
වයඹ පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සසේවා සෙපාර්තසේන්තුව 

1.පරිවාස කාර්යාල 

1.1.කුරුණෑගල දිසේික්කසේ පරිවාස කාර්යාල 

අනු අංකය පරිවාස කාර්යාලය ලිපිනය 

01 කුරුණෑගල පරිවාස කාර්යාලය  කච්චච්රිය පාර, කුරුණෑගල 

02 වාරියචපාල පරිවාස කාර්යාලය  අධිකරණය අසල,වාරියචපාළ 

03 මහව පරිවාස කාර්යාලය උඩගම,මහව 

04 නිකවැරටිය පරිවාස කාර්යාලය චරෝහල පාර, නිකවැරටිය 

05 කුලියාපිටිය පරිවාස කාර්යාලය මීගහචකාටුව, උසාවිය අසල,කුලියාපිටිය 

06 ගල්ගමුව පරිවාස කාර්යාලය ඇහැටුවැව පාර, ගල්ගමුව 

 

1.2. පුත්තලම දිසේික්කසේ පරිවාස කාර්යාල 

අනු අංකය පරිවාස කාර්යාලය ලිපිනය 

01 පුත්තලම පරිවාස කාර්යාලය ක්රීඩාාංගනය පාර, පුත්තලම 

02 මාරවිල පරිවාස කාර්යාලය අධිකරණය අසල,නාත්තණ්ඩිය පාර,මාරවිල 

03 ආණමඩුව පරිවාස කාර්යාලය අධිකරණ සාංකීර්ණය, ආණමඩුව 

04 හලාවත පරිවාස කාර්යාලය අධිකරණ සාංකීර්ණය, හලාවත 

 
2.ළමා නිවාස 

2.1. කුරුණෑගල දිසේික්කසේ ළමා නිවාස  

අනු 

අංකය 

ළමා නිවාසය ලිපිනය 

01 අමිල  චසවණ බාලක බාලිකා ළමා නිවාසය ( පූර්ණ රාජ්ය ) නව නගරය, මීගලෑව 

02 රජ්චේ රැදවුම් බාලිකා ළමා නිවාසය ( පූර්ණ රාජ්ය ) මීගහචකාටුව 

03 ආචලෝක බාලක ළමා නිවාසය  මැල්ිරිපුර 

04 එල්.බී.නාවින්න බාලක ළමා නිවාසය,  නාවින්න පාර, වාරියචපාළ 

05 කිරිමුදියන්චසේ බාලක ළමා නිවාසය චකාළඹ පාර, රත්මල්චගාඩ 

06 චරේබියල් බාලක ළමා නිවාසය චදචහල්වැහැර, මහමූකලන්යාය 

07 පීරිසේ බාලක ළමා නිවාසය කඩහචපාළ, චහාචරාම්බාව 

08 චරාවිඩන්සේ බාලක ළමා නිවාසය. රඹුක්කන පාර, මාවතගම 

09 මලියචේව බාලක ළමා නිවාසය නුවර පාර, කුරුණෑගල 

10 මුදිත බාලක ළමා නිවාසය ගල්කන්ද, චහට්ටටිචපාළ 

11 ශ්රීපති බාලක ළමා නිවාසය දියකලමුලිල, කුලියාපිටිය 

12 සේපුට්ටනික් බාලිකා ළමා නිවාසය කණුමචල්, උහුමීය 

13 කනත්චත්වැව සර්චවෝදව සුවචසත බාලිකා ළමා නිවාසය  රඹාවැව,වාරියචපාළ 

14 මලියචේව බාලිකා ළමා නිවාසය වැව රවුම, කුරුණැගල 

15 කඩහචපාල පහමුචන් බාලිකා ළමා නිවාසය පහමුචන්, ියඹලාගන්චකාටුව 

16 චරාවිඩන්සේ බාලිකා ළමා නිවාසය. නුවර පාර, මාවතගම 

17 ලූර්ු බාලිකා ළමා නිවාසය  මීගමු පාර, මල්කඩුවාව 

18 ශ්රීපති බාලිකා ළමා නිවාසය, දියකලමුලිල, කුලියාපිටිය 

19 ළදනි බාලිකා ළමා නිවාසය, බිබිලචදණිය, උඩුබේදාව 

 

 
 



 
2.2. පුත්තලම දිසේික්කසේ ළමා නිවාස 
 

අනු අංකය ළමා නිවාසය ලිපිනය 

01 වජිර බුේධි බාලක ළමා නිවාසය  බණ්ඩිරිප්පපුව, චවන්නප්පපුව 

02 ඇචරෝමා බාලක ළමා නිවාසය නල්ලදරන්කට්ටටුව, ආරච්ිකට්ටටුව 

03 ශාන්ත පීතර බාලක ළමා නිවාසය,  පුත්තලම පාර, හලාවත 

04 ශාචලාම් බාලක ළමා නිවාසය, අනුරාධපුර පාර, පුත්තලම 

05 රිි  බාලිකා ළමා නිවාසය, තිත්ත කචේ,ඉලිප්පපචදණිය,හලාවත 

06 චවන්නප්පපුව ුම්මලචදණිය බාලිකා ළමා නිවාසය, ිචපෝව අසල, ුම්මලචදනිය, චවන්නප්පපුව 

07 චජ්ෝෂප්පවාසේ බාලිකා ළමා නිවාසය, නයිනමඩම 

08 ිරිකුරුස බාලිකා ළමා නිවාසය, බිචෂාප්පවත්ත, මාරවිල 

09 ළමා දයා නිවාස ( ළදනි) බාලිකා ළමා නිවාසය,  කටුචන්රිය 

10 ඒන්ජ්ල්  බාලිකා ළමා නිවාසය,  චසායිසාරාම මාවත, මූුකටුව, මාරවිල 

11 සන්තානා සලනී  බාලිකා ළමා නිවාසය, තුම්චමෝදර, නාත්තණ්ඩිය 

12 ඇචරෝමා බාලික ළමා නිවාසය, බුරුත කැචල්, විජ්යකටුචපාත, විල්චපාත 

13 මුරන්කුලිය ශාචරෝන් බාලික ළමා නිවාසය,  චසම්බැළුම, මුරන්කුලිය 

14 ආිගම ලාංකා බෘක් බාලිකා ළමා නිවාසය, පූනවීදිය පාර, ආිගම 

15 ළමා දයා නිවාස (ළදනි ) බාලක ළමා නිවාසය, මට්ටටාචකාටුව, මහවැව 

16 ළමා දයා නිවාස (ළදනි) බාලිකා ළමා නිවාසය දාංචකාටුව පාර, හාල්දඩුවන 

 

3.දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථාන : 

වයඹ පළාසත් දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන පිළිබෙ සතාරුරු 

පරිවාස කාර්යාල  
සකාට්ඨාශ 

දිසේික්කය ලියාපදිංචි ක්රියාකාරී දිවා 

සුරැකුේ මධ්යසේථාන 
කුරණෑගල කුරණෑගල 56 

කුලියාපිටිය කුරණෑගල 53 

වාරියචපාළ කුරණෑගල 15 

ගල්ගමුව කුරණෑගල 18 

මහව කුරණෑගල 14 

නිකවැරටිය කුරණෑගල 19 

එකුව 175  

පුත්තලම පුත්තලම 07 

ආණමඩුව පුත්තලම 11 

මාරවිල පුත්තලම 13 

හලාවත පුත්තලම 01 

එකුව 32 

මුළු එකුව 207 

 

 

 

 

 



3. කුරුණෑගල දිසේික්කය :  

3.1.1. කුරුණෑගල පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  58 කි. එය 

පහත වගුසේ ෙැක්සේ. 
 

අනු 

අංක

ය 

දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම 

01. වලලුගල දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
වලලුගල ,බුදනාපිටිය ,වැල්ලව  

 කුරුණෑගල  

02. ිරිනිවාස දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ිරිනිවාස ,චනළුම්පත්ගම,නිකදළුචපාත  

 ගචන්වත්ත  

03. ශ්රී සුධර්ම දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
මැදගම, නිකදළුචපාත  

 ගචන්වත්ත  

04. චන්රවාංශ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චන්රවාංශ ,කිරිදිවැල්මඩ,මකුල්වැව  

 ගචන්වත්ත  

05. ගැමුණු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
කැබිලිත්තාවල,ගර්දාචකාටුව, චපාල්ගහචවල  

චපාල්ගහචවල  

06. ිරි සරණපාල දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චහාදැල්ල විහාරය, මැටිකුඹුර  

චපාල්ගහචවල  

07. පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
පුුක්කුලම, කුඹුක්වැව  

ඉබ්බාගමුව  

08. නැෂනල්වත්ත දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
නවතල්වත්ත, කිරිදිගල්ල, ඉබ්බාගමුව  

ඉබ්බාගමුව  

09. සර්චවෝදය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
දීයාව, කුඹුක්වැව  

ඉබ්බාගමුව  

10. ලහිරු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
අරගම, චගාකරැල්ල  

ඉබ්බාගමුව  

11. ශ්රී චගෝතමී දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
යුනිට්ට 03, කිඹුල්වානාඔය, ඉබ්බාගමුව  

ඉබ්බාගමුව  

12. ශ්රී ධම්මපාල දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චදචහල්වැහැර, මහමූකලන්යාය  

ඉබ්බාගමුව  

13. විශාඛා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
මුරුතව, ඉබ්බාගමුව  

ඉබ්බාගමුව  

14. ිරිිුහත් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ඉහලචප්පේදව, මහමූකලන්යාය  

ඉබ්බාගමුව  

15. චසචනහස දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ශ්රීචබෝධිමළුව විහාරය, මානපහ, කුඹුක්වැව  

ඉබ්බාගමුව  

16. තක්ිලා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
නාමල්අාංග, අඔන්චපාල, මැල්ිරිපුර  

ඉබ්බාගමුව  

17. සුමග දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
උසේසාව, මැල්ිරිපුර  

ඉබ්බාගමුව  

18 චබෝධිමාලක දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
රත්නැග්ගම, පිලැසේස, මාවතගම  

මාවතගම  

19 ශ්රීරත්නාචලෝක දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කන්දචහේන, පරචප්ප, රඹුක්කන  

මාවතගම  

20 පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චපාලීිය අසල, මාවතගම  

මාවතගම  

21 චරෝයල් ලිට්ටල් චෙන්සේ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
 මාවතගම  

මාවතගම  

22 ශ්රී චසෝනුත්තර දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
පුරාණ විහාරය, නුගචවල, මහරච්ිමුල්ල  

අලව්ව  

23 සුධර්මා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
වෑවල, නවතල්වත්ත  

අලව්ව  

24 මහිලා සමිතිය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
යත්තල්චගාඩ, නවතල්වත්ත  

අලව්ව  

25 එකමුතු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
රජ්මහා විහාරය, හුම්බුළුව, අලව්ව  

අලව්ව  

26 ගැමුණු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
තුඹුල්ල , නවතල්වත්ත 
  

අලව්ව  

27. විශාඛා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චමානරාගල විහාරය, රම්බඩගල්ල, රිදීගම  

රිදීගම  

28. ශ්රී චගෝතමී දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
නිතුල්පිටිය, මුරාචගාඩ, රිදීගම  

රිදීගම  



29. පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
නිවාස චයෝජ්නා ක්රමය , රම්බඩගල්ල, පානගමුව  

රිදීගම  

30. ශ්රී සේධර්චමෝදය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
විශුේධාරාමය,ඔලගල, රිදීගම  

ඉබ්බාගමුව  

31. සමගි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
කිරිබත්ගල්ල, චදල්විට  

රිදීගම  

32. ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කැප්පපිටිගල පාර, ිචපෝව අසල, රිදීගම  

රිදීගම  

33. ිගිති කුසුම් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
පුරාන විහාරය, පල්චල් චහාචරාම්බුව, රිදීගම  

රිදීගම  

34 ශ්රී අත්ථදසේී දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චකාචරාසේස රජ්මහාවිහාරය , චදාඩම්ගසේලන්ද  

රිදීගම  

35. පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චගෝනාගම, වැල්ලෑගල 

මාසේචපාත  

36. රත්නමාලි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ගලචගදර, මිාංචහට්ටටිය 

මාසේචපාත  

37. රත්චනෝදය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
මැේචේගම, වැල්ලව  

කුරුණෑගල  

38. චසෝමරත්න දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
නිදහසේගම, වැල්ලව  

ගචන්වත්ත  

39. අරුණ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
මල්ලවපිටිය, කුරුණෑගල  

මල්ලවපිටිය  

40. චසෝල්ෙරිචනෝ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චබෝධිගම, චබෝයගචන්  

චපාල්පිතිගම  

41. දිලිණි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
කැප්පපිටිගල පාර, මල්ලවපිටිය  

මල්ලවපිටිය  

42. ිරිිුහත් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චදාරචව්රුව, මාඑළිය  

මල්ලවපිටිය  

43. පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
රචබ්, මාඑළිය  

මල්ලවපිටිය  

44. ලිට්ටල් ෙේලවර් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චනා.25, නාමල්වත්ත, කිරිවවුල, චතෝරයාය  

ගචන්වත්ත  

45. ටයිේ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කුඹුක්ගැචට්ට  

ගචන්වත්ත  

46. චචරීසේ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කුරුණෑගල පාර, හිරිපිටිය, නිකදළුචපාත  

ගචන්වත්ත  

47. නවතල්වත්ත දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
නවතල්වත්ත  

අලව්ව  

48. ශාන්ති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,   
වලමිණි කන්ද, මුරාචගාඩ  

රිදීගම  

49. ධර්ම විජ්ය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
නුවරපාර, මිල්ලව  

මල්ලවපිටිය  

51. ටයිනි චටෝට්ටසේ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
මල්ලවපිටිය, කුරුණෑගල  

මල්ලවපිටිය  

52. සුජ්ාතා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
යහමග, චමාරතැන්න, ඉුල් චගාඩකන්ද  

මල්ලවපිටිය  

53. තරුණ චබෞේධ සාංගම් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කුරුණෑගල  

කුරුණෑගල  

54. ශන්ෂයින දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
ඉසුරු මාවත, යග්ගපිටිය, කුරුණෑගල  

කුරුණෑගල  

55. එක්සේඑල් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
වුරාගල, වැහැර, කුරුණෑගල  

වීරඹුචගදර  

56. ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ඉහලකඩුන්න, චලෝකාචහට්ටටිය  

වීරඹුචගදර  

57. බී.ඒ.ි.එසේ. දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
විරඹුචගදර  

වීරඹුචගදර  

58. නිචරෝධ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
මකුල්වැව, කුරුණෑගල  

ගචන්වත්ත  

 

 
 

 

 



3.1.2. කුලියාපිටිය පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  55 කි. එය 

පහත වගුසේ ෙැක්සේ. 
අනු 

අංකය 
දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම 

01. කළුන්දාව දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
නාරම්මල  

නාරම්මල  

02. මහින්ද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
පැන්තැන්චගාඩ  

නාරම්මල  

03. විජ්ය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චව්රගල, නාරම්මල  

නාරම්මල  

04. ශ්රී රඥානන්ද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 ගිරිගුහාරාම පුරාන විහාරය, රුක්මචල්, නාරම්මල  

නාරම්මල  

05. ආනන්ද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
කැත්තපහුව, ඉලුක්චහේන  

උඩුබේදාව  

06. මහිලා සමිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
රම්මුතුගල, නාරම්මල  

නාරම්මල  

07. නිසේචකෝ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චහේචන්චගදර, මගුලාගම  

පඬු/ නැචග  

08. මුදිත දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
ගල්කන්ද, චහට්ටටිචපාල  

චහට්ටටිචපාල 

09. සුභාශීලි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
දළුචපාතගම, කටුචපාත  

කුලී/ නැචග 

10. නැචගනතරු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
හාතාචපාල, බණ්ඩඩාරචකාසේවත්ත  

පඬු/ නැචග  

11. සණස දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චදාරටියා චගදර, මගුලාගම  

පඬු/ බට  

12. රගති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
මල්වාචන්චගදර, මූණමල්චදණිය  

පඬු/ බට  

13. දීප්පති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
කනතලව, නාචගාල්ලාචගාඩ  

පඬු/ බට  

14. නැදලගමුව දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
වඩුමුන්චන්චගදර  

පන්නල  

15. ශ්රී විමචලෝදය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
කඩවලචගදර, තුත්තිරිපිටිගම  

පඬු/ බට  

16. චමත්පිය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
ඇඹව, කුලියාපිටිය  

කුලී/ බට  

17. සුදර්ි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
ඇපලචදණිය,  ඉ / චගාමුචගාමුව  

පඬු/ බට  

18. ළහිරු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 බුලත්කන්ද, ුම්මලසූරිය 

උඩුබේදාව  

19. පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
ඉහලගම, උඩුබේදාව  

උඩුබේදාව  

20 පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
මගුලාගම, මගුලාගම  

පඬු/ නැචග  

21 දීප්පති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චදමටව, චමාරගචන්  

පඬු/ නැචග  

22 පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
පිහිඹිය, ශ්රී චබෝධියාංගනාරාමය රත්මචල්  

පඬු/ බට  

23 සුහද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
ගල්වැව, කු/තිචසෝගම  

බිාංගිරිය  

24 ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 හිරිචපාකුණ, වීරචපාකුණ  

බිාංගිරිය  

25 රාංකැටි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 තිචසෝගම  

බිාංගිරිය  

26 ිගිති කැකුළු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
කිතලව,දඹුවත්ත ,හල්මිල්ලෑව  

බිාංගිරිය  

27 පිවිතුරු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 හිදගහවැව, බණ්ඩඩාරචකාසේවත්ත  

පඬු/ බට  

28 ශ්රී රතනචජ්ෝති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
මාහිාංපිටිය, කුලියාපිටිය  

කුලි/බට  

29 ධර්මරාජ් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 කනුල්ල, කුලියාපිටිය  

කුලි/බට 



30 සමුපකාර දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
කුලියාපිටිය  

කුලි/බට 

31 සුධර්මා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චබෝහන්දිය, ඉළුක්චහේන  

කුලි/බට 

32 ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
රත්මුළුකන්ද, මගුලාන  

කුලි/නැචග 

33 ශ්රී සුමාංගල දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 දිග්ගලචගදර, මණ්ඩඩචපාල  

පඬු/ බට  

34 සාචමෝදය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චහාරගසේඅගාර,හිරුවල්චපාල  

බිාංගිරිය  

35 ශ්රීපති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
දියකලමුල්ල  

පඬු/ බට  

36 විදයාවිචනෝද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චහට්ටටිචපාළ පාර, කුලියාපිටිය, 

කුලි/බට 

37 වාසනා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
විරඹුව, කුලියාපිටිය  

කුලි/බට 

38 මිහිරි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
ගැටුලාව,තිචසෝගම  

බිාංගිරිය  

39 සුහද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චකාසේවත්ත, කාරණ, උඩචවල  

බිාංගිරිය  

40 නිසේචකෝ ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 මුල්ල, සුනන්දපුර  

චහට්ටටිචපාල  

41 ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චබෝචගාල්ල  

චහට්ටටිචපාල  

42 පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 කපුචහේචන්වත්ත,වීරචකාියාන 

උඩුබේදාව  

43 මාතා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 පනික්ගම  

පඬු/ බටහිර  

44 ශ්රී නාගරාම විහාරසේථ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
ශ්රී නාගරාමය, චහාචරාම්බාව  

කුලි/නැචග  

45 ිගිති ටිකිරි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 ඉ/ චගාමුචගාමුව  

පඬු/බට  

46 චමත්තාවාස දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චමත්තාවාස විහාරය,කුඹුක්ගහමුල්ල  

උඩුබේදාව  

47 ිරි සුගත දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 ුනකචදණිය 

උඩුබේදාව  

48 සණස දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චබෝහිාංගමුව  

පඬු/බට  

49 ිරි සුගත දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චදාරබාවිල, තුත්තිරිපිටිගම  

පඬු/බට  

50 සාරානන්ද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
ීලවතී මහ පිරිචවන, නාරම්මල  

නාරම්මල  

51 සමනල දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
චමාරචගාල්ල,   චහට්ටටිචපාල  

පඬු/ නැචග  

52 ශ්රී ආනන්ද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
කබලෑව, නවදළුව 

කුලි/බට  

53 ශ්රී සේධාවිමල දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
උණලීය,කිතලව  

කුලි/නැචග  

54 මිහිු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 නක්කාවත්ත, බරිචගාඩ  

කුලි/ නැචග 

55 චසයිකි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය , 
 දණ්ඩඩගමුව, කුලියාපිටිය  

කුලි/බට 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. වාරියසපාල පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  15 කි. එය 

පහත වගුසේ ෙැක්සේ. 
අනු 

අංකය 
දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම 

01 ජ්යශ්රී දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ුනුචපාත, චකාසේවත්ත  

පඬු/නැචග 

02 පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
වල්ගැසේම, කනත්චත්වැව  

පඬු/නැචගනහිර  

03 අරුණ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
බමුණාචකාටුව  

බමුණාචකාටුව  

04 තරිඳු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
ගන්කිරියාව, බමුණාචකාටුව  

බමුණාචකාටුව  

05 රාර්ථනා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
වල්චපාල, බමුණාචකාටුව  

බමුණාචකාටුව  

06 මහිලා සමිතිය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
වැල්ලෑගල  

වාරියචපාල  

07 ිතුමිණි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
වාරියචපාල  

වාරියචපාල  

08 ශ්රී සුමන දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
තිසේසව  

පඬු/නැචගනහිර  

09 ශ්රී ගුණානන්ද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
 කදිහාරය, බමුණාචකාටුව  

බමුණාචකාටුව  

10 ශ්රී ගුණරතන දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කරගසේවැව, පාචදණිය  

වාරියචපාල  

11 රතනචසේල දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
රත්මචල්, ඊතනවත්ත  

බමුණාචකාටුව  

12 ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චකාළඹගම  

පඬු/නැචගනහිර  

13 දිචලනතරු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
දඹෑලියේද  

බමුණාචකාටුව  

14 ළහිරු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
මහපිටිය, බමුණාචකාටුව  

බමුණාචකාටුව  

15 පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
මූණමචල්,  බමුණාචකාටුව  

බමුණාචකාටුව  

 
3.1.4. ගේගමුව පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  17 කි. එය පහත 

වගුසේ ෙැක්සේ. 
අනු 

අංකය 
දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම 

  01  රාර්ථනා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චපාතාන,ියඹලෑව,මීගලෑව  

ගල්ගමුව  

  02  ටිකිරි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චපාතාචන්ගම, මීගලෑව 

ගල්ගමුව  

  03  මුතුහර දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
පාලුවැව ,සාලියඅචශෝකපුර 

ගිරිබාව  

  04  සුපිපි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
බණ්ඩඩාරගම,මීගලෑව  

ගල්ගමුව  

  05   රාංකැටි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
පදවිගම ,මීගලෑව 

ගල්ගමුව  

  06  මමත්රී දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
වැලිලන්ද ,වරාවැව 

ගිරිබාව  

  07  මහවැලි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
මීගලෑව, මීගලෑව 

ගල්ගමුව  

  08  සමනල දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
පාලුකඩවල, ගල්ගමුව 

ගිරිබාව  

  09  මහිලාසමිතිය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චහට්ටටිආරච්ිගම,වරාවැව  

ගිරිබාව  

  10  විමුක්ති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
වරාවැව, වරාවැව 

ගිරිබාව  

  11  පිචපනකුසුම් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
පලුකන්දෑව,ගල්ගමුව  

ගිරිබාව  

  12  ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චව්දිනිගම, මීගලෑව 

ඇහැටුවැව  



13 
කීර්ති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
තම්මිටගම, මීගලෑව 

ඇහැටුවැව  

14 
මිහිර දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
අන්දරවැව, මීගලෑව 

ඇහැටුවැව  

15 
ශ්රී චසෝරත දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
රචඹෝට්ටටුකුලම,ගල්ගමුව  

ගල්ගමුව  

16 
ළහිරු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
මහවැලිතැන්න,මීගලෑව  

ඇහැටුවැව  

17 
පිචපන කුමුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
දම්චසෝපුර, සාලිය ,අචශෝකපුර 

ගිරිබාව  

18 
අමිල චසවන දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
මීගලෑව, මීගලෑව 

ගල්ගමුව 

 
3.1.5. මහව පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  14 කි. එය පහත 

වගුසේ ෙැක්සේ. 
 

අනු 

අංකය 
දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම 
01 මහිලා සමිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 

දිගන, මහව  
    මහව  

02 ඉසුර දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
උදාගම, මහව  

    මහව  

03 පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චරෝලව, අඹන්චපාල  

    අඹන්චපාල  

04 දීප්පති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කැත්තපහුව, අඹන්චපාල  

    මහව  

06  ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ඇල්ලබඩගම, අඹන්චපාල  

    අඹන්චපාල  

07  දීප්පති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
උඩදිවුල්වැව, අඹන්චපාල  

    අඹන්චපාල  

08  පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
තලාචකාලවැව, චපාල්පිතිගම  

   චපාල්පිතිගම  

09  කුමුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
එචගාඩගම, මාඑළිය  

   චපාල්පිතිගම  

10  සමූපකාර ඉාංග්රීි මාධය චපරපාසල හා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චපාල්පිතිගම 

   චපාල්පිතිගම  

11  අරුණ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
කරචේ, මහව  

    මහව  

12  දිුලන මිණිකැට දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
මැටියග්ගම,කරචේ, මහව   

    මහව  

13  පිචපන කැකුළු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
ඇචබෝගම, මහව  

    මහව  

14  චනළුම් කැකුළු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චනළුම්පත් වැව, අඹන්චපාල 

    අඹන්චපාල  

 

 
3.1.6. නිකවැරටිය පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  19 කි. එය 

පහත වගුසේ ෙැක්සේ. 
 

  අනු 

අංකය  
දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය  ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම  

01 සමනල දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
අරළුගසේවැව, චකාචබයිගචන්  

 චකාචබයිගචන්  

02  පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
මාවතගම, චහන්ගමුව, චකාචබයිගචන්  

 චකාචබයිගචන්  

03  සමඟි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කුඹුක්වැව, නිකවැරටිය  

 නිකවැරටිය  

04  දිමුතු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
රසේනායකපුර, නිකවැරටිය  

රසේනායකපුර   

05  විදර්ශී දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චමාන්නෑකුලම, නිකවැරටිය  

චකාටචවචහර  

06  දීප්පති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
පූර්වාරාමය, නිකවැරටිය  

රසේනායකපුර 



07  දීප්පති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
දැහැන්නෑගම, චමාන්නෑකුලම  

චකාටචවචහර 

08  විශාඛා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
මැල්ලගසේවැව, චකාචබයිගචන්  

චකාචබයිගචන් 

09  විජ්ය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කට්ටටපිටිය, චකාචබයිගචන්  

චකාචබයිගචන් 

10  ජ්යමග දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චකාචබයිගචන්, චකාචබයිගචන්  

චකාචබයිගචන් 

11  ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
අමුණචකාචළේ, චකාචබයිගචන්  

චකාචබයිගචන් 

12  තක්ිලා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
හල්මිල්ලචකාටුව  

චකාචබයිගචන් 

13  රබුේධ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
ියඹලෑව, නිකවැරටිය  

නිකවැරටිය 

14  දිමුතු ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
අලුත්ගම, නිකවැරටිය  

චකාටචවචහර 

15  සුහද ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
හිචදෝගම, නිකවැරටිය  

චකාටචවචහර 

16  පිචපන තඹර දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
තඹචරාඹුව, නිකවැරටිය. 

චකාටචවචහර 

17  සුමුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
හල්මිල්ලෑව, රසේනායකපුර  

රසේනායකපුර 

18  ිරි සුමන දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ියඹලාගසේපිටිය  

චකාචබයිගචන් 

19  ගැමුණු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
අලචහේචන්ගම  

චකාචබයිගචන් 

 

3.2. පුත්තලම දිසේික්කය 

3.2.1.පුත්තලම පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  07 කි. එය පහත 

වගුසේ ෙැක්සේ 
 

  අනු 

අංකය  
දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය   ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම  

01 දිචලනතරු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
බණ්ඩඩාරනායකපුර, වනාතවිල්ලුව  

වනාතවිල්ලුව 

02  ඉසුරු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
මධයම අට්ටට විල්ලුව  

පුත්තලම 

03  මහිලා සමිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
මහකුඹුක්කඩවල  

මහකුඹුක්කඩවල 

04  ධර්මරාජිත දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
සේමයිල්පුරම්, සමගිපුර, පුත්තලම  

වනාතවිල්ලුව 

05  චමාචහාරිය මහිලා සමිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චමාචහාරිය, ආිගම  

මහකුඹුක්කඩවල 

06  මහිලා සමිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
මහගම, ඉහලපුලියන්කුලම  

කරුවලගසේවැව 

07  මූණමල්ගසේවැව දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ඉහලපුලියන්කුලම  

කරුවලගසේවැව 

 
 
3.2.2.මාරවිල පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  14 කි. එය පහත 

වගුසේ ෙැක්සේ 
 

  අනු 

අංකය  
දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය   ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම  

01 ශ්රී සුමාංගල ජ්නරජ් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
තාමරන්කුලිය, දාංචකාටුව  

 දාංචකාටුව  

02  පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
හාල්දඬුවන, දාංචකාටුව  

 දාංචකාටුව  

03  දිමුතු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
චයෝගියානා , දාංචකාටුව 

 දාංචකාටුව  

04  රත්න ෙලවර්සේ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, චවන්නප්පපුව  



ුම්මලචදණිය,චවන්නප්පපුව  

05  සපළ පියස දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
සමූපකාර සාංවර්ධන පදනම, නාත්තණ්ඩිය  

නාත්තණ්ඩිය  

06  සර්චවෝදය ිගිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
ුන්කන්නාව, නාත්තණ්ඩිය  

නාත්තණ්ඩිය  

07  රබුේධ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
වතුගහමුල්ල, නාත්තණ්ඩිය  

මහවැව  

08  අයනුි චබසේට්ට දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
තලවිල, මාරවිල  

මහවැව  

09  කුඩා වැව දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
කුඩා වැව, මහවැව 

මහවැව  

10  සරණ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
ඉ/මහවැව, මහවැව  

මහවැව  

11  ඒන්ජ්ල් දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
පන්සල් හාංදිය, මහවැව 

මහවැව  

12  පුබුු ධීවර දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
උතුරු චතාඩුවාව, මහවැව  

මහවැව  

13  උදාරී දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
හත්තිනිය, මාරවිල  

මහවැව  

14  චබ්බි බිසේ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
ගැමුණු මාවත, වලහපිටියපාර, නාත්තණ්ඩිය  

මහවැව  

 
3.2.3.ආණමඩුව පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  11 කි. එය පහත 

වගුසේ ෙැක්සේ 
 
 

  අනු 

අංකය  
දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය   ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම  
01 සාංඝමිත්තා දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 

 චපරියමඩුව, ආිගම  
පල්ලම 

02  සමඟි දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
කන්නන්ගර විදයාලය පිටුපස, සම්ගිගම, ආණමඩුව  

ආණමඩුව 

03  සර්චවෝදය ිඟිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
එච්.අයි.ඒ.ගම්මානය, ඉගිනිමිටිය 

 නවගත්චත්ගම 

04  පුබුු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
 එච්.අයි.බී.ගම්මානය, ඉඟිනිමිටිය  

 නවගත්චත්ගම 

05  තමරක්කුලම දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චසේරුකැචල්  

පල්ලම  

06  සමඟි උදාන දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
ියඹලාවත්ත, මහඋසේවැව  

ආණමඩුව  

07  චසේරුකැචල් මහිලා සමිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චසේරුකැචල්  

පල්ලම  

08  කැකුළු දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
චකෝන්කඩවල, නවගත්චත්ගම  

නවගත්චත්ගම  

09  පූනවිටිය මහිලා සමිති දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය 
පූනවිටිය, ආඬිගම  

මහකුඹුක්කඩවල 

10  සුමඟ දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය,  
විල්චපාත, හලාවත  

පල්ලම  

11  සාචමෝදය දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 
 නවගත්චත්ගම  

නවගත්චත්ගම  

 

 

 

3.2.4.හලාවත පරිවාස කාර්යාලය මඟින්ත  අධීක්ෂණය වන දිවා සුරැකුේ මධ්යසේථාන සංඛ්යාව  1 කි. එය පහත 

වගුසේ ෙැක්සේ 
 
 

  අනු 

අංකය  
දිවාසුරැකුේ මධ්යසේථානසේ නම, ලිපිනය   ප්රාසේශීය සේකේ 

සකාට්ඨාශසේ නම  
01 මහින්ද දිවාසුරැකුම් මධයසේථානය, 

ගල්මුරාව, මාදම්චප්ප  
පල්ලම 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

                                     



 

 

  



  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                          


