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අනු 

අංකය 
තනතුර / නම 

දුරකථන 

අංකය 

1 ගරු අමාත්යුාත 037-2234139 

2 
ගරු අමාත්යුාතස   
පුීගලිා ස්ාේ 

037-2234138 

3 
අමාත්යතාංශ ස්ාේ 
ඩබ්.ඩි.සක්ෂ.සේලැ්ය කය 

037-2231792 
071-6568763 

4 
අමධ්යක්ෂ  ( ැයසුේ)             
යු.අමනු .එ ේ. වී  තන ායත 

037-2226028 
071-4471280 

5 
සජය ේඨ  ලාත  ස්ාේ 
පි.සේ.ආ්.ක.ඩබ්.සී. ණසාංල ායත 

037-2226025 
071-8352570 

6 
ප්රධ්තනගණාතිකාතී       
සේ.එේ.ඩී. තනතයා කය 

037-2220183 
071-4513072 

7 
ිලසය ජය අමධ්යක්ෂ  ස ැයසුේ)        
එන්ත.එ ේ.පී එ ේ.එ ේ.එ ේ.සක්ෂ.සු ාංග ායත 

037-2229996 
071-4426233 

8 
ිලසය ජය අමධ්යක්ෂ  ස ැයසුේ) 
ඩි.එන්ත.එෆේ.ආ්. තනතයා ායත 

037-2221912 
071-4491986 

9 
 ලාත  ස්ාේ I                             
තිලිණි.යු.කී ගය කය 

037-2220177 
077-8272666 

10 
 ලාත  ස්ාේ  II 
ඩබ්.බී.පී.ස්වත කය 

037-3971834 
077-7039800 

11 
පරිපතයන  ිලයධ්තී                     
පවිත්රත  තජපක්ෂ  කය 

037-2222836 
071-8659965 

12 
ප්රධ්තන ලිපිාරු         

එ ේ.එච්.සරියය්ත කය 

037-2221354 

071-9900926 

   



 

 

පළාත් ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ කා්යායය - ෛයඹ පළාත 

   අනු 

අංකය 
තනතුර/නම දුරකථන අංකය 

1 
පළතත ස ෞඛ්ය ස ේවත අමධ්යක්ෂ  
එේ.සක්ෂ.එ ේ.අමයි.කුාත  ායත 

037-2223479 
071-7092848 

2 
ිලසය ජය අමධ්යක්ෂ  සපතයන)              
අමරුණි එ ේ ජයවී  කය 

037-2056807 
071-8478521                               

3 
ප්රධ්තන ගණාතිකාතී                          
නලින්ත චකන්ත් ායත 

037-2223231  
071-8297012 

4 
ප්රජත ස ෞඛ්ය විසශේ   ෛව්ය 
පී.එේ.ආ්.බී.අමයි.පති තජ ායත 037-2225582 

5 
 ලාත  අමධ්යක්ෂ  ස ැයසුේ) 
එේ.බී.සේ.එේ.වයි.ඩබ්.ාතයතබාංඩත  ායත 037-2221357 

6 

ආය්න භත  ෛව්ය ිලළධ්තී  වයඹ 
ස ෞඛ්ය වි්යත අමධ්යයනතය්නය 
එච්.ක.ජි.ආ්.ප්රනතන්තදු  ායත 

037-2221353 

7 
 ලාත  අමධ්යක්ෂ  ස්තක්ෂ ණ) 
ක.සක්ෂ.ඩබ්.ප්රිය්්ශිල කය 037-7393396 

8 
පළතත ස ෞඛ්ය ස්ත ුරුසේී 
ඩබ්.එේ.ක. විසජසා න්ත ායත 037-2223479 

9 
පරිපතයන ිලයධ්තී      
ඩබ්.ආ්.ජි.විජයපතය කය 

037-2225589 
071-7390509 

10 
ප්රධ්තන ලිපිාරු                           
්ායන්තති කානතයා කය 037-2223479 

 

 

 

 



 

 

              ප්රාසේශීය ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ කා්යායය, කුරුණෑගය 

   අනු 
අංකය 

තනතුර/නම දුරකථන අංකය 

1 
ප්රතසීයය ස ෞඛ්ය ස ේවත අමධ්යක්ෂ                
ආ්.ප්රක්ත ශතන්තතිය්ත කය 

037-2222352 
071-8178731 

2 
ිලසය ජය දි ේික්ෂ ස ෞඛ්ය ස ේවත අමධ්යක්ෂ  
එ ේ. තේ කුාත් ායත 

037-2222156  
071-4442966 

3 
ගණාතිකාතී             
බි.එේ.එන්ත.එ ේ.සක්ෂ.බන්තනැලැා ායත 

037-2222589  
071-8129256 

4 
ප්රජත ෛව්ය විසශේ   
ගීතීාත අමා සාංල කය 

037-2222156  
077-9542470 

5 

ෛව්ය ිලයධ්තරි ස ැයසුේ) 
ගයිල ් නතයා කය 
දිපිාත ප්රියන්තති කය 

037-2222416 
071-9896007  
071-4461832 

6 
ෛව්ය ිලයධ්තී  සාත්ෘ ලත ළාත) 
සක්ෂ.පී.එන්ත.අමයි.සේාසරි කය 

037-2056453  
071-2005766 

7 

ප්රතසීයය ව ාංග් ස  ග වි්යත  
සී.පී.ගත්යස  ායත,  
එන්ත ආ්.සාතළඹස  කය 

037-2054299 
071-8206633 
077-2333119 

8 
ෛව්ය ිලයධ්තී  සසබ  සනතවන ස  ග) 
ආ්.එේ.එ ේ. තනතයා කය 

037-2229910 
077-3490823 

9 
ෛව්ය ිලයධ්තී  සාැස්රියත ස  ග ා්ධ්න) 
ආචත්ය.එේ.ආ්.එ ේ.එ ේ.බාංඩත  ායත 

037-2221356 
077-9542471 

10 
ෛව්ය ිලයධ්තී  සබ වත ස  ග ා්ධ්න) 
ටී.එේ.පී.පීරි ේ ායත 

037-2221356 
071-4432290 

11 
ෛව්ය ිලයධ්තී   (වකුගඩු ස  ග ිලවත ණ) 
එ ේ.සේ.අමා සාංල කය 

037-2229910 
071-8075905 

12 
ෛව්ය ිලයධ්තී  ස ස ෞඛ්ය ප්රව්ධ්න ) ෛව්ය 
එේ.සක්ෂ.්න්තතිරිායස  කය 

071-4288826 

13 
පරිපතයන ිලයධ්තී                              
ඩබ්.ක.ක.එ ේ විසේබණ්ඩත  සාය 

037-2222755 
071-9546449 

16 
ප්රධ්තන ලිපිාරු                                               
දිේති ් ස්වත කය 

037-2221354 
071-4351041 

 



 

 

ප්රාසේශීය  ස ෞඛ්යස ේෛා අධයක්ෂ කා්යායය, පුත්තයම 

අනු අංකය  තනතුර/නම දුරකථන අංකය 

1 
ප්රතසීයය ස ෞඛ්ය ස ේවත අමධ්යක්ෂ      
ඩිනු ත ප්රනතන්තදු  කය 

032-2247266       
071-8285256 

2 
ිලසය ජය දි ේික්ෂ ස ෞඛ්ය ස ේවත අමධ්යක්ෂ   
අම්ුන දු  ේ න්ත් ායත 

032-2222273       
077-2436534 

3 
ගණාතිකාතී  
එ්.එේ.එ ේ.ස්ාේ කය 

032-2248855       
071-0929674 

4 
ප්රජතස ෞඛ්ය විසශේ   ෛව්ය ස ැයසුේ) 
ු තණි ්බස් ත කය 

077-7730433 

5 
ෛව්ය ිලයධ්තී  ස ැයසුේ) 
එ්.ආ්.ඩබ්.අමයි. ත ාංග ායත 

032-2248139       
070-5049829 

6 
ෛව්ය ිලයධ්තී  සාත්ෘ ලත ළාත) 
රුවිිල ප්රනතන්තදු  කය 

032-2247448        
077-7391078 

7 
ප්රතසීයය ව ාංග් ස  ග වි්යත  
උ්තිල කය 

032-2249780 
0773511063 

8 
ෛව්ය ිලයධ්තරි සසබ සනතවන ස  ග ) 
ජයනතත බුතපිටිය ායත 

032-2247261       
076-7348452 

9 
ෛව්ය ිලයධ්තී  ස බ වතස  ග ා්ධ්න)  
 ාංජන්ත සලේ ත ායත 

032-2247291        
077-3422989 

10 
ෛව්ය ිලයධ්තී   (වකුගඩුස  ග) 
නතයා ායත 

032-2220750        
071-1639248 

11 කීය වි්යත  යාංාතකුාතරි කය 071-8040869 

12 ෛව්ය ිලයධ්තී  ්තතවාළාණතා ණ  
 

13 
්න්ත් ෛශයය ෛව්ය ිලයධ්තී  
පි.ඩි.ාධු තණි කය 

071-5874391 

14 
ප්රතසීයය ලියතපදිාංචි ෛව්ය ිලයධ්තී  
දිසන්ත ේ චන්තරසරි ායත 

071-8236977 

15 
ප්රතසීයය පරිපතයන ාලජන ස ෞඛ්ය 
පී ක්ෂ ා ආ්.පි.අමසබ් තන ායත 

071-3763083 

16 
ප්රතසීයය පරිපතයන ාලජන ස ෞඛ්ය සල් 
ිලයධ්තරිඩී.එේ.ඩී. ාැණිසක්ෂ කය 

071-8129256 

17 
පරිපතයන ිලයධ්තී   
එ ේ.ටි.ටි.ප්රනතන්තදු  කය 

032-2248856 071-
9410225 



 

 

ස්ඛීය අමාතයාංශයට අයත් සරෝහල් 

අනු 
අංකය සරෝහසල් නම 

දුරකථනඅංක

ය 

1 
කුරුණෑගය පළතත ාල ස  ලය 
ස  ල් අමධ්යක්ෂ  ආ්.ප්රක්ත ශතන්තතිය්ත කයසවැ.බ)   

037-2222261 
037-2233906 

2 කුලියතපිටිය ය ක්ෂ ණ ස  ලය ස  ල් අමධ්යක්ෂ  
එච්.එ ේ.සේ.ස ේනතපති ායත 

037-2281261 
076-6298989   

3 
ලයතව් දි ේික්ෂ ාල ස  ලය ස  ල් අමධ්යක්ෂ  
ාපිය ා්යවත ච්චි ායත 

032-2220099 

 

මූලික සරෝහල් 

අනු 
අංක

ය 

සරෝහසල් නම                        

වෛද්ය අිකකාීසේ නම 

සරෝහ

ල්කා

ණ්ඩය 
දුරකථන අංකය 

 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 

1 
ග්ගමුව 
එ ේ.එේ.එන්ත.එ ේ.එේ.ා්යවත ච්චි ායත  

B 
037-2253061    
077-2325410 

2 
්ඹස්ණිය 
අමරුණ වික්රා ායත 

B 
037-2266592     
071-9555056 

3 
ිලාවැ ටිය 
ප්රකය අමිකාතරි ායත 

B 
037-2260261     
077-7805208 

4 
සපත්පිතිගා 
බුීිකාත කුරුකුයසූරිය ායත 

B 
037-2273099    
071-4160668 

 

 

 

 



 

 

පුත්තයම දි ේික්කය 

1 
පුත්යා 
අමබ්දු ් වජීඩ් ාතයත 

A 
032-2265261    
077-3982121 

2 
ආණාඩුව 
ක .කච්.එේ. වී අමසබ් තන ායත 

B 
032-2263261     
071-8197212 

3 
ාත විය 
එ ේ.එේ.ක.ආ්.සරිව්ධ්න ායත 

B 
032-2254261 
0767006578 

4 
ා්පිටිය 
එච්.ඩි.එ ේ.ජයසුන්ත්  ායත 

B 
032-2260261    
071-8616031 

 

ප්රතසීය ය ස  ල් 

අනු 
අංක

ය 

සරෝහසල් නම                    

දි ේික් වෛද්ය ිලයධාීසේ නම 

සරෝහල් 

කාණ්ඩය 
දුරකථන අංකය 

 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 

1 
අමයේව 
ඩී.එේ.සී.පී.් නතයා ායත 

A 
037-2278161 
071-8662255 

2 
සගතාරැ්ය 
සක්ෂ.සක්ෂ.අමයි.එ ේ.අමා ජීව ායත 

A 
037-2250560 
071-8067967 

3 
ාලව 
ආ්.එේ.එ ේ. තනතයා ායත 

A 
037-2275261 
071-8139648 

4 
ාතව්ගා 
ජසීේ ායත 

A 
037-2299261 
071-8504313 

5 
රිීගා 
ආ්.ඩී. තජපක්ෂ  ායත 

A 
037-2252061 
077-9883052 

6 
වතරියසපතය 
යාංාත  ණසාංල කය  

A 
037-2267261 
071-7900944 

7 
 ්යාංාතව 
සුජිවත සබ ගමුව කය  

A 
037-2299661 
071-8123862 



 

8 
හිරිපිටිය 
ඩබ්.යූ.ජයවී  ායත 

A 
037-2264061 
071-8125133 

9 
අමඹන්තසපතය 
ාහින්ත් උයන්තසගතඩස  ායත 

B 
037-2253063 
071-8215505 

10 
ාටුසපත් 
ටිස  න්ත ායත 

B 
037-2247053 
071-4461100 

11 
ා්තසන්තසග්  
ඉන්තදිා ායත 

B 
037-2285861 
071-0353636 

12 
ගිරිබතව 
සක්ෂ.වත ය.ායත 

B 
037-2053606 
071-6185804 

13 
්යේපිටිය 
එ ේ.බී.සක්ෂ.ස ේනතධී  ායත 

B 
037-2238061 
076-6544848 

14 
නත ේාය 
එච්.එන්ත. ා ස ේා  ායත B 

037-2249261 
077-7861114 

15 
ිලාවැව 
එන්ත.පී.යූ.කුාත  ායත B 

037-3975025 
071-4914258 

16 
සපත්ගලසවය 
කුාතරි අමයවය කය 

B 
037-2243261 
0717545065 

17 
බිාංගිරිය 
සේ.එේ.එේ.ඩී. ජයතියා ායත 

B 
032-2246160 
076-7416912 

18 
මීගයෑව 
ආ්.එ ේ.ස ේනතධී  කය. B 

025-2281131 
077-2652018 

19 
සල්ටිසපතය 
මුණසාංල ායත B 

037-2291061 
071-8055398 

20 
සාතසබයිගසන්ත 
ආ්.එේ.සී. තානතයා ායත B 

037-2293060 
077-5338651 

21 
අම් ග්ය 
ක.එේ.එන්ත.එ ේ.බාංඩත  ායත C 

037-3981381 
071-5971602 

22 
ඇලැටුවැව 
එේ.ටී.එන්ත.සී.ධ්්ාස ේන ායත C 

037-2223322 
077-0848813 

23 
ඉදු ්සගතඩාන්ත් 
ප්රීපී කය 

C 
037-3376061 
071-5375044 

24 
ා සේ 
ක.එේ.අම්තවු් ායත C 

037-3379614 
072-7695921 



 

25 
සාතයසවසල  
එ ේ.ඩබ්.එේ.ඩී.ඩී.බණ්ඩත  ායත 

C 
037-2260311 
071-8102747 

26 
සාත ේසලේන 
චන්තදිා ස ේනත තන ායත 

C 
037-2283162 
076-0170362 

27 
සග ිලසගතඩ  
එ ේ.එච්.එන්ත.නස්න්තර ායත C 

037-3142661 
071-4165199 

28 
ස්්විය 
එ ේ.එේ.එ ේ.එ ේ. ා සා න්ත ායත 

C 
037-5674490 
070-5959188 

29 
නව්්වත් 
යහිරු  ේපත ායත C 

037-3378060 
077-2531932 

30 
නතසගත්යතගා 
එච්.එේ.එ ේ.බණ්ඩත  ායත 

C 
037-3379615 
071-8332199 

31 
සබ පිටිය 
යලිතකුාත  ායත 

C 
037-3982312 
071-3226985 

32 
ාලගිරි්ය 
 ාංජිව බතයසූරිය ායත C 

037-3379341 
070-2629922 

33 
ාලනතන්තසන්තරිය 
සක්ෂ.ජි.සක්ෂ.චන්තදිාත් ායත 

C 
037-3378880 
077-6556392 

34 
ාලමූායන්තයතය                   
අමකය ා්වත් ායත C 

037-3975039 
077-3032773 

35 
මුවන්තසලය 
එේ.පි.අමයි.සේ.පති ණ කය 

C 
037-3879360 
076-3050545 

36 
වැ්යව 
ඩී.එ ේ.ඩී.ගාස  ායත C 

037-2235077 
077-2513675 

37 
සග නව ස වී ඹුසග්  ) 
  ත වික්රාසාංල ායත  C 

037-3879243 
076-4070863 

38 
දු නාස්ණිය 
බී.එේ.පී.සක්ෂ.බතයසූරිය ායත C 

032-2256660 
071-8055496 

39 
 තජතාංගනය 
 ේපත ායත C 

025-3259144 
071-9554425 



 

40 
වී සපතකුණ 
ජයසූරිය ායත C 

037-3879243 
077-7457249 

  
 

                         පුත්තයම් දි ේික්කය 

අනු 

අංක
ය 

 

සරෝහසල් නම                    

දි ේික් වෛද්ය ිලයධාීසේ නම 

සරෝහල් 

කාණ්ඩය 

 

දුරකථන අංකය 

1 
්ාංසාතටුව 
ආ්.ක.ටී.එන්ත. ණසාංල ායත A 

031-2258260 
071-7870554 

2 
උඩේපුව 
එ ේ.ක.ඩී.සී.ගුණ තන ායත B 

032-2258635 
071-7127281 

3 
මුන්ත්යා 
එේ.බත ේග න්ත ායත 

B 
032-2052350 
077-7707947 

4 
ලුණුවිය 
පී.ආ්.පී.සප මුණ ායත  B 

031-2255261 
077-7569939 

5 
ආනවිලුන්ත්තව 
ඩබ්.ක.ප්රනතන්තදු  ායත C 

032-2259561 
071-8055488 

6 
සාත්ටුාච්චිය 
සක්ෂ.ක.ක.රුක්ෂ තිල කය C 

032-3297594 
077-4213104 

7 
ග්මුරුව 
ඩබ්.සී.බී.් ස්වත ායත C 

032-2240662 
071-8071992 

8 
්බ්සබ ව 
අමයි.එේ.එ ේ.සබගේ කය C 

032-3297392 
071-5500716 

9 
නවගතසතගා 
යලිත සල්ටිආ ච්චි ායත C 

032-2052990 
077-7842306 

10 
ාත්ේසේ 
එච්.සේ.එච්.යු.එ ේ.කුාතී  කය C 

032-2247661 
077-6094461 

 

 



 

 

       ස ෞඛ්ය ෛව්ය ිලයධ්තී  සාත්ඨතශ. 
අනු 
අංකය 

ස ෞ.වෛ.ිල.සකාට්ඨාශසේ නම 

වෛද්ය ිලයධාරිසේ නම 
දුරකථන අංකය 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 

1 
අමඹන්තසපතය  
එේ.ක.තියාස ේන ායත 

037-2051578 
071-4658071 

2 
අමයේව  
අමා ත සලේ ත කය  

037-2278810 
071-6846318 

3 
ඇලැටුවැව 
ක.එේ.අමයි.පී.අමිකාතරි ායතසවැ.බ) 

037-2253329 
071-3395547 

4 
ඉබ්බතගමුව 
ජී.ටී.අමසබ්සා න්ත ායත 

037-2250578 
072-2988282 

5 
උඩුබී්තව 
ක.ඩබ්.යතපත ායත 

037-2242256 
077-3074688 

6 
ාටුසපත්/ කුලියතපිටිය නැ.  
ඩී.ක.එච්. ් නතයා ායත 

037-2247378 
071-3123411 

7 
කුරුණෑගය 
සී.පී.ගත්යස  ායත 

037-2222194 
071-8206633 

8 
කුරුණෑගයාල නග   භතව 
ප්රියන්ත් මුුනතයා ායත 

037-2228866 
077-3567817 

9 
කුලියතපිටිය /බයහි  
උතපයත ගුණස ේා  කය 

037-2281278 
077-2966684 

10 
සාතයසවසල  
සක්ෂ.බී.සපතියතසගතඩ ායත 

037-2060511 
071-8326568 

11 
සාතසබයිගසන්ත 
ඩබ්.සක්ෂ.ඩී.එේ.පී.සනළුේ කය 

037-2293496 
077-3419740 

12 
ගසන්තවත්  
ආ්.එේ.ඩී.එන්ත. ණසාංල ායත 

037-2264042 
071-4395593 

13 
ග්ගමුව 
ක.එේ.අමයි.පී. අමිකාතරි ායත 

037-2253329 
071-3395547 

14 
ගිරිබතව 
ආ්.යූ.එෆේ.සී.ප්රනතන්තදු  ායත 

037-2053663 
071-7229077 



 

15 
නත ේාය 
මීවී්න ායත 

037-2248278 
077-3758504 

16 
ිලාවැ ටිය 
ඊ.ක.ජී.ඩබ්. එදිරිසාංල ායත 

037-2260303 
077-3045498 

17 
පඩුව ේනුව /නැ  
එ ේ.ක.සේ. බණ්ඩත  ායත 

037-3151261 
077-6009145 

18 
පඩුව ේනුව /බ 
ඩබ්.බී.එේ.ටී. බණ්ඩත  ායත 

 071-8338972 

19 
පන්තනය 
එච්.එච්.ක.එ ේ. සලේ ත ායත 

037-2246063 
077-8866116 

20 
සපත්ගලසවය 
ු තන්ත ආරියසපතළ ායත 

037-2243278 
071-8319391 

21 
සපත්පිතිගා 
ජි.ජි.එේ.ඩි.ගාස  ායත 

037-2273258 
077-1975074 

22 
බමුණතසාතටුව 
බළ්ය ායත 

037-2057701 
071-8003559 

23 
බිාංගිරිය 
 ේපත කුාත  ායත 

032-2246163 
071-9992909 

24 
ා්යවපිටිය                        
 තනතයා ායත 

037-2056298 
071-4195254 

25 
ාලව 
ක.සා ්ත ායත 

037-2275262 
075-0550505 

26 
ාතව්ගා 
ිල ාංජයත කය 

037-2299223 
077-3512003 

27 
ාත ේසපත් 
සී.පී. ගත්යස  ායත 

037-2222194 
071-8206633 

28 
  ේනතයාපු  
එදිරිසාංල ායත 

077-3045498 

29 
රිදිගා 
ආ්.පී.එන්ත.සේාතියා ායත 

037-2252321 
077-5550497 

30 
වතරියසපතය  
එ ේ.ක.ක.ඩී. සු වී  ායත 

037-2267279 
071-4460005 

31 
වී ඹුසග්  
පී.අමුසා  ය ායත 

037-2248680 
071-7276477 



 

      
පුත්යා දි ේික්ෂාය 

1 
ආණාඩුව 
ඩබ්.පී.පී.සක්ෂ. අමසබ්සාංල ායත 

032-2263447 
071-8087120 

2 
ආ ච්චිා්ටුව 
අමයි.එේ.සී.ජයසාංල ායත 

032-2259350 
070-2786663 

3 
ාරුවයග ේවැව 
සක්ෂ.ජි.ෆත ේක කය 

031-2258178 
071-5883897 

4 
ා්පිටිය 
ඩී.එ ේ.යූ.ප්රනතන්තදු  ායත 

032-2260840 
077-8653181 

5 
්ාංසාතටුව 
ඩබ්.එ ේ.පී.වයි.ඩබ්.කිතසරි ායත 

031-2258178 
071-4275276 

6 
නතත්න්තඩිය 
පී.ක.එේ.වී.පී.ජයතියා ායත 

032-2254278 
077-9966031 

7 
ප්යා 
එේ.ක.එ ේ.සක්ෂ.සපස් ත ායත 

032-2051551 
077-7898389 

8 
පුත්යා 
එ ේ.ආ්.ක.පී.ල් ණී කය 

032-2265201 
071-8458165 

9 
ාලවැව 
ඩබ්.ක.එච්.ප්රනතන්තදු  ායත 

032-2250767 
077-7616763 

10 
ාත්ේසේ 
 න්ත්යත සලේ ත කය 

032-2249500 
071-4267871 

11 
මුන්ත්යා 
නතයා ායත 

032-2052278 
071-1639248 

12 
සවන්තනේපුව 
එච්.සක්ෂ.එේ.එච්.කුාත සාංල ායත 

031-2254877 
071-8416520 

13 
ලයතව් 
ක.අමරුණතචයේ ායත 

032-2222278 
077-7355186 

 

 



 

  

  ප්රතථමිකා වෛද්ය  තාත  කාා   

  
 

අනු 

අංකය 
ප්රාථකක වෛද්ය  ත්කාර කකකසේ නම     

ආයතන භාර වෛද්ය ිලයධාීසේ නම 
දුරකථන අංකය 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 

1 
ඇයබඩගා 
සක්ෂ.එේ.ඉ ඩ්.එන්ත.චන්තසර ේන ායත 

037-2055361 
078-7183838 

2 
ඉගුරුවත් 
සේ.එෆේ.ෆමී්ත කය 

071-4229091 
037-3618361 

3 
ඊ්ණවත් 
ඩබ්.චන්තර තන කය 

037-3618261 
071-8281021 

4 උඩසපතයවත් 037-3617161 

5 
උඩුබී්තව 
එේ.ඩි.පි.ාලවි්තන ායත 

037-2286961 
071-6153290 

6 
උඩුමු්ය 
සී.පි. තනතයා ායත 

037-3611161 
077-8404313 

7 
උ ේගයසයඹයන්තගමුව 
ඩබ්.එේ.පී.ප්රනතන්තදු  ායත 

037-3610261 
072-5355043 

8 
උහුමීය 
සීවිාත ගාස  කය 

037-2265861 
071-4432087 

9 
ා්ටිාලන 
එන්ත.එ ේ.පි.ජයසාංල ායත 

032-5671823 

077-4196327 

10 
ාඩිගතව 
ඩබ්.එේ.එේ.ප්ර තී ායත 

077-1541081 
037-3617461 

11 
ාලුග්ය 
ආ්.ආ්.සක්ෂ.් ාංග ායත 

077-2600997 

12 
ාලපතවය 
සක්ෂ.ක.ඩි.ක.වී.ගී්ාතිල කය 

037-3617461 
071-8139741 

13 
ාැකුණසගත්ය 
වයි.එේ.ස.පි.සක්ෂ.යතපත කය 

037-3618961 
071-8209202 



 

14 
ාැස්ගා 
 

037-3619161 

15 
කිඹු්වතනතඔය 
එච්.එේ.එේ.ඩි.සලේ ත කය 

037-3619361 
071-8156413 

16 
කුඩතග්ගමුව 
යූ.ඩී.ධ්්ාස ේන ායත 

037-3617061 
071-8439312 

17 
කුඹුක්ෂවැව 
සක්ෂ.බි.ඉයාංගසාංල ායත 

037-3610061 
071-8340159 

18 
සාතළඹගා 
ජතනකි සලේ ත කය 

037-3617761 
071-8455050 

19 
සාත ේස්ණිය 
ඩී.එච්.එන්ත.එ ේ.ාරුණතනතයා ායත 

037-2281262 
071-9792249 

20 
සග නතගා 
එ ේ.සක්ෂ.ශ්රියතිල අමයි තාංගිල කය 

037-3619061 

077-1115505 

21 
්යතසාතයවැව 
සේ.එේ.එන්ත.බණ්ඩත  ායත 

037-3617261 
071-8299842 

22 
්යතව සයඹයන්තගමුව 
ජී.ජී.බී.එ ේ.ගයාංග ායත 

037-3618461 
 

23 
්ත ණඋඩසවය 
ජි.සක්ෂ.අමනු  කුාත  කුයවිය ායත 

032-3021061 
071-6852767 

24 
තිස  ගා 
එේ.ජි.එේ.එ ේ.වී ස ේන ායත 

032-3021161 
077-3812984 

25 
දිගේපිටිය 
විසේකුාත  ායත 

037-2295161 
071-4432507 

26 
දිවුරුේසපතය 
පි.ඩි.පි.එන්ත.ස්ණුාත කය 

032-2241384 
071-8250967 

27 
දිවු්යෑසගතඩ 
සේ.එච්.එේ.පි.බී.සලේ ත ායත 

037-3379615 
077-7251441 

28 
ස්තඩේග ේයන්ත් 
ඩී.එේ.ආ්.ක.සපස් ත ායත 

037-3617661 
071-8250967 

29 
ස් ්ැ්ය 
බී.ස  ාබන්තදු  ායත 

037-3617761 
077-7812009 



 

30 
නත ාංසගතඩ 
සක්ෂ.එන්ත.සක්ෂ.වික්රා තන ායත 

077-4361100 
037-2285291 

31 
නෑටිය 
ක.එේ.ඩි.එේ.අමසබ්සාංල ායත 

037-3619761 
071-8896777 

32 
සපතුවිය 
් ාංගී කය 

037-3619461 
071-0333403 

33 
සපතුලැ  
එ ේ.සක්ෂ. ණසාංල 

037-2239261 
077-2093346 

34 
බණ්ඩත  සාත ේවත් 
ඩි.එ්.අමරුණ ිලශතන්ත් ායත 

037-2292161 
077-3542262 

35 
බ්යසගතඩ 
යු.ජි. ණසාංල ායත 

077-3078420 

36 
බළ්ය 
එච්.ක.ඩි.එ ේ.ස සනවි තන කය 

071-8304093 
 

37 
බිල්සපතය 
ඩබ්.ක.ජතනකී විසේසාංල කය 

037-3614561 
077-2981973 

38 
බුළුවය 
 ෂිා ායත 

037-3618061 
071-8371302 

39 
සබත ලුවැව 
ක.පි.පි.වික්රාසාංල ායත 

037-2050561 
077-5526008 

40 
සබ යවයතන 
ආ්.එේ.පි.සක්ෂ. තනතයා කය 

037-3617561 
071-8003985 

41 
ාකු්සපත් 
ඩි.එේ.සේ.බණ්ඩත  ායත 

037-3615305 
076-7566798 

42 
ාඩලසපතය 
එච්.එේ.සී.දි තනතයා ායත 

037-3879578 
071-4971412 

43 
ාත ේසපත් 
ආ්.ක.ඩබ්.ටී.බු්සරි ායත 

037-2239961 
072-8710232 

44 
ාැ්සරිපු  
ආ්.එේ.එේ. තනතයා ායත  

037-3761614 
071-8017147 

45 
කනුවන්තගැස් 
සක්ෂ.එේ.ඩි.වී.කුයුාංග කය 

037-3619261 
071-0337033 



 

46 
මූණා්ස්ණිය 
සක්ෂ.එ.ාෑ ගය ායත 

037-2291537 
077-7234951 

47 
සාතසලතතුවතසගතඩ 
එච්.එේ.එන්ත.පී.සලේ ත කය 

037-3617861 
071-8042719 

48 
  ේනතයාපු  
ආ්.සපස් ත ායත 

037-3610125 
071-6178507 

49 
ව්තාඩ 
දු ්කණි කය 

071-8578415 

50 
වැවගා 
ඊ.එේ.සක්ෂ.ජී.කානතයා ායත 

037-3618861 
071-0448197 

51 
වෑඋඩ 
යූ.විසේපතය ායත 

037-3617961 
070-2688368 

52 
හිරුව්සපතය 
එේ.එේ.සක්ෂ.සක්ෂ.සේඝසුරිය ායත 

077-5970807 

53 
සලත ්ැ්සපතය 
ආ්.එේ.ඇුයතමු්ලි ායත 

032-2257361 
077-6642734 

 

 
 
 
 

 පුත්යා දි ේික්ෂාය 

1 
අම්-ාතසේ 
සපතනත සජීන්ත ායත 

032-3021091 
071-4455344 

2 
අමලුතගා 
එ ේ.ක.ආ්.දි්ශතිල කය 

037-3619961 
071-5733503 

3 
ආයන්තකුඩත 
එ ේ.ධ්නාංජන්ත ායත 

032-2260561 
077-7898389 

4 
ාන්ත්කුඩත 
එන්ත.සරිාතන්ත් ායත 

072-2138360 
077-6183108 

5 
ා තිවි 
 

032-3021171 

6 
ා සේ 
ිලසේ්ත ශ්රිාතන්ත්න්ත කය 

077-6183108 

7 
කිරිාැටියතන 
සක්ෂ.ක.එච්.එන්ත.සක්ෂ. තනතයා ායත  

031-3719942 



 

071-2315246 

8 
සාතාතවිය 
ජී.එච්.ආ්.ප්ර තී ායත 

071-8131529 

9 
සාතත්තතිවු 
එ්.පී.සී.ජි.විසේතියා ායත 

032-3297813 
071-0803526 

10 
සාත ේවත්  
ක.එන්ත.කුාත ගා ායත 

031-3719943 
077-6299649 

11 
්ඹග්ය 
අමයි.පී.ක.එ ේ.ාරුණතනතයා ායත 

032-2240263 

12 
්යවිය 
එ ේ..්නන්තජයන්ත ායත 

032-2260161 
077-7878771 

13 
ස්තඩුවතව 
එේ.ඩි.ස.ප්රනතන්තදු  ායත 

032-2256162 
071-4040531 

14 
නයිනාඩා 
එච්.බී.එ ේ.සක්ෂ.බාංඩත  ායත 

031-3719736 
077-4197059 

15 
නතත්න්තඩිය 
එේ.එෆේ.සේ.වත ේ ායත 

032-2250161 
071-9494932 

16 
ප්යා 
එච්.සේ.එේ.ක.එ්.ජයසාංල ායත 

032-2051561 

071-7104178 

17 
පුයදිවත ් 
එ ේ.එේ.සේ ේක ායත 

032-3021151 

071-8002296 

18 
සපතුවයවන 
පී.ක. සාත්තසගතඩ ායත 

031-3719737 
071-8036222 

19 
ා්වක්ෂකුයා 
පි.එ ේ. තනසරි ායත 

032-3021041 
071-4901026 

20 
ාදු  න්තකුලිය 
ක.ආ්.එේ.ක.ායතක ායත 

032-2053561 
071-3399444 

21 
ාලකුඹුක්ෂාඩවය 
එේ.එ ේ.බි.ටි.එේ.එේ.පි.ස්න්තනසා න්ත කය 

032-3297393  
071-3436811 

22 
ාතිලන්තගය 
චන්ත්න ායත 

077-1810666 

23 
ාතේූරි 
එ ේ.ක.එේ.ෆතයි ේ ායත 

072-2138360 



 

24 
ාැ්යව 
ඩබ්.පී.එේ.සාන්තඩි ේ ායත 

031-3719735 
077-7155016 

25 
මු්යක්ෂකුලිය 
ඩබ්.ක.අමයි.වික්රාසාංල ායත 

032-2263121 
071-8138757 

26 
යයායන 
ව න්ත්ත ලරි ේචන්තර කය 

032-3021141 
071-4633032 

27 
වනත්වි්ලුව  
සේ.ක.ඩී.සේ.එ ේ.සක්ෂ.ජයසාතඩි ායත 

032-3297391 
077-7322577 

28 
වයලපිටිය 
ඩබ්ලිවි.සී.පී.ාරුණතතියා ායත 

032-2050161 
071-4911108 

29 
නතගවි්ලුව 
ක.මු ේ්ී ත සවැ.බ) කය 

071-8131398 

30 
විජයාටුසපත් 
සක්ෂ.ඊ.එන්ත.ජයසුන්ත්  ායත 

032-3297450 
071-8183605 

31 
වි්සපත් 
ඩබ්.ආ්.ක.ඩබ්.ආ්.විසේසාංල කය 

032-3021181 
071-1997079 

32 
සවන්තනේපුව 
ඩබ්.එන්ත.සක්ෂ.සක්ෂ.පී.ප්රනතන්තදු  ායත 

031-2254877 
071-8100122 

33 
සවේපාඩුව 
එේ.සවතසු රූබන්ත ායත 

077-2619927 

34 
හි්තයතනග් 
ක.මු ේ්ී ත කය 

071-8131398 

                  

 

 
 
 

 විසශේ   තාත  කාා -කුරුණෑගය 
අනු 

අංකය 
විසශේෂ ත්කාර කකකසේ නම දුරකථනඅංකය 

1 
අමරුණළු ාතනසා පුනරුතථමිතපන ාධ්ය ේථමිතනය - 
සුවාැදු   

037-2238727 

2 ජයභීතිාත ා්්න-කුරුණෑගය 037-2221355 

3 ්න්ත්  තයනය-සුවාැදු   037-2220153 



 

6 බ වත ා්්න-කුරුණෑගය 037-2221356 

7 ාැස්රියත ා්්න -කුරුණෑගය 037-2222193 

8 ාැස්රියත ා්්න -ාලව 037-2275254 

9 
යය ස  ලය-කුරුණැගය 037-2223759 

037-2234548 

10 ලිාංගතශ්රි් ස  ග ා්්න - සුවාැදු   037-2224339 

   
   විසශේ   තාත  කාා -පුත්යා 

අනු 

අංකය 
විසශේෂ ත්කාර කකකසේ නම දුරකථනඅංකය 

1 ජයභීතිාත ා්්න -ාත්ේසේ 032-2247261 

2 බ වත ා්්න -ාත්ේසේ 032-2247291 

3 ාැස්රියත ා්්න -ාත්ේසේ 032-2265319 

4 
යය ස  ලය -පුත්යා 032-2265361 

5 
ලිාංගතශ්රි් ස  ග ා්්න - සුවාැදු   දි ේික්ෂ ාල 
ස  ලය ලයතව් 

032-2220750 

      

පළාත් ආයු්සේද් සද්පා්තසම්න්තුෛ 

අනු 

අංකය 
තනතුර දුරකථනඅංකය 

1 
පළතත ආයු්සේ් සාතා තී  ේඑ ේ.එේ.ක.ආ්. 
ස සනවි තනායත 

037-2228407 
077-3726910 

2 
ිලසය ජයසාතා තරි ේ 
එේ. චන්තිාත කය 

032-2249211 
077-9852054 

3 
ගණාතිකාතී  
 කුන්ත්යත  තනතයා කය 

037-2230502 
071-4920713 

4 
ප්රජත ස ෞඛ්ය අමධ්යක්ෂ  
ටි.එන්ත .දි තනතයා කය 

037-2224307 
071-8185782 

5 
පරිපතයන ිලයධ්තී  
ආ්.එේ.පතාත කුාී  කය 

037-2220617 
070-3029990 



 

6 
ප්රධ්තන ලිපිාරු 
නයිල වික්රා තන කය 

075-5936539 

    

ආයු්සේ් ස  ල් 
ආයු්සේ් ස  ලය  - ඩි.බි.සවයසග්  

අනු 

අංකය 
තනතුර/ නම දුරකථනඅංකය 

1 ස  ල් අමධ්යක්ෂ  
එේ.පී.ජය තන ායත 

037-2222390 
071-8300058 

   අනු 

අංකය 
සරෝහසල් නම/ වෛද්ය ිලයධාරිසේ නම දුරකථන අංකය 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 

1 
අමඹන්තසපතය  
ජි.සක්ෂ. ජයසාංල ායත 

037-3377357 
072-7532275 

2 
ස්තඩේග ේයන්ත් 
ආ්.එේ.එන්ත.එ ේ.සක්ෂ.  තනතයා කය 

037-2258024 
071-3522945 

3 
නත ේාය 
 එච්.සක්ෂ.ිලලත් ආනන්ත් ායත 

037-2249937 
077-4208854 

4 
නැ්යගමුව  
එච්.ක.ප න්ත ප්රිය්්ශන ිලායස ේන ායත 

037-5625931 
077-1144862 

5 
මුරු්ැන්තස   
ඩබ්ලිේ.ක.ක.එ ේ. වි සූී ය කය 

037-2286195 
077-6238373 

6 
වතරියසපතය  
එ ේ.එේ.සල්ටිආ ච්චි ායත 

037-3377356 
071-1615428 

පුත්යා දි ේික්ෂාය 

1 
කිරිාැටියතන  
සක්ෂ.සව් න්ත ායත 

031-2257330 
077-8866545 

2 
පුත්යා  
ක.එච්.ජී.සබ්ගේ ායත 

032-3322629 
072-3523445 

3 
ාත්ේසේ   
සක්ෂ. කුයුාංග ායත 

032-2248758 
071-8297969 

  
 



 

  
 
 
 

ආයු්සේ් ාධ්යා සබසලත ශතයත 
අනු 

අංකය 
ආයු්සේද්මධයම සහසහත් ශායාසේ නම     

වෛද්ය ිලයධාීසේ නම 

දුරකථනඅංකය 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 

1 
කුඹුක්ෂගැස්  
පී.එන්ත.හිදු  ාංගය ායත 071-8445666 

2 
කුලියතපිටිය  
ටී.ටී.එේ.තියා තන කය 

037-2282281 
071-8183374 

3 
සාතසබයිගසන්ත 
එ ේ.එේ.එ ේ.ඩී. තජපක්ෂ  ායත 070-2957455 

4 
සාත ේසගත්ය 
එන්ත.එෆේ.ස න ත කය 

071-8300973 

5 
ග්ගමුව  
එ ේ.පී.ානාංසාස  ායත 

037-3617935 
071-7333345 

6 
්ේබුව  
සක්ෂ.එේ.ඉන්තරත ාැණිසක්ෂ කය 

037-2264336 
077-2464393 

7 
ිලාවැ ටිය  
එන්ත.එේ.ටි.අමයි.නව තන කය 

037-3617928 
078-3412745 

8 
බළ්ය  
සී.ක.එච්.එේ.එේ.බී.චන්තරස ේා  ායත 

077-4849521 
077-4849521 

9 
බිාංගිරිය  
ආ්.එේ.එ ේ.සක්ෂ. තනතයා කය 070-3279252 

10 
සබ යසගතඩ  
ඕ.ඩී.ජී. තනතයා කය 071-7909508 

11 
ාඩලසපතය  
සක්ෂ.සාන්තඩි ේ කය 071-8300124 

12 
මීගයෑව  
ක.එච්.සක්ෂ.අමා සාංල ායත 

037-3617932  
071-8386998 

13 
මී්ැන්තවය  
එේ.එ ේ.පීාය්ත කය 

071-8240991 



 

14 
මුුගය  
එච්.ක.පී.එ්.එදිරිසාංල ායත 

071-8300105 

15 
යගේසවය  
බී.පඤේ තජිවි කය 

071-4811052 

16 
 ේබඩග්ය  
යක්ෂ ාන්ත ග්අමාංග ායත 

076-7323278 

17 
 තජතාංගනය  
ක.ආ්.එෆේ.  තනත කය 

075-7886684 

18 
 

වදු රැ ේස ේගා  
සක්ෂ.සක්ෂ.ඩී.එන්ත.ඩබ්.කුයසාංල ායත 

070-2578108 

19 
ව්පියගා  
සේ.එේ.පී.සක්ෂ. ජයසාංල කය 

071-8047375 

20 
වැ්යව  
ඩි.එේ.එ ේ.සක්ෂ.් නතයා ායත 

037-2268098 
072-4801641 

21 
සව්ප්ය  
එ ේ.වයි.ක.එ ේ. කුයුාංග කය 

077-5807937 

22 
 

සලතස  ේබුව  
සේ.එේ.පී.එ ේ. ජයසාංල ායත 

 071-8149082 

23 
ඉාංග ්වුය  
ක.ජි.ටී.පී. තියා තන ායත 

071-3887573 

24 
කිරින්ත්ව  
ඩබ්ලිේ.ක.ඩි.යු.එන්ත.වි සාංල කය 

077-2024340 

25 
කීයවයතන  
සී.පී.විායස ේන 

071-8670420 

26 
්ඹ බුව 
සේ.එේ.ජය තන ායත 

071-6299180 

27 
ාලපිටිය  
ඉන්තරත ශ්රියත ය්ත කය 

071-8227426 

28 
ාල ච්චිමු්ය  
පී.එේ.එ ේ.ප්රනතන්තදු  කය 

071-8103803 

 

 



 

 

පුත්යා දි ේික්ෂාය 

1 
ාතයියතව 
ඩබ්ලිේ.ආ්.එ ේ.ප්රනතන්තදු  ායත 

077-6421753 

2 
ආණාඩුව 
එේ.පී.ප්රනතන්තදු  ායත 

078-3814191 

3 
මුන්ත්යා 
එක.සේ.එ ේ.හි්කයත කය 

032-2052384 

076-7714488 

4 
නතත්ණ්ඩිය 
වරුණි  තජපක්ෂ  කය 

071-8047371 

5 
ප්ලිවත ුස යි 
ක.ආ්.එෆේ.ෆ්්තනත කය 

071-8363968 

6 
ාඩයතසාත්සයයි 
ක.ආ්.ෆතතිාත රි්වතනත කය 

032-3021176 
071-8725076 

7 
වනත්වි්ලුව  
ක.එේ.ලලිාත කය 

032-3021168 
071-8232459 

                     පළාත් පරිෛා  සද්පා්තසම්න්තුෛ 

අනු 

අංකය 
තනතුර දුරකථනඅංකය 

1 
පළතත පරිවත  ලත ළාත ක්ෂ ා ස ේවත 
සාතා තරි ේආ්.එේ.එන්ත .සේාසරි ායත 

037-2220044 
071-4560326 

2 
ගණාතිකාතරි සවැ.බ) 
එේ.එේ.එන්ත.එන්ත.ස  ා තන ායත 

070-7061470 

3 
පරිපතයන ිලයධ්තරිසවැ.බ)     
ඩබ්.එේ.එන්ත.විසේසා න්ත කය  

037-2224796 

4 
සජය ේඨ පරිවත  ිලයධ්තරි 
එේ.ක .තියා තන බාංඩත  ායත 

037- 2226124 
071-8341830 

5 ප්රධ්තන ලිපිාරු 
ශ්රිාති ගුණතියා බාංඩත  කය 076-5944782 

6 මුය ේථමිතන ප තවත  ිලයධ්තරි 
උපු් ිලශතන්ත් ඉයන්ත්  ායත 071-0738049 



 

 

 
 
 

              පරිවත  ාත්යතය  - ප්රතසීයය 
අනු 

අංකය 
පරිෛා  කා්යායසේ නම දුරකථනඅංකය 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 

1 කුරුණෑගය 037-2222391 

2 කුලියතපිටිය 037-2281231 

3 ග්ගමුව 037-2253896 

4 ිලාවැ ටිය 037-2260902 

5 ාලව 037-2275267 

6 වතරියසපතය 037-2268319 

පුත්යා දි ේික්ෂාය 
1 ආණාඩුව 032-2263420 

2 පුත්යා 032-2265345 

3 ාත විය 032-2253063 

4 ලයතව් 032-2222385 

  ළමා ිලෛා   - රජසේ   
අනු 

අංකය 
ළමාිලෛා සේ නම දුරකථනඅංකය 

1 
මීගයෑව අමකය ස වන  ජසේ භත  ගැීසේ ළාත 
ිලවත ය 

025-2281056 

2 මීගලසාතටුව  ජසේ රැ්වුේ ළාත ිලවත ය 037-2283664 

   ළාත ිලවත   - සපෞීගලිා 
අනු 

අංකය 
ළමාිලෛා සේ නම දුරකථනඅංකය 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 
පිරික 

1 ආසය ා සපිරික) - ාැ්සරිපු  077-7206258 



 

2 එ්.බී. නතවින්තනසපිරික)-වතරියසපතය 037-2267080 

3 කිරිමුදියන්තස ේ සපිරික) -  තා්සගතඩ 037-2242029 

4 
ස බිය්  (පිරික) -ස්සල්වැලැ  077-2642637 037-

4939999 

5 පීරි ේ සපිරික) - ාඩලසපතය 037-4907437 

6 සපතවීඩන්ත ේ බතයා - ාතව්ගා 037-3617260 

7 ාලියසීව පිරික - කුරුණෑගය 037-2224423 

8 මුදි් සපිරික)- ග්ාන්ත් 077-8311797 

9 ශ්රිපති බතයා - දියායමු්ය 077-2614433 

   
ගැහැණු 

1  ේපු්ිලක්ෂ සගැලැණු) - උහුමීය 037-5623155 

2  ්සව ්ය සුවස ්සගැලැණු) -  ඹතවැව 037-2293549 

3 ාලියසීව ගැලැණු - කුරුණෑගය 037-2233971 

4 පලමුසණ්සගැලැණු)- ාඩලසපතය 037-2247733 

5 සපතවීඩන්ත ේ බතලිාත - ාතව්ගා 037-2299079 

6 ලූ්දු  - කුරුණෑගය 037-2232954 

7 ශ්රිපති බතලිාත - දියායමු්ය 037-2059599 

   පුත්යා දි ේික්ෂාය 

පිරික 

1 වජි බුීික සපිරික) - බණ්ඩිරිේපුව 071-3313155 

2 ඇස  ාත බතයා -න්ය් න්තා්ටුව 077-4669333 

3 ශතන්ත් පී්  සපිරික) -ලයතව් 032-2221099 

4 ශතසය ේ ස බතයා) - පුත්යා 077-7933628 

ගැහැණු 

1 
ළ්ිලසගැලැණු)- බිබියතස්ණිය 032-2257039  

076-8968895 

2 දු ේායස්ණිය සගැලැණු) - සවන්තනේපුව 031-2256336 

3 සජ ශ ේ වත ේ සගැලැණු)  - නයිනාඩා 031-2255140 

4 සරිකුරු සගැලැණු) - ාත විය 032-2255821 



 

5 ළ්ිල සගැලැණු)  -ාටුසන්තරිය 031-2249570 

6 කන්තජ්සගැලැණු) -මූදු ාටුව 032-5744178 

7  යිල ස ගැලැණු) - ුේසා ්  077-3797976 

8 ඇස  ාත බතලිාත -විජයාටුසපත් 077-1518257 

9 
ශතසයතේ සබතයා) - ාදු  න්තකුලිය 077-8141729 

071-9725928 

10 යාංාතබෘක්ෂ සගැලැණු)  -ආඩිගා 032-5687209 

ගැහැණු /පිරික 

1 ළ්ිල සගැලැණු/පිරික)  -ා්යතසාතටුව 032-2256158 

2 ාැ්ැ්ය  (ගැලැණු/පිරික)  - සූදු වැ්ය  

3 
ී ච් සගැලැණු/පිරික)  - ඉලිේපස්ණිය 077-9678743 

 

 
 

 පළාත්  මාජ ස ේෛා සද්පා්තසම්න්තුෛ 
අනු 

අංකය 

තනතුර දුරකථනඅංකය 

1  ාතජස ේවත අමධ්යක්ෂ  
එන්ත.එේ.සේ.ප්රනතන්තදු  කය 

037-2224970  

077-7701407 

2 ගණාතිකාතී  සවැ.බ) 
සේ.එේ.ඩි. තනතයා කය 

037-4940441  

071-4513072 

3 සජය ේඨ  ාතජ ස ේවත ිලයධ්තරි 
සේ.එේ.පී.බාංඩත  ායත 

071-4011475 

4 පරිපතයන ිලයධ්තී  
පී.ක.පී.ා්ලිාත කය 

071-4461974 

5 සජය ේඨ  ාතජ ස ේවත ිලයධ්තී  
ක.ක.අමසබ් තන බාංඩත ායත 

071-8076173 
 

6 සජය ේඨ  ාතජ ස ේවත ිලයධ්තී  
සක්ෂ.ක.ඩී.පී.එච්.කුාත සේලි ායත  

076-9061408 

   ෛැඩිහිටි ිලෛා  
අනු 
අංකය 

ෛැඩිහිටි ිලෛා සේ නම දුරකථනඅංකය 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 



 

1  ැනසුා වැඩිහිටි   ණ ිලසක්ෂ්නය - සපත්පිතිගා 037-5100900 

2 සීයවතී ිලවත ය -ාළුගමුව 037-5783134 

3 
අමතිූජය ාබයෑව පියභත තී අමනුනතහික අමනු ේා ණ 
ිලවත ය - ගයියතය 

037-3769931 

4 අම  ණ   ණ ිලවත ය - අමඹසාතස් 077-6629097 

5 අම  ණ   ණ ිලවත ය - ාතායතසන්තගා 037-4906314 

6 ඉයාංගතියා වැඩිහිටි ිලව  - නත ේාය 037-3769098 

7 ජයාතන්තන අමනු ේා ණ - කුලියතපිටිය 077-6005957 

8 ා්යවපිටිය වැඩිහිටි ිලවත ය - ා්යවපිටිය 037-2224664 

9 මීමුත්තිලවත ය  -යීදිගා 037-3870725 

10 සේ.ඇ් සරිස ේන ිලවත ය - දු ේායසූරිය 032-2241383 

11 නැණරුවන්ත විසුේ ස වණ -   ේනතයාපු  072-7215220 

12   ණ  -වී සපතකුණ, බිාංගිරිය. 032-4901799 

13 ඩිාංගිරි අමේාත ිලවත ය  - ඉබ්බතගමුව. 037-5741017 

14 නන්ත්ත ජයසාංල ිලවත ය - ගසන්තවත්     037-2264780 

15 සුවස වන  වැඩිහිටි විසේාතශ්රාය - ාත ේසපත් 037-3981710 

16 
සරිස ේන සුභසාංල  අමනු ේා ණ වැඩිහිටි ිලවත ය- 
පන්තනය 

031-2299632 

17 මුලන්තදි ේ  ැ්ැ පිය  වැඩිහිටි ිලවත ය- ගිරිබතව 037-5762138 

18 
විසශේ  අමවශය්ත ඇති ්රුවන්තස  ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න 
ාධ්ය ේථමිතනය - ා්යවපිටිය 

072-8288720 

19 
විසශේ  අමවශය්ත ඇති ්රුවන්තස  ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න 
ාධ්ය ේථමිතනය - වතරියසපතය 

077-4456724 

20 
විසශේ  අමවශය්ත ඇති ්රුවන්තස  ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න 
ාධ්ය ේථමිතනය - බමුණතසග්  

077-2759228 

21 
ස.ක  තනතයා අමනු ේා ණ සුවස වන වැඩිහිටි 
ිලවත ය - කුලියතපිටිය 

037-3878719 

22  ාණ පිය  ිලවත ය 077-8371517 

23 
නැණරුවන්ත විසුේ ස වන වැඩිහිටි ිලවත ය - 
  ේනතයාපු  

072-7215220 

24 ා්ාතන්තති  වැඩිහිටි ිලවත ය -සපත්ගලසවය 037-5673734 

25 අමේාත වැඩිහිටි ආශ්රාය - කුලියතපිටිය නැසගනහි  076-6380547 

26 සාතයබුස් වැඩිහිටි ිලවත ය - සපත්ගලසවය 071-1859345 

 

 



 

 

පුත්යා දි ේික්ෂාය 
1 ඩි.එේ.් ස්වත අමනු ේා ණ ිලවත ය-සපතුවිය 032-5685589 

2 නන්ත්ත  තජපක්ෂ   ැ්ැ ස වණ ිලවත ය-ාලවැව 072-5503169 

3 වි්යතබන්තධු ිලවත ය - කිරිාැටියතන 031-2256502 

4 ශතන්ත් සජ   ේ ිලවත ය - නතත්ණ්ඩිය 031-2255390 

   ආබතධ්  හි් වූ ්රුවන්තස  ළාත ිලවත  
අනු 
අංකය ළමාිලෛා සේ නම දුරකථනඅංකය 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 
1 අම්සගතළුබිහිරි ළාත ිලවත ය -  ඳගය 0372238979 

2 
ප්රජතශක්ෂතිදිවි  ණ ාන්තධ් ාතනසා ලත පු්ණ ආබතික් 
සුරැාේ ාධ්ය ේථමිතනය- බිාංගිරිය 

0324901799 

3 අම  ණ   ණ ආබතික් ාතන්ත්ත ිලවත ය  - බමුණුසග්   0375679241 

4 බුීික ඌණ්ත ්රු සුරැකුේ ාධ් ේථමිතනය- සාතසලත්ටිමු්ය  - 

 
 
  

පුත්යා දි ේික්ෂාය 

1  ේව ණ්තාප්නා- නතත්ණ්ඩිය 
032-2254747 071-

4461679  

2  ේසබ ික ිලවත ය - ලුණුවිය 031-2256626 

3 සවි ජ අම් සගතළු බිහිරි ළාත ිලවත ය - ාලවැව 032-2254747 

4 
 ලන පිය   ාංව්ධ්න  ාධ්ය ේථමිතනය - 
සාතසලතටිමු්ය 

031-3315836 

  
   
         ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතන 
අනු 

අංකය 
ිලපුණතා ංෛ්ධන මධය ේථානසේනම දුරකථනඅංකය 

කුරුණෑගය දි ේික්කය 

1 ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය- අමඹන්තසපතය 078-5135960  

2 ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය- ඉබ්බතගමුව  071-5771273 



 

3 
ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය- 
කුලියතපිටිය/බයහි  077-6432421 

4 ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය - නත ේාය 071-7339934  

5 ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය- ිලාවැ ටිය 077-8284626 

6 ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය - බිාංගිරිය 076-8811558 

7 ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය- පන්තනය 077-1390248 

8 
ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය - 
සපත්ගලසවය 037-3618475 

9 ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය -ග්ගමුව 078-6052431 

10 ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය- ා්යවපිටිය 
0728288720 
072-7400001 

11 ිලපුණ්ත ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය - වතරියසපතය 077-4456724 

12 ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න  ාධ්ය ේථමිතනය - බමුණුසග්  077-2759228 

13 ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න  ාධ්ය ේථමිතනය - දිවි   ණ 077-1390248 

14 ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න  ාධ්ය ේථමිතනය - ගිරිබතව 071-3111740 

 
 

පුත්යාදි ේික්ෂාය 

1 
ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය- 
ාරුවයග ේවැව 071-2310257 

2 ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය- ාධු න්තකුලිය 077-8945589 
3 ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය-්ාංසාතටුව 072-5765987 

4 ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය- සවන්තනේපුව 077-3518637 

5 ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය -ලයතව් 077-6926651 

6 ිලපුණ්ත  ාංව්ධ්න ාධ්ය ේථමිතනය -නතත්ණ්ඩිය 077-9130291 

 

 

 



 

 

පළාත්ස ෞඛ්ය ස ේෛා අධයක්ෂ කා්යායය - ෛයඹ පළාත 

   අනු 

අංකය 
තනතුර/නම දුරකථන අංකය 

1 
පළතත ස ෞඛ්ය ස ේවත අමධ්යක්ෂ  
එේ.සක්ෂ.එ ේ.අමයි.කුාත  ායත 

037-2223479 
071-7092848 

2 
ිලසය ජය අමධ්යක්ෂ  සපතයන)              
අමරුණි එ ේ ජයවී  කය 

037-2056807 
071-8478521                               

3 
ප්රධ්තන ගණාතිකාතී                          
නලින්ත චකන්ත් ායත 

037-2223231  
071-8297012 

4 
ප්රජත ස ෞඛ්ය විසශේ   ෛව්ය 
පී.එේ.ආ්.බී.අමයි.පති තජ ායත 037-2225582 

5 
 ලාත  අමධ්යක්ෂ  ස ැයසුේ) 
එේ.බී.සේ.එේ.වයි.ඩබ්.ාතයතබාංඩත  ායත 037-2221357 

6 

ආය්න භත  ෛව්ය ිලළධ්තී  වයඹ 
ස ෞඛ්ය වි්යත අමධ්යයනතය්නය 
එච්.ක.ජි.ආ්.ප්රනතන්තදු  ායත 

037-2221353 

7 
 ලාත  අමධ්යක්ෂ  ස්තක්ෂ ණ) 
ක.සක්ෂ.ඩබ්.ප්රිය්්ශිල කය 037-7393396 

8 
පළතත ස ෞඛ්ය ස්ත ුරුසේී 
ඩබ්.එේ.ක. විසජසා න්ත ායත 037-2223479 

9 
පරිපතයන ිලයධ්තී      
ඩබ්.ආ්.ජි.විජයපතය කය 

037-2225589 
071-7390509 

10 
ප්රධ්තන ලිපිාරු                           
්ායන්තති කානතයා කය 037-2223479 

 

 

 

 


