
මහකනදරාව වයාපාරය - ග ොවි සංවිධාන නිළධාරි ග ොරතුරු

අනු අංක ග ොවි සංවිධානගේ නම සභාපතිගේ නම/ලිපිනය ගේකම්ගේ නම/ලිපිනය      භාණ්ඩා ාරිකගේ නම/ලිපිනය

1 ල.ඉ.එකමුතු P. ගුණසිරි H.M.චනද්රකුමාරි මල්ලිකා සවසනවිරත්න

අංක 1/1,ල.ඉ.යාය 01 සනො.48, යාය 01,ල.ඉ. මශකනදරාල සනො.69 A, යාය 1,ල.ඉ.මශකනදරාල

071-7546168 071-0588052 071-3993292

2 ල.ඉ.රණමයුර සුභසිංශ රත්නායක ලිත් අසෝක සවසනවිරත්න D.B.ඩංගිරි බණ්ඩා

සනො.121,මශකනදරාල

යාය 2,රඹෑල

සනො.115,මශකනදරාල යාය 2

,රඹෑල
යාය2,මශකනදරාල,ල.ඉ.රඹෑල

025-5723520 / 072-

0307489
071-6505872 025-5781335

3 ල.ඉ.මිහිදු A.M.විසේතුංග R.P.වරණපා S.M.K.B.වමරසකෝන්

සනො.36,මශකනදරාල යාය

3,රඹෑල
මශකනදරාල,ල.ඉ.9 ඇ ,රඹෑල අංක 320,වංගිලිකුම,රඹෑල

072-1472341 072-5421832 071-9742568

4 ල.ඉ.මශසවන් විමල් වමරනායක, ලිත් වමන් කුමාර J. සුභසිංශ

පල්ංකුම, 198 A, ල.ඉ යාය 02, පල්න්කුම,

රඹෑල මශකනදරාල රඹෑල

077-3505681 රඹෑල 071-0466375

071-2996916

5 ල.ඉ.රඹෑලගම එව.්ටී.බී.සුභසිංශ විජී.ඩී.ඒ.ආර්. ගංසගොඩවි ජයසිරි ජිනදාව

යාපනය පාර, රඹෑල මිහින්තය පාර, රඹෑල මිහින්තය පාර ,රඹෑල

072-6300573, 071-

2962090
072-53154881 077-5653974

6 ල.ඉ.සුශද R.M.R.රාජපක් P.A. තිකරත්න L.M.කපි සවේන
අංක 534

,පණ්ඩුකාභයපුර, රඹෑල
576, 13 ඇ, පණ්ඩුකාභයපුර 579,යාය5, පණ්ඩුකාභයපුර



071-9684287 077-5057818 071-9005487

7 ල.ඉ.එක්සිත් M.දයාලති G.ධර්මපා D. නිමල් ධර්මසවේන

රත්මසල් , පරවන්ගවල්ැල රත්මසල් ශංදිය ,පරවන්ගවල්ැල රත්මසල්, පරවන්ගවල්ැල

071-0151374 071-0616181 071 5747354

8 ද.ඉ.මශසවන් වමන් තික්කුමාර සක්.එම්.ආර්.සී බණ්ඩාර වමන් තුසිත ආනන්ද මයා
සනො.100, යාය1,

දකුණුඉවුර,
10, ද.ඉ මශකනදරාල, රඹෑල 66, ද.ඉ මශකනදරාල, රඹෑල

OT – 1 -5 මශකනදරාල, රඹෑල 071-0892372 072-4967707, 071-0875097

072-4950231

9 ද.ඉ.පැරකුම් යාය 2 ලිල් සශේරත් ලවන්ත විසේසවේකර S. අසේසවේකර

සබෝගශ නිලව, 188, යාය 02, ද.ඉ මශකනදරාල අංක 179,

OT 6 - 9 මශකනදරාල ද.ඉ යාය 02, රඹෑල මශකනදරාල ද.ඉ

රඹෑල 076 – 6588665 රඹෑල

071-8046795 077 - 0437448 071-4478280

10 ද.ඉ.සේළුසුමන ජයසවේන චන්සද්රව්කර සක්.බී.චන්දන එම්.සක්.සිරිලර්ධන

නබඩගවල්ැල , රඹෑල
සගොවිජන සවේලා මධයව්ථානය ,

රඹෑල
248, ද.ඉ.යාය 2, මශකනදරාල , රඹෑල

OT 10 - 13 077-0359009 071-6750626 071-2180478

11 ද.ඉ.ම් ම් එම්.සී.එම්.නලාහිර් ඒ.එම්.එන්. මීරාන් සක්.එම්.වලීම්

OT 14 - 17
ඉකිරිසගොල්ෑල ,

ලශමල්සගොල්ෑල
ඉකිරිසගොල්ෑල , ලශමල්සගොල්ෑල කල්ංචිය පාර , රඹෑල

077-4725343 072-3312196 716085724

12 ද.ඉ.රණමයුර ඩංගිරි බණ්ඩා දිවානායක B.විසේසිංශ දීපානි සුබසිංශ මිය,
අංක 40, පශ උදාන 

ගමිමානය 
ලශමල්සගොල්ෑල ,රඹෑල 545, යාය 03 ජනපදය,

OT 18 - 20
071-0999540,

0766191099
071-4160914 ලශමල්සගොල්ෑල

071-2739151

13 ද.ඉ.වමගි ආර්.ඒ.ආනන්ද රාජපක් යවපා සවසනවිරත්න W.N.P.විමල් රත්නසිරි

 සනො.600A,යාය 3,

ලශමල්සගොල්ෑල
 616 යාය 3 , ලශමල්සගොල්ෑල 1042, යාය5, ලශමල්සගොල්ෑල

OT - 22 713349316 025-7900411 0253253666 / 0711836247

14 ද.ඉ.සුශද I.M.ජයතිව්ව U.G.චමින්ද සශේමන්කුමාර K.B.අවංක මසනෝේ



OT 23
සනො.1009,

ලශමල්සගොල්ෑල
සනො.756, යාය 5, ලශමල්සගොල්ෑල සනො.612, ලශමල්සගොල්ෑල

072-7888500 025-5712954/ 072-5354017 077-8402286

15 ද.ඉ.පැරකුම් යාය 5 M.සරේමරත්න S.D.සුනිල් B. සරේමදාව

OT 24 - 25
සනො.986, යාය 5,

ලශමල්සගොල්ෑල
සනො.801,යාය 5 , ලශමල්සගොල්ෑල වංගිලිකනදරාල,මැදලච්චිය

071-4321833/ 025-

3255203
025-4989969 025-2245150


