

081-2300171
071-2726477
081-2202132
077-7883990
072-2408662
011-2245700
081-2245888

081-2204333
011-2230061

081-2234125
077-7912757
011-7845300

011-2503121

081-7429050
081-7429051

081-2222584

037-2221772
077-1050052

037-2229045

071-6279913
081-2315069

081-2315069

081-2307004

011-2082004
077-1631413

011-2082006

071-6480960
081-2227224

081-2227224

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

කළනර ෝඵෆෙරෆඳ
ෝඵෆෙරෆඳ විවහයසථහනඹ, 
කපුලිඹශද4
සිටි ඔෂසෝට් ප්රින්ට්ගස
ෝනෆෘ 63,  අමගමු ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
තිගඳු ඩිජිටේ ප්රින්ටින් ඇන්ඩ් ඇඩ්්ගටයිසින්
ෝනෆෘ4143,  ෝකෆෘේභෝේ ඳහය, 
නහර පිටිඹ4
යුරු ඩිජිටේ ක්රිෝ න්
අගක 1892, 1/ත3, වබ්දීන් ෝශගකී්ගකඹ, 
දගන4
ෝභට්ෝට්රෆෙෝඳෆෘලිටන් ඔෆිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ407බී,  1/ත3,  ප්රී්පෝයෆෙස භහත, 
භවනුය4
ඩී4එස4ඇඩ්්ගටයිසින්
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
ෝෆප් ඇඩ්්ගටයිසින්
110-බී-2,  ඹටිනුය වීදඹ, 
භවනුය4
ඳන්හි ප්රින්ට්ගස
අගක 236,  ඩී4එස4 ෝෆනහනහඹක වීදඹ, 
භවනුය4
සීලී ප්රින්ට්ගස
53,  වයස වීදඹ, 
භවනුය4
ලින්ටන්ස ප්රින්ට් ෝෆෘප්
අගක4116, ඹටිනුය වීදඹ, 
භවනුය4

071-8339764
081-2054379

081-2054379

054-5691000
077-7320446

054-2224440

077-7127708
076-7807940
077-7155507
081-2375227
081-2227393
011-2437797
077-2626543
081-5633960
071-7378229
070-1252165
071-8822822
081-2234882

081-2203974

081-2201481
071-6612145

081-2201481

S -10- ෝගෆෘඩනළගිලි ඇුළශත තිය ෝයද ෝඹදීභ
01
02

03

ෝයෆෙඹේ ක්ගටන් වවුස
ෝනෆෘ 196/තඒ,  භඩර ඳහය, 
කටුගසෝතෆෘට4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
51

011-4700267

077-6466680
081-2307004
077-7810138

S -11-ඳිගගකක ඹන්ත්ර,  මුද්රක ඹන්ත්ර, ඡහඹහ පිටඳේ ඹන්ත්ර,  ෂළක් ලස ඹන්ත්ර ව අෝනකුේ
කහ්ගඹහර උඳකයක අලුේළඩිඹහ ව ෝෆහ කිරීභ4
අනු
අගකඹ
01
02

03
04

05

06
07
08
09
10
11

12
13
14

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ෝෆෘලිඩ්ෝටක් ල ෝෆෘලන්
ෝනෆෘ 165,  යජළේර 02, 
යජළේර4
බී රයින් ඔෆිස ඔෝටෆෙෝ්පන්
ෝනෆෘ 125,සිටිමින් ෝගෆෘඩනළගිේර,
ඩී4එස ෝෆනහනහඹක භහත,
භවනුය4
පී4සී4ෝකඹහ්ග ඇන්ඩ් ෝකයු්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 132,යජවීදඹ,
භහතෝේ4
ෝබ්ස එච් පී (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 219/තඒ,
ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය,
භවනුය4
නික් ලසෝටෆෘප් ක්පපියුට්ගස
ෝනෆෘ 221,ෝකළින් වීදඹ,
කෆගේර4
ෝනෆෘ 01,ජනයහේ අනුරුශද යේේත භහත,
කටුගසෝතෆෘට4
සුඳ්ගෝකෆෘ්ප ෝේඩින් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ115/ත6,ඩී4එස ෝෆනහනහඹක භහත,
භවනුය4
ඊ-ඩබ් දන්ෝෂෆෘෝ්පන් සිට්ප (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 749,විලිඹ්ප ෝගෆෘඳේර භහත,
භවනුය4
සභහ්ගට් ෝටක් ලනිකේ ්ගවිස
ෝනෆෘ 39,  කීයඳෝන්, 
ග්පඳර4
සී4එස4එන්ටප්රයිස
ෝනෆෘ 414/ත1,ෝගෆෘඩෝේ භහත,
අනුයහධපුය4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ 19/තඒ, භහතෝේ ඳහය, 
අමතළන්න4
ක් ලස ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජි
අරුළෝගෆෘඩ ඳහය, 
ේෝඳෆෘරපිටිඹ, 
පජහපිටිඹ4
ෝටෆෘඳ්ගටක් ල
ෝනෆෘ 82/ත1,  ගරව ඳහය, 
හිගර4
යුනිෝටක් ල 360 (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 38/ත8,  නහගසතළන්න ඳහය, 
භවනුය4
පී4සී4්ගේඩ් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජි
ෝනෆෘ 12/තබී,  ට්ටහයන්තළන්න ඳහය, 
භවනුය4
52

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

077-4876748
071-6541360
071-8441919
081-2228888

081-2228888

077-7385535
066-2232032

066-2232032

081-2222878
077-3811373
077-3328989

081-2222878

035-4930152
035-4926240
077-7775884
077-7778140

035-2051143

081-2202815

081-2202815

081-7200555

081-2200555

077-5922925
025-4580628
071-8723000

025-2227147

081-2300171
071-2726477
071-2798336
081-2300794
077-7861317
081-5522225
077-8100250
081-5651718
081-5665515
071-4086539

08-12300794

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

කර්ග ෝරෆෘප් ෝෆෘලන්ස
ෝනෆෘ 93/ත11,  විවහය භහත, 
සුදුහු්පඳර, 
භවනුය4
ඩිජිටේ ක්පපියුට්ග සිසට්ප
ෝනෆෘ192/ත2,  කඳුෝ්ග ේත, 
කළටර,  ෝරවුර4
එනී ්ගවිස4එේෝක් ල
ෝනෆෘ 12/ත3,  ඳේෝේගභ, 
අ්පපිටිඹ4
ඒවිඹන් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 229,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
ෝෆනහඹහ ෝේඩින් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 147/තබී,  ෝනු ්ප උඹන, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
නිව් මිඩ්රන්ඩ් අඹන් ෝප්රෆෘඩක් ලට් ඇන්ඩ්
කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 413,  යජපිහිේර4
එක් ලසඳ්ගට් ෝකෆෘ්පපියුට්ග ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජි
ෝනෆෘ 238/තඒ,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
ේෝරෆෙඵේ ඔෆිස ෝෆෘලන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 112,  ෝඵෆේශධහෝරෆෙක භහත, 
කුරුකෆගර4
ෝභෝට්රෆෙෝඳෆෘලිටන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 07 බී 1/ත3,  ප්රයි්පෝයෆෙස ඳහය, 
භවනුය4
ශ්ග4එස ඔෆිස ඔෝටෆෙෝ්පන්
ෝනෆෘ 14 ඊ,  ධ්ගභකී්ගති භහත, 
සිගවපිටිඹ,  ග්පෝඳෆෘර4
වී භළක් ලස ෝකෆෘ්පපියුට්ග සිසට්ප
7 කණු, 
උරඳෝන්4

077-9193535
033-4383535
081-2221509
071-5523100

081-2221509

077-2508186
081-2205605

081-2205605

081-2307004
077-6163001
076-4663477
071-7252417
081-2227393
011-2437797

011-4700267

077-745917
072-587350
071-6787978
077-9135588

S -12- විදුලි කහ්ගමික ෝෆහ ව දුයකථන ෝෆහ
අනු
අගකඹ
01
02
03

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
එස4ෝක් ල4දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 64/තඒ,  මුදුෝන්ෝගදය, 
කඹුයහෝදණිඹ,  ෝගලිඔඹ4
ක් ලස දගජිනිඹිගන් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්ස
ෝනෆෘ 66,  ගරව ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
අයි භළක් ලස දෝරක් ලට්රිකේ දගජිනිඹිගන්
ෝනෆෘ 226,  අමුෝකෆෘටු, 
දඩෝ්පගභ,  ළරැේරගභ4
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දුයකථන
අගකඹ
081-2066731
077-3966730
071-9999308
071-3397978

ෂළක් ලස අගකඹ

S -13- ඳයිප්ඳ වහ ඳේෝදෆෙරු ළඩ,  ඳේෝදෆෙරු නර ඳශධති වහ වි කිරී්ප4
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
අේභහස සිවිේ දගජිනිඹිගන් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 131/ත1සී,  ගගු කෝඩ්, 
භඩර කඩ වීදඹ4
තින්ක් ල ෝෆෙට්ග දගජිනිඹිගන්
ෝනෆෘ 16/තඒ,  තෝඳෆෙදයභ ඳහය, 
වන්තහන, භවනුය4
විලස බිේඩ්ගස
ෝනෆෘ 155,  ශ්රී නිහ ෝඳතිඹහෝගෆෘඩ, 
ෝගලිඔඹ4
වික් ලෝටෆෙිගඹහ බිේඩ්ගස
ෝනෆෘ 33/තබී,  ගේඅමුක, 
භළණික් ලහින්න4
ජින්නහ ටේස
ෝනෆෘ 112, නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

076-8885735
076-9996629
081-2218755
077-3629121
077-7912535
071-6355255
077-7155255
081-2376660
081-2351322
077-7810138

081-2310564

S -14- ශවහයඳහන ළඳයීභ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
සිිග යභයහ ෝවෆෘෝටේ
ෝනෆෘ 100,  ෝකෆෘටුෝගෆෘඩළේර වීදඹ, 
භවනුය4
සිිග යභයහ ෝයසටුයන්ට්
ෝනෆෘ 32,  දශහ වීදඹ, 
භවනුය4
ෝභේඵන් ෝක් ලට්ගස
ෝනෆෘ 35/ත1,  ධ්ගභහෝලෆෙක භහත, 
අරුප්ඳර,  භවනුය4
ප්රිඹහ ෝක් ලට්ගස ඇන්ඩ් ්ගවිස
ෝනෆෘ 30/ත1,  පිටකන්ද ඳහය, 
භවනුය4
යේන ෝප්රෆෘඩක් ලට්
ෝනෆෘ 130,  සිගවහයගභ, 
තරහුළඔඹ4
ඩබ්4ප්රන්න උදඹ කුභහය
ෝගෆෘවි ෝන අර, 
නුය ඳහය, 
වරක4
ෝවෆෘෝටේ කුඹුෝ්ගගභ
ෝනෆෘ4 144,  නුය ඳහය, 
වරක4
සිුළ්ප ෝක් ලට්ගස
ෝනෆෘ 81/තබී,  ඳේෝේ අු ෝදණිඹ, 
ෝගලිඔඹ4
භගජුර ෝවෆෙටරඹ
ෝනෆෘ 70, 
පජහපිටිඹ4
ෆීේඩ් වීව් ෝයසටුයන්ට්
ෝනෆෘ 57/ත3,  අමතළන්න ඳහය, 
ඳලීඳහන,  පජහපිටිඹ4
ඕන් ෝවෆෘෝටේ ඇන්ඩ් ෝක් ලටිගන්
ෝකළින් වීදඹ, 
පජහපිටිඹ4
ෝෆනහනි ෝයසටයන්ට්
ෝනෆෘ 30,  යජපිහිේර භහත, 
භවනුය4
ඕක් ලෝ්ග ෝබ්ක්ගස
ෝනෆෘ 42,  දශහ වීදඹ, 
භවනුය4
ඕක් ලෝ්ග ෝයසටුයන්ට් (පුශ) ශඹතනඹ
ෝනෆෘ 09,  ෝදෝනි යහජසිගව භහත, 
ගළටෝේ, ෝප්යහෝදණිඹ4
ජඹසිිග ෝවෆෙටරඹ
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
ෝෆෘඹහ අයිස වවුස
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2225767
081-2205365
077-7422788
077-6696434
081-5633159
071-6307813
071-2223772
074-0628474
072-3806031

077-5316641
071-6442871
077-2180044
081-2310187
081-2303187
081-2307510
072-4816681
072-4102697
071-2924542
071-1449739
081-2235117
081-2050661
076-1572382
081-4949637
076-3217366
077-2403021
077-2169034

081-2369141

17
18
19
20
21
22
23
24

සුබ හධන ෝශළර
කුණ්ඩහෝේ ප්රහෝශකයඹ ෝේක්ප කහ්ගඹහරඹ, 
භළණික් ලහින්න4
ගෝන්ෝගෆෘඩ ෝබ්ක්ගස
ෝනෆෘ 27 ඒ,  කිිගභළටිඹ ඳහය,
තරහුළඔඹ4
ගෝන්ෝගෆෘඩ ෝවෆෙටරඹ ව ෝබ්කිගඹ
නුය ඳහය, 
තරහුළඔඹ4
ෝයෆෙඹේ ෆුඩ් ඳළයඩයිස
75ඊ,  ඳලීඳහන, 
පජහපිටිඹ4
රක් ලපුය ෝයසටුයන්ට් ෝවෆෘෝටේස ඇන්ඩ් ටී ෝෆෘප්
අගක4138, දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
ගිභන්වර
ෝනෆෘ455, ෝෆෙගන්සඳහ්ගක් ල, 
නහරපිටිඹ4
ෝකෝේ ෝකෆෘෝේ ඵේ
අගක423, අමගමු ඳහය, 
නහරපිටිඹ4
ඇක් ලෝභෆෙ එන්ට්ගප්රයිස (පුශ) භහගභ
අගක 191/ත56,  ශ්රීභේ කුඩහයේේත භහත, 
භවනුය4

071-7571876
071-2191155
071-0919023
071-2191155
071-6828745
076-0456732
076-6345429
077-7810138
077-3813832
077-3313832
054-5707786
081-2500311

S -14 (i) - විඹලි ශවහය ළඳයීභ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
උඩෝර ෝශළර
උඩෝර, 
ඵර්ගධනඔඹ4
යන්විද ෆුඩ් සිටි
නුය ඳහය, 
වරක4
රුන් සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 25/ත1,  යන්ෝදණිගර ඳහය, 
වගනහ4
තරුෂි සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 31/ත19,  ඔරුර ඹහඹ, 
ෝභෆෘයඹහඹ4
ගඹහනි සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 26/ත08,  යන්ෝදණිගර ඳහය, 
වගනහ4
කුමුදුනි ෝේඩ්ගස
යන්ෝදණිගර ඳහය, 
වගනහ4
පිටර ෝේඩ්ගස
ෝභෆෘයඹහඹ, 
මිණිෝප්4

දුයකථන
අගකඹ
055-5417928
055-2258021
077-8728409
077-1579724
077-9655590
077-2574005
055-2257106
077-6170384
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ෂළක් ලස අගකඹ

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
32
33

උනන්තළන්න සෝටෆේගස
31ඇශ, 
ෝකෆෘෝරෆෘගෝගෆෘඩ4
ඔ ෝේඩින්
ෝනෆෘ 64/තඑෂස/ත1,  නුය ඳහය, 
ෝර්පෝඵෆෘඩ4
නිව් යේනහඹක සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 49/ත4,  යේනගිිග, ග්පවත, 
ෝර්පෝඵෆෘඩ4
ගභනහඹක සුඳ්ග
ෝනෆෘ 27/තඒ,  ෝකෆෘසහින්න, 
ෝගලිඔඹ4
ගජී සෝටෆේගස ඇන්ඩ් ෝරස ෝඳෆෘයින්ට්
ෝනෆෘ 69/තඩී/ත2,  අමගසතළන්න, 
කඩුගන්නහ4
ය4ෝක් ල4ජී සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 89,  දවුරගර ඳහය, 
එු ෝගෆෘඩ4
සී/ත උඩුනුය වි4ෝෆ44 මිතිඹ
දවුරගර, 
වන්ෝදස4
ජඹභගගර ෝශළර
අරුකහෝරෆෙක ෝගෆෘඩනළගිේර, 
ෝගලිඔඹ4
ෝයික් ල සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 47/ත2,  කුරුකුේතර, 
කඩුගන්නහ4
වී4ඒ4ඩබ් ව පුත්රෝඹෆෙ
ෝනෆෘ 222,  දවුරගර, 
වන්ෝදස4
එ්ප4අයි4ඒ4 සෝටෆේගස
ටෝදණිඹ, 
ෝශ්පඵඩ4
දුේඹහනහ සුඳ්ග
ෝනෆෘ3/ත4,  බළලිකඩ, 
ලිභගවෝකෆෘටු, 
දවුරගර4
ෝෆෙභසිිග සෝටෆේගස
වරහදෝර, 
පිලිභතරහ4
ශසිිග ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 07,  නුය ඳහය, 
ළලිගේර4
උභයි්ග ෝ්රෆෘිග
ෝනෆෘ 34/ත3,  කුරුෝගෆෘඩ ඳහය, 
ඳන්ෝගෆෘේරහභඩ,  අකුයක4
ෝන්ට්රේ ෝ්රෆෘිග
ෝනෆෘ 152,  භේගභන්ෝදණිඹ, 
අරුළෝගෆෘඩ4
අකුයක සෝටෆේගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 90,  භහතෝේ ඳහය, 
අකුයක4
මිරහෝනෆෙ ෆුඩ්ස
භහතෝේ ඳහය, අකුයක4
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071-4634531
077-2328381
071-4702397
081-2315222
071-2893089
077-7151735
077-7393544
077-5923749
081-2315402
081-2310037
077-3079796
077-7351826
081-2315956
077-7072315
077-7622210
081-2315592
071-3652542
081-2575226
077-9435991
081-2304092
081-2302510
077-3301891
077-7804240

081-2315402

34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

භේටි සුඳ්ග (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 200,  භහතෝේ ඳහය, 
අකුයක4
සිගඹ සුඳ්ග ෝන්ට්ග ඇන්ඩ් ්රයින්ඩින් මිේස
ෝනෆෘ 4, 
මඳකහය ෝගෆෘඩනළගිේර, 
උඩුදු්පඵය4
ය4එේ4එස සුඳ්ග
ෝනෆෘ 57,  නුය ඳහය, 
ෝර්පෝඵෆෘඩ4
ගඹහනි ෝශළර
ෝනෆෘ 10/තඒ,  භළදෝගදය, 
මීමුෝ්ග4
භේටි ෝේඩ් ෝන්ට්ග
ෝනෆෘ 47,  භහිඹගගකඹ ඳහය, 
හුන්නසගිිගඹ4
දහනහඹක ෝශළර
ෝනෆෘ 148/ත1,  කිිගඳට්ටිඹ, 
උඩදු්පඵය4
විවඟ සෝටෆේගස
5 කණු,  මකභේඳළරළස, 
කවටලිඹශද4
දු්පඵය ෝන් සුඳ්ග
ෝනෆෘ 20,  භළදක ඳහය, 
උඩදු්පඵය4
යේනහඹක සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 104,  භහිඹගගකඹ ඳහය, 
හුන්නසගිිගඹ4
යකහඋේර ්රද්ගස
ෝනෆෘ 31/තබී,  නුය ඳහය, 
උඩදු්පඵය4
යජත ෆුඩ්සිටි
ෝනෆෘ 31 ඒ,  නුය ඳහය, 
උඩදු්පඵය4
රගකහ ෝතෆෘ භහගභ
ෝනෆෘ 321,  නුය එළිඹ ඳහය, 
පුසළේරහ4
යහජඳක් ල ෂළමිලි සුඳ්ග
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
සී/ත වතයලිඹශද වි4ෝෆ4 මිතිඹ
වතයලිඹශද4
නිව් ෝයෆෙඹේ ෝේඩ්ගස
යඹුක් ලකන ඳහය, 
වතයලිඹශද4
උෝව්ස බුක් ලෝෆෘප් ඇන්ඩ් භේටි ෝන්ට්ග
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
නිව් ශසිිග සුඳ්ග
නුය ඳහය, 
වතයලිඹශද4
සී/ත තරහුළඔඹ භහයසන වි4ෝෆ4 මිතිඹ
තරහුළඔඹ4
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077-7376523
071-7610921

077-7282889
081-5660851
077-6153998
081-2402548
075-0366038
075-8635540
071-8020070
081-2402499
072-8493869
081-2072080
081-2054260
081-2478011
077-1783629
081-2062132
081-5787935
081-2464035
076-7310061
076-7315989
081-2464062

081-2464062

081-2404227

081-2404227

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69

ගඟසිිග ෝශළර
ෝනෆෘ 202, 
පුටුවපු4
ජන්ක් ලන් සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 2,  ඩක් ලහිගඹ නගයඹ, 
යගගර4
ජඹඳති ෝ්රෆෘිග ඇන්ඩ් ෝබ්ක්ගස
ෝනෆෘ 255,  නුය ඳහය, 
ෝතේෝදණිඹ4
සිගඹ ෆුඩ්ස ෝප්රෆෘඩට්ස ඇන්ඩ් ෝ්රෆෘිග
ෝනෆෘ 61/ත2,  විේ අමුක, 
ෝතේෝදණිඹ4
ජඹඳති සෝටෆේගස
සිිග දුනුවිර, 
භළදභවනුය4
උඩදු්පඵය ෝේඩ්ගස
ෝනෆෘ 25,  ඳළයණි නගයඹ, 
යජළේර4
ෝප්රෆභ්ගධන සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 35, 
භළදභවනුය4
ඳහරභකුඹුය සෝටෆේගස
ෝනෆෘ 36, 
භළදභවනුය4
සිගව සුඳ්ග ෝ්රෆෘිග
ෝනෆෘ 02,  නනගයඹ, 
ෝතේෝදණිඹ4
ෝජ්4එ්ප4එ්ප4සෝටෆේගස
අගක 01, යගගර ඳහය, 
උඩිසඳේුළ4
සී/ත උඩිසඳේුළ විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
උඩිසඳේුළ4
ෝකෆේරයහ ෝශළර
අගක4 18, අු ේ ෝකෆෘට, 
යගගර4
ජඹභගගර සුඳ්ග
11/ත2, 
අරුකහෝරෆෙක ෝගෆෘඩනළගිේර, 
ෝගලිඔඹ4
ශ්ග4ෝජ්4ඩී4ෝශළර
භවඋඩගභ, 
ග්පෝඳෆෘර4
සිගඹ රගකහ සෝටෆේගස
ෝනෆෘ440/තඒ, 
දළේපිටිඹ, අටඵහෝේ4
ධ්පමික ෝශළර
114/ත9, භරඵහ්ග වීදඹ, 
ග්පෝඳෆෘර4
රගකහ සෝටෆේගස
ෝනෆෘ466, නුයඑලිඹ ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ෝජ්4ෝක් ල4එස4ෝේඩිග ෝකෆෘ්පඳළණි (පුශ) භහගභ
212, නුය ඳහය, 
කවටපිටිඹ, ග්පෝඳෆෘර4
59

081-2064805
077-7171741
077-7434145
072-6298297
081-2374898
081-2053190
081-5673272
081-2402097
081-2374306
081-2402332
077-6654576
081-2402464
075-5337979
081-2050172
081-4906530
081-2053740
077-3075196
081-2310037
077-3079796
081-2057548
077-5003632
081-4922008
071-3885828
081-2352639
081-2076564
077-2945250

081-2053740

70
71
72
73
75
75
76
77

නීරහ ඩිසට්රිබියුට්ගස (පුශ) භහගභ
අගක 33, 34, 35,  නුයඑළිඹ ඳහය, 
පුසළේරහ4
සිිග ෝේඩ්ගස
අගක 07,  නුය ඳහය, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජඹුළගග සෝටෆේගස
අගක 49, භහුළය, 
ග්පෝඳෆෘර4
චන්න සෝටෆේගස
3/තසී,  රෝගදය, 
ට්ටප්ෝඳෆෘර4
ත්ගහන් ඩිසට්රිබියුට්ගස
වුතන්ස ඳහ්ගක් ල, 
නහරපිටිඹ4
භවළලි ෆඩ් වවුස
ෝනෆෘ410, නනගයඹ, 
ෝතේෝදණිඹ4
කඳුයට ෝප්රෆෘඩක් ලට්
විේඅමුක, 
ෝතේෝදණිඹ4
සී/ත විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
අගක 15,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4

081-2478088
071-2584651
081-2352341
075-9808244
071-7138244
076-8629625
077-0331009
076-9439983
081-2050967
071-8339874
071-2050071
081-5701215
071-3642171

081-2223556

S -15- හෝන් කඵඩ්,  ලිපිෝගෆෘනු කළබිට් ශදී කහ්ගඹහර ෝඳෆෘදු උඳකයක අලුේළඩිඹහ
අනු
අගකඹ
01

02
03
04
05
06
07

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ලිෝඹෆෙන් දන්ටීිගඹ්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 43,  යේනහලී ේත, 
ෝකෆෙන්ගවෝකෆෘටු, 
තරහුළඔඹ4
විජඹ දෝරක් ලෝට්රෆෙනික් ල
ෝනෆෘ 32,  උඩුෝර,  උඩුගභ, 
භවනුය4
දසුරු එන්ට්ගප්රයිස ෝ්රෆට්ළලි ලහඛහ
ෝඵෆෙපිටිඹ ඳහය, 
ෝදේෝතෆෘට4
බුසටන් ෝේඩින් ්ගක් ලස
ෝනෆෘ 123/තසී,  ඳලීඳහන, 
පජහපිටිඹ4
ප්රහ්ගථනහ අඹන් ්ගක් ලස
ෝනෆෘ 12,  ෝකළින් වීදඹ, 
පජහපිටිඹ4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
ලයින් සටීේ
ඳළේරපිටිඹ ඳහය,  කුරුඳුේත, 
කඩවීදඹ4
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දුයකථන
අගකඹ
081-5777400
077-7115056
071-5158251
072-2224775
071-5617721
077-6310170
077-7810138
077-6556980
078-9251813

ෂළක් ලස අගකඹ

08

ජනතහ කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 47,  භේේතගභ, 
කුරුඳුේත කඩවීදඹ4

076-8584082

S -16- විදුලි ෝෆෙඳහන විකිරී්ප වහ නඩේුළ
අනු
අගකඹ

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

01

S -17- ලබ්ද විකහලන ඹන්ත්ර ළඳයීභ,  ලබ්ද ඳිගඳහරන ෝෆහ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
නිලහන්ත වුන්ඩ්ස
ෝනෆෘ 152/තඒ,  තරේත, 
ෝඵෆෙඹගභ,  ෝප්යහෝදණිඹ4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ 19/තඒ, භහතෝේ ඳහය, 
අමතළන්න4
ුළහය දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 691/ත5,  විලිඹමි ෝගෆෘඳේර භහත, 
මුේග්පඳර,  භවනුය4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
දෝන්ෝයෆෙ රගකහ
ු ර භහත,  ෝගෆෙනුේර, 
ෝගෆෙනහවිර4
සිේමිණී එන්ට්ගෝට්න්භන්ට්
ෝනෆෘ 498,  දු ක් ලේත, 
පිළිභතරහ4
භයිෝක්රෆෙ ට්රළක් ල ෝ්ගඩිෝඹෆෙ
ෝනෆෘ 282,  කටුගසෝතෆෘට ඳහය, 
භවනුය.
ජීේ ඕඩිෝඹෆෙ විෂුේ
ෝනෆෘ 396/තබී,  නහයගවිට, 
ග්පෝඳෆෘර.
චුළයගග වුන්ඩ්ස ඇන්ඩ් දෝරක් ලෝට්රෆෙනික් ලස
ෝනෆෘ 188/ත1,  භවුන්ට්පඳේ ජනඳදඹ, 
ග්පෝඳෆෘර.
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

071-3834742
077-3834742
081-2055747
081-2300171
071-2726477
077-9382668
077-6024308
076-6115067
081-2202132
077-7883990
072-2408662
031-2297220
077-1290970
070-1390970
077-8401773
077-7801324
077-3180866
071-3000924
071-7372857

081-4479013
081-2204333
031-2297220
031-5684760

S -18- ශයක් ලෂිත කළභයහ ඳශධති විකිරීභ වහ නඩේුළ
අනු
අගකඹ
01

02
03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
බී රයින් ඔෆිස ඔෝටෆෙමින්
ෝනෆෘ 125,සිටිමින් ෝගෆෘඩනළගිේර,
ඩී4එස ෝෆනහනහඹක භහත,
භවනුය4
එස4ෝක් ල4දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 64/තඒ,  මුදුෝන්ෝගදය, 
කඹුයහෝදණිඹ,  ෝගලිඔඹ4
ෝවෆභළක් ලස ෝකෆෘ්පපියුට්ගස
ෝනෆෘ 60,නුය ඳහය,
කුරුකෆගර4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ 19/තඒ, භහතෝේ ඳහය, 
අමතළන්න4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
යුනිෝටක් ල 360 (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 38/ත8,  නහගසතළන්න ඳහය, 
භවනුය4
ඕඳන් භහකටින් ්ගවිස
ෝනෆෘ 21,  ුළන්න ඳටුභඟ, 
ෝරන්ෝගෆෘේර ඳහය, 
කුරුකෆගර4
භළක් ලවින් කන්සට්රක් ලන් ඇන්ඩ් ප්රයි
ෝනෆෘ 95,  ගගෝගෆෘඩ, 
පිළිභතරහ4
ඩිජිටේ ක්පපියුට්ග සිසට්ප
ෝනෆෘ192/ත2,  කඳුෝ්ග ේත, 
කළටර,  ෝරවුර4
අයි භළක් ලස දෝරක් ලට්රිකේස දගජිනිඹිගන්
226, අමුෝකෆෘටු, 
දඩෝ්පගභ, ළරැේරගභ4
කළනර ෝඵෆෙඳෆර
ෝඵෆෙඳෆර විවහයසථහනඹ, 
කපුලිඹශද4
ජීේ ඕඩිෝඹෆෙ විෂුේ
අගක 396/තබී, නහයගවිට, 
ග්පෝඳෆෘර4
වික් ලෝටෆෙිග බිේඩ්ගස
33/තබී, ගේඅමුක, 
භළණික් ලහින්න4
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දුයකථන
අගකඹ
071-8441919
081-2228888

ෂළක් ලස අගකඹ
081-2228888

081-2066731
077-3966730
037-2054690
077-2333536

037-2054690

081-2300171
071-2726477
081-2202132
077-7883990
072-2408662
081-5522225
077-8100250

081-2204333

071-4219927

037-2229743

071-5297999
081-2221509
071-5523100

081-2221509

071-3397978
071-8339764
081-2054379
077-3180866
071-6355255
077-7155255
081-2376660

081-2054379

S -19- කුලී ඳදනභ භත හවන වහ දදකිරී්ප ඹන්ෝත්රෆෙඳකයක ළඳයීභ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ශ්ග4ටී4එස4ට්රහන්සෝඳෆෙට් ්ගවිස
ෝනෆෘ 186,  කයභඩ, 
ෝගලිඔඹ4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ 19/තඒ, භහතෝේ ඳහය, 
අමතළන්න4
සිඩ්නි යේනහඹක කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 10/ත4ඒ,  නහඳහන, 
ගුන්නෆඳහන4
සී/ත තරහුළඔඹ භහයසන වි4ෝෆ44මිතිඹ
තරහුළඔඹ4
සී/ත කුණ්ඩහෝේ විවිධ ෝෆහ මඳකහය
මිතිඹ
භළණික් ලහින්න4
සී/ත විවිධ ෝෆහ මඳකහය මිතිඹ
අගක 15,  කුභහය වීදඹ, 
භවනුය4

දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

077-2970815
081-2300171
071-2726477
075-5436070
075-7343238
072-0414188
081-2404227

081-2404227

081-5636511

081-2374224

081-5701215
071-3642171

081-2223556

S -20- ඳිගගකක භෘදුකහගග ළඳයීභ/ත භෘදුකහගග කස කිරීභ
අනු
අගකඹ
01

02
03
04
05

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

දුයකථන
අගකඹ

ෝබ්ස එච් පී (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 219/තඒ,
ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය,
භවනුය4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
වයිඳ්ග-ෂසෝරක් ලස දෝනෆෘෝව්ලන් (පුශ)භහගභ
ෝවයරහඹහර ේත,  භේකඩුහ, 
කුරුකෆගර
ේෝරෆෙඵේ ඔෆිස ෝෆෘලන් පුශගලික භහගභ
ෝනෆෘ4112, ෝඵෆේශධහෝරෆෙක භහත4
කුරුකෆගර4
කළනර ෝඵෆෙඳෆර
ෝඵෆෙඳෆර විවහයසථහනඹ, 
කපුලිඹශද4

081-2222878
077-3811373
077-3328989

081-2222878

081-2202132
077-7883990
072-2408662
077-0272250

081-2204333
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ෂළක් ලස අගකඹ

071-7252417
037-2234310
071-8339764
081-2054379

081-2054379

S -21- දගජිෝන්රුභඹ උඳෝශලනහේභක ෝෆහහන්
අනු
අගකඹ
01
02
03
04

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

දුයකථන
අගකඹ

කේ ෝකඹහ්ග ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 4/ත2 නුය ඳහය,
ෝකන්ගේර4
අේභහස සිවිේ දගජිනිඹිගන් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 131/ත1සී,  ගගුෝව් කෝඩ්, 
භඩර කඩ වීදඹ4
වික්රභඳහර දගජිනිඹිගන්
ෝනෆෘ 42/ත2,  දවරග්පභළශද, 
කවේර,  කටුගසෝතෆෘට4
ෝෝේකන්ද ්රහභ ග්ගධන මිතිඹ
ෝෝේකන්ද4

077-7775339

ෂළක් ලස අගකඹ

076-8885735
076-9996629
071-0455123
075-2276281

S -22- හයු මීකයක ඹන්ත්ර අු ේළඩිඹහ වහ නඩේුළ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04
05
06
07

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
එස4ෝක් ල4දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 64/තඒ,  මුදුෝන්ෝගදය, 
කඹුයහෝදණිඹ,  ෝගලිඔඹ4
කේ ෝකඹහ්ග ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 4/ත2 නුය ඳහය,
ෝකන්ගේර4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ 19/තඒ, භහතෝේ ඳහය, 
අමතළන්න4
ෝයෂසකේ ඇන්ඩ් දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 56, ෝයෆෘටිගගභ, 
දනහභු ,  දඹුේර4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
්රවුන් ව භහගභ
ෝනෆෘ 34,  ්ග ෝභෆෘෝවෆෘභඩ් භළකන් භහක්ග භහත, 
ෝකෆෘශම 034
ෝභෝට්රෆෙෝඳෆෘලිටන් (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 07 බී 1/ත3,  ප්රයි්පෝයෆෙස ඳහය, 
භවනුය4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2066731
077-3966730
077-7775339
081-2300171
071-2726477
071-1595602
081-2202132
077-7883990

081-2204333

011-5063280
011-5063279

011-2307377

081-2227393
011-2437797

011-4700267

S -23- වීඩිෝඹෆෙගත කිරී්ප වහ ඡහඹහරඳකයකඹ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04

05
06

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ

දුයකථන
අගකඹ

සටුඩිෝඹෆෙ ඳඵු 
ෝනෆෘ1570/ත1,  න නගයඹ, 
දගන,  යජළේර4
සිෝටක් ලවින් ෝටක් ලෝනෆෘෝරෆෘජීස
ෝනෆෘ 19/තඒ, භහතෝේ ඳහය, 
අමතළන්න4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
කළනර ෝඵෆෙරෆඳ
ෝඵෆෙරෆඳ විවහයසථහනඹ, 
කපුලිඹශද4

077-7176277

ජීේ ඕඩිෝඹෆෙ විෂුේ
ෝනෆෘ 396/තබී,  නහයගවිට, 
ග්පෝඳෆෘර4
රක් ලර
ෝනෆෘ 14,  හිේෝක්රෆෙප්ට් ේත, 
ඵරගෝතෆෘට,  යඹුක් ලපිටිඹ, 
නහරපිටිඹ4

077-3180866

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2300171
071-2726477
081-2202132
077-7883990
072-2408662
071-8339764
081-2054379

081-2204333
081-2054379

076-7114128

S -24- ඇලුමිනිඹ්ප වහ ඹකඩ/ත සුදු ඹකඩ නි්ගභහක ළඩ
අනු
අගකඹ
01

02

03
04
05

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
ශ්ග4සී4අභයෝෆකය අු  ක්රහෂසට් දගජිනිඹ්ගස (පුශ)
භහගභ
ෝනෆෘ 50/ත5,  භළදෝඵෆෙර ඳහය, 
භවනුය4
ලිෝඹෆෙන් දන්ටීිගඹ්ගස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 43,  යේනහලී ේත, 
ෝකෆෙන්ගවෝකෆෘටු, 
තරහුළඔඹ4
සුප්රී්ප ඇඩ්්ගටයිසින්
ෝනෆෘ 92/තබී,යජ වීදඹ,
භහතෝේ4
අේභහස සිවිේ දගජිනිඹිගන් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 131/ත1සී,  ගගුෝව් කෝඩ්, 
භඩර කඩ වීදඹ, භඩර4
කඳුයට අඹන් ්ගක් ලස
ෝනෆෘ 74/ත1,  නහභේතළන්න, 
ගේරෆේරගභ4
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දුයකථන
අගකඹ
081-2054722
077-6270671
081-5777400
077-7115056
077-7801781
066-2228899
076-8885735
076-9996629
077-6359017
077-4746331

ෂළක් ලස අගකඹ
081-2054742

06

07
08
09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

ඩඹනමික් ල කන්සට්රක් ලන් දන්ට්ගනළලනේ (පුශ)
භහගභ
ෝනෆෘ 529,  ෝකෆෘශම ඳහය, 
පිළිභතරහ4
චුළයගගනී කහ්ගමික ළඩඳර
ෝනෆෘ 424/ත1,  සිගඹෝගෆෘඩ, 
මුරුතරහ4
ෝකනුලි දගජිනිඹිගන් කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 232,  නුය ඳහය,  හින්නහයන්ෝදණිඹ, 
ග්පෝඳෆෘර4
එයන්ද ඇු මිනිඹ්ප ව වීදුරු
ෝනෆෘ 71/ත2,  ඹටිවරගර, 
භවනුය4
හනහ කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 371/ත26,  අදකහය්පතළන්න, 
පිළිභතරහ4
ක් ලස දගජිනිඹිගන් ඇන්ඩ් කන්සට්රක් ලන්ස
ෝනෆෘ 66,  ගරව ඳහය, 
ෝප්යහෝදණිඹ4
නිව් මිඩ්රන්ඩ් අඹන් ෝප්රෆෘඩක් ලට්ස ඇන්ඩ්
කන්සට්රක් ලන්ස
ෝනෆෘ 36/ත1,  අේතයගභ, 
යජපිහිේර4
ප්රහ්ගථනහ අඹන් ්ගක් ලස
ෝනෆෘ 12,  ෝකළින් වීදඹ, 
පජහපිටිඹ4
බුසටන් ෝේඩින් ්ගක් ලස
ෝනෆෘ 123/තසී,  ඳලීඳහන, 
පජහපිටිඹ4
එස4එන්4ෝක් ල දගජිනිඹිගන් ්ගක් ලස
ෝනෆෘ 605/තඒ,  අයෝේෝඳෆෘර, 
භහතෝේ4
චන්ද්රහ ෝභෆෙට්ගස
ෝනෆෘ 56,  භරඵහ්ග වීදඹ, 
ග්පෝඳෆෘර4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
වික් ලෝටෆෙිගඹහ බිේඩ්ගස
ෝනෆෘ 33/තබී,  ගේඅමුක, 
භළණික් ලහින්න4
ජනතහ කන්සට්රක් ලන්
ෝනෆෘ 47,  භේේතගභ, 
කුරුඳුේත, කඩවීදඹ4
නදීහ අඹ්ගන් ්ගක් ලස
2/ත1, නහයගඳනහ වන්දඹ, 
භළණික් ලහින්න4
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081-2579433

081-2579433

081-2410287
071-4462813
071-8395381
077-5317772
077-3097655
071-8917379
071-9999308
-

077-6310170
071-5617721
071-7156977
071-0579456
077-4011510
077-7810138
071-6355255
077-7155255
081-2376660
076-8584082
077-6198744

-

S -25- භරු පරක වහ ගේ කළටඹ්ප ළකසීභ
අනු
අගකඹ
01
02
03
04

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
උඳහලි එන්ට්ගප්රයිස
ෝනෆෘ 8,  ටී4බී4 ෝතන්නෝකෆෙන් භහත, 
භවනුය
ෝක් ල4ජී4ෝයෆෘක් ලබ්රහසට්ග
ෝනෆෘ 51/ත2 ඇේර, 
උකුෝර4
ෝෆන සුෝනිඹ්ගස
ෝනෆෘ 191,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4
ෝටලිපික් ලස ෝටක් ලෝනෆෘරජිස (පුශ) භහගභ
ෝනෆෘ 185,  ෝප්යහෝදණිඹ ඳහය, 
භවනුය4

දුයකථන
අගකඹ
077-7803234
077-2003235

ෂළක් ලස අගකඹ
081-2201066

077-3857977
070-2672898
077-7453497
081-3808247
081-2202132
077-7883990
072-2408662

081-2204333

S -26- විදුලි ශෝරෆෙකකයක උඳහගග වහ ෝෆහන්
අනු
අගකඹ
01
02
03

ළඳයු්පකරුන්ෝේ නභ ව ලිපිනඹ
එස4ෝක් ල4දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 64/තඒ,  මුදුෝන්ෝගදය, 
කඹුයහෝදණිඹ,  ෝගලිඔඹ4
ුළහය දෝරක් ලට්රිකේස
ෝනෆෘ 691/ත5,  විලිඹමි ෝගෆෘඳේර භහත, 
මුේග්පඳර,  භවනුය4
ජඹරගකහ වහඩ්ෝඹහ්ග
ෝනෆෘ 138,  දළේපිටිඹ, 
අටඵහෝේ4
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දුයකථන
අගකඹ

ෂළක් ලස අගකඹ

081-2066731
077-3966730
077-9382668
077-6024308
076-6115067
077-7810138

081-4479013

