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Name NIC No  

  Abdul Ghany Fathima Noufa 836350510v 

  Abdul Munaff Fathima Munthasira 857842162v 

  Ahamed Jamaldeen Fathima Rahidha  865630093v 

  Ambegoda Geekiyanage Amila Malinda Thilakarathna 199207101464 

  Arianna Gayani Wijemanna 946624152v 

  Eshwarachari Sulochana Lakmali 936700454v 

  Guru Kristhombo Niranga Ashani Silva 778212366v  

  Husaideen Fathima Himfa Husaideen 946100463v 

  Mohamed Aroosfathima Aroosiya  907300471v 

  Mohamed Asraff Fathima Shiyana 917080127v 

  Mohamed Fowsul Ameen Fathima Shafna 896620630v 

  Mohamed Hasan Kamarun Nisa 887602204v 

  Mohamed Ibrahim Fathima Roshana 877340236v 

  Mohamed Musthafa Pathuma Nafla 947680676v 

  Mohamed Naeem Fathima Fahdana  905190121v 

  Mohamed Naseem Pathima Nishfa 945532386v 

  Mohamed Navirun Fathima Shifka 946030872v 

  Mohamed Nazeer Nusrina 896873610v 

  Mohamed Nihar Fathima Riyasa 895910600v 

  Mohamed Sainul  Pathuma Rushda 907970213v 

  Mohamed Shareefdeen Fathima Nisfa 907550222v 

  Mohamed Yaseen Fathima Sahna 897654237v 

  Mohammed Fairdows Fathima Farooja 887822689v 

  Mohomad Nurdeen Mohomad Fasmine 870094507v 

  Mohomed Aslam Fathima Nasmiya 947032887v 

  Mohomed Cassim Pathuma Nifra 936032389 V 

  Mohomed Farkan Fathima Mafasa 858042410v 

  Mohomed Fulai Fathima Asra  927520397v 

  Mohomed Ikbar Fathima Shirana 895790389v 

  Mohomed Imamudeen Fathima Rifana  896680340v 

  Mohomed Jawhar Fathima Afrah 948334216v 

  Mohomed Nazar Fathima Safna  946072745v 

  Mohomed Nazeer Fathima Nisma  957640834v 

  Mohomed Niyas Fathima Shafeena 876582937v 

  Mohomed Rajee Fathima Rifthiya 947520466v 

Kalutara District 
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  Mohomed Rashiq Fathima Sharmila  856240312v 

  Mohomed Razeen Thathuma Mafaza 896960580v 

  Mohomed Rizana Mohomed Rishard Ali  941911706v 

  Mohomed Sahir Mohamed Firdous 951783137v 

  Nagaratnam Damayanthi 945180129v 

  Nisamdeen Fathima Safnara 945940174v 

  Rameez Fathima Safna 898180220v 

  Ramu Jeyalatha 878562925v 

  Rumaiza Mohamed Ismail 776501557v 

  Sarala Rangari Devasurendra 936590233v 

  Seiyadu Kasim Fathima Silfa 956362849v 

  Sufiyan Fathima Safra 896873610v 

  Withana Pathiranaunnehalage Dinushika Samali 917450811v 

  අංගගේ දායානි මල්කාන්ති ගෙගේරා 877800369v 

  අංගගේ පියුමි ප්රගෝධනී  ගෙගේරා 926333267v 

  අංගගේ බුද්ධි කලනි ගෙගේරා 896720953v 

  අංගගේ සුමාලි අන්තිකා ගෙගේරා 965211691v 

  අංගම් ගමාග ාට්ටිගේ අමල්ි රංජුලා විගේතංග 927723719v 

  අංගම්මන මුදියන්තගසේලාගේ චාමර මධුසංඛ අගේරත්න  198818903509 

  අඔග  ග ේවගේ ගදධන චමරි ප්රියංගී  936740316v 

  අකුරැියගේ ශලිනි ප්රසාදිී  948033631v 

  අක්වත්තගේ අගේෂා ගරධෂානි 926381342v 

  අගම්ගොඩි උගද්ධශිකා නගයධමි සිල්වා 198952601793 

  අගම්ගොඩි දූරගේ කසුනි සදමාලි ජයලත් 927221063v 

  අගම්ගොඩි ප්රෝාෂා ඩිල්රුකක්ි ද ගසාිසසා 199479104383 

  අගම්ගොඩි සදනි උගම්ිකා ද සිල්වා 937072325v 

  අගුරුකවාගේ ජයමිණි චතරිකා  935792223v 

  අගුලුග  කන්තකානම්ගේ ගදධන දිනූෂා දසන්ති 868440147v 

  අටකලන්ත ගකධරලගේ නිගම්ෂා ප්රශාදිී  938581851v 

  අටුළුගම කංකානමලාගේ රශේමි ගසව්වන්තදි  936240771v 

  අඩගම ලියනගේ ගදධන විසාකා කුමාරි නම්මනාරායන 197780501010 

  අතලගේ බුද්ධිකාණි ගෙගේරා 875281674v 

  අතගකධරල ආරච්චිගේ බුද්ධිකා ප්රියදේශනි ගසනවිරත්න 827060941v 

  අතගකධරලාගේ ගදධන අංජලි ඉෂානි 199355901163 

  අතගකධරළ දිසානායකලාගේ  ේෂණී සදමාලි ජයරත්න 928421767v 

  අතගකධරළගේ දිගන්තෂේ ප්රියදේශන  198419900978 

  අතගකධරළාගේ මගනධජා ගිතානි 895661597v 

  අතරුකගිරියගේ ගදධන ෙත්මරාජි ප්රියංකා  918622110v 

  අත්තනායක මුදියන්තගසේලාගේ ඩිලක්ි තාරකා 957922660v 
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  අත්තනායකලාගේ ඔෂානි චාමලිකා අත්තනායක 945852860 V 

  අදිකාරම්ගේ ගදධන ඉසිනි රුකක්ෂලා නිල්මිණී 918653210v 

  අදිමලි කංකානම්ගේ සිනි 958531923v 

  අිකාර ෙත්තව ගමගේ වඡ්රා ප්රගෝධනී  ගමගේ 887470405v 

  අනුෙමා අවන්ති ලැනගරධල් 937631731v 

  අනුර මුණසිං ගේ ිළිණි ලකීෂා 199250403117 

  අනුරානා මධූභාෂීණී වික්රමරත්න සිරිවේනන  198666001488 

  අනූෂා චතරාංගී  ඡයගකාඩි 805343400v 

  අන්තගතධනිදුර ඉරුකෂ සංදීෙ සිල්වා 199312602211 

  අන්තගතධනිදුර දිගන්තිකා චතරංගි ද සිල්වා 898644243v 

  අන්තගතධනිදුර පියුමි තාරකා ද සිල්වා 926442830v 

  අන්තගතධී දුරගේ අිනි නිගම්ෂා චතරුකවී  936883338v 

  අන්තරා  න්තනදිගේ චරිත සදුන්ත සැමිසන්ත 911500647v 

  අප්පුකුට්ටි ආරච්චිගේ ආගලධකා ඉරෂේමි ගෙගේරා  945770104v 

  අබිගශේඛා සත්සරණි ඊෂේවර 935043212 V 

  අගේගකධන්ත මුදියන්තගසේලාගේ ප්රිභා ඩිල්ෂානි අගේගකධන්ත 955053435v 

  අගේවත්ගත් ගගදර ිළිණි අනුෂේකා සදමාලි 927833271v 

  අගේවේනන ෙටෝැඳිගේ ප්රිිකා දේශනි 946680680 V 

  අගේසිං  ආරච්චිගේ මල්කා මධුෂානි 935941300v 

  අගේසිං ගේ ගදධන දුල්මිනි දමයන්ති 198574504278 

  අගේසිං ගේ ගදධන පූේණි සදමාලි 925520268v 

  අේදුල් කාඩේ ෆාිමා මුබීනා 947870092v 

  අමරතංග ආරච්චිගේ චතරිකා  ෂානි 908382609v 

  අමරතංග ආරච්චිගේ මාගනල් ගේම කුමාරි අමරතංග 755651290v 

  අමරතංග ආරච්චිගේ සමුේදි උගද්ධශිකා  935531055v 

  අමරතංග ආරච්චිගේ  සිත ලක්මාල් 932871629v 

  අමරතංගගේ ඉගේෂා ප්රියදේශණී  867200746v 

  අමරතංගගේ නිේමාණි අනුරානා ගෙගේරා 927510570v 

  අමරසිං  අච්චිගේ කවින්තනයා මදුෂානි  947531085v 

  අමරසිං  ආරිිගේ දේශනි උගද්ධශිකා අමරසිං  198557300286 

  අමරසිං  ආරච්චිගේ චාමිණි දිනූිකා අමරසිං  936850359v 

  අමරසිං  ආරච්චිගේ ගදධන ගප්රමිලා සවනවී  888121790v 

  අමරසිං  ආරච්චිලාගේ චාමලී අමන්තදී  චන්තරාගසේකර 928121496v 

  අමරසිං  මුදලිගේ ශිකලා උදයමාලි 825532170v 

  අමරසිං  මුදියන්තගසේලාගේ ගිම් ානි මධුිකා  938264066v 

  අමරසිරි මාතරගේ  සන්ති ගකෞිණි 198883203007 

  අමුගගාඩ කංකානම්ගේ ගදධන ගම්නකා මධුරංගි එදිරිසිං  888083952v 

  අමුගගාඩ ගණිතගේ චාමර ප්රසාද්ධ 922250260v 

  අමුගගාඩ ගණිත ගේ ප්රසාදි කුමුදු කුමාරි   896652303v 
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  අඹගසේපිිගේ ගගදර නි ාල් ෙද්ධමසිරි කුමාර 198900900532 

  අඹග  ග ේවාගේ නනුෂේි ප්රගමධදයා මධුභාිණි අගේසිං  199378801134 

  අඹග ගේ චමිලා චතරංගි  867650130v 

  අඹග ගදනිගේ ගගදර ශ්රියානි වසන්ති කුමාරි 857930894 V 

  අගේපිියගේ ගදධන ෙවනි ෙංචාලිකා  199274210050 

  අගේෂා ඉන්තදීවරී රණවක 895082007 

  අගේෂා දිල්රුකක්ෂි ග ට්ටිආරච්චි  897820404v 

  අගේෂා මධුෂාණි ක ගල්ල 906982080v 

  අගේෂා ගසේනානායක 867992278v 

  අගේෂා  ංසී  ඇතළුවගේ 915710247v 

  අගයධමි චතරංගනි ජයගකාඩි 937510330v 

  අරමාදුරගේ යමුනා ජිවන්ති 898511782v 

  අරඹගේ පූේණිමා මුතමිණි ශිකලා  927561522v 

  අරඹගේ රංගිකා චමරි නේමරත්න 199379303681 

  අරුකණ රණවක 893373438v 

  අරුකමදුර දමිත සුගෙම් සිල්වා  780513640v 

  අරුකමප්පගප්පරුකම ආරච්චිගේ දිලිනි තාරකා 926710249v 

  අරුකමාදුර අනුෂා ශ්රි අමාලි ද සිල්වා  198278103850 

  අරුකමාදුර නිසංසලා ලක්මාලි ද සිල්වා 927932180v 

  අලංකාරගේ නිම්නා සුභාිී  ලක්මාලි ප්රනාන්තදු 198380602407 

  අලගිය දුරගේ සිනිමා ෂානලි ෝන්තදුල 198965201349 

  අලගියවත්ත  ගමාග ාට්ටිලාගේ බුද්ධි ප්රසාදිනි අලගියවන්තත 816712351v 

  අලගේද ආරච්චිගේ ිළිණි 936293514v 

  අලවත්ගත්ගම පිඹුර අංගේ ගගදර ලක්මිණි කුමාරි  885810292 V 

  අල ගකධන්ත විදාගනලාගේ ගයානි  ංසිකා 935113512v 

  අල ප්පගෙරුකමගේ නිල්මිණි මුතමාලි 885372082v 

  අලාංකාරගේ කුෂානි චතරිකා 898492907v 

  අලිසන්තදිරිගේ ගදධන බිනූශා ජයමිණි ගේමිලක 937122144v 

  අලුත්ගමගේ ුරසද චන්තදනමාලා ගේමරත්න 887023425v 

  අලුත්ගේ ගදධන තෂාරි සමන්තිකා 198458101822 

  අලුත්දුරගේ නිගරධෂා දිල ානි නේමිලක 858184347v 

  අලුත්වලගේ සුසිත චතරංග ද සිල්වා  942860030v 

  අලුෙිගේ ගගදර සුගලධචනා ගසේනානි 937140894v   

  අශානි එරන්තගිකා වික්රමසිං   927341794v 

  අශානි බුද්ධි ඉෂාරා මුණසිං  955012550v 

  අසුරමුණි ිලකා සමන්තිගෙගේරා චන්තදගසේකර 776520420v 

  අළුත්ගමගේ නිලන්ති ශයාමලි 937474121v 

  අළුත්ගේ ගදධන දිනිි ගකෞිකා 866250464v 

  අළුත්ගේ ගදධන සඛිතා සමන්තී අළුත්ගේ 857160576v 
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  අළුත්දුරගේ ගප්රමිලා රාජනි නේමිලක 856242390v 

  අළුගොත කංකානම්ලාගේ කාංචනා කුමාරි 198957400659 

  ආිගලගේ දමිමිකා දමයන්ති 897023784 V 

  ආිගලගේ ශිනිකා සංජිවනි 915751830v 

  ආඩ මිෝරගේ සමින්තද සුගත් අල්විසේ 751014147 V 

  ආඩම්ෝරගේ ඉෂානි උගප්පක්ෂා ද අල්විසේ  925700134v 

  ආඩම්ෝරගේ ගයානි ලක්මාලි ද අල්විසේ 857430824v 

  ආඩම්ෝරගේ මංලිකා 846841580v 

  ආඩම්ෝරගේ  ේෂා කුමුදුනි ද අල්විසේ  865371322v 

  ආනන්තද අනුෂා දමයන්ති  908313364v 

  ආලරත්නගේ ිලිණි ප්රියංගිකා 897020866v 

  ඇතගල්ගදාර ආරච්චි ගේ ඩිලානි මදුකා   947201778v 

  ඇතල්දුර ආරච්චිගේ කාංචන ප්රදිප්ප කුමාර ගෙගේරා 902810676 V 

  ඇඹුල්ගදනියගේ ගදධන ප්ර ි භා මගනධමනි 898414060v 

  ඇලෝඩගේ  සිනි අමන්තදා ප්රනාන්තදු  936661769v 

  ඇල්පිිය ආචාරිගේ ගෝානිකා බිමාලි 895921114v 

  ඇල්පිියගේ චමිලා සඡීවී  වීරරත්න 846531335v 

  ඇල්ෝඩ ලියනගේ එරංගා  ංසිකා කුමුදුමාලි සිල්වා 936322140 V 

  ඇල්ලමුණි ගද්ධවගේ තාරිකා සදචානි නයනානන්තද 935561183v 

  ඇල්ලලග ේවාගේ ගදධන නිලූො ජයංගී  866690251v 

  ඇල්ලලග ේවාගේ ගදධන රුකවන්තදි කරුකණාිලක 926903225v 

  ඇ ැලපිිය ග ේවගේ චමිලා දිල් ානි 198275904350 

  ඈොගේ චතරංගි උගද්ධශිකා  918132546v 

  ඉංගිරිය ආචාරිගේ ලෂානි වත්සලා ජයසිරි 895151033v 

  ඉංගිරිය ආචාරිගේ  ේෂ ගයනාත් 198132102897 

  ඉංගිරිගේ අචාරිගේ සංවනවී  ප්රියදේශී  රත්නායක 896880772v 

  ඉඩංගගාඩගේ ගකධසලි කනුජිකා ගෙගේරා 926722522v 

  ඉඩම් ගගදර නිගරධෂා සංජිවනි ගසගනවිරත්න  198960000632 

  ඉඩිප්පපිලි ෙිරණගේ යසරූ නදුනි සිකලා 936033148v 

  ඉදිප්පුලි ගේ සරසි කුමාරි  938074305v  

  ඉදිරිමුණි ඉරැෂ උදයංග විගේවංශ ද සිල්වා 922613869v 

  ඉදුරුකව  උඩුමුල්ලගේ අගේෂා ලක්මාලි 936201938v 

  ඉදුරුකවගේ ගදධන ගිත්මි චතරිකා  896750372v 

  ඉදුරුකවගේ ගදධන ජානකී චතරිකා 896750364v 

  ඉද්ධදගගාඩ ග ේවාගේ ගදධන ලුෂානි ගලධෂනා 825611983 V 

  ඉද්ධදගගාඩ ග ේවාගේ නනුෂේකා උදයාංගනි 897193728v 

  ඉගනධකා විරමල 197770601402 

  ඉගනධදයා ෂාමින්තදි ගෝාල්ලෑගල 199184402162 

  ඉඳිප්පපිලි ෙිරගේ ගකාසලා සඳමාලී 896860399v 
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  ඉපිට ගගදර චාන්තදී  සදමාලි රත්නායක 886172869v 

  ඉබුලාගගාඩගේ ගදධන  ේෂණි එරන්තදිකා 848192759v 

  ඉමියාගේ ගදධන විමාෂා උදයංගනි 846791370v 

  ඉමියාගේ ගදධන සකුරා කල්ෙී  895933724v 

  ඉමියාවගේ දේෂණී චමින්තදා චන්තදගසේකර 775251891 V 

  ඉගේෂා අසන්තගි ම ාරච්චි 935520665v 

  ඉගේෂා ගලාකුසූරිය 936342019v 

  ඉලංගගේ ගයාත්රි කවිෂානි ගෙගේරා 925864552 V 

  ඉලංගන්තිලක මුදියන්තගසේලාගේ විසේනා ගසව්වන්තදි ඉලංගන්තිලක 198973100147 

  ඉලන්තදාරි ගද්ධව සුරංගිකා ප්රියදේශී  කුලතංග 858422051v 

  ඉලන්තදාරි ගද්ධවගේ ශානිකා රසාංජී  918023291v 

  ඉගල්කුට්ටිගේ සදීෂා මුත ාරි ප්රනාන්තදු 905574027v 

  ඉගල්ගෙරුකම ආරච්චිගේ චමීරා දිල්ෂාණි 937210990v 

  ඉගල්ගෙරුකම ආරච්චිගේ සංඛ ශ්රිනාත්  902183400v 

  ඉගල්ගෙරුකමගේ මධුරංගනි නයන කුමාරි 806101320v 

  ඉල්ගල්ගෙරුකම ආරච්චිගේ බුද්ධි කාවින්තදයා 948131650v 

  ඉෂාදි මල්ෂානි ගුලවිට 199254902574 

  ඉෂාන්ත මධුසංක එදිරිමාන්තන 920332293v 

  ඉෂාරා කල්ෙී  ග ට්ටිආරච්චී 917721823v 

  ඉසුරි මධුමාලි වනිගතංග 947964020v 

  ඉ ල මැදගම ගමගේ නිශාන්ති 855960923v 

  ඉළිඔ විදාගන්තලාගේ ගදාන්ත නුවන්ත සමිෙත් ුෂේෙකුමාර 199004901735 

  ඊරියන්තදළුවගේ මංජුලා සමන්තමලි 758014169v 

  ඊශ්රාවරිගේ ගයනි කාංචනමාලා ජයලත්  936612377v 

  උක්වත්තගේ අිල මධුශානි ප්රනාන්තදු 198972700617 

  උක්වත්තගේ මදූකා රසාදරී 198181402471 

  උක්වත්ගත් ගදාන්ත චරිත ප්රභාත්  901811725v 

  උඩකන්තදගේ නිශාදි චාරිකා  199471700732 

  උඩකන්තදගේ මල්ෂා කරුකණාිලක 927790939v 

  උඩකන්තදගේ සුජානි සාගරිකා උඩකන්තද 895312193v 

  උඩගම ලියනගේ ගදධන ුේණිමා ලක්මිණී 907643956v 

  උඩගමගේ ගදාන්ත ඔමාලි මධුිකා 856203590v 

  උඩගගෙලගේ රනුරි දයාරා 916552092v 

  උඩගේ කංකානමගේ ගදධන චන්තදිමා චතරානි ගුණවේනන 898290336 V 

  උඩත්තව හිි ෝණ්ඩාරලාගේ මදුිකා ප්රියංගී  ෝණ්ඩාර  946451746v 

  උඩලිගම චන්තදිමා ිත්රානි  198959100686 

  උඩවත්ත කංකානම්ගේ ගදධන කංචනා සදමාලි 938214824v 

  උඩවත්ත කංකානම්ගේ ගදධන ගකෞශලා රංසිමාලි 916922507v 

  උඩවත්ත කංකානම්ගේ මදුසංකා 915832369v 



 
 

7 
 

  උඩවත්තගේ කසුන්ත ප්රසාද්ධ කරුකණාිලක  198800802302 

  උඩවත්තගේ සදුන්ත සංජිව 940712416v 

  උඩවල කංකානමිගේ ගදධන තරංගා ලක්මිණී 856904768 V 

  උඩගවල කන්තකානමිගේ සුසන්තත සංවනව  198304005054 

  උඩිච්චියාවත්තගේ දනුෂේකා ප්රියදේශණි 877252060v 

  උඩුකලගේ ගදධන ගද්ධවින්තදි චගමධදා ගුණරත්න 926211285v 

  උඩුගම ගකධරාලලාගේ ගදධන සුගන්තදි සදීකා 866620253v 

  උඩුගම සුරියගේ ගදධන දිලිනි භාගයා ගසේනාිර 896703323 V 

  උඩුගගාඩගේ තාරක සම්ෙත් රුකද්රිගගධ 900203829v 

  උඩුගගාඩගේ නයන මදුසංක රුකද්රිගගධ 198920200507 

  උඩුනුවර ගගදර නිුනි මධුසංකා 935480043v 

  උඩුපිහිල්ගල් වලව්ගව්  ේෂණි කුලතංග  885994415v 

  උඩුමුල්ලගේ ඉගනධකා කුමුදු කුමාරි 867700250v 

  උඩුමුල්ලගේ ගදාන්ත උදානි චානිකා අගේගසේකර  875911813 V 

  උඩුමුල්ලගේ ගදධන ඉසුරුක තාරකා 937944853v 

  උඩුමුල්ලගේ පියුමි රශේමිකා ප්රිිලාල් 916532016 V 

  උඩුමුල්ලගේ ශිකලා චතරංගි ආනන්තද 887741670 V 

  උඩුවගේ මතීෂ දිල්ශාන්ත ගෙගේරා 922471231v 

  උඩුවන අතගකධරගේ ගදධන තෂාරි  908420284v 

  උඩුවන අතගකධරලාගේ මාලිකා සුභාිණී 876431696v 

  උඩුවන අතගකධරලාගේ සන්තදයා දිල් ානි 917902364v 

  උඩුවරගේ සකුන්තතලා පියුමාලි සිල්වා  946381187v 

  උඩුවරගේ  ේෂ මධුරංග විගේරත්න 198614101672 

  උඩුගවල කංකානම්ගේ සුුන්ත ශානිකා 957063071v 

  උත්තම වඩුගේ ලහිරුක නිශාන්ත ප්රනාන්තදු 930582409v 

  උත්ෙලා ප්රියභාිණි සිරිවේනන 847670428 V 

  උදුපිිය කංකානම්ගේ ගදධන ශානි චන්තදිමා 915801935v 

  උගද්ධශිකා දිල් ානි රුකෙසිං  937090960v 

  උඳුගගාඩගේ දිල්ෂරා හිමාලී රුකද්රිගගධ 937460570v 

  උඳුගගාඩගේ සිතාරි ආගලධකා ගරාඩ්රිගගධ 887490562 V 

  උොසක ගම්ආචාරිගේ චලනි නේමදා  946061107v 

  උමංගේ ලංකා ප්රියදේශී  අනුරුකද්ධිකා ද සිල්වා 198955301529 

  උරුකවු ලියනගේ සුගේකා මධුවන්ති ගුණසිං  948512505v 

  උසේවත්ත ලියනගේ ක්රිෂාන්තත ඉගරධෂන්ත 882822451v 

  ඌරගගාඩ අප්පු ාමිලාගේ ඉමල්කා මධුවන්ති 926280171v 

  ඌරගගාඩ අප්පු ාමිලාගේ ඉරුකනි තාරුකකා  905701819v 

  ඌරල ලියනගේ රවිි ගකෞිකා 938632774v 

  ඌරුක ලියනගේ ගදාන්ත සම්ෙත් ලක්ප්රිය ගුණසිං  880261681v 

  ඌරුක ලියනගේ ගදධන මග ේි කා ප්රියංගී   896383396v 
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  ඌරුකමුත්තා ගමගේ චගමධද්ධ මධුෂංක  922141029v 

  ඌරුකලියනගේ ගදාන්ත චාමික නිගරධෂන්ත ගුණසි  903541741v 

  ඌරුකලියනගේ ගදාන්ත නනංජී  එරංදිකා ගුණසිං  946610437v 

  එගගාඩගේ ගදාන්ත කසුන්ත සමීන්තර 901111766v 

  එගගාඩගේ ුබුදු ගයානි 838343945v 

  එගගාඩවත්තගේ පියුමි අනුෙමාලි ගෙගේරා 917810559v 

  එගේරගේ ගදාන්ත නදීකා දිල් ාී  877730123v 

  එගේරගේ සජාද්ධ  ංස ශ්රිගරධමාල් කරුකණාරත්න 198907401690 

  එදිරිවීර ෙටෝැඳිගේ අනූෂා මධුි 198363003318 

  එදිරිසං  ආරච්චිගේ නිගම්ෂා මධුසානි එදිරිසිං  957801439v 

  එදිරිසිං   ආරච්චිගේ ගදධන ලක්මාලි රුකවන්තිකා  875921266v 

  එදිරිසිං  අතගකධරලගේ රසාංජලී මධුශානි  908481135v 

  එදිරිසිං  ආරිිලාගේ අංජන මධුශංක එදිරිසිං  932614677v 

  එදිරිසිං  ආරච්චිගේ ගයානි ශිකා ගෙගේරා 898393607v 

  එදිරිසිං  ආරච්චිගේ ශානිකා  සංගි  885880932v 

  එපිටවල ආරච්චිගේ දිලිනි රුකවන්තිකා  936910645v 

  එපිටගවල ආරච්චිගේ  ේෂී  එරන්තදිකා වීරසිරි 935760410v 

  එරත්න ගමගේ දුලාණි  සුදේශණි 935362040 V 

  එලයාදුර ඩිල්රුකක්ි නදිෂා විරගසේකර ද සිල්වා 887793301v 

  ඒකනායක රණතංග මුදියන්තගසේලාගේ විදුනි මධුිකා ඒකනායක  927543281v 

  ඒගගාඩ ග ට්ටි ආරච්චිගේ ගදධන දිගන්ති දුෂේමන්ති 948281856v 

  ඕොත කංකානම්ගේ රවිදු චතරංග 943050147v 

  ඕොත කාකානම්ලාගේ නිමල්කා මධුමාලි 927331985v 

  ඕොත මු න්තදිරම්ගේ චාමිණි ගද්ධශිකා සමරගසේකර 926762621v 

  ඕමන්තත ෙිරණගේ සාගරිකා ඉසුරාංගී  ෙිරණ 948041227v 

  ඕවිිගල විතානගේ අනුරාන 871241295v 

  ඕවිිගල විතානගේ ප්රියංගි තාරකා මධුශානි 908193326v 

  ඕවිිගල විතානගේ සුුන්ත උගප්පන්තර විතාන 920651526v 

  කංකානම් ගමගේ චුලනි කාංචනා ගේමතංග 847850817v 

  කංකානම් මුදියන්තගසේලාගේ චම්පිකා ප්රියදේශී  916882670v 

  කංකානම්ලාගේ සමුි රංගිකා ජයසිං  199362701030 

  කංකානිගේ  සිත උෂාන්ත වික්රමනායක 933444244v 

  කකුළුවාමුල්ල කංකානම්ගේ තනුෙමා  සාංගි 890793061v 

  කච්චච කඩුගේ නයනි චමිල්කා පීරිසේ 938471215v 

  කජුග වත්ත ලියනගේ ගිම් ානි දිල්සාරා 946790575v 

  කටුගම්ෙගේ චමිලා සන්තවනවී  කුමාරි 896150510v 

  කටුදම්ගප්ප විතානගේ ිළිණි තෂාරි 897500280v 

  කණිෂේකා මිහිරි දෑවැද්ධදනගේ  865211848v 

  කත්රි ආරච්චිගේ ඩන්තසේටන්ත අමිල කුමාර  922530750v  
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  කත්රි කංකානම්ගේ ගදධන  සින්තතා දුල්මිණි 866541078v 

  කත්රිආරච්චිගේ ගදධන ගකෞශලයා ජයසිං  936990762 V 

  කත්රිආරච්චිගේ ගදධන ගද්ධවිකා චතරාණි කත්රිආරච්චිගේ  928131190v 

  කත්රිආරච්චිගේ ගදධන සශිකා සදමාලි 887962200v 

  කදනආරච්චීගේ නන්තදන කුමාර 1982030008 

  කනක්ක ග ේවගේ  සන්තගි මධුෂානි  සිල්වා 898512665v 

  කනත්තගේ ප්රියංී නිසංසලා ගෙගේරා 875470523v 

  කනත්තගේ සුුනි  ංසිකා  926720457v 

  කනන්තගක්  ගමගේ ලිලන්තත නිලංක මුදිත කුමාර  853010090v  

  කනන්තගක් ආචාරිගේ මදාරා සුගන්ති කුලරත්න 847803746v 

  කනානගේ ගදධන දිලුකා ප්රියදේශණී 877361136v 

  කන්තකානම්ගේ ච්චන්තතා නදීශාී  908602722v 

  කන්තකානම්ගේ වි ංගි මග ේි කා 917712026 V 

  කන්තදගේ ීිකා ශිගරධමාලා 898391310v 

  කන්තදගේ ලක්ෂි නිරාශා ආරියසිං  857740769v 

  කන්තදදුරගේ නිසංසලා කුමාරි 907392023v 

  කන්තදමුල්ලගේ ගදධන ඉගමධනයා ජිවනි 936871127v 

  කන්තගද රණසිං ගේ රිද්ධමා මධුභාිණි 895291994v 

  කන්තගද රණසිං ගේ රුකවිණි අගේෂා 876060574v 

  කන්තගද රණසිං ගේ වින්තදි ශානිකා 198753801385 

  කන්තගදගමගේ ගදධන චතරි විදේශිකා 936430597v 

  කන්තගදෝඩගේ ිළිණි ලසිකා 937740530v 

  කන්තනංගරගේ  ගදධන අගේෂා තෂාරි  866301832v 

  කන්තනන්තකර ගකධරාලලාගේ ගදධන රමණි 857894227v 

  කන්තනන්තගර ගකධරලලාගේ ගගයධමි ශානිකා කන්තනන්තගර 928364119v 

  කන්තනන්තගර ගකධරලාගේ ඉෂාරා කාංචනමාලි 905931458v 

  කන්තනන්තගර ගකධරාලලාගේ  රිනි සකුන්තතලා කන්තනන්තගර 906052260v 

  කන්තනන්තගර ගකධරාළගේ අගේෂා කන්තනන්තගර 857200462v 

  කන්තනන්තතර ගකධරාළලගේ නිසල් චරිත් කන්තනන්තගර 910671316v 

  කු ී ියනගේ  ේෂණි අනුරුකද්ධිකා 866093814v 

  කුගකාටුගව් ම ගගදර නදීකා දිල්රුකක්ෂි රත්නායක  947914316v 

  කුගම ීගනගේ දිනූෂා ලක්මාලි 935452147v  

  කුගේ දනූෂා නගයධමි 198658700108 

  කුගේ දිනුිකා නදිශානි 865721218 V 

  කබුරුකගගාඩ කංකානමගේ චතරි උගද්ධශිකා 887552185v 

  කම්මන්තිගේ අනුරාන සම්ෙත් ගේමරත්න 911351145v 

  කඹුරාවල කංකාකම්ගේ නිෂානි මධුකා රණවීර 916440197v 

  කඹුරාවල කංකානම්ගේ චාමලී ගකෞශලයා රණවීර 905584065v 

  කඹුරාවල කංකානම්ගේ නිුණි නිශාදිනි 925513067v 
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  කඹුරාවල කංකානම්ගේ පියුමි නිසංසලා ගුණවේනන  847800836v 

  කඹුරාවල කංකානම්ගේ ප්රියංගිකා ගරධිණී රණවීර 887610568v 

  කඹුරුකවල කංකානමගේ  ංසිනි රුකක්ිකා රණවීර 948123533v 

  කරංගගාඩ ෙිරණගේ ප්රියන්තකා දිල් ානි ෙිරණ 198254210030 

  කරන්තගදනියගේ චතරිකා මධුමාලි ජයිලක 947931440v 

  කරන්තනගගාඩගේ  ංසිී  ශිකලා 198968601522 

  කරන්තනාගගාඩ ලියනගේ නිගරධෂා දිල්රුකක්ි 937641443v 

  කරන්තනාගගාඩගේ ීිකා ප්රියදේශී  947882040v 

  කරන්තනාගගාඩගේ විරාජි සජින්තතනි  925981427v 

  කරන්තනාගගාඩගේ  ංසි උදයානා  කරන්තනාගගාඩ  927161516v 

  කරප්පුලිගේ ිළිණි භාගයා 917781591v 

  කරවිටගේ ජිවනි කුමාරි 935930871v 

  කරවිටගේ ගනළුම් කුමාරි සදගේඛා  925293776v 

  කරුකණාකලගේ මගනධජි දිල්රුකක්ෂි සිල්වා  198057900717 

  කරුකණානායක මුදලිගේ දිමුත ඉදුනිල් චන්තරසිරි 870162758v 

  කරුකණානායක සුභසිං ගේ නිලංගා චතරන්තගී  896753789v 

  කරුකණාමුණි කසුන්ත චාමර මධුරංග ද සිල්වා 942992297v 

  කරුකණාමුණි ගටධනිකා ප්රියංගී  දයාරත්නද සිල්වා 887010544v 

  කරුකණාමුණි නිලූකා ලක්මිණි සිල්වා 916152019v 

  කරුකණාරත්න  මුදියන්තගසේලාගේ අචලා කුමාරි කරුකණාරත්න 888382011v 

  කරුකණාරත්නගේ අගයධනා මධුිණි වික්රමරත්න 898584119v 

  කරුකණාරත්නගේ නගවධදිකා පියුමි කරුකණාරත්න  937480059v 

  කලංසුරිය රණසිං ගේ දිමාලි නිසංසලා ජයගකාඩි 927260824v 

  කලංසූරියගේ ගදධන ඉසුරි නිේමාණි ගේමචන්තර 925503533v 

  කලුගේ ශානිකා ලක්මිණි ජයිලක 916840292v 

  කලමුල්ලගේ ඕෂණි සංලක්ිකා  906701375v 

  කලවිල ෙිරගේ ගදධන චතරි මදුශානි ෙිරගේ 896800353v 

  කලවිල ෙිරගේ ගදධනා සන්තනයා කුමාරි 198055303676 

  කලුගලගේ ගදධන චමරි නිශානි 936152031v 

  කලුෙ ණ ගම්සේීගේ චලිත් රුකසිරුක 941420389v 

  කලුගෝධවිල ආරච්චිගේ මලිි අප්පසරා 199372002199 

  කලුගෝධවිලගේ නයී  ප්රියංගිකා කලුගෝධවිල 198564800801 

  කල්ෙනි සුගභධනා වඩුගේ 927413183v 

  කල්ගප්පගමගේ ගන්තරංජා නදී 198268503751 

  කවින්තෂා උදයාත්රි සදනි ෝාලිසේස 936183271v 

  කසුන්ත තාරක කළුආරච්චි  930621242v 

  කසේතරි ආරච්චිගේ රගසධජා දිල්ෂානි 948392801v 

  කසේතරි දිසානායකලාගේ සිනි ගකෞශලයා දිසානායක 936631452v 

  කසේතරි ශිප්රභා රාජේෂ  927594307v 
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  ක ටපිිගේ බුද්ධිකා ඉගේෂා  856030580v 

  ක ටපිියගේ ගදධන තාරකා දිලානි 198951500169 

  ක දව ආරච්චිගේ ශශිනි මගනධශිකා රුකෙසිං  947221620v 

  ක දවැලිෙත මුදියන්තගසේලාගේ මග ේිකා මධුමාලි යසරත්න 898293530v 

  ක ඹිලියා වත්තගේ ගනාග ාත් සුභසිං ගේ ප්රභානි තක්ිලා 199372400708 

  ක වල කංකානන්තගේ ඉමල් රුකක්ලන්තත ගෙගේරා 813482940v 

  ක වලගේ තමරී නනංජී  ගෙගේරා 878062404v 

  ක වලගේ ගදධන උදයාණි 936142486v 

  ක විටගේ ගදධන සමනලී ක්රිෂණජිනා ක විට 936450091v 

  ක ගව් විදානලාගේ දිලුො විගේගුණරත්න 866931240 V 

  කළණි ුෂේපිකා බුලත්සිං ල  198977400150 

  කළග  ෙිරණගේ අනුෂා ප්රියංගිකා 198062001073 

  කළු ආරච්චිගේ ඉගනධකා ශයාමලි  868451050v 

  කළුආරච්චිගේ නිශාන්ති  897133490v 

  කළුගම්පිියගේ සංජිව ුෂේෙ කුමාර 940911656v 

  කළුගල විතානගේ නිෂාකා කුමුදිනි 907020010v 

  කළුතන්තී ෙටෝැදිගේ වජිරා පියුමාලි සිල්වා 918000020v 

  කළුතර ගවදගේ දිල් ානි ගෆාන්තගසේකා 916850190v 

  කළුෙ න ගමඇිගේ චානිකා දිලුම් 888233393 V 

  කළුෙ න ගමසේිගේ නනංජී  සංවනවා 865760213v 

  කළුෝද අච්චිගේ කල්ො නදිශානි 198560000192 

  කළුගෝධවිලගේ දිසේනා කළුගෝධවිල ගෙගේරා 198678902974 

  කළුවාගද්ධවගේ චතනි මුදුන්තගකාටුව 917714320v 

  කාංකානම් ආරච්චිගේ ගදධන නිදේශනා අනගි 916760353v 

  කාංචනමාලා තරංගී  දිසානායක 937743203v 

  කාංචනා ගයානි වික්රමසිං  776032204v 

  කාංචනා බුද්ධිනි වැදිසිං  198970000962 

  කාංචනා සඳමාලී ගතාටුපිිය 847693584v 

  කාරියප්පගෙරුකමගේ දමයන්ති 858432030 

  කාරියවසම් ගමගේ සිතමිණි අනුරාි 199069001471 

  කාරියවසම් තන්තිරිගේ ඩිල්ෂා ඉමාලි 915581919v 

  කාරියවසම් ෝැන්තඩිගගාඩ ගමගේ අමාලි නිසංසලා  867553410v 

  කාරියවසම් ගෝධව්තන්තී ප්රසාදි සංවනවී  885380174v 

  කාරියවසම් ලියනගේ දුලාංජලි කල් ාරි කාරියවසම් 908603427v 

  කාලවිල ෙිරගේ තාරකා මධුභාිණී විගජරත්න 937640951v 

  කාලවිල ෙිරගේ වාසනා  ංසනි ෙිරණ 937140380v 

  කාලවිල ෙිරගේ  ංසිී  ගකෞෂලයා විගේරත්න 937640943v 

  කාලවිල ෙිරනගේ ඉගනධකා දමයන්ති  907881458v 

  කාලවිල විතානගේ ිළිණී වාසනා  928013553v 
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  කාලිංග කසුනි නිගක්ෂලා  927271508v 

  කාහිංගලගේ ඉෂාරා උදාරි ිත්ෂණ ද සිල්වා 955120132v 

  කැකුලන්තදල ලියනගේ ගදධන අනුිකා ශයානදි කැකුලන්තදල ලියනගේ  925192953 V 

  කැකුලන්තදල විතානගේ ගරාෂානි ප්රියදේශනි 936171125v 

  කැකුලන්තදලියනගේ ගදධන නිුනි සජින්තිකා 928302300v 

  කැටවලගේ ගදාන්ත ශානක විජයවේනන 199017500114 

  කැිගෙ ආරච්චිගේ ඉෂාරා චතරංගි 936280994v 

  කැන්තනන්තතඩාවගේ සුමාලි දිනුිකා 937453299v 

  කැල්ලගේ ගදාන්ත දිමන්ති ගසේශලා ජයවේනන 906401185v 

  කැල්ලෙත විතානගේ වත්සලා විජානි 865210922v 

  ිගදල්පිියගේ ඉෂාරා  මධුවන්ති 906381036v 

  ිම්මන්තතඩාවගේ මල්ි අනුරුකද්ධිනා ගෙගේරා 907450252v 

  ිඹුලාවත්තගේ ශානිකා මධුමාලි 947880640v 

  ිරමගේ දිගන්තෂේ ප්රසාද්ධ නිගරධෂන්ත 199032300673 

  ිරිංගගාඩ ආරච්චිගේ ිරන්තිකා ලක්මාලි 198877203168 

  ිරිඇල්ලගේ ඊෂානි ලිලංගා 89626270v 

  ිරිවත්තඩුගව් අරුකණි මල්කාන්ති  197874702184 

  ිරිවිතානගේ ගදධන ෙවිත්රා මධූෂාණී ිලකරත්න 916042965 V 

  ිරුකළෙනගේ නිලක්ෂි ඉදුමිණි පිරිසේ 198279403835 

  ිලිට්ටටුව ගමගේ උෙමාලි මග ේිකා කරුකණාරත්න 906561352v 

  කුකුලකංකානම්ගේ නිසංසලා ෙවිත්රාී  876111756v 

  කුකුලගේ නදීශා සුභාිණී ගෙගේරා 936901409v 

  කුකුලගේ නයනි සාගරිකා ගෙගේරා 898053504v 

  කුකුගල කංකානම්ගේ මධූකා දුලංජි විගේරත්න 937133952v 

  කුකුගල කම්කානම්ගේ තාරිකා ගනළුම් 907170659v 

  කුකුගල කම්කානම්ගේ වරුකණි ලසිකා 198783702328 

  කුකුගල විදානගේ ගදාන්ත සුරංග මදුර කුමාර 901650454v 

  කුකුගල් කංකානම්ගේ තාරකා රසාංජලී 915453449v 

  කුකුගල් කංකානම්ගේ ප්රභාත 940972078v 

  කුකුගල් කංකානම්ලාගේ සදුනිකා  ංසමාලි  955022009 V 

  කුකුළගේ චන්තදිමා ග ානි ගෙගේරා 895741345v 

  කුකුළගේ ෝානුක  සිත් කුමාරසිරි ගෙගේරා 940673445v 

  කුකුගළ කංකානම්ගේ ජනක 793142595v 

  කුඩා උඩගේ චමිලා කුමාරි 199283902910 

  කුඩා ලියනගේ ගදාන්ත සවින්තද මධුසංඛ ජයවිර 910534181v 

  කුඩා විදානගේ මග ේෂා  ංසිී  936922481v 

  කුඩාතල්ගේ  සිත මලිත් පිරිසේ 930660639v 

  කුඩාමඩුවගේ ශිකා රන්තදිමා ිලකරත්න 865131461v 

  කුඩාමානගේ චතරිකා මධුෂානි දිසානායක 916340826v 
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  කුඩාරාලගේ ගනාග ාත් මන්තනප්පගෙරුකමගන්ත ගදධන ලලංගා මග ේි කුමාරි 876180928 V 

  කුමාර උන්තනැ ැලාගේ ජනනි අප්පසරා ඩයසේ  948432030v 

  කුමාරඋන්තනැග ේලාගේ උගද්ධනි සදමාලි 946331244v 

  කුමාරගේ  කණිෂේකා නිුනි රණසිං  915282059v 

  කුමාරගේ ගදධන මදුෂා  සංගී  945642459v 

  කුමාරගේ නදිෂා නිෂාදී  908232208v 

  කුමාරගේ නිේමලා ගෙගේරා 886161646v 

  කුමාරගේ රංගිකා දිල්රුකක්ෂි 877623009 V 

  කුමාරවඩු ශිකා ශිගරධමී  ගද්ධශප්රිය 199185804170 

  කුමාරැන්ත ැලගේ ගදධන චමිලා ිෂානිි 907020231 V 

  කුමාරී සමන්තමලී විසේනායක 825730753v 

  කුමුදිනි චන්තදිමා උඩවත්ත 856780163v 

  කුමුදු අගේෂේ ක්රිශාන්තිකා වනිගතංග 197981303225 

  කුඹලාතර ආරච්චිගේ  ගදධන සුුනි සුගද්ධශී ග ේමකුමාර 905024418v 

  කුඹලාතර ආරච්චිගේ අෂාරා මල්ෂානි ප්රබුද්ධිකා  945650087v 

  කුඹලාතර ආරච්චිගේ තනුෂයා කාවින්තදි  928070379v 

  කුඹලාතර ආරච්චිගේ ගදධන බුද්ධිනි චතරංගි 926121103v 

  කුඹලාතර ආරච්චිගේ මධුෂා කුඹලාතර 898533190v 

  කුඹල්මුල්ල කුරාලලාගේ අමාලි වත්සලා සමරසිං  945233060v 

  කුඹුරුකතැන්තන විදානලාගේ ගිම් ානි ගෙගේරා 936891772v 

  කුරීගොත්ත ගද්ධශප්රියගේ කසුන්ත තරංග කරුකණාිලක 199207203250 

  කුරුකකුල ම ෙටෝැදිගේ කුමුදුමාලි කාංචනමාලා රණසිං  908390385v 

  කුරුකකුලසුරිය ෙටෝැදිඅරච්චිලාගේ සුගද්ධෂේනා අෂේවිනි සිල්වා 926140035v 

  කුරුකකුලසූරිය ෙටෝැදිගේ නිලංකා චතරංගී   198966500920 

  කුරුකගමගේ තනුජා ප්රියදේශී  චන්තදසිරි 198866801666 

  කුරුකදුකාරගේ ගයානි අනුරාංගනි 907201180v 

  කුරුකදුකාරගේ චමිලා ප්රියදේශනි 895322148v 

  කුරුකදුකාරගේ ගේමික මධුභාිනි 925200360v 

  කුරුකදුකාරගේ විදුරංග කරුකණාරත්න 942430760 V 

  කුරුකදුකාරගේ සුභාෂේ මධුරංග 940082021v 

  කුරුකපිටගේ ප්රමුදිතා  ංසමාලි 817651631v 

  කුරුකප්පු අආරච්චිගේ ගදධෝ ඉගරධමි රණාදරි උෙමාලි ගෙගේරා  935980291v 

  කුරුකප්පු අච්චිලාගේ දුලානි නිලූිකා කරුකණාරත්න 896860836v 

  කුරුකප්පු ආරච්චිගේ නුවනි එරන්තදිකා 848002674v 

  කුරුකප්පු නන්තත්රිගේ නිගරධෂා චාමලී ගුණරත්න 925313300v 

  කුරුකවිටගේ ගදධන දිලිනි මධුිකා 945620650v 

  කුලකුලසූරිය ෙටෝැඳිගේ ජූේ සුලක්ෂණි ගයනා ද සිල්වා 898014088v 

  කුලකුලසූරිය ෙටෝැඳිගේ වින්තදයා මග ේෂී ද සිල්වා 936751377v 
  කුලිලක චන්තගරසේකර ග ේරත් වනිගගසේකර දිසානායක මුදියන්තගසේලාගේ අරුකන්තදතී 
උගද්ධී  කුමාර නාරම්ෙනාගව් 886370458v 



 
 

14 
 

  කුලප්පු තන්තත්රිගේ අමාෂා තක්ෂිණි 198558702390 

  කුලප්පු තන්තත්රිගේ ගදධන ිළිණි පියුමාලි 917851000v 

  කුලප්පු තන්තීගේ සඳුන්තකා රීමාලී 946402001v 

  කුලුෙන ෝංඩාරගේ කුමුදිනි  886120532v 

  කුෂාරිකා කුමුන්තදි ගදනිපිිය 867220658v 

  කුසලංක ඕෂාන්ත ජයගකාඩි 921272227v 

  ගකන්තදසිං  ආචාරිගේ දිලිනි චතරිකා  916030479v 

  ගකවිියගල විතානගේ සිතාරා ප්රිශාදි  938630089v 

  ගකවිියාගල ලියන ෝඩල්ගේ දිප්පි නිසංසලා 875700723v 

  ගකවිියාගල ලියනරාලලාගේ ගදාන්ත මලීත් සමීර 872361260v 

  ගකවිියාගල විතානගේ යුගේකා සදමාලි කුමාරි 915682634v 

  ගකාක්කාවිට ලියනගේ ගකධිලා ගශ ානි  926820460v 

  ගකාක්කාවිට ලියනගේ චතරිකා සුභාිණී 198955500094 

  ගකාක්කාවිට ලියනගේ සුරංජි ප්රසාදිකා 885972233v 

  ගකාේගල නිසක්කලුගේ ගචෞදි අකුෂේලා ප්රනාන්තදු 866910340v 

  ගකාටග ේවගේ මල්ි රවිනා සිල්වා 957640990v 

  ගකාිටවගමගේ අමිත් ල්ෂාන්ත ෝණ්ඩාර 931241214 V 

  ගකාට්ටට ආරච්චිගේ කුසල් ප්රදීප්ප සංවනව  940251940v 

  ගකාට්ටටගගාඩ ගමගේ ිලක්ෂි මදුභානි ගෙගේරා 955253337v 

  ගකාට්ටටච්චි ආරච්චිගේ ශානිකා මධුෂානි 945320737v 

  ගකාඩිකාර ආරච්චිගේ අගසධකා ුෂේෙ කුමාරි  8784623300v 

  ගකාඩිකාර ආරච්චිලාගේ අනූෂා මුතමාලි පියගසේන 916072562v 

  ගකාඩිතවක්කු අරිිගේ ිලිණි ලක්මි 888182586v 

  ගකාඩිතවක්කු ආරච්චිගේ දිළිනි ඉෂාරා 956961254v 

  ගකාඩිතවක්කු ආරච්චිලාගේ ගදධන දිනුෂා මධුෂානි ගකාඩිතවක්කු 925390615v 

  ගකාඩිතවක්කුගේ අගප්ප්ෂා ලක්මාලි 917820791v 

  ගකාඩිප්පපිලි ආරච්චිගේ ිලිණි කාංචනා 877271030v 

  ගකාඩිප්පපිලි ආරච්චිගේ ශශිනි ඉරංගා ගකාඩිප්පපිලි ආරච්චිගේ  936742971v 

  ගකාතලාවල ලියනගේ ඉමාි  ගකධෂලා 926251260v 

  ගකාතලාවල ලියනගේ නදීෂා අිනි ගකාතලාවල 957741002v 

  ගකාතලාවලගේ ගලධචී  අගප්ප්ෂා ගකාතලාවල 906391945v 

  ගකාන්තග  ෙිරනගේ චමුදි මල්ෂානි 915612822v 

  ගකාන්තතගදධරුක තම්බිනිසගදලාගේ අනුෂේකා මධුෂාී  ප්රනානදු 948540010v 

  ගකාපියාවත්තගේ ෂේමිලා ගයත්රි ගෙගේරා 867483608v 

  ගකාමිිගේ ගයනි මදුිකා ගෙගේරා 198958001500 

  ගකාරගතාට ආරච්චිගේ  ිනි සුගද්ධශිකා 926320505v 

  ගකාරගතාට ආරච්චීගේ සදුනි ුෂේෙකුමාරි 917351228v 

  ගකාරගළේ ගගදර නිගරධෂා ප්රියංගනි දිසානායක 826851015v 

  ගකාරගළේගම ෙිරණගේ මලිත් මානව 900700423v 
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  ගකාලඹගේ ගදධන ුබුදි ගකෞෂලයා 917273960v 

  ගකාසේෙන්තවත්ගත් ගගදර ුෂේෙ කුමාර 910032020v 

  ගකාසේසිං ල විතානගේ සමාි මධුසංඛා 916521294v 

  ගකාග ාඹගේ ගනවිල් කුමාර  831951087v 

  ගකාළඹ ආරච්චිලාගේ ප්රියංකා 876850966v 

  ගකාළඹ ගමධදර ෙරණෙටෝැදිගේ ෙෝා 908014120v 

  ගකාළඹ ගමධදර ෙරණෙටෝැදිගේ මිහිරි 875741950v 

  ගකාළඹගේ චතරි නිසංසලා 916100051v 

  ගකධිටගගාඩගේ අමල්කා ල්ෂාණි ගකධිටගගාඩගේ 957512712 V 

  ගකධට්ටටගගාඩගේ ගදාන්ත මල්කා ප්රියදේශී  898273164v 

  ගකධට්ටටවත්තගේ ගරෂානි නිගම්ිකා 946471518v 

  ගකධට්ටගට්ටගගාඩගේ ආරච්චිගේ  ිනි පියුමිකා උභයරත්න 937111231v 

  ගකධණාර මුදියන්තගසේලාගේ අමිලා ප්රියදේශනි 868483270v 

  ගකධණාර මුදියන්තගසේලාගේ නිේමාණි ඉමාෂා කරුකණාරත්න 926102478v 

  ගකධදාගගාඩගේ සංජය ුෂේෙකුමාර 198331002141 

  ගකධනාර මුදියන්තගසේලාගේ චලනිකා ගද්ධවින්තදි ගකධණාර 917962669 V 

  ගකධනාර මුදියන්තගසේලාගේ මධුි චතරංගිකා  916981201v 

  ගකධන්තග  කම්කානම්ගේ ලක්ෂාණි මලින්තදි  ගෙගේරා 947120530v  

  ගකධන්තලාගේ ගකෞෂලයා උභයරත්න 856191133v 

  ගකධමල ආරච්චිලාගේ ඉගේෂා සංවනවී  915531997v 

  ගකධරගල් කංකානම්ගේ යමුනා ප්රසාදි මග ේිකා 867290958v 

  ගකධරගල් විදාගනලාගේ නිගරධිකා  ේෂණි 875420682v 

  ක්රිසේතම්බු කංකානම්ගේ ගදධන සගරධජනි ග ේමන්ති 928453871v 

  ක්රිසේගතධත ෝදුගේ ඉගේෂා උදයංගී  916303475v 

  ගංගුල් මධුසංක ඇල්පිිය 199115602081 

  ගංවිදාගනලාගේ ගදධන නිරූො ලක්මිණි සමරදිවාකර 846640517v 

  ගගන්තගම  ක්මනගේ සුමුදු නිසංසලා 945041773v 

  ගන්තකන්තදගේ සමන්ති සඳමාලි 88716299v 

  ගන්තවාරි විදයාරත්නගේ මනාෂා අංජලි විදයාරත්න 938490643v 

  ගෝඩාගේ ගදධන අප්පසරා ගද්ධදුණු 895484164v 

  ගෝඩාගේ ගදධන දිලිනි එරංගා ලක්මාලි 199270200696 

  ගමඇිගේ චරාන්ත ප්රදීප්ප  930284017v 

  ගමඇිගේ ගදධන ලක්රුකවන්ති තමාලිකා  915242154v 

  ගමගේ ඉන්තදිකා මිහිරානි ගෙගේරා  876313294v 

  ගමගේ ඉගම්ශාණී නිමංකා කරුකණාරත්න 836641930v 

  ගමගේ ිනුසා නිලුුලි වික්රමසිං  935351022v 

  ගමගේ ගදධන ිලානි ශානිකා ගමගේ  907890945v 

  ගමගේ ගදධන ගන්තරංජනා සදමාලි 835104990v 

  ගමගේ ගදධන මධුිකා ගසව්වන්තදි  946651087v 
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  ගමගේ නිුනි ප්රියංගිකා ගෙගේරා 897924234v 

  ගමගේ මධුෂානි 936153348v 

  ගමගේ යුගේෂා  ංෂී  ගෙගේරා  928034232v 

  ගමගේ රුකවී  දීපිකා 927691132v 

  ගමගේ ගරධෂාන්ත දේශන  930711187v 

  ගමගේ සමන්තිකා ලක්මිණී 915191037v 

  ගමගේ  සලංක දිනුෂා ගෙගේරා 942060254v 

  ගමලත්ගේ තේිකා අසංගි ගම්ලත්  875790552v 

  ගමාගේ අසංක සංවනව 860540150v 

  ගමිමන විදානලාගේ ප්රසාදි නුවන්තිකා සිරිවේනන  908190211v 

  ගමිල්ෂගේ පියුමි කල්ෙනා  905163620 V 

  ගම්මන ලියනගේ ඉසුරුක ල්ෂාන්ත  931692038v 

  ගම්මන ලියනගේ සදුන්ත  ේෂන 913233514v 

  ගම්මන විදානලාගේ දිසේනානි අනුරානා නේමගසේන  198082202922 

  ගම්මන්තපිල අප්පු ාමිලාගේ ගදධන දුගන්තෂා දුෂාන්ති 875333399v 

  ගම්මන්තපිල ඉමියාගේ ගදධන ඩිගන්තෂා මදුෂානි 897151294v 

  ගම්මැද්ධද ආරච්චිල්ලාගේ නිගරධෂා කුලගසේන 875232983 V 

  ගම්මැග ලා ගගදර දිල් ානි කාංචනා රත්නායක 887031517v 

  ගම්ලද්ධදලාගේ චාමිලා සුභාිණී දයානන්තද 875630210v 

  ගම්ලසේසගේ බුද්ධිකා උදයංගී  915480314v 

  ගම්ලසේසගේ විදුමලිි ගසගනවිරත්න 918053778v 

  ගම්ලසේසගේ සමන්තමලිි ගසගනවිරත්න 906681587v 

  ගයනි කාංචනා කුලතංග 916513496v 

  ගයනි සදමාලි ෝදුරලිය 928551814v 

  ගලතර ලියනගේ නිුනි කාවින්තදය ලියනගේ  936892710v 

  ගලෝඩාගේ ගදධන නදීකා සමන්තමාලි 886250495v 

  ගලග ේන කංකානම්ගේ  කවින්තදා ජයශ්රිනි 867693394v 

  ගල් අරගණ් මුතකුඩගේ එරන්තදිකා මධුෂාණි ගුණිලක 199355701081 

  ගල්කැට ගද්ධවගේ යශාදී  දනුිකා 956113253v 

  ගල්කැිගේ ගගදර ප්රමින්තදමාලී ගල්කැිය 945080884v 

  ගල්ොයගේ ගදධන අමන්තදා චාමිණි ගල්ොය 937822022v 

  ගල්ෝඩආරිිගේ තමිලා නිශාදි රණතංග 776822523v 

  ගල්ගෝාක්ක ග ේවගේ ඉගේෂා අමාලි ද සිල්වා  936690556v 

  ගල්මන්තගගාඩගේ සුී මා සංජිවී  ජයන්තත 928093441v 

  ගල්වඩු ආචාරිගේ ඉන්තදිරා ඉදුරි කුමාරි  926171933v 

  ගල්ග ේන කන්තදගේ සදුනිකා නිශාදනි ගේමනාත්  965303839v 

  ගල්ග ේන ග ේවාගේ යගශධනා ගසව්වන්තදි නේමොල 199371902100 

  ගල්ග ේනගේ ුබුදිනි කාංචනා අල්විසේ 926620711v 

  ගල්ග ේනගේ ප්රියංගිකා චතරංගනි අල්විසේ 888382895v 
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  ගාේදිග ේවා ආරච්චිගේ වාසනා 928341526v 

  ගාල්ලගේ චමිලා ජයමාලි 887982813v 

  ගාල්ලගේ ගදාන්ත නදීෂා  ංසී  887522260v 

  ගාල්ලගේ නදීශානි රුකවන්තිකා  885704620v 

  ගාල්ලගේ ශ්රි ගයාත්රි කල්ෙනා ගෙගේරා 936882030v 

  ගාල්ලගේ සිර ග ේෂාන්ත මධුභාිය ගෙගේරා 952480146v 

  ගිංගතාටගේ නිගම්ෂා මධුෂානිද සිල්වා 905050273v 

  ගිිකා කල්ෙනි තමාරගේ 926962841 V 

  ගිනිගද්ධදරගේ ෙවිත්රා කල්ෙනි 925933570v 

  ගිනිගන්තදරගේ ගදධන නදීකා ලක්මාලි 886311117v 

  ගිනිමලාගේ උගප්පකා  ංසනි 888162674 V 

  ගිමන්ති සත්සරා මලලගේ 946512796v 

  ීියනගේ දිනුි ශසිකා නිේමාණි 936103634v 

  ීියනගේ ගදාන්ත දිලාන්ත රවීන්තර කරුකණාරත්න 852253746v 

  ීියනගේ ගදධන නිලංගා  ංසනි ගුණරත්න 945642890 V 

  ීියනගේ ගදධන ලිලානි මධුෂානි 916900112v 

  ීියනගේ යුමාලි නදීෂා සමරගසේකර 928034330v 

  ීියනගේ සිතාරා  ංසනි 926173235v 

  ීිකා මධුෂානි කන්තදනාරච්චි 926722557v 

  ීිකා ලක්මාලී විදානගේ 848020044v 

  ගුගනත්ි ගයානි ප්රියකැලුම් සිල්වා 888142657v 

  ගුගනත්ි නිගේෂා ප්රියදේශී  905982150v 

  ගුගනත්ි රුකවනි දිල්රුකක්ි සිල්වා 856231909v 

  ගුගනත්ි සුමුසු මාලි ප්රියංගනි සිල්වා 926243144v 

  ගුගනත්ිගේ ඕලු සදමාලි 845810680v 

  ගුගන්තත්ි ශිගරාමි ලක්ෂානි සිල්වා 867702350v 

  ගුරුක ෝඩල්ලගේ ගයී මධුශිකා ගසේොලි 937170220v 

  ගුරුකගේ නයනි ප්රියමාලි ගෙගේරා  926650327v 

  ගුරුකග්රසේ ගතාම්බුගේ රවිදු මලීෂ 199219401366 

  ගුරුකසිං  ආරිිලාගේ ප්රෂාන්ත සංජිව 930972290v 

  ගුරුකසිං  ආරච්චිගේ පියුමි නිසංසලා 888652604v 

  ගුරුකසිං  ආරච්චිගේ  ෂානි ශිකලා 955031083v 

  ගුරුකළුවාන ගමගේ මංගලිකා සංවනවී  කරුකණාරත්න 846931007v 

  ගුලවිට කංකානම්ගේ මධුමි චතරිකා 198878001851 

  ගුලවිට කන්තකානම්ගේ රුකවිණි ලක්ප්රභා ගුලවිට 937891148v 

  ගුලවිට ගණිතගේ නිලංක මග ේෂේ කුමාර  912853853v 

  ගුලවිට ගණිතගේ මධුිකා සිතාරි අගේවික්රම 918141006v 

  ගුලවිටගේ චතරි ීත්මා කුලරත්න 937401914v 

  ගගාඩකන්තද කංකානම්ගේ ගදධන ිලංකා ප්රගමධදනි 908221079v 
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  ගගාඩගම විතානගේ දුී ශා මධුෂාණි 199171300027 

  ගගාඩැල්ලගේ ගදාන්ත නනුෂේක ප්රභාත්  942592361v 

  ගගාඩිගම අරාගව් ගගදර අසංකා උදයංගනි විගේරත්න 855110059v 

  ගගාගරාක්ගගාඩගේ ගංගානි ෙෝසරා ිලකරත්න 935510341 V 

  ගගාවිතන්තත්රිගේ අංජලී ඉසුරිකා  945580291v 

  ගගධනගල විතානගේ ිළිණි සංවනවී   906040697v 

  ගගධනදුව ග ේවගේ සදුනි දිල් ාරා 937461615 V 

  ගගධනදුගව් මුදිත හිමි 198417602118 

  ගගධනපිනුවල විතානගේ තරුකි අංජිකා ද සිල්වා 926910868v 

  ගගධනපීනුවනගේ ප්රසාදිනි ද සිල්වා 925601306v 

  ගගධනියා මාලම්ගේ ඉගේෂා ලක්මාලි අගෙධන්තසු 928411761v 

  ගගධමරගේ ගදාන වරුකණි  ංසනා ජයවේනන 948553023v 

  ගගධමරගේ ගදධන නදීෂා තරංගී  ජයවේනන  788592167v 

  ගගධවිනි තන්තිරිගේ ඩිලානි නිසංසලා  936482597v 

  ගගධවිනි තන්තත්රිගේ  ේෂනි කුමාරි ගසේනාරත්න 199284903989 

  චතදුර ෝන්තනනගේ අිනි ශමිලා රත්නකාර 907770583v 

  චතරි ශානිකා කුමාරගේ 926881299v 

  චතරිකා අතගකධරල 896191691v 

  චතරිකා වනවන්ති විජයසිරිවේනන  866760101 V 

  චතරිකා නයනාදරි වැලිකඩගේ 868400447v 

  චන්තදිම නනුෂේක සමරගසේකර 940153816v 

  චන්තදිමා සරණි ගසේොලගේ   918010351v 

  චන්තදිරා සුභාිණී සීතාගම  846630058v 

  චන්තරගසේකර මුදියන්තගසේලාගේ ශාලිකා  ේෂණි 198973701294 

  චන්තරගසේනගේ දිලිෙ මනුරංග 913221915v 

  චමල්කා තරංගී  අමරගකධන්ත 906421895 V 

  චමින්තදා නුවන්ති වනිගතංග 906042088v 

  චමිල් ජයාංග තඔවිට 920174078 

  චගමධදි කනිෂේකා ෙණ්ඩිතරත්න 198869300291 

  චාමි සන්තදීො රණසිං  925173002v 

  චැල්ලැකීගක් ගලාකු ග ට්ටිගේ ෙංකජ මකරන්තදි සුමනසිරි 947120263v 

  ින්තතකා මයන්ති කවිරත්න 886880219 V 

  ගචනිකා ක්රිෂානි ගදාඩන්තගගාඩ 199275902169 

  ගච්චතනා දිල්ෂාී  ග ට්ටිආරච්චී 955200144v 

  චයාදි ගප්පෂල අලංකාර 877133869v 

  ඡයතංගගේ මධුිකා ඡයතංග 905061399v 

  ඡයලත්ගේ ඡනිතා  ංසී  99947590839v 

  ඡයසිං  මුදිවයන්තගසේලාගේ චතරනාථි හිමායා සදගගධමි  936300456v  

  ඡයගසේකර ත්රිමාන්තන ග ට්ටිගේ  සමාි නිසංසලා  916580100v  
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  ජංගුගේ ගදධන නදීෂා දිල්රුකක්ෂි 

198972500420
v 

  ජනිදු රංගික ගෙගේරා සමරනායක 931590073 V 

  ජන්තගුගේ ුන්තසලා චතරංගි කරුකණාරත්න 867773231v 

  ජඹුරුකතගගාඩ ගමගේ දිල්මි සදුනිකා  945940956v 

  ජයගකාඩි ආරච්චිගේ ිලිනි දිල්ෂා ජයගකාඩි 918124080v 

  ජයගකාඩි ආරච්චිගේ මධුෂානි 927543842v 

  ජයගකාඩිගේ ගදධන එරංගි උදයංගා ජයගකාඩි 947140043v 

  ජයතංග ගමගේ ගද්ධවිකා කුමාරි 945044020v  

  ජයනි ගමගේ 907260704v 

  ජයනි චතරංගිකා මඩවල මද්ධදුමාගේ 928613771v 

  ජයගනත්ි ආරච්චිගේ ගදධන වරුකණි ශිකා ජයගනත්ි 848432415v 

  ජයගනත්ි ගකධරලලාගේ කාංචනා පියුමි 918163840v 

  ජයගනත්ි ගකධරළලාගේ ගදධන දිනූෂා ශයාමලී ිලකරත්න 918183302v 

  ජයගනත්ි ගකධරාළලාගේ යගශධදයා ප්රගෝධදී  925761435v 

  ජයගනත්ිලාගේ ගයානි මදුිකා ජයගනත්ි 847641037v 

  ජයලත් ගප්පඩිගේ ුේණීමා ප්රසාදිණී 878540972 V 

  ජයලත්ගේ ගදධන පියුමි මධූෂාණී  957140700 V 

  ජයවේනන විදානකංකානම්ගේ මධුෂාණී 915881041v 

  ජයවේනන වීරසිං ගේ සුමාලි මාලිකා 828623850v 

  ජයවීර කන්තකානමිගේ ලක්ෂානි දිනුිකා  928151956v 

  ජයවීර කුරුකදු ෙටෝැදිගේ ලසන්තිකා ප්රසන්තසී  777422251v 

  ජයවීරගේ පියුමි චමරි ජයවීර 916454767v 

  ජයසිං  ආරච්චිගේ ඉරාේ ගකෞෂාන්ත ජයසිං  932911159v 

  ජයසිං  ආරච්චිගේ වත්සලා ජයසිං  875172077 V 

  ජයසිං  ආරච්චිලාගේ නාලක සමන්ත කුමාර  880281208v 

  ජයසිං  කංකානම්ගේ රුකිර කසුන්ත 852620056 V 

  ජයසිං  මුදියන්තගසේලාගේ සුගද්ධශිකා තනුජා රණසිං  898062120v 

  ජයසිරිගේ නනුි ශමිලා 907191478v 

  ජයසි  ආරච්චි ගේ සංවනවී  ුෂේෙකුමාරී 855800926v 

  ජයසුන්තදර මුදියන්තගසේලාගේ දිනුක යසසේ ෝංඩාර 940410924v 

  ජයසුන්තදර මුදියන්තගසේලාගේ ොරමී  ිනි කුමාරි  947680374v 

  ජයසුරිය කංකානම්ගේ ඩයනි දිනුිකා 917843805 V 

  ජගසන්තත ලියන ශාලිකා නදීෂාී  ද සිල්වා 936210058v 

  ජාතංග ද නායක අගනධමා උදයංගනි 857203399v 

  ජානගේ නිශාදී  ප්රසාදි 199074300596 

  ජානගේ රංග මධුෂාන්ත 923284915v 

  ජාමුණි හිමානි චතරිකා ද සිල්වා 846600710v 

  ජාමුනිගේ අචලා රුකවන්තමාලි 935501105v 

  වන භාගයා මධුමාලි ගුණරත්න 917612277v 
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  වන.ඩේ.ඉගරධෂණී දසන්තිකා සිල්වා 855844176v 

  ජුවන්ත මණ්ඩඩිගේ මලිි ලක්මාලි ප්රනාන්තදු 895251666v 

  ගජධිසිං  ආරච්චිගේ චතරිකා ලක්මිණී වාසනා ගුණවේනන 866271038v 

  ිිරියාදුර නුවන්ත ප්රසංග සිල්වා 762402815v 

  ිිරියාදුර ෙවිත්රා මානවීද සිල්වා 945111526v 

  ඩැනිගයල් සප්පනා ගනත්මි 927760908v 

  ඩිංගා තන්තිරිගග ශමිල්කා නදිෂානි කරුකණාිලක 918662715v 

  ඩිලානි අතෙත්ත  925922986v 

  ඩි ාන්ත මධුසංක අතෙත්ත 913324838v 

  ගඩී ෂා  ේෂණී විතාරණ 199059601993 

  තංගල්ලලියනගේ ිළිණි චතරංගිකා සඳමාලි 905761390v 

  තඔවිටගේ ගදධන ශානිකා මධුෂානි  955241266v 

  තිප්පුලිගේ ගදධන දමයන්ති සමන්තප්රිය  825670947v 

  තේගෝාටුගේ පියංගා කුමාරි 926053094v 

  තඹවිට ගුරුකන්තනාන්තගසේලාගේ සුමීශා මිගනධලි 198962600880 

  තඹවිට මද්ධදුමාගේ දිගන්තෂා දමයන්ති 946033391v 

  තඹවිට මද්ධදුමාගේ නිතයා ඕලු කුමාරි ගේමරත්න 935922208v 

  තඹවිට විදාගනලාගේ දුල්ි චාගමන්තදි රණධීර 946270857v 

  තඹවිටගේ අගරධිකා තරංජලී 916474342v 

  තඹවිටගේ ඉගේෂා සඳමාලි 199373501968 

  තඹවිටගේ නිගරධෂා සංජිවනි 875721992 V 

  තඹවිටගේ සුයුමාලි සුුන්තමලී  937093756v 

  තලෙත්ගමගේ සජානා දුලංජලී 936873391v 

  තල්ගප්ප ලියනගේ තරංගා ගරධිණි 886230303v 

  තානායම්ගගදර ගල්කම්ලාගේ නිලූෂා අගේගසේකර 867262890v 

  තාරක ප්රභාත් ම වඩුගේ  941321194v 

  තාරනා නම්මිණි මුණසිං  198962501023 

  ිත්තවැල්ගේ ගදාන්ත ිලින එරන්තද අප්පු ාමි 822601251v   

  ිබිගෝාටුගේ නිලුකා ඉදුනිල් විගේගසේකර 875850512v 

  ිේෝටුගේ ඉෂානි දිල් ාරා 198772903130 

  ිේගෝාටුගේ දුල්මිණි උදයංගී  835470385v 

  ිේගෝාට්ටටාගව් අිකාරම්ගේ විරාේ චන්තදිම කුමාේ රණවීර 851431578v 

  ිරකරත්න ආරච්චිගේ චාමර ම ානාම 821321905v  

  ිලංකා ප්රියංගි සුමිත්ර ආරච්චි 905731696v 

  ිලකමුණි චන්තදානි ගුණගසේකර 836980069v 

  ිලකරත්න ආරච්චිගේ නනුිකා ගසව්වන්තදි ිලකරත්න 955031075v 

  ිලකරත්න ආරච්චිගේ නදිෂා ගසව්වන්තදි 937400110v 

  ිලකරත්න ආරච්චිගේ  ංසිකා ෙද්ධමකාන්තත ිලකරත්න 199265603904 

  ිලිණි ගකෞෂලයා සමරවික්රම  918392432v 
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  ිගසේ අප්පු ාමිලාගේ ගදාන්ත ඔෂාන්ත සින්තත සිරිවේනන  961150523v 

  ිගසේ අප්පු ාමිලාගේ ගදධන දුලානි ඉමල්කා සිරිවේනන 935270740v 

  ිසේසගල්ල ආරච්චිගේ රජිතා ගසව්වන්තදි  935762324v 

  ිළිණි තෂාරි සිං ෝාහු 846080929v 

  ිළිණි ගනළුනිකා වැලිගතාට 826331046v 

  තිරා චගමධදි ගලාකුගේ  937362323v 

  තඹගගාඩ ගණිතගේ අමිලා දිල්රුකක්ි ගුණරත්න 886332246v 

  තිසයලාගේ සච්චනි ඉෂංකා ජයසිං  945250640v 

  තලතංග මුදියන්තගසේලාගේ දිලිණි වාසනා 955291549v 

  ගතන්තනගකධන්ත මුදියන්තගසේලාගේ චමරි ලක්මාලි 947111825v 

  ගතන්තනගකධන්ත මුදියන්තගසේලාගේ වින්තදයා නිරාශා ගසවුවන්තදි   945740221v 

  ගතබුවන ආචාරිගේ චාමිකා කුමාරි 918292802v 

  ගතල්ගේ තරංගා චාමරි පිරිසේ 199180701830 

  ගතල්ගේ දුලංජනා චතරිී  945451220v 

  ගතල්ගේ ඹිත රුකවන්ත පිරිසේ මයා 198921501288 

  ගතල්ලඹුර ගමගේ ශානිකා උදයන්ති 885063403v 

  ගතවරක් ගෙරුකමගේ රසිකා දිල් ානි 198955801399 

  ගත්න්තනගකධන්තගේ නිලුො නයනා 927840782v 

  ගතාටගමුවගේ සුගේකා ීතාංජනි 955890973v 

  ගතාටගේ චමිලා සේවේණිකා 947112309v 

  ගතාටගේ යෂේමි උදාරා වීරසිං  955230450v 

  ගතාටග ේවගේ සුජානි රුකක්ිකා ද සිල්වා 199275501349 

  ගතාටුපිියගේ මධුවන්ති දිගන්තෂා 927950464v 

  දංගදනියගේ ගදාන්ත ඩිලාන්ත දක්ිණ ගද්ධවින්තද 921261080v 

  දංවත්ත ලියනගේ නිුනි ලසාංජී   956092663v 

  දනුි මල්ිකා මද්ධදුමෝණ්ඩාර 928651959 

  දන්තතනාරායනගේ දගන්තශනි ගසව්වන්තදි 199370200929 

  දන්තවත්ත ලියනගේ ඉනුෂේකා ප්රියංගී  905074466v 

  දන්තවත්ත ලියනගේ මදුෂී  938384371v 

  දන්තවත්ත ලියනගේ  ංසිකා වත්සරණී ගෙගේරා 928141446v 

  දල්කදුර ආරච්චිගේ ගසෞමයා ප්රගෝධදිනි සුගලධචනා 199251001109 

  දසනායක මුදියන්තගසේලාගේ ශානිකා දිලානි දිල්රුකක්ි ගෙගේරා 905870050v 

  දසනායක ගල්කම්ගේ මහින්තද කීේි දසනායක 792913512v 

  දසානායක මුදියන්තගසේලාගේ වින්තදයා ගමත්සරණි දසනායක  935840775v 

  දසුනි අනුත්තරා මුතකුමාර 926842196v 

  දසුනි තාරුකකා ගත්නුවර  199450600654 

  ද නක ගල්කමලාගේ අජන්ති අනුිකා 897763354v 

  දාෙන දුරගේ රජිත් යසන්තත ගුණසිං  912882357v 

  දැඩිගමුවගේ වාසනා මධුවන්ති 895791350v 
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  දැදිගමුවගේ මදාරා ලක්ෂාී  938592900v 

  දැල්කදුර ආරච්චිගේ කල්ෙනි ඉන්තරචාො සිල්වා 946380768v 

  දික්කුඹුරගේ නදීකා චාමරී 198261301314 

  දික්පිට ග ේවගේ ආගලධකා නිේමාණි චන්තරරත්න 905871587v 

  දික්පිි ග ේවගේ චමිලා මදුරංගි 908070747v 

  දික්වැල්ල විදානලාගේ ුෂේපික චන්තරමාලි 925793116v 

  දිගල්ල දුරගේ චගමධදි තාරකා විගේිලක 938024448v 

  දිනයාදුර ශානිකා චතරංගි ද සිල්වා 935380782v 

  දිනයාදුරගේ ගංගානි චතරිකා ගේමසිරි 199160003102 

  දිනුෂා ෙත්මි කුමාරි ඡාගගාඩ  ආරච්චි  827550388v  

  දිනුි අනුෙමා ගුණවේනන 935412439v 

  දිනූකා ිරිඇල්ල 788432550v 

  දිනූෂා කුමාරි ගතන්තනගකධන්ත 786521688v 

  දිගන්තශා තෂාරි ප්රියංකර 885590519v 

  දිගන්තෂේ සම්ෙත් කුඹලාතර ආරච්චි 923572554v 

  දිප්පපිට ග ේවගේ නිුනි දිනූෂා ජයලත් 938503095v 

  දිප්පපිට ග ේවාගේ සදුන්ත සමීර දසනායක 199030100053 

  දිප්පපිිය ග ේවගේ ගගේිකා මධුෂානි  876132079v 

  දියගු ආරච්චිගේ ලංකා දිල්රුකක්ෂි සිල්වා 948130475v 

  දියෙත්ගම විදානලාගේ ගනාරාේ තාරුකක නනංජය සමරසිං  960174321v 

  දිලිණි රණසිං   926972200v 

  දිලිනි අලුත්ගේ 865962142v 

  දිගල්කා ගසව්වන්තදි අමරසිං  918543074v 

  දිල්ෂානි චතරංගි මල්ලවආරච්චි 947272004v 

  දිල් ානි ගංගා විගේවේනන  846400958 

  දිල් ානි දමයන්ති ගමගේ 936922600v 

  දිවාකර ලියනගේ තාරිකා සදමාලි 907271668v 

  දිවාකරලියනගේ උගප්පක්ෂා කුමාරි 907271650v 

  දිවානි ිරන්ති කළුගෝධවිල  925921394v 

  දිවියාග  ගකාඩිතවක්කු ආරච්චිලාගේ තෂාරි මංජුලා 865331029v 

  දිසානායක මුදියන්තගසේලාගේ ටීනා ප්රගෝධි අදිකාරම් 938063095v 

  දිසානායක මුදියන්තගසේලාගේ නිගරධෂී  ප්රියංගිකා දිසානායක 856322211v 

  දිසානායක මුදියන්තගසේලාගේ නිගරධෂා සංවනවී  කරුකණාරත්න 866980420v 

  දිසානායක මුදියන්තගසේලාගේ ප්රගෝධදනි ගිතාංජලි දිසානායක 935751306v 

  දිසානායක මුදියන්තගසේලාගේ  ංසිකා අගයධමි 896591975v 

  දීගගාඩ ගමගේ ෝවී  මල්ෂා 938503559v 

  දුවගේ එරංදිකා ජයනි වික්රමනායක 887110905v 

  දුවගේ ගුවනි ලක්මාලි 896753274v 

  දුවගේ තරිඳු ප්රියංකර 950054360v 
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  දුවගේ ශිසනි නදීශානි ගෙගේරා 906981734v 

  දුවලගේ දුලානි මදුශානි සුසන්තිකා 945732385v  

  දුවලාගේ සුජිනි දිල්ිකා රණතංග 895881414v 

  දුවලාගේ  සානි රගම්ෂා ගසව්වන්තදි 955242408v 

  දුෂානි අනුිකා මානික්කගේ  848103551v 

  දුෂානි ඉසංකා ජයලත්  887970360v 

  දූවගේ ුජාන්තගා මදුර කුමාරි ගෙගේරා  946780081v 

  දූවගේ මංජුල සංවනව 852585099v 

  ගදද්ධදුව කුමාරගේ ඉෂානි ඉමල්කා 936230490v 

  ගදද්ධදුව ෙිරණගේ ගම්නුකා සරංගි ෙිරණ  945291699v 

  ගදමුණි චාන්තදි  ප්රසංගිකා ද සිල්වා 848082759v 

  ගදල්ොගගාඩගේ නවිෂා සජානි දිෂේනිකා ජයවීර 935822793v 

  ගදහිග වත්ත ලියනගේ ලහිරුක උදාර ලියනගේ  198621103241 

  ගදහිවල ලියනගේ ගදධන අිනි ශිකලා ගේමසිරි 916752105v 

  ගද්ධගිරි ඩිල්ි මධුෂානි ගමන්තඩිසේ ගසගනවිරත්න 938664226v 

  ගද්ධගිරි සදුනි රුකිරා ගමන්තඩිසේ ගසගනවිරත්න 918232354v 

  ගද්ධමුණි ඉගේෂා කුමාරි ද සිල්වා 888143882v 

  ගද්ධමුණි ජිත්මි ශානිල්කා ද සිල්වා 927511649v 

  ගද්ධමුණී  ේෂණී නිසංසලා 887771685v 

  ගද්ධමුනි සදුන්ත ිසුර ද සිල් වා 932150514v 

  ගද්ධව ෝන්තදනගේ ලිෂා දිල් ානි 917912559v 

  ගද්ධවගේ ගදධන චතරි එරන්තගිකා ිලක්සිරි 946621005v 

  ගද්ධවගේ ගදධන මුදිතා ඔවිනි දිසානායක 918603182v 

  ගද්ධවගේ සදුනි අනුරානා ජයරත්න  927160021v 

  ගද්ධවුරගේ දිලිනි මධුිකා ප්රනාන්තදු 199164500800 

  ගද්ධවමුණි ශාණිකා දිල්රැක්ි 19937737019 

  ගද්ධවින්තද නිසේසංක ගලෝඩආරච්චි 912142027v 

  ගද්ධශා විදුරංගී  වනිගතන්තග 897372797v 

  ගදාඩන්තගගාඩ ආරිිගේ කල්ෙී  ඉගේෂා සදමාලි 926722565v 

  ගදාඩන්තගගාඩ විතානගේ යසසේ ලහිරුක කුමාර ගදාඩන්තගගාඩ 910123637v 

  ගදාඩන්තගගාඩගේ ගදධන ිලිණි චාමිකා 916032757v 

  ගදාඩම් මුල්ලගේ චන්තදු කවින්තද බුලත්සිං ල 199226900286 

  ගදාඩම්ගගාඩ ලියනගේ නුවන්ත මධුසංක ගුණගසේකර 920853544v 

  ගදාඩම්ගගාඩ ලියනගේ ගරධිණී දිල ානි ගුණගසේකර 198958501370 

  ගදාඩම්ගගාඩගේ ගදාන්ත ිළිණි නයන්තිකා 896682989v 

  ගදාඩම්ෙගේ ඉගරධෂා සමන්ත කුමාරී 865800070v 

  ගදාඩම්ගප්ප ගමගේ ෙගම්ෂා මගනධ රී 936882790v 

  ගදාඩම්ගප්ප ගමගේ සඳ ංසි ිලංකා ජයවේනන 947804383v 

  ගදාඩම්ගප්ප ගමගේ  සිනි රංගිකා  ගෙගේරා 935823293v 
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  ගදාන්ත  ෙණ්ඩුල ග ට්ටිආරච්චි  901553386v 

  ගදාන්ත කසුන්ත දේශන ජයසිං   941311466v 

  ගදාන්ත චාරක ඕෂාන්ත මුණසිං  933342069v 

  ගදාන්ත දිමුන්තගු ආරච්චිගේ ඊෂා සදගේඛා සිරිවේනන 847942525v 

  ගදාන්ත ගයා ාන්ත ුෂේෙ කුමාර වීරක්ගකාඩි 891021976v 

  ගදාන්ත ශික අනුෂාන්ත මුනසිං  922460400v 

  ගදාන්ත සිමන්ත රාළලාගේ නිශාන්ති ගුණවේනන 876582350v 

  ගදාන්ත සීමන්තරාළලාගේ පියුමි ිරන්තිකා ගුණවේනන 947011375v 

  ගදාඹගගාඩගේ ක්රිෂාරි දිල්රුකක්ෂි  198158101240 

  ගදධන අිනි ඉෂාරා වීරගකධන්ත වික්රමසිං  898460169 V 

  ගදධන අිනි ලක්මාලි ුල් ලගෙරුකම 198954501169 

  ගදධන කුසලා නිලූශානි අගේගුණරත්න 887220417v 

  ගදධන ිලිනා ලක්මාලි විරක්ගකාඩි 198581703930 

  ගදධන ගනරංජා ුෂේෙ කුමාරි ගකාතලාවල  807871226v 

  ගදධන පූේණි ශානිකා ලියනගේ  876590603v 

  ගදධන වරුකණි උගද්ධශිකා ෝමුණච්චි ෙිරන්තනැග ේ 908373448v 

  ගදධන සිමන්ත රාලලාගේ මධුින්ත ගුණවේනන 199279800347 

  ගදධන  ේෂණී කුමාරී කන්තනන්තගර 905382730v 

  ගදධන හිරුකණි නිසංසලා ජයසිං  918300139v 

  නනවල ගමගේ ිලිණි දිල්රුකක්ි 198885203600 

  නම්මිකා මගනධ රි  ුතන්තී  866371873v 

  නසුනි ගකෞෂලයා කුමාරි වීරසි  888073906v 

  නදීශා මිහිරි කුමාරි මලදුගල 808112957v 

  නදීෂා තරණි ලියනආරච්චි  916073763 

  නදීෂා ප්රියංගිකා කළුආරච්චි 925590770v 

  නම්මුනි කංකානම්ගේ වින්තදයා ගසව්වන්තදි සිල්වා 928451933v 

  නම්මුනි කාංකානම්ගේ සමිත් ප්රසන්තන සිල්වා 932873672v 

  නම්මුනි ගද්ධවගේ ගංගා සුභාිනි කුමාරි 856714420v 

  නම්මුනි ගද්ධවාගේ චලනි කෞවුෂලයා සමරසිං  935590841 V 

  නිසරග ේවා ඉන්තදිකා ප්රියදේශී  ද සිල්වා 867031588v 

  නිසනෝදුගේ තමල්ෂා නිුණි ප්රනාන්තදු 906840669v 

  නලගමගේ කසුනි ලක්ිකා ගෙගේරා  938351740v 

  නවරත්නගේ රංගිකා චතරානි  198959901449 

  නවුත්තඩුව ලියනගේ සජිනි ශයාමලී 937681267v 

  නවුත්තඩුව ලියනගේ සඳුනිකා මධූෂාණී  898413047 V 

  නවුත්තදූව ලියනගේ රුකවනි සංීතා 936532420v 

  නාකන්තදලගේ ගදාන්ත කසුන්ත දිල්ෂාන්ත 930032824v 

  නාකන්තදලගේ ගදධන දනුෂේකා සදමාලි  945641339v 

  නාකන්තදලගේ ගදධන නිමාලි මධුශාන්ති  885022715v 
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  නාකන්තදලාගේ ගදධන උදයංගී  චතරිකා සදමාලි 915290388v 

  නාකන්තදලාගේ ගදධන ගයානි නගවධදා  936811167v 

  නාකන්තදලාගේ ගදධන වජිරා මල්කාන්ති 926532936v 

  නාකන්තදලාගේ ශානිකා උදයංගනි 198571801328 

  නාගමුවගේ ගදාන්ත රුකවිනි දේශිකා 915241832v 

  නාදුගල විදාන ෙිරණගේ ගසව්වන්තදි මධුෂාණි 878000170v 
  නානායක්කාර වසම් වාද්ධදුගව් ෙල්ලිගේ ගුරුකන්තනානාගසේලාගේ චතරිකා ප්රගෝධනනි 
ගසේනානායක 926220136v 

  නානායක්කාර වසම් ගව්ල්ලාල ගගාඩගේ කුමුදු තෂාරි නානායක්කාර 198370100179 

  නානායක්කාරවසම් ම කුගේ ඔෂාන්ත නිුන නානායක්කාර 923311998v 

  නාගප්ප ලියනගේ කලණි සදුනිකා 938630364v 

  නාරද්ධද ගමගේ අගනධමා ප්රියන්ති 876000970v 

  නාලිකා නිල්මිණි වනිගතංග 876351552 V 

  නාවලගේ දිනුෂා ලක්මාලි ගසේනානායක 915162509v 

  නාවින්තන ගකධට්ටටගේ ගදධන ිලිනි ගසව්වන්තදි 907541720v 

  නාවිමන විතානගේ ශිකා ප්රියදේශනි ජයලංකා 896780956 V 

  නාවුල්ලගේ කවිඳු ගයන්තත ගෙගේරා 932380056v 

  නැගොටගේ යගශධන නුවන්ත ිලක 923034277v 

  නැගොටගේ යාවනව සමන්තිලක 923034285v 

  නැගෙධටගේ දිලිනි තරංගිකා වි ගේරත්න  936093175v 

  නිකග ගේ ෙවිත්රා අනුෂානි ගේමචන්තර 877950743v 

  නිතයාංජනා ගක්ශානි ගද්ධවුර 936330665v 

  නිගද්ධකා ඉෂානි නානයක්කාර 905382179v 

  නිුනි සිනිකා එදිරිමාන්තන 928011437v 

  නිගම්ිකා සංජිවනි  ගකාතලාවල 928312305v 

  නිරිඑල්ලගේ සිනාලී චතො නිරිඇල්ල 8781113098v 

  නිගරධෂා දිල්ශාන්ති විතානගේ  848451274v 

  නිලක්ෂි අප්පසරා වීරගකධන්ත 938482403v 

  නිලුක්ෂා දිලිනි ක ටපිිය 906601362v 

  නිලූකා සුරවීර 856390683v 

  නිලූි නුවන්තක   926110950v 

  නිල්මිණි ප්රියංගිකා ජයවේනන 877110893v 

  නිශේශංක රිද්ධමි කල්ෙී  සිල්වා  936181066v 

  නිෂාදි අනුරානා වික්රමනායක කරුකණාරත්න 897510448v 

  නිසේසංක චමිලා ප්රසාදිී  ද සිල්වා  198455001599 

  නුලංගා ගයාමි ගුණිලක 896303473v 

  නුවන්ත දනුෂේක ගවත්තසිං  912142159v 

  නුවන්ත සංජය කුලගසේකර 198834300875 

  නුවන්ති ආිගල  198859700540 

  නුවන්තිකා වීනවී ගේමරත්න කුරුකප්පුආරච්චි 925563641v 
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  නූගප්පග ේවගේ දුලාංඡලී වසුන්තදරා 927024390v 

  ගනත්ිකුමාරගේ ලක්මාලි කුමාරි 199279100365 

  ගනත්ිකුමාර ත්ඇල්ලගේ අනුෙමා නිමන්ති ගෆාන්තගසේකා 905431714v 

  ගනළුම් චතරංගි ජයසිං  945641312v 

  ගන්තත්තට්ටි චමිත්රා ඩිල්ෂාණි ද සිල්වා 926760734v 

  ෙට්ටිආරච්චිගේ ගිතයා නිශාමලි 946242330v 

  ෙට්ටියගේ නදීෂා ගකෞශලයා  198765401963 

  ෙට්ටියවත්තගේ උදාරි එරංගිකා ගෙගේරා   916750250v 

  ෙිරගේ අමානි චතරංගිකා  945092106v 

  ෙිරගේ අගයධමි මධුෂානි 936182216v 

  ෙිරගේ අරැණි සුෝාිී  ෙිරගේ 948422514v 

  ෙිරගේ ජනක සාන්තතසිරි 931531832v 

  ෙිරගේ තරංගා නිල්මිණි  198985502594 

  ෙිරගේ තෂානි මගනධජි ගසගනවිරත්න 866391882v 

  ෙිරගේ දුලීකා දමයන්ති  937481195v 

  ෙිරගේ දුල්ශාන්ත සුමුදු කුමාර ගෙගේරා 880784366v 

  ෙිරගේ ගදාන්ත දිමුත කුමාරි 916072546v 

  ෙිරගේ ගදාන්ත නිරංජලා කුමාරි 936782248v 

  ෙිරගේ ගදධන චමිලා කුමුදුනි ෙිරණ 868470909v 

  ෙිරගේ ගදධන ශිකා මධුෂාණි 887832854v 

  ෙිරගේ ෙමුදිකා මදුමාලි ගෙගේරා 916950209v 

  ෙිරගේ  සන්ති එරංගිකා 198872400175 

  ෙිරගේ ළහිරුක චතරංග වික්රමරත්න 921221959v 

  ෙිරණගේ ගදධන ගගේෂා සනුජිනි කුමාර 925910074v 

  ෙිරන ආරච්චිගේ ඉෂානි  ේිකා නයනක්කාර 898242226v 

  ෙිරාජ ගද්ධවගේ නිුන ඉදුනිල් 910882244v 

  ෙිරාජ නදුනි ෙෝසර විජයවේනන 948292297v 

  ෙිරාජ මුදියන්තගසේලාගේ ත්රිෂාන්ති රුකවන්තමලි ෙිරාජ 867523456v 

  ෙිරාජගේ ශානිකා දිල් ානි ජයිලක  886120141v 

  ෙිවඩුගේ ශරිණි මධුරංගි ජයිලක 955142632v 

  ෙත්ිනි මරක්කලගේ අිනි සඳගේඛා 936140017v 

  ෙත්ිනි  ැන්තනැදිගේ ගද්ධවිකා ප්රියදේශනි රුකද්රිගගධ  927030381v 

  ෙත්ිනිගේ සමංගි ඉගේෂා ප්රනාන්තදු 858312035v 

  ෙත්ිනිගේ සුගෝධදා ලක්මාලි 936881750v 

  ෙනාගගාඩගේ මලිත් මිහිරංග ගෙගේරා 940113350v 

  ෙනාගගාඩගේ  රිත් මිහිරංග ගෙගේරා 940113342v 

  ෙනාලියද්ධගද්ධ ගගදර භාගයා චන්තරමාලි 918433740v 

  ෙන්තනි ලගේ ගමානිෂා ලක්ෂාණී ගෙගේරා 897993805 V 

  ෙන්තනිලගේ අගයධනිකා  ේෂණි කුමාරි 906211548v 
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  ෙයාගල උඩවත්තගේ කසුන්ත නිලංග ප්රනාන්තදු 881663694v 

  ෙයාගල ෝදුගේ ගදධන මධුරි ලක්ෂානි  938250030v 

  ෙයාගල මුදියන්තගසේලාගේ චමිලා මධුෂානි 878020707v 

  ෙයාගල විතානගේ ශානි මිහිරංගි 908162609 V 

  ෙයාගලගේ ගිශාන්ති කුමාරි 857690400v 

  ෙයාගලගේ ගදධන දිසේනා ගසව්වන්තදි 935820944v 

  ෙරගසේගතාටගේ ආශා රසාංජලී 926423045v 

  ෙරණකූරැ ආරච්චිගේ ිලිණි වාසනා කුමාරි 198754301838 

  ෙලිග ේනගේ ගිිකා සමන්තකුමාරි 937331843v 

  ෙල්ලවත්ත ආරච්චිගේ ඉගේෂා වජිරමාලි 877220125v 

  ෙල්ලිගගාඩ ආරච්චිගේ සමිරා නනංජනි ජයවේනන 927003015v 

  ෙල්ලිගගාඩ විතානගේ කවීෂා මධුමානි 928470075v 

  ෙල්ලිගගාඩ විතානගේ ප්රසානි වත්සලා 906632047v 

  ෙල්ලියගගාඩ කළුකන්තකානනගේ කල්ෙනා චතරංගී  පීරිසේ 865231423v 

  ෙල්ලියවත්තගේ අගයධමා ගසව්වන්තදි 958603282v 

  ෙල්ගල ආරච්චිගේ ඉෂානි උගප්ප්ෂා ිලකරත්න 937420595v 

  ෙල්ගලක් කංකානම්ගේ සදුනිකා කරුකණාදාස 199052303211 

  ෙල්ගල්වත්ත කම්කාරනම්ගේ ගරධෂණි 936392202v 

  ෙල්ගල්ගවල ගමගේ ඖෂධී ලක්ිතා 946230928v 

  ෙවුත්තවාදුරගේ පියුමි සදලක්ි සිල්වා 867060065v 

  ෙසිදු දිල්ෂාන්ත මාසගකධරාළ  930792047v 

  ෙසිඳු අනුරංග ොඩිප්පගෙරුකම 940662249v 

  ෙසේකුවල් ගොන්තගසේකලාගේ සමීර මනව කුමාර ගොන්තගසේකා 911530481v 

  ෙසේසමුල්ලගේ අනූෂා ගංගාී   947343289v 

  ෙ ල ගමගේ සදුනිකා ෙවනි නිසංසලා 947072692v 

  ෙ ලගේ ගදධන ගටිකා මධූවන්ති 926592904 V 

  ෙ ලගේ මගනධරි අගේගුණවේනන  846253807v 

  ෙ ලගේ සාරංගා විරාජිනි විගේගසේකර 847610654v  

  ෙ ළගේ ගච්චතනා ප්රසාදිී  895353060v 

  ොඩි ගමගේ ලෂන්තිකා උදයංගනි  896741144v 

  ොදුක්ක ගේ ගදධන චතමි රත්නකාන්ති 897831643v 

  ොනදුර ආරච්චිගේ උදානි නගගධයා මධුමාලි ගෙගේරා 927894599v 

  ොමුල් ගෙට්ටිගේ ගයත්රි මදුෂානි  93689655v 

  ොයාගල විතානගේ ිරත්මා ිත්මිණි රන්තිළිණි 938633304v 

  ොරමුල්ලගේ ගදධන ඉෂාි අනුරානා  925971448v 

  ොලමණ්ඩාඩිගේ පියුමි රන්තජුල ප්රනාන්තදු 926471570v 

  ොලයන්තගගාඩගේ රුකවනි අප්පසරා සිරිවේනන  905630970v 

  ොලිසයා චම්පිකා මාදවී  878491564v 

  ොවුල් ගෙට්ටියගේ ගදධන ලිගයධමි චාමිකා 936143822v 
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  ො ලගේ නිගරධෂා මධුවන්ති ද සිල්වා 816020875v 

  ෙැිිරි ආරිිගේ ගදාන්ත ගයාන්ත සමිෙත් 911570920 V 

  ෙැිිරි ගකධරලලාගේ ගටලීෂා චම්ුමාලි  946410578v 

  ෙැිිරි ගකධරලාගේ ශානිකා නිල්මිණි 937671245v  

  ෙැිිරි ගකධරළගේ නිගරධෂා 198366600480 

  ෙැිිරි ගකධරාලලාගේ නිගරධෂා කුමාරි 875711653v 

  ෙැිිරිආරච්චිගේ ගදධන බුද්ධිකා ගයානි ගුණිලක 917891559v 

  ෙැලවත්ත ග ට්ටිගේ ගදාන්ත රිද්ධමාල් ලහිරුක සම්ෙත් 942534515v 

  ෙැලැන්තද ලියනගේ ඉගේෂා දිල්රුකක්ෂි   906180782v 

  ෙැලැන්තද ලියනගේ ප්රදිප්ප බුද්ධික නිශාන්තත 921101538v 

  ෙැල්ගොලගේ චමරි  රංගිකා ගුනවේදන 198872001196 

  ෙැල්ගොල ගේ ගදධන දයානි චතරිකා ගුණවේනන 885532101v 

  ෙැල්ගොලගේ ගදධන  සිනි රුකවන්තමාලි ගුණිලක 935370183 V 

  ෙෑලෑද විතානගේ අගේෂා මධුශානි 936691749v 

  පිටවල කංකානම්ගේ නනුෂේක මධුසංක  902040021v 

  පිිගල කංකානම්ගේ ගදාන්ත චමිත් මානව 912060411v 

  පිිගල කංකානම්ගේ ගදධන දිනූෂා කුමුදුී  875350129v 

  පිිගල කංකානම්ගේ සිතාරා දිල් ානි 876854449v 

  පිිගල කුගේ නනුෂේකා සදමාලි 897203359v 

  පිියගේ වසන්ති ගද්ධවිකා පීරිසේ 19867421149v 

  පිියගේ ශිකලා නදීශාංගී  937231962v 

  පින්තනගගාඩ ගප්පඩිගේ දිල්ි මදුෂානි  926941666v 

  පින්තනගගාඩ ලියනආරච්චිගේ ගදාන්ත මුතමාල් ඉරන්තදික 910691449v 

  පින්තනවල අප්පු ාමිලාගේ බුද්ධිකා දිල්රුකක්ි 199085402231 

  පිඹුරගේ ගදධන ගග්රේෂණි අනුරානා 895122319v 

  පියංකාරගේ දුලක්ෂිණි චතරිකා ජනනි 956720834v 

  පියදි ගමගේ නිශාන්ත සංජය 931970810v 

  පියන්තකාර ග ේවාගේ චමිලා ප්රියංගී  199055900561 

  පියුමාලි භාගයා ගකධට්ටටගේ 199917060085 

  පියුමි තාරකා ගුණගසේකර 927820692 V 

  පියුමි රුකවන්තිකා ගමගේ 938181411v 

  පියුමි  ංසිකා ලියනගේ 935132487v   

  පියුමිකා මදුභාසිනි අගේසිං  927974223v 

  පියුමිකා ලක්මාලි දිසානායක 877210766v 

  පියුමිගේ තනූජා දිල්රුකක්ෂි 856284379v 

  පියුම්  ංසිකා දිලූිී  ගොල්වත්ත 947501186v 

  පිලදුව ගෝධග වත්තගේ ශාලිකා පියුමාල් 930440124v 

  පි නගේ ගදධන ුලනිකා සංදීෙී  926612409v 

  පිළිප්පුමණ්ඩඩිගේ නිලංකා දයානි ිගසේරා 197553700860 
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  ුංිග ේවාගේ ඉන්තදීවරී සසංකා 925700428v 

  ුජය , ගෝධග වැගව් ආනන්තද විුලසිරි හිමි 901514062v 

  ුජය කරවිලඇල්ගල් සුමිත් හිමි 902182241v 

  ුේණි මධූෂානි මුණසිං  946281778 V 

  ුලංහිගේ  ේෂණී චතරිකා රුකද්රිගගධ 935650097v 

  ුලහිංගේ ින්තතක මධුෂාන්ත රුකද්රිගගධ 930283274v 

  ුලහිංගේ ලසිතා වරුකණි රුකද්රිගගධ 916552564v 

  ුලහින්තගේ අගප්පක්ෂා ප්රසාදි රුකද්රිගගධ 935450152v 

  ුලුක්කුට්ටි රාලලාගේ ගරාෂාන්ත ිලකරත්න 853613177v 

  ුල්ලප්පගෙරුකමගේ ගදධන චමින්තදි ජයී 867911960v 

  ුල්ලුක්කුට්ටිගේ ගදධන චාමිකා ගකෞශලයා ඉන්තරගසේන 827830968v 

  ුෂේෙකුමාරි විතාරමගේ 905730592v 

  ුසේගසේවල ග ේවගේ ශිකා  ේෂණී 855412357v 

  ු ාඹුගගාඩ ආරච්චිගේ යුගේකා ජයී  මධුවන්ති 938212660v   

  ු ාඹුගගාඩ ආරච්චිගේ විමාී  සුෝාිණී 957010202v 

  ුළුක්කුට්ටිගේ ගදාන්ත මාලක සමිත් කුමාර  912510549v 

  ගෙිගේ ඩිලානි සේවේණගේඛා ගසව්වන්තදි දයාරත්න 915793010v 

  ගෙත්තකුට්ටි උගද්ධශිකා මධුෂාණි  198851001194 

  ගෙරගදධරෙගේ මග ේිකා ප්රියදේශී  857740823v 

  ගෙරියප්පගෙරුකම අච්චිගේ හිරුකණි උගද්ධශිකා 858083141v   

  ගෙරුකම්බුලි ආරච්චිගේ මගනධරි වත්සලා දයාරත්න 198457301047 

  ගප්පදුරුකග ේවා නිසංසලා ගසව්වන්තදි 198960204167 

  ගප්පරගකාටුගව් ගවදරාළලාගේ  සිතා සම්ෙත් ජයශාන්තත 930203416v 

  ගොතවිලගේ ඉමල්කා මදුෂානි ගෙගේරා 876310988v 

  ගොතවිලගේ ගදධන සම්මානී  නිසංසලා කුමාරි 895381659v 

  ගොත්පිියගේ  ගදධන ඉශානි මධුමාලී 945220775v 

  ගොත්පිියගේ ිලිණි අනුරානා  926092812v 

  ගොත්පිියගේ ිලිනි සදරුකවනි 946450111v 

  ගොත්පිියගේ ගදධන නිගරධිකා කුමරි 925612642v 

  ගොත්පිියගේ ගදධන හිමංෂා සත්සරණී විජයානන්තද 956781787v 

  ගොද්ධගදනිය ජිගන්තර මග ේන්තර 916421508 V 

  ගොද්ධගදනියගේ ගදධන දිල්රුකක්ෂි මධුිකා 948062356v 

  ගොන්තන න්තදිගේ රී සුගන්ති නිගරධෂා ඩයසේ 198565200161 

  ගොන්තනා න්තදි  ේෂණී මග ේිකා ද සිල්වා 877142078v 

  ගොන්තසුගේ ලසන්තිකා ප්රගමධදිී  ිගසේරා 868471646v 

  ගොල්ගකාටුගව් ගගදර පියුමි නිලුිකා ගොල්ගකාටුව 948583895v 

  ගොල්ග ගේ ගදාන්ත චන්තදන ගුණිලක 823431589v 

  ගොල්වත්ත ආරච්චීලාගේ ඉසුරි උගම්ිකා 937661924v 

  ගොල්වත්ත දුරගේ නිුනි  ංසිකා ගොල්වත්ත 938212775v 



 
 

30 
 

  ගොල්වත්ගතග ේව   ක්මනගේ ඡනිත ඉෂාර 910162314v 

  ගෙධඩාගව් ගගදර ආශා තෂන්ති ගෙගේරා කරුකණාරත්න 905901389v 

  ගෙධද්ධදිවල මාරගේ ගයාන්ත සම්ෙත් 199231503276 

  ගෙධරගේ ගම්නකා උදයංගී  ගෙධරගේ  896343807v 

  ගෙධරඹගේ යුහිනි ඉගේෂා සදරුකවිනි 928304086v 

  ගෙධරඹගේ ශානිකා සමන්ත කුමාරි 945100729 V 

  ප්රංගිගේ අමීෂ ශි ාන්ත පීරිසේ  199226300100 

  ප්රගිත්කා සගනධජි මාතරආරච්චි 886151810v 

  ප්රිභා උගද්ධශිකා ද සිල්වා කවිරත්න 857612779v 

  ප්රී ත් චතරංග මල්ලවආරච්චි 912823059v 

  ප්රබුන්තදි මාලිකා කනත්තවත්ත 787183034v 

  ප්රභා දේශනි උයන්තගගාඩ 855312590 V 

  ප්රැන්තසිසේකුදුර ඉෂංකා සදමාලි සිල්වා 198664003678 

  ප්රියංකරගේ තසිත මධුසංඛ 923292950v 

  ප්රියංජලා ලක්මාලි කුලරත්න 897900319v 

  ප්රියදේශී  මනතංග සිල්වා 198962301839 

  ෝේජල වලව්ගව් අගේෂා මධුවන්ති ෝේජල 885242308v 

  ෝටදම්ගෙ විදාගනලාගේ අශාන්ත මදුසංක 922770247v 

  ෝටරෑනගේ ගදාන්ත එරන්තදි රංගිකා 905903179v 

  ෝටවල ගමගේ ිළිණි මදුෂානි 896520512v 

  ෝටුකන්තදගේ ගයත්රි ශානිකා ගුණිලක 886380577v 

  ෝණ්ඩාර වික්රමාරච්චි මුදියන්තගසේලාගේ සුරංගිකා සංවනවී   885760490v 
  ෝණ්ඩාරනායක දිසානායක වීරගසේකර ගෝඩා නිලගමලාගේ මැදිවක වලව්ගව්  ංසී  
ග ේමාලි මැදිවක  955280784v 
  ෝණ්ඩාරනායක දිසානායක වීරගසේකර ගෝඩා නිලගමලාගේ මැදිවක වලව්ගව්  ංසිකා 
පියුමාලි මැදිවක 955280792v 

  ෝණ්ඩාරිගගාඩගේ දිපීකා සඳමාලි 877371620v 

  ෝදුගමගේ ගදධන සුමිත්රා ජයමාලි 936711472v 

  ෝදුගේ ප්රගමධනා උදයංගී   938433950v 

  ෝදුගගාඩ ලියන ගේ සුගද්ධශේනා තෂාරි කරුකණාරත්න 948572087v 

  ෝදුන්තගගාඩගේ ගම්නක මධුරංගනි නානායක්කාර 905141937v 

  ෝදුරලියගේ ගදධන නනුිකා මයුමි 948561905v 

  ෝද්ධගද්ධගම විදානරාළ ාමිලාගේ දිලිණි නිසංසලා අගේවේනන  948321904v 

  ෝමරානගේ සුරංග සංවනව  912820815v 

  ෝමුණු ආරච්චිගේ මිහිරානි තරංගා අගේනායක  945023031v  

  ෝමුණුගේ තරුකි සඳුෙමා ද සිල්වා 938521735v 

  ෝමුණුගේ ශිකලා ගසව්වන්තදි  936090710v 

  ෝමුණුසිං  ආරච්චිගේ කල්ෙනා කාවින්තදි 946950807 V 

  ෝමුණුසිං  ආරච්චිගේ කුසලා සුභාිණි  866260060v 

  ෝමුණුසිං  ලියනගේ සකුන්ත නිමන්තත 932141868v 
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  ෝමුණුසිං  ලියනගේ සන්තනයා ලක්මාලි 896501216v 

  ෝමුණුසිං ගේ ආශා නිලන්තිකා  886112203v 

  ෝාලඋොසකගේ ෙවිත්රා ිලිනි සමරගසේන 885131301v 

  ෝාලගේ ගදධන මුජිතා මිලානි මාලිකා කුලගසේකර 199254901101 

  ෝාලචන්තර ආරච්චිගේ උගප්පන්තද්රි නිගම්ිකා වීරසිං   908640772v 

  ෝැට්ටටගගාඩගේ වාසනා රංගිකා විමලසිරි  ුආරච්චි 936310494v 

  ෝැද්ධදගේ ගටක්ලා නදිසිකා 905430297v 

  ෝැද්ධදගේ ගදාන්ත නනුි අසංකා 926271008v 

  ෝැද්ධදවිතානගේ ගදාන්ත නදීන්ත නනුෂේක  882930050v 

  ෝැද්ධගද්ධගමගේ ජයනි කාංචනා  938531250v 

  ෝැමින  ැන්තනැදිගේ රුකවනි ගකෞශලය කුමාරි 945643099v 

  බුද්ධන ආරච්චිගේ සුුන්ත රසංජන 931520199v 

  බුද්ධික නිේමාලි ගුරුකසිං  936852734v 

  බුද්ධිකා උදයාංගී  ගෝධම්බුවල ලියනගේ 845030960v 

  බුද්ධිකා ගයත්රි විතානගේ 936312608v 

  බුලත්ගමගේ සුගෝධනා ගසව්වන්තදි 927371995v 

  බුලත්සිං ලගේ අනුෂේකා  ංසිනි 905882724 V 

  බුලත්සිං ලගේ  ේෂා ලක්මිණි 875660667v 

  බුසිගේ අසංක නාමල් ිලකරත්න 198734802168 

  බුසිගේ ලක්මාලි සුගද්ධශිකා 925783366v 

  බූසෝදුගේ සංජිව ප්රියදේශන ප්රනාන්තදු 910742116v 

  ගෝත්මගේ ිළිනි රංගිකා 896131400v 

  ගෝන්තතර ආරච්චිගේ  සිනි කාවින්තනයා ගේමසිරි 928023311v 

  ගෝන්තතර ගේඩිගේ මදුශානි තාරිකා 935802326v 

  ගෝන්තතර ම  කුමාරගේ සදරුක මධුෂානි 916301162v 

  ගෝන්තතර ම ාසාමිලාගේ දිගන්තෂා දිල්රුකක්ෂී   898433463v 

  ගෝන්තතර වඩුගම්ත්ත්රි තාරුකක දීප්පතාංග 199323201114 

  ගෝන්තතරගේ ඉෂානි නිසංසලා  926011448v  

  ගෝන්තතරගේ ිගරධනි උදයංගනි ගසනරත් 867763414v 

  ගෝල්ලන ගම්ත්ීගේ ගදධන චතරිකා  ංසිනි 907910946v 

  ගෝල්ලන විතානගේ අනුෂේකා මදුවන්ති 199182801371 

  ගෝල්ලන විතානගේ ඉගනධකා උදයාංගනි 198062502905 

  ගෝල්ලන විතානගේ චතරි සමන්තිකා 199168403313 

  ගෝල්ලන විතානගේ නිලුකා දේශී  875281283v 

  ගෝල්ලන විතානගේ ප්රදීපිකා ලක්මාලි 936252338v 

  ගෝල්ලන විදානලාගේ ඉෂාරා කල්ෙනි 937420277v 

  ගෝල්ලන විදුනලාගේ සුසන්තත ුෂේෙකුමාර 810181923 V 

  ගෝල්ලව විතානගේ ගදාන්ත ළහිරුක යගශධන නිගරධෂන්ත ජයවේනන 923010416 V 

  ගෝාකරගගාඩ ගමගේ අමිතා දයාංගනි 876920883v 
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  ගෝාම්බුවලගේ ගදධන  සිතා දිමුත මධුභාිණි  198773003284 

  ගෝාගලාඤේඤගේ ගච්චතනා ගයාත්රි ගෝාගලාඤේඤ 947710087v 

  ගෝධග මුල වත්ගත් ගගදර තනුජා ප්රියදේශී  කුමාරගසේන  198760002361 

  ගෝධගගාඩ ආරච්චිගේ ගදාන්ත සදීෙ විදුරංග ජයවේනන 922700133v 

  ගෝධගගාඩ ආරච්චිගේ නදිශා මධුමාලි 926621602v 

  ගෝධගගාඩ ෙිරගේ මල්ෂා උගද්ධශිකා ජයවීර 936921744v 

  ගෝධතලාගේ ඉෂාන්ත චානක මදුරංග 910610651v 

  ගෝධදර ගමරාලලාගේ මල්ස ප්රී ත් වීරසිං  930831280v 

  ගෝධදියාෝදුගේ ලක්ෂිත ගයාන්ත ගෙගේරා 912420302v 

  ගෝධියා ෝදුගේ මග ේිකා ගෙගේරා 938403708v 

  ගෝධපිිය අප්පු ාමිලාගේ ශිකලා නේමගසේන 928142035v 

  ගෝධපිියගේ මිහිරී මධුෝාිණී 926021273v 

  ගෝධපිියගේ සුෝාිණි මධුරංගි 956980607v 

  ගෝධගෙගමගේ චලිතා  199250300864 

  ගෝධම්මුවලගද්ධවගේ චරුකණී බුද්ධිකා ගෝධම්මුවල 908543718v 

  ගෝධරල අඩප්පො ගගාඩගේ චතරි උගද්ධශිකා අෝයරත්න  199261503021 

  බ්රා ක්මණගේ ගදධන අසංකා මධුෂාණි 916001860v 

  බ්රා ක්මණගේ  රීෂා රංගී  917461287v 

  බ්රා ේමණගේ ගමානිකා උදයංගී  875191861v  

  බ්රා ේමනගේ ගදධන නුවන්තකා ප්රගෝධනී  අගේරත්න 916913044v 

  මංගප්පුලිගේ ගදධන මධුිකා චතරංගි රූෙසිං  917732019v 

  මගුර ගමඇිගේ ගි ානි තාරුකකා ගමඇිගේ 928080439v 

  මගුර ගමඇිගේ රුකවන්ති මධුෂා 938451885v 

  මගුගර ගමඇිගේ ෙගමධදා සංකලනි  935132380v 

  මේගගානගේ ෙැතම් චාමර ප්රනාන්තදු 199029202962 

  මඩොතගේ චාො දිල්රුකක්ි මඩොත 945812311v 

  මඩවල මද්ධදුමාගේ එරන්තදි  ශයාමලී  197673103519 

  මඩවිට විතානගේ  ේෂණී ගෙගේරා 846270752v 

  මගතධට ආරච්චිගේ චතරංගි  ේිකා 947660616v 

  මත්තක ගමගේ චාමර උදයංග 941240747v 

  මදනායකගේ ගදධන ඔවිනි ගයනිකා 906921294v 

  මදුගගට විදාන ගමසේත්රිගේ දියනි විතාන 916951175v 

  මදුගගට විදානගමසේත්රිගේ ෙවනි විතාන 905430181v 

  මදුභාිණි සඳමාලි ලියනගේ 868570172v 

  මද්ධදගේ තෂාර සදරුකවන්ත ගෙගේරා 860892154v 

  මද්ධදගේ දිනුෂා සංඡීවී  ගෙගේරා  198473600500 

  මද්ධදගේ ගදධන එරන්තදි ගකෞෂානි  946741183v 

  මද්ධදගේ ගදධන යගසධනා සංදීෙී   926332201v 

  මද්ධදගේ නිගරධෂා දිල් ාී  ගෙගේරා  815071760v  
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  මද්ධදුම ආරච්චිගේ මලිත චාමර ගෙගේරා 882823253v 

  මද්ධදුම ගදාඩන්තගගාඩගේ සමන්ති 888164790v 

  මද්ධදුම රාලලාගේ ගයාන්ත මධුෂ චතරංග 903572574v 

  මද්ධදුම ලියනගේ නිලූිකා රුකවන්තමලී  198678900440 

  මද්ධදුම ග ේවගේ උදයංග සින්තතන ග ේමාල්  951341169v 

  මද්ධදුමගේ උගප්පක්ෂා සේවේණමාලී 917880280v 

  මද්ධදුමගේ ගදධන වින්තනයා කල්ෙී  ගුණවේනන 877040151v 

  මද්ධදුමගේ සුමුදු ජයදිනි 938274274v 

  මද්ධදුමාගේ ඉගේෂා කල්ෙී  198959300555 

  මද්ධදුමාගේ චම්ො නිල්මිණි ගුණගසේකර 857933311v 

  මද්ධදුමාගේ ිගම්දා ග ේෂානි පීරිසේ 935210402v 

  මද්ධදුමාගේ දමින්තද නිගරධෂාන්ත රත්නායක  199008300718 

  මද්ධදුමාගේ දිනුිකා සුමාලි 936921442v 

  මද්ධදුමාගේ ගදධන දිලිනි චතරිකා  887690588 V 

  මද්ධදුමාගේ නදීෂානි ඩිලුිකා ප්රනාන්තදු 198773501114 

  මද්ධදුමාගේ රිෂාන්ත චතරංග ගුණගසේකර 902100296v 

  මද්ධදුමාගේ ශාන්ත ප්රිමාල් නිශේශංක 932860503v 

  මද්ධදුමාගේ සුභාෂනි ප්රියංගිකා 945182237v 

  මද්ධදුවාගේ දිලිනි උගප්පක්ෂා චන්තරගසේන  199064501085 

  මද්ධගද කන්තදගේ නනුසේකා මධුවන්ති මදනසිං  905800337v 

  මද්ධගදගම ආරච්චිගේ රංගිකා සාරංගි කුලරත්න  888440720v 

  මද්ධධුමෝණ්ඩාරගේ මධුකා දමයන්ති කරුකණාරත්න 945860367v 

  මද්ධධූමාගේ වරුකණි අගේෂා 885113060 V 

  මධුකා ගංගානි ග ේවගේ 198965002247 

  මධුකා ගසේනානි කවිකාර 198872600591 

  මධුශා මානවී මුණසිං  927960443v 

  මධුෂා සුමාලි සමරනායක 198985300060 

  මධුිකා ගසව්වන්තදි කුඩා වඩුගේ 199464100500 

  මනතංග ආරච්චිගේ චතරිකා මධුශානි 915041990v 

  මනතංග ආරච්චිලාගේ  දිල් ාරි මනතංග 895422290v 

  මනතංග ආරච්චීගේ නයනා මල්කාන්ති මනතංග  857250060v 

  මනන්තනලාගේ දිලිනි කුමාරි රණසිං  198970803248 

  මනන්තනලාය ගේසිකා පියගසේන 877150534v 

  මනම්ගප්පරි ගකධරාලලාගේ සුමුදුනි 1979860017 

  මනම්ගප්පරිගේ චතරිකා 846971327v 

  මනම්ගප්පලි ම ෙටෝැදිරාලලාගේ දනූෂා ජයොනි කුගේ 908040255v 

  මනවඩුගේ සුනි කාන්තචනා ප්රනාන්තදු 928643387v 

  මනි ගමල් දුර අමල් ප්රියන්තත   800493706v 

  මන්තීයලාගේ ඉගේකා උදයංගී  විගේතංග 878551826v 
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  මන්තදදීගේ භාශීනි   ගේශා ප්රනාන්තදු ඡයවේදන 198483100751 

  මිසලන්තගේ චන්තදි කල්ෙනා ගෙගේරා 948060604v 

  මිසලන්තගේ ගමා ාන්ත ගසේනක 922640335v 

  මිසලන්තගේ රසිකා ලලනි 876671840v 

  මලලගේ ප්රගෝධනා මන්තනදි පීරිසේ 199170902818 

  මලලගේ බුද්ධිමා චතරංගි පීරිසේ 945113170v 

  මලලගේ මුදාරා කල සී පීරිසේ 198960600112 

  මලවර ආරච්චිගේ අමි ගචෞද්ධරි ගුණිලක 926272896v 

  මලවර ආරච්චිගේ දිගන්තකා මධුෂානි 916223196v 

  මලවර ආරච්චිගේ ගදාන්ත  සමිත්ර මදුසංක ගුණිලක 863082790v 

  මලවර ආරච්චිගේ රන්තදි ඹගම්ිකා ගයාත්රි 948622378v 

  මලවර ආරච්චිගේ සෝා චාො ගුණිලක 945741082v 

  මලවල ආරච්චිගේ එරන්තදි දිල්රුකක්ි 936412521 V 

  මලවි ආරච්චිගේ ඉසුරුක ප්රී ත් 891600984v 

  මලවිගේ රංජී  මල්කාන්ති ගෙගේරා  847153580 V 

  මලිදුවගම ආරච්චිගේ නිශාන්තත ලක්මාල්  842194610v 

  මලිවි ආරච්චිගේ නිුනි මධුිකා රගෝල් 935731844v 

  මල්කාන්ති ගන්තලාන්තජලා යකුපිිය 837263468 V 

  මල්ලව ආරච්චිගේ  ගප්පෂලා රිද්ධමානි 936250866v 

  මල්ලව ආරච්චිගේ රමිත් මධුසංඛ 960123077v 

  මල්ලව ආරච්චිගේ රශේමි ලලංගා 935113350v 

  මල්ලව ආරච්චිගේ ගෂ ානි මධුෂානි 928100448v 

  මල්ලව ආරච්චීගේ භාගයා ප්රමීලා කුමාරි 937340869v 

  මල්ලවආරච්චිගේ ඉමල්කා මධුෂානි 925403121v 

  මල්ලවආරච්චිගේ කාංචනා සදමාලි 927260174v 

  මල්ලවආරච්චිගේ නදීශා යුගේකා  936292640v 

  මල්ලවච්චි කන්තකානන්තගේ ගදධන චමිලා අවන්ති කුමාරි 936812651v 

  මල්ලිකා අරාච්චිගේ උත්ෙලා එරංගි 946041548v 

  මල්ලිකා ආරච්චිගේ උත්තරා එරංදි 946041556v 

  මල්ලිකා ආරච්චිගේ ගදධන උගම්ෂා ඉෂානි 945590351v 

  මල්ලිකා ආරච්චිගේ නනුිකා එරංගි ජයසුමන 928201856v 

  මල්ලිකා ආරච්චිගේ ගරසිකා මල්ලිකා ආරච්චි 867790276v 

  මල්ලිකා ආරච්චිගේ සමුේදිකා දිල්ෂානි ජයසුමන 938273685v 

  මල්ලිකාගේ සමන්ත කුමාර 903310928 V 

  මල්ලිකාච්චිගේ ගදධන  ිණි ග ේමාංජලී  915290256v 

  මල්ලිත් ගගදර නිම්නා පියුමි අමරරත්න 938370150v 

  මල්ලින්ත ගගදර දුලංජනි අමරරත්න 916860048v 

  මල්වත්තගේ ජනිත් අසංක මල්ගකාටුව 940390109v 

  මල්වත්තගේ ගදධන ගමා න්ති තරංගා 937870710v 
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  මල්වානගේ කුමුදු සිත්රානි 199083203467 

  ම ගගාඩගේ  ංසී  යසන්ති  915290817v 

  ම තන්තිරිගේ දිමන්තත ජයසංඛ 940991463v 

  ම තන්තිලගේ උගම්ෂා ගසවිවන්තදි 947882031v 

  ම තන්තිලගේ ගදාන රමණී වසන්තිකා විගේරත්න 928072401v 

  ම ත්ගත් ගගදර රමිලා නදීෂානි ප්රසංගිකා 926931784 V 

  ම දුරගේ නිගරධෂනි නදිකා ජයසිරි  876350149v 

  ම නාමගේ  සිනි නිමල්කා  925014966v 

  ම මැදිගේ ගම්රි එශානි ගමන්තඩිසේ  827500100v 

  ම වඩුගේ නුවන්ති සුගේනි පීරිසේ 907620859v 

  ම වඩුගේ රුකිනි පීරිසේ 937503989v 

  ම වත්තගේ ගදාන  සිනි අනුරුකද්ධදි 946640433v 

  ම වත්තගේ සිනි වත්සලා 199052900096 

  මග ේෂා දිල්රුකක්ි කලුආරච්චි 885930832v 

  මාගාල්ගල් ග ේවා ගයනි චතේරිකා 918240985v 

  මාතර අරච්චිගේ බිමාලි චතලයා 958572611v 

  මාගතාට ආරච්චිගේ චතරිකා රීමාලි 908372140v 

  මාගතාට ආරච්චිගේ ගදධන වරුකණි සමරවීර 898561984v 

  මාගතාටආරිිගේ ශානිකා නිල්මිණි 925900885v 

  මාගතාටගේ කසුන්ත සමීර ජයවේනන 940253624v 

  මානවී මධුෂාණි ක ෙලආරච්චි 908204514v 

  මානගේ ගදාන ගත්නුෂේක අමිලිසේස 942270585v 

  මානගේ ගදධන රුකවිනි වසන්තිකා 865590393v 

  මාන්තන මරක්කලගේ චතරිකා කුගේ 936932363v 

  මාෙටුනගේ ආශා  ේෂී  876240165v 

  මාෙටුනගේ දිනුෂා ලක්මාලි 897052652v 

  මාෙලගම මානගේ චන්තදන ප්රීි කුමාර 792955533v 

  මාරගේ ගදධන එරන්තදි  ංස මංජරී 937132000v 

  මාරෙිරගේ නදීකා දේශී  199069101868 

  මාරෙිරගේ  ගේෂා නිමාලි 905972430v 

  මාරසිං ගේ ිළිණි ගක්ෂංකා කරුකණාරත්න 927741024v 

  මාරසිං ගේ රුකවිනි තක්සලා සමරවීර 917292990 V 

  මාරික්කු ප්රගව්නිගේ මග ේි මධුෂානි සිල්වා 905551876v 

  මාරුකක්කු මත්ගතසේලාගේ ප්රීිකා සදමාලි 895970727v 

  මාවිට ගමගේ ඉෂාර සම්ෙත් 911850370v 

  මාවිට ගමගේ ඉෂාරා සදමාලි 936790500v 

  මැදකන්තගද්ධ ගගදර අගේෂා ෝලවේනන 948501848v 

  මැදගම ලියනගේ ගදාන්ත තරිදු වික්රමරත්න  198925000037 

  මැදගමගේ චමිදු ඉදුෂාන්ත ගප්පමසිරි 913584147v 
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  මැදවත්තගේ ීිකා අගේෂාණි ප්රනාන්තදු 898663604v 

  මැසේියගේ ිලංගී  සදමාලි මැණිගක් විගේසිරි  936550274v 

  මැසේියගේ ගදාන්ත ඉගරධෂා එරංගී  946600105v 

  මැසේියගේ ගදධන ඹෂානි විදුරංගා ගුණිලක 897370115v 

  මිගගල් ආරච්චිගේ මනුජි ෙගමධදා 935761156v 

  මිගගල් ගෙගේරා ම විදානගේ වරුකණී රගමිකා සමරනායක 199378501820 

  මිතනි මග ේිකා ගෙගේරා රත්නායක 198966200959 

  මිදලනගේ සුුනි  ංසමාලි සිල්වා 926351850v   

  මිදලනගේ  ේි උදයමාලා සිල්වා 876120925v 

  මිදිගම ලියනගේ ගතාෂාරා ජයමාලි  199255501023 

  මියුරි මානවි ගව්ලාුර ආරිි 937860641 V 

  මියුරුක ප්රසන්තන සිං ආරච්චි 198912800408 

  මිරිසේ ආරච්චිගේ කපිල 743660188v 

  මිරිසේසගේ මධුිකා චතරංගි 946770671v 

  මිරිසේසගේ ශානිකා ගසව්වන්තදි සිල්වා 887902550v 

  මිරි ාන කංකානම්ගේ ෙැතම් දිප්පි පියුමිකා 918433260 V 

  මිරි ාන කන්තකානම්ලාගේ විලාසිී  සුචරිතා 836931092v 

  මිරි ාන කාන්තකානම්ගේ ගදාන ිලිනි දනුෂේකා 927441691v 

  මිල්ලෑවගේ සමුරාි සමුදිී   926374320v 

  මීගම ආරච්චිගේ උදය අසංක 761870157v 

  මීග ගගදර නලිනි  ංසමාලි විජයිලක 906651041v 

  මීග වත්ගත් ගදධන චතරිකා විදේශි 927621371v 

  මීගගාඩ කංකානම්ගේ ගදධන නදි ගයත්රි 916631189v 

  මීමැඩුම ෝඩල්ගේ රුකවනි ලක්මාලි  936620060v 

  මීරිගම ආරච්චිගේ රිවිදි ෙවිත්රි තාරුකකා  937633610v 

  මුකිය වත්තගේ ගයානි  ේෂණි 955012550v 

  මුණගමලියනආරිිගේ ප්රගෝධනා ඉන්තදීවරී ලියනආරිි 888602577v 

  මුණසිං  ආරච්චිගේ තනූජා  198271700046 

  මුණසිං  ආරච්චිගේ ගද්ධශනා කවින්තදි 938303150v 

  මුණසිං  ආරච්චිගේ වනිතා විගනධදී  කුමාරි ගුණරත්න 795370951v 

  මුණසිං  ආරච්චි ගේ ශානිකා දිල් ානි 905631594v 

  මුණසිං  මුදියන්තගසේලාගේ නනුෂේක නිේමාල් 198302003877 

  මුණසිං  ලියනගේ සදුන්ත තාරක 871190380v 

  මුණසිං  ග වගේ ගසේොලිකා මධුවන්ති ප්රනාන්තදු  955531361v 

  මුතකුිටගේ ගටලිෂා මධූවන්ති ජයවේනන  199180704015 

  මුතතංත්රිගේ නදිරංග ගයා ාන්ත කුගේ   923580948v 

  මුතතන්තත්රිගේ මල්ෂානි කුමුදු කුගේ 199254601512 

  මුතගනත්ි තනුජා ලක්ෂානි සිරිගසේන  926630350v 

  මුතමදිනගේ රංගා මග ේිකා ප්රනාන්තදු 765792266v 
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  මුතග ට්ටි ගමගේ නදීකා 875441590v 

  මුදලිගේ ගදාන්ත ඉගේෂේ උදයංග සමරනායක 881291738v 

  මුදලිගද්ධවගේ ඩිල්ෂානි ගසෞමයා ප්රනාන්තදු 928222594v 

  මුදුන්තපිටගේ ඔගම්ෂා තරංගිකා 947591681v 

  මුද්ධදුව ගමාග ාට්ටිලලාගේ තමාලි රුකවින්තද්රිකා කරුකණාිලක  918381716v 

  මුනසිං  ආරච්චච්චගේ තමාලි යගශධනා මුණසිං  937111215v 

  මුරගේ දුමිණි රත්නමාලි  937471696v 

  මුරුකක්කුවාදුර කුෂානි ලසන්තිකා 827810851v 

  මුල්ල කංකානම්ගේ මග ේිකා මල්කාන්ති 9051011153v 

  මූනංගල ආරච්චිලාගේ බුද්ධිකා නිල්මිණි 198953501520 

  ගමගනර සනංක මල්වැන්තන 861383431v 

  ගමරඤේඤගේ නිගරධෂා ගනරංජනි ප්රනාන්තදු 197770802990 

  ගමරඤේඤගේ රුකවිනි දේශනි ප්රනාන්තදු 947803700v 

  ගමගරඤේඤගේ නදීශා දිල් ානි සල්ගාදු 955272218v 

  ගමගරඤේඤගේ සිනි මදුරංගි සල්ගාදු  948372770v 

  ගමගරඤේඤගේ සජානි ප්රදීො ගෙගේරා 815034007v 

  ගමගරඤේඤේගේ ුේණිමා දිල්ශානි සල්ගාදු 937881231v 

  ගමගරඥේඥගේ ගගේෂා ගසව්වන්තදි ප්රනාන්තදු 906110245v 

  ගමසේියගේ ගදධන යුගේෂා එරන්තදි ගුණිලක 817240232v 

  ගමග ාට්ටිගේ ගදධන සංීතා මිහිරාණි 856682641v 

  ගම්සේියාගේ ගදධන උමාන්තගා ුෂේපිකා ගුණිලක 936992668v 

  ගම්සේත්රි ආචාරිගේ නිගම්ෂා ජයමාලී 926013149v 

  ගම්සේත්රිගේ නිසංසලා ගසේොලී දයාරත්න 925783030v 

  ගමාරමුදලිගේ අගේශා නිෂානි ගමාරමුදලි 945113987v 

  ගමාල්ලිගගාඩ ලියනගේ ගදධන රසංජලා සේවේණමාලි 876322226v 

  ගමාග ාට්ටිගේ ගදධන වත්සලා කල්ෙී   938582475v 

  ගමාග ාතාදුරගේ ී ල් කුමාර 941362370v 

  ගමාග ානාදුරගේ අතලයා ඉන්තදිකා අගේිලක  795350381v 

  ගමාග ාමේ අලි සෆියා සිද්ධදිකා  918150285v 

  ගමාග ාමේ තසේී ම් ගමා ාමේ ආදිල්  199401500795 

  ගමාග ාමේ ෆිසසේ ෆාිමා ෆසේරිනා  937992300v 

  ගමාග ාමේ ෆසී ෆාිමා ෆසේලා 915420109v 

  ගමාග ාමේ ෆාිසසේ ෆාිමා ශි ානා 945301244v 

  ගමාග ාමේය යුනිසසේ ොිමා ිෆානි 945482796v 

  ගමධදර ආචාරිගේ ගදධන සදුනි මධුිකා රණවීර 938623643v 

  ඹරුකගතාට ආරච්චිගේ තරිදු සංකල්ෙ ජයසුරිය 199128703676 

  ේොත කන්තකානම්ගේ රුකෂාණි 945042508v 

  යකුපිි මැනික් ඩිල්ි ප්රගෝධි ද සිල්වා  925282294v 

  යකුපිි ලක්ෂි ගමධ නා ගිම් ානි ද සිල්වා 856830276v 
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  යකුපිියගේ දුලානි ප්රියදේශී  198956801628 

  යකුපිියගේ යගශධනා ලක්මිණි ගුණිලක  925701041v 

  යකුපිිගේ කසුනි සඳුනිකා 948623765v 

  යක්ගේ දනූිකා ලක්මාලි ගමන්තඩිසේ  848343340v 

  යක්ගදහි කන්තදගේ උත්ෙලා ගුණරත්න 905460412v 

  යක්ගදහිකන්තදගේ සගනධජා තරංගනි ගකධසේත 918422463v 

  යක්ගදහිගේ මිහිරී ගසව්වන්තදි 928322734v 

  යටවතරගේ උගප්පක්ෂා මධුෂාී  938332789v 

  යටවරගේ ගදධන තනුජා ගකෞෂලයා 828462121v 

  යටවරගේ ගදධන සුභාිණි ග ේමමාලා 938554021v 

  යටවරගේ භරා නගයධමී 915591035v 

  යට්ටගටධවිට විතානගේ රුකවිනි මග ේිකා  885471439v 

  යද්ධගදහිගේ ලසිකා ලක්මාලි ජයිලක 855851172v 

  යමන්තගේ සදුනිකා උගම්ෂානි අභයරත්න 927152088v 

  යසනන්තදන ෙිරගේ  197908003981 

  යසන්තිකා ජයමාලි ෙට්ටිආරච්චි 925111287v 

  යාලගල චන්තදි රසිකා පීරිසේ  907090523v 

  යාලගලගේ  රිනි ලක්ිකා පීරිසේ 927803399v 

  ගයග ලිකා රසාංගි විතාරණ  888452230 V 

  රංගනා කල් ාරි විරක්ගකාඩි 866700230v 

  රංගගදර ලියනආරච්චිගේ ඉගේෂා ලසන්ති ලියනආරච්චිගේ 197585201001 

  රංචාගගාඩ ගමගේ නදීෂා  947070681v 

  රගට්ට රාලලාගේ නිරාෂා ශ්රිමාලි මැදගවල 868382457 V 

  රණතංඟගේ චන්තදිමා 917131198 V 

  රණවක අච්චිගේ ඔමාලි විශේවී  ඉෂාරා රණවක 936431712v 

  රණවක ආරච්චිගේ ඉෂාර චතරංග 933522385v 

  රණවක ආරච්චිගේ රුකක්ිලා  ගේඛාංඡලී ගෙගේරා 835243478v 

  රණවක ආරච්චිගේ සිකලා ඩිෂාන්ත අරවින්තදි  906091330v 

  රණවකගේ බුද්ධිකා චතරංගි ගෙගේරා 915153984v 

  රණවීර ආරච්චිගේ එරංගා මිහිරි 946402621v 

  රණවීර ෙැිිරිගේ නදී ප්රසන්තිකා 868122056v 

  රණසිං  ආරිිගේ යගසධනා උදයංගනි රණසිං  916091494 V 

  රණසිං  ආරච්චිගේ ඉගනධකා ලක්ෂේමි 915281613v 

  රණසිං  ආරච්චිගේ ඉගරධෂා ප්රියංගනි 806882372v 

  රණසිං  ආරච්චීලාගේ ගදාන්ත භාිය මග ේෂේ ලංකාිලක 940232473v 

  රණසිං  මුදියන්තගසේලාගේ ප්රියාණි මණින්තරා රණසිං   888397118v 

  රණසිං ගේ ගදධණ ඉෂාරා අංජලි 916401124v 

  රණසින්ත ගේ මගනධරි ගෙගේරා 916811772v 

  රතගේ ගනාග ාත් වික්රමාරච්චිගේ නිරූෙමා ගසව්වන්තදි 848551643v 
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  රත්නගගාඩ ෝරනාදුගේ ශිකා දුලාංජලි 947490907v 

  රත්නමළල ෝණ්ඩාරලාගේ උගද්ධශිකා රජිනි රත්තමළල 937061595v 

  රත්නායක ෙිරණගේ තනූජා ලක්මාලි 895690341v 

  රත්නායක ෙිරන්තනැ ැලාගේ දමයන්ති ප්රියදේශනි ිලකරත්න 847150084 V 

  රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ  මානවී රත්නායක   898021777v 

  රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ උ න්ත කුඹුගේ ගගදර දසුනි තරංගා නයනමාලි 907990419v 

  රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ ඒෂානි ෙද්ධම ංසි රත්නායක 946140031v 

  රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ තක්ිලා  වින්තදී  රත්නායක  867353305v 

  රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ ිලිනි සුේයමාලි 938663416v 

  රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ නිේමලා නේමිලක 876403790v 

  රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ රුකවන්ත චාමර 892040699v  

  රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ ශයාමලී කුමුදිනි රත්නායක 866480893v 

  රනවක අච්චිගේ ඉගනධකා උදයංගනි 928432475v 

  රනවක අච්චිගේ බුද්ධික  සිත ගුණගසේකර 930752061v 

  රනවීර ෙැිිරිගේ මල්ෂා මදුභාිනි 938531331v 

  රනිගේ අග ේෂේ දිලන්තත තලසිං  199122002780 

  රනිගේ නිමාලි චතරිකා  917581789v 

  රී ගේ අගේෂා මධුවන්ති 935481309v 

  රී ගේ මිහිරි අනුරානා 935481317v 

  රන්තගකාත්ගප්පඩිදුරයලාගේ නිසංසලා ලක්මාලි ගෆාන්තගසේකා 886900104v   

  රන්තගේ ෝංඩාරලාගේ රුකෂාණි නිසංසලා 887580332 V 

  රන්තතැිගේ මනාරා ගප්පෂාලි ජයිලක 948453258v 

  රන්තමුතගල දිසානායනගේ නේමදා උමයංගනි 947953907v 

  රම්මුනි රුකගම්ෂා  සන්ති ද සිල්වා 938453632v 

  රඹුක්කන ෝඩල්ගේ සිත්රා නිශානි රඹුක්කන  945590807v 

  රඹුක්කනගේ ශිලා අිනි  908253981v 

  රිසගම ආචාරිගේ ගයානි ශානිකා ගෙගේරා 887440638v 

  රිසගමමුදලිගේ අගේෂාණි නුවන්තිකා 937701454v 

  රවින්ති තරංග ෙිරත්න 826271884v 

  රශේමි ශිප්රභා ගසව්වන්තදි සන්තදනායක 937711417v 

  රසානි නනංඡලී මාතරආරච්චි 945313765 

  රාජකරුකණා නවරත්න අතෙත්ත මුදියන්තගසේලාගේ ගනරංජලා චාමර ලංකා වරකාගගාඩ 835650448v 

  රාජෙක්ෂ ආරච්චිගේ ගදධන නිල්මිණි තෂාරි 198963201315 

  රාජේෂ ෙිරගේ චලනි ශිණිකා  සදීෙී  රාජේෂ 947520911v 

  රාජේෂ ෙිරගේ නනුෂේක ගෙගේරා  910741810v 

  රාජෙක්ෂ ෙිරගේ නයී  රූපිකා 199174102359 

  රාජමුණි ගද්ධවගේ නිගරධෂණී ජයලතා 198480501268 

  රාජසිං  මද්ධදුම ග ිිගේ යදීෂා නිල්මිණී වික්රමසිං  916502060 V 

  රාජින්තදිරන්ත ලක්මාලි 908053176v 
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  රාමසුන්තදර ග ට්ටිගේ නිේමලා ද සිල්වා 199465403080 

  රැියලගේ ජනක සම්ෙත්  198529901402 

  රැියලගේ ගදධන එරංදි රුකවිනි තරංගා 199275000671 

  රැියලගේ ගදධන ිළිණි කාංචනා  856010988v 

  රිල්ලෙන ලියනආරිිගේ දිල් ානි රසාදිතා  936270417v 

  රුකක්ෂීකා චතරංගනි ගමගේ  935163765 V 

  රුකවන්ත ෙිරණ උදාරි අනුරානා 926981137v 

  රුකවන්ත රන්තසර ගමගේ  880672690v 

  රුකවන්තමිණි බුද්ධිී  මග ේිකා ජයමිණි රණසිං   918502807v  

  රූෙනිංග චමලි ජයංගා ම ානාම 955202376v 

  රූෙසිං  ආරච්චිගේ උගම්ෂා දිලිණි රූෙසිං   946931322v 

  ගරන්තදගේ ආශිකා නිරන්තගි ප්රනාන්තදු 937240619v 

  ගරාගෝාල් ගලගනධරාගේ ලහිරුක නිගරධෂන්ත  931562100v 

  ගරාගෝාල් ගල්නවරගේ ඉෂාරා මධුසංඛ 931583042v 

  ගරධිණි සදමාලි ගුණසිං  896670018v 

  ලංකාගේ චලනි ලක්ෂිකා  927873982v 

  ලංකාුරගේ අගේෂේ මධුසංඛ කරුකණාරත්න 930572659v 

  ලංගක්ෂේවර අිණී ශමිලා අගේරත්න  199073401933 

  ලක්දිනි චු ංසි වල්පිටගේ 925142972v 

  ලක්නා රන්තසිළු වීරසිං  945104015v 

  ලක්මි සදරුක සංකල්ෙනා ගේමසිරි 916892969v 

  ලක්මිණි දිල්ෂාණි අතගකධරල 875653741v 

  ලක්මිණි මදුෂානි ලියනගේ 906441870v 

  ලක්මිණි රණසිං  ඇලෝඩ ආරච්චි 198657700081 

  ලක්මී ඉඳුනිකා වල්පිට 935321085v 

  ලක්ෂාණි ගසේොල ද නායක 897930722v 

  ලක්ෂානි ඉගම්ිකා ගසව්වන්තදි වික්රමආරච්චි 198852302418 

  ලක්ෂාන්ත චතරික විගේසිං  9025211542v 

  ලක්ිකා නිශාදී ගකාටුගව්ගගදර 875511831v 

  ලත්තවා  න්තදිගග චතරිකා  ේිනි ද සිල්වා 917670633v  

  ලන්තගද්ධගේ ශිවන්ති ලංකා 198569800065 

  ලන්තසගේ ගරධිණි සදගේඛා ඩයසේ 937221649v 

  ලමිදු රනිෂේක මාතර ආරච්චි 883442482v 

  ලහිරුක ප්රභාත් කාරියවසම් 843292208v 

  ලහිරුක මධුශංක ලියනගේ  933321061v 

  ලහිරුක ගශ ාන්ත  ගුණිලක  199311403174 

  ලාලිතයා සාරංගි වල්පිට 926600214v 

  ලියන ආරච්චි ගදාන්ත ප්රසන්තන සංවනව 922300429v 

  ලියන ආරච්චිගේ චාන්තදිමා ජයමාලි 858553822v 
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  ලියන ආරච්චිගේ ගදධන මධුෂානි ප්රීි කුමාරි 917943982v   

  ලියන ආරච්චිලාගේ සුගේනි නිරුකක්ිකා රණසිං   886501846v 

  ලියන ගමගේ මග ේෂේ සඳකුමාර 911811391v 

  ලියන දුරගේ ශේමිලා අංජලි විරසිරි 917532273v 

  ලියන ගමාග ාට්ටිලාගේ මගනධමි දිල්රුකක්ෂි කේරාල්  916993404v 

  ලියනආරච්චිගේ ගදධන අිනි අප්පසරා 926623141 V 

  ලියනගේ ඩයනා මංජුලානි 198773500495 

  ලියනගේ ගදධන චාො අනුරාණි 937764103v 

  ලියනගේ මනුිකා ඉඳුනිල් 865280548v 

  ලියනගේ ගයධනිකා භාගයා ලියන ගේ 937662599v 

  ලියනගේ සිනි රමල්කා ගෙගේරා 946372382v 

  ලියනගේගදධන ලක්ෂිකා එරන්තදි ලියනගේ 827251380v 

  ලියනාආරච්චිගේ ගදධන ිලක්ි නිගම්ශා ගුණවේනන 936271740v 

  ලියනාදුර ඉරුකිකා චාන්තදිමා සිල්වා 197765800236 

  ලියන්තගේ ගදධන තනුජා මගනධේ දේසි 198379902710 

  ලිහිණිකඩු ආරච්චිගේ ඉමාලි කාංචනා ගෙගේරා 199071800760 

  ලිහිණිකඩු ගමගේ කල් ාරි කසුන්තකා  915861083v 

  ලීණියා කුමාරගේ රාදිකා සමාදිනි  938390649v 

  ලුවින්තරා මධුෂානි ගදනිපිිය 888542019v 

  ලුවිෂාන්තනදීගේ නදුනිකා ගසව්වන්තදි කුමාරී 927951320v 

  ලුවිසේ  න්තනැදිගේ දුලාේ මදුසංක පීරිසේ 932181835v 

  ලුවිසේ ැන්තනැදිගේ ගකෞෂලයා ශගම්නා ප්රනාන්තදු 906990466v 

  ගලව්වන්තදුව මද්ධදුමගේ සුගේන  ලක්මාලි 905701185v 

  ගල්කම් ලියනගේ ඔෂද ෙැතම් 930282677v 

  ගල්කම් ලියනගේ ගදධන දිලිනි දුලංජි ශිකලා  947870939v 

  ගල්කම් ලියනගේ ගදධන නිලානි මධුවන්ති  915942814v 

  ගල්සේතරුකගේ ඕිතා සුලක්ෂණි ප්රියංකර සිල්වා 936152040v 

  ගල්සේතරුකගේ මල්ෂා ජනී  සිල්වා 936572553v 

  ගලාකු ගකාඩිකාර ආරච්චිලාගේ අනුරාි ප්රාේථනා 895611280v 

  ගලාකු ුලුප්පුඩිගේ සුගේෂා වසන්ති 915641652v 

  ගලාකු ප්ර තාවි සායක්කාරගේ ශිලා ගමගේ ගසේනාරත්න 906950294v 

  ගලාකු ගෝධග ගේ තනුර  සේවින්ත 921900481v 

  ගලාකු ලියනගේ ඉමංකා දුලන්තජී  අල්විසේ 928214915v 

  ගලාකු වීරගසේකරගේ කුමුදුමාලි 916652062v 

  ගලාකු සාටු ග ේවාගේ ඉගනධකා සුනාලි  928440257v 

  ගලාකු ග ට්ටිආරච්චිගේ නිසංසලා කල්ෙී  927054078v 

  ගලාකුකම්කානම්ගේ ගදාන්ත  ේෂනි රී හිරුකනිමා නේමරත්න 935082307v 

  ගලාකුගේ තරිදු ඒෂාන්ත ගරාද්රිගගධ 920230482v 

  ගලාකුගේ නගවධදයා අමාලි 907441385 V 
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  ගලාකුමානගේ නයනි ගලාකුමානගේ 898614050v 

  ගලාකුරාලලාගේ කුසුම් රී නිසංසලා ජයගසේකර 907573257v 

  ගලාකුලියනගේ තසිතා ලසන්ති 885692419v 

  ගලාකුවත්තගේ චම්පිකා රසාදරී 836200527v 

  ගලාකුවිතාන ෙිරන්තනග ේලාගේ ඉමන්ති ජයිලක 198956600450 

  ගලාකුවිතානගේ රිතා උදයංගී   198856701330 

  ගලාකුග ේවාගේ ඒශානි අමල්කා 937242107 V 

  ගලාේගම විතානගේ ලලනි දිනුෂීකා  958133740 V 

  ගලධරන්තසේ ග ේවගේ ඕෂධී ගකෞශලයා කුමාරි 956510252 V 

  වංසුර ආරච්චිගේ රුකවනි ශිප්රභා ලකීෂා විගේසිං  905181394v 

  වකුදුර චමිලා මදුශාණී 928224090v 

  වක්කගේ ලාල් චමින්තද 752862168 V 

  වේජක්කාරකන්තකානම්ගේ ගෂ ාරා ශාවින්තදි ඩයසේ 948400138v 

  වට්ටගටධරුක තන්තත්රිගේ පියුමි  ංසිකා ප්රනාන්තදු 927431726v 

  වඩු ගම්සේත්රිගේ අසංකා සදමාලි 885013651v 

  වඩුගේ ක්රිෂාණි නනුිකා ප්රනාන්තදු 876770075v 

  වඩුගේ චන්තදිමා ග ේමාලී ප්රනාන්තදු 906001870v 

  වඩුගේ ල්ෂානි රංගිකා ප්රනාන්තදු 936681654 V 

  වතකාරගේ චමිල්කා සදගේණු 948510588v 

  වතකාරගේ සංවනවී  නදීශා සමරවිර 918204458v 

  වතකාරගේ සුරංගිකා 888401113v 

  වතතන්තත්රිගේ ගකධිලා  ේෂණි අල්විසේ 935651204v 

  වතවල මැදගගදර ඉෂාරා එරන්තදි තාරුකකා නේමසිරි ගසේනානායක 199379503895 

  වත්ත වඩුගේ ෂලනි ඉන්තෂාරා 915763367v 

  වත්සලා ගයානි ඉගල්ගෙරුකම  856150070v 

  වත්සලා මධුමාලි වීරගකධන්ත 898484084v 

  වත්සලා මිහිරාණි ජයසිං  885412424v 

  වදුරේෝ ග ේවගේ ඉසුරුක  ේෂණ 903522909v 

  වනසිං  මුදියන්තගසේලාගේ දුලිකා ශ්රිමාලි ගුණිලක 198864801926 

  වනිගතංගගේ ලක්මාල් රවීන්තර වනිගතංග 199231500587 

  වනිගසිං  කම්කානම්ගේ සලිනි රංගිකා  937530412v 

  වනිගසූරිය මුදියන්තගසලාගේ ගදධන නදීෂා එරන්තදි වනිගසූරිය 888421270v 

  වනිතංගගේ ිල්ිකා බුද්ධික කුමාරි 867492313v 

  වන්තනකවත්තවඩුගේ ිළීණි භාගයා ප්රනාන්තදු  947250434v 

  වන්තනකුවත්ත වඩුගේ අනුරි චමත්කා ඩයසේ 887793077v 

  වන්තනකුවත්ත වඩුගේ ජයමාලි ුෂේෙකාන්ති ප්රනාන්තදු 845501564v 

  වන්තනි ආරිිගේ ඉෂාරා ළිහිණි කුමාරසිං  916682263v 

  වන්තනි ආරච්චි කංකානම්ගේ මධුිකා ගසව්වන්තදි 895783757v 

  වන්තනි ආරච්චිගේ අගේෂා උදයකාන්ති ගෆාන්තගසේකා  887201943v 
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  වන්තනි ආරච්චිගේ දුගම්න්තරා ගදෞෙදි ගොන්තගසේකා 936920985v 

  වන්තනි ආරච්චිගේ ලලන්තිකා චතරංගනි 199275503708 

  වන්තනි ආේච්චිගේ සමිතා මධුවන්ති 927823977v 

  වන්තනිඅරච්චි කංකානම්ලාගේ සවේණලතා 848331198v 

  වන්තනිආරච්චි කංකානන්තලාගේ ිලිනි මංජුලා 886963319v 

  වන්තනිආරච්චි කන්තනානම්ගේ  ේිකා ලලී   878073002v 

  වන්තනිආරච්චිගේ ගි ානි  ංසිකා  956421063 V 

  වන්තනිආරච්චිගේ රජිත රුකවන්ත කුමාර  912391779v 

  වරුකෂා න්තගන්තදිගේ  ෂානි ලක්ිකා ප්රනාන්තදු 936742025v 

  වේණකුලසූරිය වත්තවඩුගේ ගසානාලි ප්රනාන්තදු   
198986203050

v 

  වේණුරගේ කසුන්ත ගමින්තද ප්රනාන්තදු 922800804 V 

  වේණුරගේ රුකක්ෂාණා ප්රනාන්තදු 818000154 V 

  වලකඩ අප්පු ාමිලාගේ තරිදු ලක්මාල් 912910032v 

  වලකඩවත්තගේ පියුමි කාංචනා විගේසූරිය 938042020v 

  වලාකුළු ආරච්චිගේ දිගන්තෂා නිලක්ි 895893960v 

  වලාකුළු ආරච්චිගේ සමන්තිකා මධුෂානි 927800632v 

  වලින්තදුරගේ සගනධඡි  ංසිමා  රිසේචන්තර 905503111v  

  වලිමුණි කණිෂේකා වනවී  ද සිල්වා  856723380v 

  වලිමුණි ගද්ධවගේ මිලානි වාසනා චමිලා ප්රනාන්තදු 857755570v 

  වලිමුණි නදීෂා ලක්ෂාණි සිල්වා  925720119v 

  වලිමුනි ගයාන්ත කාංචන ගමන්තඩිසේ අගේගසේකර 892150257v 

  වලිමුනි සුගේනිකා සඳමාලි මැන්තදිසේ අගේගසේකර 836170806v 

  වල්ගමගේ මයුමි මනාරා 927391090v 

  වල්ගමගේ රුකවනි කුමාරි  897120518v 

  වල්ගොළ ගමගේ චතරිකා මධුෂානි  918213350v 

  වල්ලඹ ගණිතගේ සදිෂා ජයමාලි 905370529v 

  වසන්ති ප්රියංගිකා අල්විසේ දිසානායක 858163633v 

  ව රත් ග ට්ටිගේ දිලිනි කුමාරි 886021526v 

  වාද්ධදුව ෙිරගේ ගච්චතනා ප්රියංජි 936660819v 

  වාද්ධදුවගේ අගේෂා ලක්මාලි ගෙගේරා 837331870v 

  වාද්ධදුවගේ උමල්ෂා ිලිනි වාද්ධදුවගේ 198954900199 

  වාද්ධදුවගේ ගදධන චමිලා චාන්තදී   885520448v 

  වාද්ධදුවගේ ගදධන ජයනි ඉන්තදු කුමාරි 918170839 V 

  වාද්ධදුවගේ ග ේෂාණි අසිංකා පියසිරි 946921050v 

  වැඩුම්පිලි ආරච්චිගේ ගවගරධනිකා කල් ාරි 925451592v 

  වැඩුම්ුලි ආරච්චිගේ ජනී ගද්ධශානි 957501010v 

  වැත්තැගව් කංකානම්ලාගේ හිමාලි උගම්ිකා 917323488v 

  වැදිුල්ගල් කංකානම්ගේ උෂානි නිලූෂා සඳමාලි 898563480v 

  වැරණියගගාඩගේ ඩයනා දිල් ානි  906231573v 
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  වැලිකඩ ගමගේ ගිම් ානි ඉසුරිකා 199550402549 

  වැලිකඩගේ කාන්තචන ප්රීත් 882223809 V 

  වැලිකඩගේ චරිතා ජනාදරී ගෙගේරා 936492134v 

  වැලිකඩගේ බුද්ධිී  පියුිකා සංකල්ෙී  199583010061 

  වැලිකන්තදගේ සුුන්ත ප්රභා ලක්මිණි 925421553v 

  වැලිකන්තන ගමාග ාට්ටිගේ කල්ෙී  උත්ෙලා  928303977v 

  වැලිකලගේ අසංක සංවනව 932220172v 

  වැලිකලගේ තරංග චාමින්තද 871250952v 

  වැලිගතාටගේ සඳුනි නිසංසලා ජයසිං  948193663v 

  වැලිෙැන්තන විතානගේ වාසනා දිල්රුකක්ි 928481697v 

  වැලිෙැන්තන විතානගේ විශේමි සංකල්ෙනි 946070769v 

  වැලිපිියගේ වී ශා මදුරංගි සිල්වා  947972774v 

  වැලිවත්තගේ ගදධන අගේෂා සමාලි 907913430 V 

  වැලිවත්තගේ ගදධන ජනනි චතරිකා වීරසිං  199379602681 

  වැලිවිට කංකානම්ගේ ගමා න්තකා කුසුම්මාලි 868582731v 

  වැලිවිට විතානලාගේ  ේෂ කුමාරතංග 910982249v 

  වැලිවිටගේ ගදධන පියුමි තාරකා 955890973v 

  වැල්ග ේනගේ නදිකා ගරධෂණි කුමාරි 817963196v 

  වෑත්තෑව කංකානම්ගේ නනුිකා සංවනවී  875953605v 

  වික්රම ආරච්චිගේ ගදාන්ත රංගා සවනවී  ගුණවේනන 867781650v 

  වික්රම තන්තත්රිගේ ගදධන අවන්ති මංගලා ආරියරත්න  199170703767 

  වික්ර ම සුමුදු දේශනි වීරසිං  945780274v 

  වික්රමආරච්චිගේ රශේමි ඕෂදී 936430562v 

  වික්රමගේ කාංචනා සංවනවී  සිල්වා 915271545v 

  වික්රමගේ චරුකන්ත ජයශංක ගෙගේරා 931750496v 

  වික්රමගේ ගදධන ශිලා ල්ෂාණි  936170641v 

  වික්රමාච්චිගේ ගදධන ලංකා මදුරංගී  865470061v 

  වික්රමාරච්චිගේ ගදධන වනවී  චතරිකා  847301074v 

  වික්රමාරච්චිගේ ගදධන නදීො ලක්මාලි  907682676v 

  වික්රමාරච්චිගේ ගදධන සදුනි ක්රිසේමලී 945102098v 

  විජයා සිරිවේනන ගදධන සදුනි මධුෂානි 918580980v 

  විජරංගේ දිනුි ඉෂාරා 917741565v 

  විජලමගේ රුකවන්ත ුෂේෙ කුමාර 883544129 V 

  විගජසිං  ම ාවත්තගේ  වාසනා දිල්රුකි 915530079v 

  විගේගකධන්ත ෝණ්ඩාර මුදියන්තගසේලාගේ ඉමල්කා උදයමාලි 945802677v 

  විගේනායක ෙිරණගේ  ේෂ මධුෂානි 897140551v 

  විගේමුණි තරුකිකා නිේමාණි ද ගසාිසසා  946530336v 

  විගේසිං  ආරච්චි ඉසංකා ලක්රුකවනි 938551685v 

  විගේසිං  ආරච්චිගේ තරංගා ප්රභාිී  847853140v 
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  විගේසිං ගේ චම්පික විගේසිං  199328900542 

  විගේසුන්තදර ආරිිගේ සුමුදිකා අනුසරි විගේසුන්තදර 887670510  V 

  විගේසූරිය ගුණ වේනන ම වඩුගේ වත්සලා සංවනවී  විගේසූරිය  199378003010 

  විට්ටටච්චි ගකධරාලලාගල් ගදධන මධුෂා ගගෞෙදි විට්ටටච්චි    937111223v 

  විට්ටට ච්චි ගකධරලලාගේ ඉමි උදාරි  906302195v 

  විට්ටට ච්චිගේ දිනුිකා මධුෂාණි  906701820v 

  විතාන ආරච්චිගේ නිලංකා සංවනවී  916592965v 

  විතානගේ ගගෂානි චතරංගි විතානගේ 198967601382 

  විතානගේ ගද්ධවිකා මිහිරානි 917602867v 

  විතානගේ ගද්ධවිනි ප්රසංගිකා 937250223 V 

  විතානගේ ගදාන්ත ටසික අමරුකවන්ත 920501320v 

  විතානගේ ගදධන ගච ානි සදීො 936950531v 

  විතානගේ ගදධන වරුකණි චාමිකා 908091906v 

  විතානගේ ගදධන සදගේඛා නිසංසලා 925741124v 

  විතානගේ නිසංසලා ගසව්වන්තදි 199474500409 

  විතානගේ බුද්ධික අනුෂා විතාන 955292804v 

  විතානගේ ලිසානි දේශිකා  928423328v 

  විතානගේ වත්සලා මධුරංගි 957924301v 

  විතානගේ සුජිව නන්තදිකා 197967610071 

  විතාරමගේ යසින්ති ජයශානි අමරසිරි 928624005v 

  විදාන මමත්රිගේ චතරි ගම්නකා ජයවීර 885371329v 

  විදානගමගේ දිසේනා රංජනි 855954044v 

  විදානලාගේ තාප්පි සමිරා ගෆාන්තගසේකා 915581951v 

  විදානලාගේ මදුෂානි තාරකාද මැල් 947400860v 

  විදානලාගේ  න්තසිී  නගවධදා ගෆාන්තගසේකා 937341458v 

  විදාගනලාගේ මග ේෂා නිෂානි ද මැල් 198682902687 

  විදුෂ ලක්ෂාන්ත අතගකධරල 911360799v 

  විදයාදිෙිගේ ජයශාන්ති ප්රනානදු 857492110v 

  විරගකධන්ත ආරච්චිගේ ගදාන්ත දනුෂේක සංජිව විරගකධන්ත  890391567v 

  විරක්ගකාඩි ආරිිලාගේ කාංචනා සුභාෂීණී  898203867 V 

  විරක්ගකාඩි තාරිකා මධුෂානි ද සිල්වා 936161863v 

  විරසිං  ආරච්චිගේ රක්ඛිත ශ්රිනාත් විරසිං  891930976 V 

  විරසුරිය ෝසේනායකලාගේ ප්රියදේශනි මංගලිකා 837322510 V 

  විරාේ  ේෂ කන්තනන්තගර 890920675v 

  විරිතමුල්ල ගමගේ ගදධන සුගලධචනා සඳමාලි ගෙගේරා  878062760v 

  විගල්ගගාඩ ලියනගේ කමන්ති ලක්ිකා 927900343v 

  විගල්ෝඩ ආරච්චිගේ සදුන්ත සමන්තත විගල්ෝඩ ආරච්චි 922853169v 

  විල් ආරච්චිගේ අතල සංජිව ප්රදීප්ප ගෙගේරා 197624201984 

  විල්ගලධරාගේ ජයනාත් චතරංග ගෙගේරා  943342393v 
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  විශාරා තගමධදි රණසිං   938303622v 

  වීරගකාන්ත ආරච්චිලාගේ මගනාරි ප්රියංජනි වීරගකාන්ත 865842252v 

  වීරගකධන්ත අච්චිගේ ිමලි ෙත්මිලා වීරගකධන්ත 937820917v 

  වීරගකධන්ත අච්චිගේ තගම්න්තර හිගරධෂන්ත වීරගකධන්ත  199336503374 

  වීරගකධන්ත අච්චිගේ සුමුදු ඉසන්තකා මල්කාන්ති 9255131324v 

  වීරගකධන්තගේ ගනිදු රාජිත 890661149v 

  වීරක්ගකාඩිගේ ගදාන්ත කලන මධුෂංක 933353915v 

  වීරක්ගකාඩිගේ ෙද්ධමිණි වසුන්තදරා කුමාරි 198558100131 

  වීරක්ගකාඩිලාගේ ෙසිඳු ග ේෂාන්ත 932331837v 

  වීරගල්ල ආරච්චිගේ යමුනා කුමාරි ගුණවේනන 925840998 V 

  වීරප්පුගෙරුකම අතගකධරලගේ න ම් සරසි  915662935v 

  වීරප්පගෙරුකම අතගකධරලගේ හිමාලි 918033165v 

  වීරවේණ කරුකකුලසූරිය බූසාෝදුගේ නිලක්ෂා ඉෂාරා ප්රනාන්තදු 893110461v 

  වීරවේණකුරුකකුලසුරිය බුසාෝදුගේ සදිෙනි ප්ර නාන්තදු 937590814v 

  වීරවේණකුරුකකුලසූරිය බුසාෝදුගේ ප්රගෝධදි සිතාරා ප්රනාන්තදු 938174237v 

  වීරවේනන ෙිරැන්තනැ ැලාගේ බුද්ධිී  උත්ෙලා වීරවේනන 956940249v 

  වීරසංගිලිගේ රමයා රසාංජලි 888143165v 

  වීරසිං  ආරච්චිගේ අිනි විරසිං  938141703 V 

  වීරසිං  ආරච්චිලාගේ ිළිණි රුකගම්ෂා සන්තදීෙී  946160202v 

  වීරසිං  ආරච්චිලාගේ ගදධන නදීකා සුභාිී  වීරසිං   916490585v 

  වීරසිං  ෙිරගේ දිගන්ති උගප්පකා වීරසිං  926013157v 

  වීරසිං  ගසේනාෙිගේ ප්රියංගනි කරුකණාරත්න 837955157 V 

  වීරාසාමි උදයකුමාරි 868304685v 

  ගවඩික්කාර අමාදි භාගයා සිල්වා  925752207v 

  ගවඩික්කාරගේ චරිතා ප්රියදේශී  සිල්වා 917631131v 

  ගවඩික්තාර ිළිණි ලාලිතයා ද සිල්වා 936811183 V 

  ගවද විදාගන්තලාගේ නිශානි දිල්රුකක්ෂි සිල්වා 915582931v 

  ගවල්ගමගේ ඉගේෂා සදමාලි  897520796v 

  ගවල්ගමගේ ලක්ෂානි රසාංජලි 895220558v 

  ගව්රගම ආරච්චිලාගේ සිතාරා සිනි ගව්රගම 936142494v 

  ගව්රගගාඩ කංකානම්ගේ ගදධන උගප්ප්ෂා ජයමාලි 948553376v 

  ගව්ලාතන්තත්රිගේ නිුනි ගකෞෂලයා ගෝාගත්ජු 937641346v 

  ගව්ලාතන්තී ගුරුකන්තනාගසේලා ගේ අනූෙමා සදමාලී ගව්ලාරත්න 878194047v 

  මවදය කනෙැද්ධදල ගමගේ චතරි ුෂේපිකා ගමගේ 898560228v 

  ශමිලා ප්රියදේශනි බ්රා ේමණ 198063100379 

  ශිකා ලක්මාලි කළුආරච්චි  885251560v 

  ශානිකා අජානි  සකුන්තතලා මුණසිං  888313397v 

  ශානිකා  ංසී  ග ේන්තගගදර  908323637v 

  ශිියනගේ ගදධන අනුරානා ීිනගේ  815903102v 
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  ගශ ානි නිසංසලා ඒකනායක 938263329v 

  ශයාමලී උදයංගී  ඉමදුව 198081904279 

  ෂ්රැන්තසිසේකුදුර චාමිනි නිසංසලා ද සිල්වා 885710670v 

  සංගරංගේ ිලක්ි ගසව්වන්තදි 956352134v 

  සංගරත්නගේ  ංසි ෙවිත්රා ගෙගේරා 957722806v 

  සිරිගේ ශාලිකා වනවන්ති  945102861v 

  සකුන්තතලා රසාංගිකා සුෝසිං   876301130v 

  සිනි ඔෂාලා නයනතාරා කරුකණාරත්න  199555601732 

  සිනි කුමාරි වීරක්ගකාඩි  928223434v 

  සජිත්රා මදුසිකා ද නායක 948330296v 

  සට්ටටම්බිරාලලාගේ ගදාන්ත සුුන්ත චමත් නිලුෂන්ත 941871623v 

  සතරසිං ගේ ප්රියන්ති කුමාරි ගසේනාධීර 875230565v 

  සත්කුමාර මුදියන්තගසේලාගේ දිලුමි ගරධිමා සත්කුමාර 937891687 V 

  සදුනි රුකවන්තදිකා කරුකණානායක 935682207v 

  සදුනි වත්සලා මුතකුඩ 955112563v 

  සදුනි සුඅක්ි ගමගේ  935810256v 

  සනූජා කල්ෙී  විගේවීර 905372440v 

  සන්තතාන ගද්ධවගේ වාසනා නිේමාණි සිල්වා 907963888v 

  සන්තදරගේ මධුෂානි ප්රසංගිකා ප්රනාන්තදු 896281259v 

  සන්තදරාදුර ඉමාලි දිල්රුකක්ි 948462117v 

  සඳනායකගේ මංජුලා ප්රියදේෂනි 199080700232 

  සඳා ගමගේ  938350639 V 

  සඳුනි මධුකා සමරනායක 906251922v 

  සුගගාඩගේ ප්රසන්තන මග ේෂේ නනංජය 782162705 V 

  සුතන්තත්රිගේ ගදධන චගමධදි නිුණිකා  958430663v 

  සමනලි රණසිං  935430950v 

  සමන්තගකාඩිගේ සුධීර සම්ෙත් 933070417v 

  සමරගකධන්ත මුදියන්තගසේලාගේ මුත මැනිගක් 818242484v 

  සමරගකධන්ත මුදියන්තගසේලාගේ ගේණුකා වසන්ති 835765113 V 

  සමරගේ ගදධන  සිතා සමරගේ 888290478 V 

  සමරප්පුලිගේ ජයනි දිල් ාරා ඩයසේ  907180700 V 

  සමරප්පුලිගේ දිනිි වත්සලා ප්රනාන්තදු 945152613v 

  සමරවිර ෙල්ලිය ලියනගේ ගම්නකා ජිවනි සමරවිර 857330412 V 

  සමරවිරගේ ස නිකා සමරවීර 907261140v 

  සමරවීර ආරච්චිගේ චතරිකා මදුවන්ති රුකද්රිගු 925600822v 

  සමරවීර ආරච්චිගේ චමිලා නිගරධෂී  රුකද්රිගගධ  905691511v 

  සමරවීර මුදලිගේ උමාසා ලමාලි 957852122v 

  සමරවීර මුදලිගේ  රිතාංගි නිවේථනා සමරවීර 926840371v 

  සමරවීර මුදලිගේ ග ේෂාණි චාමිකා සමරවීර  927661519v 
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  සමරසිං  ආරච්චිගේ දිගල්ඛා යාමිණී 947873555v 

  සමරසිං  ආරච්චිගේ දිල් ානි 936113109 

  සමරසිං  කුගේ ගකධෂලා දක්ෂිනි සමරසිං  948282798v 

  සමරසිං  කළුආරච්චිගේ මිගේෂා රී සුදරශී  865552459v 

  සමරසිං  විදානලාගේ පියුමි ලක්මාල් සමරසිං  923473947 V 

  සමරසිං  විදානලා ගේ  ංසිකා රීමාලි 917222240v 

  සමරසිං ගේ ගි ාන්ත ින්තතක කරුකණාරත්න 199233504239 

  සමරසිං ගේ සුගේකා ඉන්තදුමාලි රනසිං  866553238v 

  සමිතා අනුරුකද්ධිකා සුගේෂේවරාජා 915281338v 

  සමීර ප්රදීප්ප නවුන්තතඩුවගේ  923472592v 

  සම්ෙතා වඩුගේ සමන්ති 777762478v 

  සම්මු ආරච්චිගේ ගදාන්ත ිෂාන්ත මධුවන්තත මහීොල 951031682v 

  සම්මු ආරච්චිලාගේ ගදධන රංගිකා මධුෂානි මහීොල 925252506v 

  සරණවාරිගේ තෂානි ග ේමමාලා ප්රනාන්තදු  826293381v 

  සල්ෙගදාරුක ගතධල්ක මුදියන්තගසේලාගේ උජිතා ප්රියංගී  199254103186 

  සල්මන්ත අච්චිගේ ගදධන නුවන්තිකා චතරංගී  868643404v 

  සල්මන්ත ආරච්චිගේ හිරුකෂා ගංගා ගනතම්ණාෂා 936340903v 

  සසිදු තීක්ෂණ විගේසිං  941450466v 

  සාමලී මධුොලී  සිරිගසේන 905024442v 

  සිංගන්තකුට්ටි ආරච්චිගේ ගදධන සනුජා ප්රභාෂී  මනතංග   847683775v 

  සිංගප්පුලි ආරච්චිගේ නිේමාණි ඡායා 946022187v 

  සිංගප්පුලි ආරච්චිලාගේ තරංගා ලක්මාලි 855592258v 

  සිංගප්පුලිගේ නදීකා සමන්ත කුමාරි 896771108v 

  සිං ුරගේ ිළිණි මධුෂානි 198971800812 

  සිං ල ගප්පඩි ගගදර අයසා දුලංජලි ආරියවංශ 895471747 V 

  සිං ාර නිශංකා තරිණි චතරංගිකා  925850888v 

  සික්කු ආරච්චිගේ මධුමි චතරිකා සිල්වා 946400165v 

  සිද්ධදි ලු ග ේවගේ පියුමි ලක්ෂිකා  958483449v 

  සිරික්කාත්තගේ සිනි ප්රනාන්තදු 917653690v 

  සිරිමාන්තන ආරච්චිලාගේ ලක්ෂේමි සුදේශී  848562491v 

  සිරිවේනනගේ භාගයා මධුෂානි විමලසිරි 935511640v 

  සිරිවැඩි දුරගේ  ේෂණී අගප්පශිකා 857251954v 

  සිල්ෙ ආරච්චිගේ  ංසිකා ලක්ෂානි 199264200070 

  සීක්කු ආරච්චිගේ නිමාෂා ගසව්වන්තදි 936412122v 

  සීනාරත්න නිේකා ගෂ ානි සිල්වා  937262582v 

  සුගන්තදිකා සඳමාලි සුරගේ 865960417v 

  සුදසිං  ආරච්චිගේ මධුෂානි එරංගිකා ගසේනාිලක 199153810010 

  සුදුෝණ්ඩාර ආරච්චිගේ ලංකා රුකවින්ත ිළිණි 895754099v 

  සුදුවා ගද්ධවගේ ඉන්තදිකා  906751275 V 
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  සුදුවා ගද්ධවගේ ඉසුරුක උත්ෙලා ප්රියදේශී  896902695v 

  සුදුවා ගද්ධවගේ නිශාදි භාගයා නිලංගි 946753408v 

  සුදුවා ගද්ධවගේ විමේෂා ගසව්වන්තදි 917521344v 

  සුදුසිං  ලියනගේ ඉශානා සිතමිණි 878390016v 

  සුදු කුරුකගේ  ේිකා රන්තමල් ප්රනාන්තදු 857550544v 

  සුුන්ත චාමර ජයසිං  881431530v 

  සුුන්ත විදුරංග ගලාකුවිතාන 941941656v 

  සුෝසිං  ආරච්චිගේ සමිරා නිලක්ෂි  198971201174 

  සුෝසිං ගේ දේශිකා නගයධමි 865581912v 

  සුභසිං  අප්පු ාමිලාගේ චතරිකා ගසව්වන්තදි 198163900818 

  සුභසිං ගේ ගදධන   සිනි උෙමාලිකා සුභසිං  887770689v 

  සුභානි සංජිවා ගෙගේරා සමරනායක 865971192v 

  සුමනසිරිලාගේ ශයාමණි ඉන්තදිකා ජයකාන්ති 197970300678 

  සුරගේ විජානි සරත්චන්තර ගෙගේරා 935051487v  

  සුරින්තරාචාරිගේ ඉගේෂා මධුමාලි 915752861v 

  සුරිය ආරිිගේ චරිත සමිර 912650260 V 

  සුරියෝණ්ඩාර හිරුකණී අනුරානා නුගගවල 815721608 V 

  සුගේකා දමයන්ති දිසානායක 867191429 V 

  සුගේඛා අගේවික්රම 895811025v 

  සුේයගේ ගදධන රාජිකා ගකෞමලි 906200538v 

  සුවන්තද ආරච්චිගේ ෝක්මාලි දයන්තිකා 885941702v 

  සුවන්තද ආරච්චිගේ ශ්රියානි සුවන්තද ආරච්චි 886040750v 

  සුවන්තද ආරච්චිගේ සජානි ුන්තනලක්ඛණා 897823446v 

  සුවන්තද ආරච්චිලාගේ ගදධන චතරිකා ජයනි ජයසිං  926431145v 

  සුවන්තදආරච්චිලාගේ ගදධන උෂානි දිල්රුකක්ෂි ජයසිං  895440680v 

  සුවිමාලි රාගේන්තරම් 906122960 V 

  සුගසව් ග ේවගේ නිම්නි උගම්ෂා මධුභාිණි 925291978v 

  සූරිගේ ගදාන්ත සම්ෙත් උදය කුමාර 790944666v 

  සූරිය ආරච්චිගේ උත්ෙලා රන්තමිණි මුතකුමාර 945280379v 

  සූරිය ආරච්චිගේ ලක්මිණී ගකෞශලයා 947152670v 

  ගසත්මි දසුනිකා සුතන්තත්රි 946271020v 

  ගසනරත් යාොගේ දිනූෂා රන්තමලී  926743139v 

  ගසනරත් වීරගසේකරලාගේ කවිනි ෙැතම් උදාරා ගසනරත්  945242728v 

  ගසන්තදනායක ආරච්චිලාගේ වින්තදයා ශ්රිමලි ජයවේනන 927352621v 

  ගසල්ලදුගරිස ශාන්ති  198681602139 

  ගසල්ලගදාගේ මධුමාලි තරංගා රාගේන්තරම් 927212200v 

  ගසල්ලගෙරුකමගේ රුකවනි තක්ිලා ප්රනාන්තදු 885132987v 

  ගසල්ලප්පගෙරුකමගේ මිලංකා නාමලි ප්රනාන්තදු 947491725v 

  ගසල්ලප්පගෙරුකමගේ ශ්රියන්තකා ලක්ෂාණි ප්රනාන්තදු 867872396v 
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  ගසේදිල්ලගේ ගදධන ඩිනු ටගාරි දයානන්තද 908542894v 

  ගසේනාධීරගේ ඉගේෂා කල් ාරි 927641216v 

  ගසේොලගේ ිලිනිකා ප්රසාදි 875570480v 

  ගසේොලගේ  ේි මධුමාලි ගසේොලගේ  927984067v 

  ගසේල්ලප්පගප්පරුකමගේ චමල් නිල්ශාන්ත ප්රනාන්තදු 931351893v 

  ගසෞමයා විලාෂනි ගසන්තදනායක 867290680v 

  සේවේණකාන්ති රාජමාලි මාසගකධරාළ 877251063v 

   ංවැල්ලගේ අමිලා ස නි ඩයසේ 937521316v 

   ටන්තගලගේ ගදාන්ත  න්තසික සදරුකවන්ත 942310714v 

   තරුකසිං  මධුෂා මුතමාලි සිල්වා 867493069v 

   තරුකසිං  විශාඛා මධුවන්ති  905802585v 

   ත්තකගේ ගද්ධශිකා නදීෂාී  937601379v 

   ත්තැල්ල ආරච්චිගේ පියුමි ජයමාලි 928333256v 

   ත්ිමුණිගේ ගරාෂාණී දිල ාර සිල්වා 868101555v 

   ත්ෝෑ ග ේවගේ අක්ෂලා සදමාලි  926550462v 

   දගම රාලලාගේ  සිතා කුමුදුනි අත්තනායක 876530180v 

   දොන්තගගාඩගේ සමීර සදරුකවන්ත 930701041v 

   දොන්තගගාඩගේ ගසව්වන්තදි දිලිනි 907770095v 

   දුන්තගේ ශිකලා නිශාමී  ජයසූරිය 936072062v 

   දුන්තගනත්ි ශයාමලි කුමාරි 1992609008 

   න්තතානන්ත ආරච්චිලාගේ  සාරා ගසේදිණි දිසානායක 905660250v 

   ඳොන්තගගාඩගේ ගදාන්ත ිවංක දක්ිණ 870242808v 

   ඳොන්තගගාඩගේ ශම්මි ගකෞශලා 838023738v 

   ෙන්ත ිලණි මධුෂානි ද සිල්වා 935272777v 

   ු ආරච්චිගේ නදිෂා දිල් ානි කරුකණාරත්න 928033090 V 

   ුඅච්චිගේ ගදධන ින්තතා ගසේනානි 875950584v 

   ුඅච්චිගේ නුවනි නයනතරා විගේරත්න 916220715v  

   ුආරච්චිගේ ගදධන ක්රිෂාණි වත්සලයා ගෙගේ රා 886392257v 

   ුගසේතැන්තන මනන්තනලාගේ චතරානි ජයමාලි බුද්ධිකා 876292041v 

   ුගසේතැන්තන මනන්තනලාගේ චතරාී  ජයමාලි බුද්ධිකා  876292041v 

   ුගගාඩ ආරච්චිගේ දිනුි නිසංසලා  925581739v 

   ුතන්තත්රිගේ චතරංග මධුෂාන්ත  ුතන්තත්රි 940742676 V 

   ුතන්තත්රිගේ චන්තදි ලක්මාලි  ුතන්තත්රි 886891580v 

   ුතන්තත්රිගේ ිළිනි දමයන්ති  ුතන්තිරි 958561270v 

   ුතන්තත්රිගේ දිනුක සඳරුකවන්ත  ුතන්තත්රි 942030363v 

   ුතන්තත්රිගේ ගදධන නදිකා ප්රියදේශනි 198956101050 

   ුතන්තත්රිගේ රිනි රංගිකා  199274400920 

   ුතන්තීගේ සදුනි ප්රගෝධනා ගේමසිරි  955232607v 

   ෝරලමුරාලලාගේ ප්රසාදි ගසෞමයා පීරිසේ 935701317v 
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   මනක් ගකාඩිගේ අගනධමා ජයකාන්ති පිරිසේ 887191247v 

   රන්තක ගේ දිමුත ප්රියංක  882964400v 

   ේෂ ප්රදීප්ප සංවනව දිගනත්ි  940761271v 

   ේෂනි ඉ ගනධෂා ඩයසේ ගුනවේනන 945830131v 

   ේෂා ලක්මාලී ජයගසේකර 867170111v 

   ේිකා හිමවරුකණි ගවල්ගම  927381249v 

   ලාවඩුගේ දිලිනි ප්රදිපිකා ප්රනාන්තදු 868320788v 

   ල්ග  විතානගේ ග ේමමාලි නේමසිරි 918313230v 

   ල්ගනත්ි සුසුදු ගකෞමදී ගෙගේරා ගුණරත්න 199364300350 

   ල්ෙවත්තගේ නනුි සිගරධමා පීරිසේ 856741125v 

   ල්ගෙවත්ත නදීශා දිල්රුකක්ි පීරිසේ ජයවේනන 876010011v 

   ල්ගලාලුව ආරච්චිගේ තනුරි නානයක්කාර 198969503648 

   වුෙගේ ගදධන එරංගා දිමුත  907001636v 

   වුෙගේ ගදධන ගරධිකා තමාලි ගුණරත්න 895571555v 

   වුෙගේ ගදධන්ත බුද්ධිකා උදයංගනි 908260309v 

   ිණිකා රවි ංසි විගේවික්රම 916680481v 

   සිකා එරංගි කලුගෙරුකම 867550828v   

   සිනි මධුශිකා වීරගකධන්ත  948421909v 

   සිනි ලියන විතාන ගමගේ 877343014v 

   සේතගේ අමාත්රි  ංසිී  ගෙගේරා  928620180v  

   ාතාදුර ඉගේෂා සදමාලි සිල්වා  925701610v 

   ාතාදුර නිලූො මධූෂානි සිල්වා 927431505v 

   ාන්තදුකන්තද ගකධරාලලාගේ නදීශා සංවනවී  නේමගසේන 906852284v 

   ාල්ෙන්තගදනිය ග ේවගේ නිගම්රා අනුරාදනි 908370201v 

   ැඩිගල්ලගේ නිගම්ිකා චතරාංගි 935322510v 

   ැන්තනැදිගේ මධුි නිසංසලා ගසාිසසා  199355200720 

   ැලපිියගේ ගදාන්ත සමන්තත සම්ෙත් ුෂේෙ කුමාර 783264153v 

   ෑගල් කන්තදගේ තරිනි දිල්ෂාරා 937111495v 

   ෑගගාඩ ගමගේ ශිගරධමි ීතාංජලී චතරිකා 907480518v 

   ෑලඔගේ මගනධෂා නිලංගි 877102475v 

  හිගුරගේ ගදධන චමරි කාංචනමාලා  937651309v 

  හිගුරුකදුව කංකානම්ගේ සංජිවනි උගද්ධශිකා 916272707v 

  හිි ාමිල්ලාගේ නිමාෂා සුභානි ිලකරත්න 936130321v 

  හිත්තැිය ලියනගේ ිළිණ සම්ෙත් 911861267v 

  හිගදල්ගල් ආරච්චිගේ ෙවිත්රා මධුභානි 928193489 V 

  හිද්ධදදුර  ෂාන්ත අනුරංග ගද්ධශප්රිය ද ගසාිසසා  942982100v 

  හිරාන්ත නනංජය මුතකුට්ටිගේ  861360580v 

  හිරියමුල්ල විතානගේ තනුජා ප්රියංගනි 877663639v 

  හිරිවැද්ධදල ග ේවගේ දිලිනි කුමුදුනි සිරිවේනන 886331878v 
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  හිරිවැද්ධදල ග ේවාගේ චතරිකා සඳමාලී සිරිවේනන 937213697v 

  හිරුකණි සසන්තගිකා මීග වත්ත 935014964 V 

  හීන්තෙියලාගේ රදා  න්තසී  ගසධමරත්න 926252704v 

  ග ට්ටි කංකානම්ගේ කාවින්තදි  ේෂණී කුමාරි ගෙගේරා 926000993v 

  ග ට්ටිආච්චිගේ ශික නිශාන්ත  950314370 V 

  ග ට්ටිආරච්චිගේ අනුෂා දිල්රුකක්ි 925781053v 

  ග ට්ටිආරච්චිගේ දිලිනි පූේණිමා  935793440v 

  ග ට්ටිආරච්චිගේ ගදධන බුද්ධිමා සිරිමාන්තන 926133543v 

  ග ට්ටිආරච්චිගේ නදිෂානි 865102810 V 

  ග ට්ටිආරච්චිගේ නදීශා ප්රියංගී  896552660v 

  ග ට්ටිආරච්චිගේ ප්රදීො ග ට්ටිආරච්චි  756072854v 

  ග ට්ටිආරච්චිගේ විජානි කවීෂා ද සිල්වා  938081727v 

  ග ට්ටිගේ  අගේෂා ශනාලි ගෙගේරා 896380214v 

  ග ට්ටිගේ අචලා උදාරි ගෙගේරා 888562273v 

  ග ට්ටිගේ ඩිලානි තරංගිකා ගෙගේරා 915032559v 

  ග ට්ටිගේ ගඩිකා ඉදුනිල් නනගසේකර 937032137v 

  ග ට්ටිගේ දිලීෙ ගරාගම්ෂේ සිල්වා 850423229v 

  ග ට්ටිගේ ලානි ගයාත්රි ගෙගේරා  875631616v 

  ග ට්ටිගේ වත්සලා රංගී  ගෙගේරා 928173771v 

  ග ට්ටිගේ හිගරධිණි කාමනි 918303162 V 

  ග ට්ටිතන්තත්රිගේ සිනි මදුෂානි  937851561v  

  ග ට්ටිය කන්තදගේ ලවින්තදි දිල් ාර ප්රනාන්තදු 945642866v 

  ග න්තගගදර ග ේවාගේ මාගනල් 875981722v 

  ග න්තද විතාරන නිගරධෂා සජිවනි සිල්වා  198077503720 

  ග න්තනායක මුදියන්තගසේලාගේ ඉෂානි 917112452v 

  ග මිෝාතන්තත්රිගේ සවින්තනයා චතමධුරි ජයවිලාල් 928252418v 

  ග මිඹු ආරිිගේ ජනක මංජුල කුමාර 863434548 V 

  ග ම්ෝතන්තත්රිගේ අගේෂා මධුෂානි ප්රනාන්තදු  928082954v 

  ග ම්ෝතන්තත්රිගේ මන්තදිරා ප්රශාදිී  ප්රනාන්තදු 936460682v 

  ග ම්ෝාතන්තිරිගේ නුවන්ති රංගනා සමන්තතර 937110707v 

  ග රත් මුදියන්තගසේලාගේ  සිනි සුගලධචනා ග ේරත් 938200254v 

  ග ලසේසගේ ෙගමධදා පියුමි ගෙගේරා 946680702v 

  ග ගලසේසගේ සුදීො මධුවන්ති ගෙගේරා 928084663v 

  ග ගවසේස ගමගේ ඉගේෂා ලක්මිණි චන්තරසිරි 938640106  

  ග ගවසේසගේ ගදධන තාරුකණී දේශිකා 948013169v 

  ග ේගල්කන්තදගේ ිළිණි මධුකා ප්රනාන්තදු 947730045v 

  ග ේනගේ ප්රගෝධි  ංසමාලා ජයරත්න 947251368v 

  ග ේනගගාඩ විතානාච්චි රුකවිනි 935662567v 

  ග ේනිරගේ ලලනි විගේන්තර  948212986v 
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  ග ේනාදිර ආරච්චිගේ සමන්ත කුමාර විමලසුරිය 808043556v 

  ග ේනාදීර ආරච්චිගේ ගකෞසමදි  ංසිකා ගෙගේරා 948272431v 

  ග ේනාිරගේ දිලිනි තාරුකකා 897660520v 

  ග ේනාධීර ෙිරගේ බුද්ධිී  කුමාරි 898091430v 

  ග ේමාරත්නගේ ගකෞශලයා මදුෂාණී  888573542 V 

  ග ේරත් ෙිරන්තනැග ලාගේ කල්ෙී  මධුෂා ග ේරත් 925992895v 

  ග ේරත් ෝණ්ඩාරනායක මුදියන්තගසේලාගේ අනූෂා දේශණී ග ේරත්  846331565v 

  ග ේරත් මුදියන්තගසේලාගේ ඕෂී  නේමදා නවරත්න 936680160v 

  ග ේරත් මුදියන්තගසේලා ගේ චන්තර කුමාරි 817233260v 

  ග ේරත් මුදියන්තගසේලාගේ නිශානි සමන්තිකා 905250191v 

  ග ේරත් මුදියන්තගසේලාගේ ප්රියංකා කුමාරි ග ේරත් 825733647v 

  ග ේරත් මුදියන්තගසේලාගේ රජිත රගම්ෂේ 911252333v 

  ග ේරත් මුදියන්තගසේලාගේ සනත් තසිත දම්මික 913504402v 

  ග ේරත් මුදියන්තගසේලාගේ සන්තනයා සදමිණි ජයවේනන ෝණ්ඩාර 937963505v 

  ග ේවගේ ඕෂධී සඳුනි ගේමිලක 945501731v 

  ග ේවගේ ගදධන ගයානි ලක්මාලි 916281838v 

  ග ේවගේ ගදධන ෙවනි මධුිකා  947781219v 

  ග ේවගේ ගදධන  ංසී  කරුකණාිලක 937842287v 

  ග ේවගේ නදීෂා ගකෞෂලයා ප්රනාන්තදු 885103995v 

  ග ේවගේ නිලුෂා චාන්තදනි සමරතංග 888472860v 

  ග ේවගේ ලක්මාල් මධුශංඛ 943611858v 

  ග ේවා කංකානම්ගේ මගනධජා ලක්මාලි  865272286v 

  ග ේවා කන්තකානම්ලාගේ කසිනි ෙගමධදා ගෙගේරා  937552343v 

  ග ේවා ගමගේ මග ේිකා ප්රියදේශණි 945173475v 

  ග ේවා ගතාණ්ඩිගල්ගේ ත්රික්සි නිගම්ෂා 868600772v 

  ග ේවා දන්තගගදරගේ ලිලානි ජයලන්ති රත්නසුරිය 835231410v 

  ග ේවා ගද්ධවගේ ිලිනි තරංගා වීරසිං  927481480v 

  ග ේවා ගද්ධවගේ දිපිකා උදයංගනි 905351532v 

  ග ේවා ෝේගමගේ දිල්ිකා මධුශාී   897673770v 

  ග ේවා ම වත්තගේ ුණයමාලි අමරගසේන 875212222v 

  ග ේවා මීග තැන්තනගේ ප්රසංගිකා මධුෂානි 926900501v 

  ග ේවා ලියනගේ ශාිකා අමාලි කල්ෙනි 875970623v 

  ග ේවා ගෆාන්තගසේකාගේ ශාිකා  ේෂණී ගෆාන්තගසේකා 945541067v 

  ග ේවා  ටන්තගේ අමාලි දිල් රුකක්ිකා සදමාලි 918292527v 

  ග ේවාගේ චන්තදිමා උෂානි 856920496 

  ග ේවාගේ ගදධන සිනි ඉසුරිකා සිරිවේනන 937441770v 

  ග ේවාගේ ෙසන්ත තාරුකක උඩවත්ත 921332190v 

  ග ේවාගද්ධවගේ ඉරුකනිෂා සඳලි 936510442v 

  ග ේවාොතගේ තනුි ෙමල්කා කරුකණාරත්න 955212410 V 
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  ග ේවාෙැන්තනගේ මී ෂා චතරංගි  947112562v 

  ග ේවායලගේ වාසනා දිල්රුකක්ි අගේගසේකර 897540185v 

  ග ේවායලාගේ ිලිණි සි ාරා කුමාරි 886242247v 

  ග ේවාරත්නගේ මුදිතා මාගනල් 885350445v 

  ග ේවාවේනන සඳලි නිමාෂා දුලාන්තජී  සිල්වා 945451025v 

  ග ේවාවසම් ගමගේ ගරාෂාන්ත ලක්මාල් ජයලත් 900681771v 

  ග ේවාවසම් රැවුල්ගේ චන්තදු අභිගෂේකා ග ේවාවසම් 946342432v 

  ග ේවාවසම් සරුකක්කාලිගේ දිනූෂා ප්රනාන්තදු 19935133769 

  ග ේවාවිතාරණගේ රුකිකලා ඉයන්ති 916202008v 

  ග ේවාගෆාන්තගසේකා වාසනා කුමාරි ගෆාන්තගසේකා   937201540v 

  ග ේවාගෆාන්තගසේකාගේ නිලූි සදගේණු ගෆාන්තගසේකා  938234213v 

  ග ාඳමුනිගේ සන්තනයා සවනවී  ද සිල්වා  878542983 

  ග ාරගගගගාඩ කංකානම්ගේ දේශී  ප්රියංගිකා  917130922v  

  ග ාරණ ෙිරගේ ගේඛා දමයන්ති 905011316v 

  ග ාරවල විතානගේ චතරංග සම්ෙත් 942550650v 

  ග ාරවල විතානගේ  ේෂණි නිලූිකා  886591861v 

  ග ධලංකාගේ නිගම්ෂා දේශී  විජයමාලි 946250678v 

  ග ධලාංකාගේ චමිලා තලානි 917290016v 

 සුතන්තත්රිගේ සිසිර කුමාර 902450017v 

 Mohomed Haris Fathima Rimasa 916900147v 

 ආඩම්ෝරගේ දිනුිකා සිල් ාරි අල්විසේ  955071484v 

 ඇිමගල් ෙඤේඤාසාර හිමි 893022317v 

 ඉෂානි අනුරානා අමරගසේකර 896790471 V 

 උඩුගම ගප්පමානන්තද හිමි 810254718v 

 උනාවටුගන්ත සිරිනන්තද හිමි 197904502062 

 කරඳග මඩ රතනසාර 951164380v 

 කලත්තෑගව් පියදසේසි හිමි 891124244v 

 ගකධමාරික ුඤේඤරතන හිමි 871733120v 

 දුේගන්තනා වලව්ගව් නිගරධෂණී කුමාරී ආරියරත්න 936262422v 

 ෙන්තනිල විජිතනන්තද හිමි 872814426v 

 ෙැලවත්ගත් සුනම්ම හිමි 901714010v 

 පූඡය  මල්ල ෑගව් මංගල හිමි 852273011v 

 යමුනා උමයංගනි රත්නගසේකර  817593712 V 

 රජිදි දුලංකා ෝද්ධගදවිතාන 927021986v 

 ලියනගේ ගදධන විදේශා රුකක්මාලි  927351188v 

 වැලිඔය බුද්ධනසිරි හිමි 922922390v 

 සමරක්ගකාඩිගේ සමන්තත ඉදුනිල් සමරක්ගකාඩි 820283090v 

 සමරවිර මුදලිගේ ගදධන දිපිකා මදුවන්ති 935102120v 

 ග ේනැේගේගගාඩ අනුරුකද්ධන හිමි 199014503756 
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Abdul Rashik Fathima Rushna 897491486v 

Asela Ahamed 936472303v 

Mohamad Akram Fathima Afrose  937240856v 

Mohamed Foujy Fathima Fasna 945500328v 

Mohamed Kais Fathima Furha 916592442v 

Mohamed Mawroof Pathuma Nasha 199651601490 

Mohamed Mohideen Fathima Masna 898520573v 

Mohamed Mohideen Fathuma Shahana 947421450v 

Mohamed Mulafar Fathima Nafasa  1998860501786 

Mohamed Mursy Fathima Faheema 935452422v 

Mohamed Naisab Fathima Nafriya 888170421v 

Mohamed Najeeb Pathima Najma 886701802v 

Mohamed Nasar Fathima Fasmila 957734030v 

Mohamed Ossan Fathima Sabeeha 958511205v 

Mohamed Raseen Fathima Fareesa  945182628v 

Mohamed Raseen Mohameed Naflan 932420090v 

Mohamed Sahir Fathima Sahanas 928052672v 

Mohamed Shifa Fathima Shimla 885172415v 

Mohamed Siddeek Mohamed Irshad 862912900v 

Mohamed Unais Fathima Mifraha 955680111v 

Mohammed Haddad Fthuma Atheeba 947480952v 

Mohed Amir Fathima Shiyana  776054879 V 

Mohomad Awfan Mohamed Awsan 920980244v 

Mohomed Ajuwahid Fathima Asariya 956902835 V 

Mohomed Hanafi Fathima Sahama 936192289v 

Mohomed Hasan Fathima 928241521v 

Mohomed Jaseel Fathima Nifla 198964401000 

Mohomed Kamaldeen Fathima Simaha 908523253v 

Mohomed Sarook Fathima Sahra 907000206v 

Mohomed Uwais Fathima Rishana 847180226v 

Mohommad Naleedu Fathima Simna 945542071v 

Mohommad Sakkab Rafeeq Nishano 877422941v 

Nallaiya Nishanthi 918002561v 

Rengan Nissan 891100485v 

අංජනා මුතමාලි ක ෙලආරච්චි  917100802v 

අිනි නිසංසලා ග ට්ටිආරච්චි  938562148v 

අතගකධරලගේ සුමුදු චමින්තද 911180065v 

අතරුකගිරිය ගේ ගදධන ශිකලා දිල්රුකක්ෂි 925851051v 

අදසේසූරියගේ ගදධන  ක්රිෂාණි මධුෂානි 886733089v 
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අනගිුර නිශාන්ත සුභාෂණ 911502526v 

අනුරුකද්ධන දිල්ශාන්ත ගසේනාරත්ත 942380216v 

අනුශිකා මදුශානි කුලගසේකර 937621817v 

අන්තදරගේ නිශංකා 846832424v 

අන්තරා  ැන්තනදිගේ නදීශා දිල්රුකක්ි 926333089v 

අෝයසිරිනාරායන සුුණීචන්තර වනිගරත්න 197814301257 

අගේගකධන්ත මුදියන්තගසේලාගේ දිලංකා මධුෂානි අගේගකධන්ත 198858100683 

අගේගකධන්තගේ ගදධන අගනධමා නිලන්ති අගේගකධන්ත 915942385v 

අගේවේනන ගුණගසේකරලාගේ සලිත් ජයංගන 942081391v 

අමරතංගගේ ගනලුම් තක්ිලා ගෙගේරා  906170922v 

අඹවලගේ දසුන්ත  ේෂන සිල්වා 922750858v 

අගේෂා  චාරුකණි ගෝධග වත්ත 937851901v 

අරුකමප්පගෙරුකම ආරච්චිලාගේ පියුමි මධුෂාණි අරුකමප්පගෙරුකම 945860073v 

අරුකමාදුර ඇන්තදිකා ගසව්වන්තදි ද සිල්වා 946810347v 

අරුකමාදුර චම්මි නිේගදධෂා 886511329v 

අලවත්තගේ තනූජා චන්තදිමාලි  917840776v 

අලුත්දුරගේ නිගරධෂා දිල් ානි නේමිලක 858184347v 

අසංක නිශාන්තත ප්රනාන්තදු  911821508v 

ආමලාගේ චමිලා සංජිවනි අමරසිං   848503797v 

ආේ.එම්. අගේෂා දිල්රුකක්ි කුමාරසිං  937330952v 

ඇඹිලිපිිගේ නම්මරත්න හිමි 940742455v 

ඇලෝඩ ආරච්චිගේ දිනුෂා ගේසි ලක්ිකා 885161960v 

ඇල්ලාලග ේවාගේ ගදධන ගයානි මදුරංගි  868421924v 

ඉඩම් ගගදර නනොල මුදියන්තගසේලාගේ ගනළුම් මදුෂාණී  928510131v 

ඉදිප්පුලිගේ අමිල නුවන්ත 830583025v 

ඉදිරිමුණි ශාලිකා කව්ශානි ද ගසාිසසා අගේගසේකර  925911577v 

ඉද්ධදගගාඩ ග ේවගේ දිල්රුකක්ි 916041586v 

ඉද්ධදගගාඩ ග ේවාගේ ගදධන පියුමි කාංචනා 925243027v 

ඉමියාගේ ඉගේෂා මදුෂානි  876311828v 

ඉගරධමි යගසධනා කුරුකප්පු ආරච්චි 935753996 V 

ඉලන්තදාරි ගද්ධවගේ දිනුි තරංගා 886651627v 

ඉලන්තදාරි ගද්ධවගේ සඳුනි මධූශානි වීරසිං  946061034v 

ඉගල්සිං  භානුක 932563207v 

ඉසේගතධම්බු කංකානම්ගේ ගදධන ඉරූකා ගුවනි කරුකණාරත්න 926723030v 

උක්වත්තගේ අගශේන්තර බුද්ධිත් ප්රනාන්තදු 943033838v 

උඩගගෙලගේ චතර දේශණ 920932274v 

උඩවත්ත කංකානම්ගේ ගදාන්ත වනවන්තත සඳරුකවන්ත උඩවත්ත 863443482v 

උඩවත් තගේ දිලිණි උත්ෙලා 198870600878 

උඩුකලගේ ගදධන අගේිකා උත්මිණී වීරවේනන 936420680v 
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උඩුකලගේ ගදධන කළණි ජයංචනා ගම්නාවි 896730304v 

උඩුගම ගකධරාලලාගේ ගදධන ඉගේෂා දිල් ානි 199251802699 

උඩුගම ගකධරාලලාගේ ගදධන මහිමි මදුශීකා  937501609v 

උඩුගම සූරියගේ විශාඛා මධුවන්ති 938413622v 

උඩුග ෙත්තගව්  ංසිී  තාරකා 897193701v 

උඩුමුල්ලගේ දිනුෂා චතරංගනි කරුකණාගසේන 927020157v 

උදුගලගේ දරණී නදීෂා ආරියරත්න 946480991v 

උගද්ධිකා අතගකධරල  925020400v 

උගප්පක්ෂා ගයනි වැදිසිං  928273121 V 

උමංගේ මලිත් උෙමාල් ද සිල්වා 941941796v 

උවිනි ගකෞෂානි ඒකනායක  888433589v 

උළුවිසිගේ සකුරා සංීත් අත්තනායක 938431302v 

ඌරගගාඩ අප්පු ාමිලාගේ වත්සලා ගසව්වන්තදි 888623116v 

ඌරල ලියනගේ ගදධන ඉශානි උගද්ධිකා ගුණසිං  946090247v 

එච්ච.ගක්.ඒ.යූ.චන්තරමාලි 886640293v 

එච්ච.ඩිල්ෂාන්ත මගනධේ ගසගනවිරත්න 900130325v 

එදිරිමුනි චතරි මදුසිකා ද සිල්වා  825180320v 

ඒ.ඒ.ඩී.ආේ.එල් අමරගසේකර 942864493v 

ඒකනායක මුදියන්තගසේලාගේ චතරිකා ශාලිකා ඒකනායක 867250700v 

ඒකානායක මුදියන්තගසේලාගේ මධුශානි 905453238v 

ඔලුගොතගේ  ත්රිගල්ෂේ ගද්ධශප්රිය ද සිල්වා  921420986v 

ඕොත විතානගේ අගයධනා රන්තදිී  885981550v 

ඕවිිගල විතානගේ කැලුමිණි ලක්මාලි  875131001v 

කංකානමීගේ සින්තතන ලක්මාල් නේමදාස  199130200995 

කත්රිආරච්චිගේ ගදධන ගෙමාලි රන්තදිමා සිරිවේනන 945052880 V 

කදන ආරච්චිගේ චයාමිී   ේිකා චන්තරගසේකර 198556500223 

කනත්ත ගමගේ ගදධන දීපිකා චතරංගි 926501828v 

කන්තකානිගේ තරිනි ලක්ිකා අල්විසේ 935402263v 

කන්තදෝඩගේ ගදධන ගරාෂානි සමන්තමාලා විගේනායක 925163163 V 

කන්තදෝඩගේ ගදධන විශාකා මධුශානි විගේනායක 937030193 V 

කඳනආරච්චිගේ ගදධන එරංගා ගසව්වන්තදි 198776603850 

කඳගන්ත ආරච්චිගේ සුදීරා සජිනි ප්රනාන්තදු 947903462v 

කඹුරාවල කංකානම්ගේ ගදධන්ත සවින්තදයා සුලක්ිණි 937691262v 

කඹුරාවල කන්තකානම්ගේ ිළිනි නිරාශා 907630250v 

කඹුරාවල කන්තකානම්ගේ බුද්ධිකා උදයංගී  රණවීර 937671334v 

කරඳන විදානලාගේ දිලිනි ගසව්වන්තදි සුභාිණී  935151147v 

කරවිට විදානලාගේ ගදාන්ත කසුන්ත ප්රගෝධද 911992213 V 

කරවිට විදානලාගේ ගදාන්ත  සිත ගරාෂණ කරවිට 883130146v 

කරුකණාචාරිගේ ප්රියංකා 765173094v 
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කරුකණාදාසගේ ඉශානි මධුසංකා වංශනායක 897172127v 

කරුකණාරත්නගේ සමන්ති විගේසිං  795341757v 

කරුකවා ගකාන්තඩගේ ගදධන ගලනින්ත ශ්රියා ජයවේනන 935030340v 

කලප්පුවඩු ශ්රිමාලි වසුන්තදරා කුමාරි 885391907v 

කලාස ෝන්තජනයලාගේ සකුන්තතලා ජයමාලි රත්නායක 885700640v 

කල්ෙගේ සිනි රාජිකා ගෙගේරා 868391693v 

කසුනි කල් ාරි ජයගකාඩි 895840181v 

කසුනි මධුිකා ගෝන්තතරගේ  928151972v 

කසේතරි ආරච්චිලාගේ සලිතා මිහිරානි කසේතරි ආරච්චි 915821480v 

ක ටපිියගේ තරංගා දිල්රුකක්ි 918180478v 

ක ගොල ආරච්චිගේ රගම්ෂේ ජනංග ප්රනාන්තදු 9422850711 V 

කළුආරච්චිගේ ප්රියංගි  ේිකා නිමාලි ගෙගේරා  845244308v 

කළුතන්තත්රිගේ චාරුකණී රංසිමාලා පීරිසේ 935982901v 

කළුගෝධවිල අප්පු ාමිලාගේ නිුනි විරාජිකා ගුණරත්න 935102103v 

කාරියවසම් මාජුවාන ගමගේ චන්තන ජයනාත් විගේසිං  900064926v 

කාරියවසම් මාජුවාන ගමගේ සිත්රා රුකක්ලන්තනි විගේසිං  918101098v 

ිතල්ගගාඩගේ නගන්තශා ආසිරි 877733165v 

ිල්ලෙනගේ ගදාන්ත නුවන්ත ුෂේෙකුමාර 881521725 V 

කුකුල විතානගේ බි ානි ය මලී අමරසිරි 915591558v 

කුඩා උඩගේ ඉගේෂේ ප්රසංග 921451245v 

කුඩාඋඩගේ ගදධන නදීකා ප්රියංගී  845152560v 

කුමිෝලතර ආරච්චිලේ ගදධන  උගම්ෂා සුභාෂණි සමන්තිකා  915332854v 

කුඹලාකර ආරච්චිගේ තරින්තරා රීොලිී  916230818v 

කුඹලාතර ආරච්චිගේ කාංචනා චන්තද්රිකා ගුණතංග 906542293v 

කුඹුක්කංගේ ග ාරණෑකාරයලෑ ඉෂාරා දිල්රුකක්ි 918311602v 

කුරුකකුලසූරියගේ ප්රසංගිකා නිල්මිණි ගෙගේරා 885263119v 

කුරුකෙනාව ගමගේ මදුසිකා සුදේශී   915900488v 

කුරුකප්පු මුදියන්තගසේලාගේ ගටරනි කල් ාරි 947500910v 

කුලප්පු තන්තත්රිගේ දුලීකා ගුණිලක 925111252 V 

ගකවිියාගල ලියන ෝඩල්ගේ නිසංසලා නන්තදසිරි 925400971v 

ගකවිියාගල විතානගේ ඉෂාරා නිශාදි 886332130v 

ගකවිියාගල විතානගේ නිරංජී  ගටක්ලා 826781220v 

ගක්.එල්.ඒ. යසන්තත ඉසුරුක ුෂේෙ කුමාර 942561679v 

ගකාටගගදර ලියනගේ පියුමි භාගයා ලියනගේ 917541639v 

ගකාඩිතවක්කු ආරච්චිගේ ශානිකා ගසව්වන්තදි 198960300264 

ගකාඩිතවක්කු කන්තකානමගේ සම්ෙත් සංවනව ජයවීර 830740856v 

ගකාණසිං   ආරච්චිගේ  ේෂණි සන්තනයා 907610128v 

ගකාගලාන්තගන අප්පු ාමිලාගේ ඉගේෂා ගංගානි ගකාගලාන්තගන 945960132 V 

ගකාගලාන්තගන්ත අප්පු ාමිලාගේ මදාරා කුමාරි 935662087v 
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ගකාසේවත්තගේ ගකධසලා මදුශානි ගෙගේරා 907700232v 

ගකාළඹගේ ආශා උගද්ධනි ප්රනාන්තදු 835850986 V 

ගකධට්ටටගගාඩගේ ගද්ධන මග ේි  චතරංගී   878462831v 

ගකධණාදූවගේ මග ේිකා ග ේමමාලි  926790420 V 

ගණිහි ආරච්චිගේ ගකධිලා මධුවන්ති 938560919v 

ගගන්තගගාඩගේ අමිල චන්තදන ගරාද්රිගගධ  932211785v 

ගෝඩාගේ ඉෂාරා අගනධෂා 948483432v 

ගෝඩාගේ ඉසුරි අගේෂා 948483424v 

ගෝඩාගේ ගදධන නිෂාි නුගම්කා දයාරත්න 925290092v 

ගම අරීිගේ සුජානි ශනිකා රුකක්ිලා  198973800471 

ගමඇිගේ දිමුත ගසව්වන්තදික 942361475v 

ගමගේ අප්පසරා උදයංගී  ගෙගේරා 757150417v 

ගමගේ ක්රිෂානි නිසංසලා ගෙගේරා 946340774v 

ගමගේ රන්තසිරිනි ගමත්තා ගෙගේරා 947422014v 

ගමගේ සමන්ත කුමාර ගෙගේරා 751283016v 

ගම්ෙලගේ දුමින්තද චානක ගොන්තගසේකා  902780190v 

ගම්මන්තපිල අප්පු ාමිලාගේ ගදාන්ත අරුකනි සංදිෙනි 878581970v 

ගයන්තදි දේශිකා ඒකනායක 907480135v 

ගයාන්ත බුද්ධික ග ේවා ෙිරණ 900540345v 

ගලප්පෙත්ි ගම ගරඤේඤගේ පියුම්ණී ෙදමාලි 917260389v 

ගලෝඩගේ ගනාග ාත් කුමාරත්ගේ ගසෞමයා අගයධජී  ගෙගේරා 938063028 V 

ගල් අටඹගේ චතරි නිසංසලා 928341968 V 

ගල්ොයගේ ගදධන ිශානි අනුත්තරා 936972756 V 

ගල්ලැසේසගේ ඉගේෂා මධුභාිණී 936441548v 

ගල්ග ේනගේ ගදධන චතනිකා චරිතාංජලී 925060399v 

ගාේදිවසම් ලිඳමුලගේ ඈන්ත සඳුනිකා සිල්වා  945033274v 

ගිංගතාට විදානලාගේ නිේමල තනුර මධුශංක සිල්වා 198911301976 

ගිංගතාට විදානලාගේ සිසිත කුමාර ද සිල්වා  772560940v 

ීියනගේ දිනිි චාමිකා 866800138 V 

ීියනගේ ගදධන දිනුි විගේසිරි  947511246v 

ගුරුකගේ ගවරුකනි භාගයා දිල්රුකක්ි ගෙගේරා  896280066v 

ගුරුකගේ හිමංසා නගයධමි ප්රනාන්තදු 956762871v 

ගුලවත්තගේ පූේණි කාංචනා ගුලවත්තගේ 926610740v 

චතනි කවින්තදයා රණසූරිය  925990159v 

චතරංගි නිරාෂා ජයරත්න 927340976v 

චතරංගි වැන්තදගෝධනා  875771566v 

චතරන්තදි සඳුනිකා ගෝධෙගේ 955871499v 

චතරි නදීශානි සමරවීර ගුණගසේකර  198275103474 

චතරිකා නිවාංගී  කුලවංශ 906034484v 
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චරිත් ිරන්තජිව ග ාරවිලවිතාන 1993084004 

ිරත් ප්රියාර වීරසූරිය  933523756v 
ිලිසගේ ගදධන ඉන්තදීවරී ගෙගේරා 905952366 V 

ජයගකාඩි ආරච්චිගේ ඉසුරුක දුෂාන්ත 891811225v 

ජයගකාඩි ගමාග ාට්ටි අප්පු ාමිලාගේ සේවේණා ලක්ෂේමි ජයගකාඩි 927791676v 

ජයගකාඩිගේ මාගනල් එරංගා ඉගරධෂී  877650456v 

ජයෙත්ම ග ේරත් මුදියන්තගසේලාගේ ිලිණි සඳගේඛා 938021856v 

ජයලත්ගේ ඉගනධෂා නුවන්ති 199360301021 

ජයලත්ගේ ගුණමාලි 866233055v 

ජයවීරගේ පියුමි ෙවිත්රා එරන්තදි ජයවීර 948063832v 

ජයසිං  ෙිරැන්තනා ලාගග දිල් ාරා ගකෞෂලී ජයසිං   927870894v 

ජයසිං  මුදියන්තගසේලාගේ රෂේමි ශශී කුමාරි සිරිවේනන 955233565v 

ජගසන්තත ලිනයගේ නිුනි චරිතා 935462541 V 

ජාගගාඩ ආරච්චිගේ ගදධන අිනි දිලුක්ි 917471550v 

ජාගගාඩ ආරච්චිගේ ගදධන චතරි ගරධචනා 886350368v 

ජානගේ ගදාන්ත නිගරධෂා ජයවේනන 917170240v 

ජානි මරිගයාන්ත මධුභාිණී ෝේගතාලමියුසේ 896490613v 

ජුවන්තද සිල්වා කන්තකානන්තගේ මගනධරි සාගරිකා 846851178v 

ටනුෂේක ලාලින්තද රාමනායක 198721110022 

ිිරියාදුර දිලිනි අප්පසරා 877090418v 

ටී.ඒ.චලනි අසිංසලා ගත්නුවර 925602639v 

ගටක්නා ෙංකජා ලක්මාලි ිතල්ගගාඩ 926600290v 

ඩසිකා නගයධමි විගේමාලි වික්රම අච්චිගේ 885053076v 

ඩී. අමරජිත් කසුන්ත කුමාර ුල්ලගෙරුකම 199229402820  

තනිප්පුලි  ේෂී  ගුණගසේකර  937600410v 

තන්තතලගේ අමාලි ලක්ෂාන්ති ප්රනාන්තදු 917420548v 

තඹවිට මද්ධදුමගේ ඉගෂේරා ලංකා රාජිී  935713285v 

තඹවිට මද්ධදුමාගේ ගටක්ලා දිලුක්ි 905261983v 

තඹවිට මද්ධදුමාගේ දිලංකා දිල්රුකක්ි 198679000241 

තඹවිට විරනලාගේ දිලිනි නිලුිකා 936880932v 

තඹවිටගේ ගදධන ඔගම්ෂා උදයංගී  916091346v 

තාප්පුවාවාරි රශේමි දිවයාජලී 976142993v 

තැබිලිය ගගාඩගේ ිලිණි ආරියසිරි 885142060v 

ික්ෂණි නිශාදරා විගේසිං  199269100574 

ිබිරිග  අරවාගේ කාංචනා ගසව්වන්තදි 867603310v 

ිරිමාදුර මල්කා ගම්නානි ගමන්තඩිසේ 916041705v 

ගතවරප්පගෙරුකම ආරච්චිගේ දිගන්තෂේ මධුරංග 862394313v 

ගතවරාතන්තත්රිගේ ඉගේෂා රංගී  ප්රනාන්තදු 897570130v 

ගත්ජා ගද්ධශානි මිගගල්රත්න 936270328v 
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ගතාටගමුවගේ යසිරුක බුද්ධික ගතාටගමුව 920861334v 

ගතාම්මගේ දිලංකා ගසව්වන්තදි ගෙගේරා 918220682v 

දන්තග  ගමරාලලාගේ මල්ෂා ිලක්ි ගුණවේනන 937480040v 

දන්තගදනියගේ  ගදධන චාමි මල්ෂා ඊසරණි 947630571v 

දන්තගදනියගේ ගදාන ලසන්තතා සදමාලි ද අල්විසේ  926180959v 

දැල්කදුර ආරච්චිගේ  ිලිනි නගවධදා ද දිල්වා  938123160v 

දික්කුඹුර  ග ේවගේ ප්රියන්ති මධුෂානි ගසේනාරත්න 85865361v 

දියගම ලියනගේ සසිකා කල් ාරි 199259101488 

දියග  වඩුගේ නිමාි ෂලනිකා ද සිල්වා  946110388 V 

දියුණුගල්ගේ  රසිකා සේවේණකාන්ති ගුණිලක  817463134v 

දිලිනි චතරංගි අමරසිං  917080658v 

දිලිනි දීොනි ෝටවලකුගේ 198876904117 

දිලිනි ප්රසාදිකා ෙල්ගලආරච්චි 906951568v 

දිසානායක මුදියන්තගසේලාගේ මංජුලා ශයාමලී දිසානායක 857842472v 

දීගිරි ගජමිනි උගද්ධශිකා දි ගසාිසසා 946310069v 

ගද්ධමුණි සිතාරා දිල්රුකක්ෂි 936312381v 

ගද්ධවගේ අනූෂා නිල්මිණී අමරසිං  868221054v 

ගදාඩන්තගගාඩ ආරච්චිගේ සිකා විමංසි 927553619v 

ගදාඩම්ගගාඩ ආරච්චිගේ සිතාරා මධුෂාණි ගුණරත්න 908032101v 

ගදාන්ත ීතාල් රමයනාත් සිරිමාන්තන 198009600860 

ගදාන්ත දිමිංගු ආරච්චිගේ ගදධන අගේෂා නගයධමි 935640105v 

ගදාන්ත සිමන්තලාගේ චගමධදි රන්තසිලිනි 19888662863 

ගදධන උගප්පක්ෂා ඉන්තදිරා මුණසිං  906921073v 

ගදධන නාකන්තදලගේ ග ේෂාණි මාලිකා ගසනරත් 896064118v 

ගදධන මදුරංගි චන්තරසිරි වික්රමආරච්චි 908641515v 

ගදධන යසොලි සුධීරා ගමගේ  776540382v 

ගදධන සිවන්තිකා රත්නමාලි කුලගසේකර  895042870v 

නන්තඑදිරි කමරූන්ත ශයාමිී  ගසේනාරත්න 825363068v 

නෝදව විතාන ගේ අනුරුකද්ධිකා මදුෂානි 938083924v 

නම්බුකාර  ැලඹගේ ගදධන චන්තදිමා සමන්ති 905351125 V 

නගයධමි චාමරිකා විදානලාගේ  198378700399 

නානායක් කාර ෙල්ලියගුරුකගේ ප්රසන්තදිකා සමන්තමලී  856230570v 

නානායක්කාර අප්පු ාමිලාගේ ගදධන නිල්මිණි ප්රගමධදයා වීරසිං  897820960v 

නාලිකා සගරධජා දිල්රුකක්ි ගකධදාගගාඩ 907493229v 

නාවලගේ ගදධන මධුමිණි සේවේණමාලි ගසේනානායක 938323399v 

නිරිඇල්ලගේ ගි ානි රසංගිකා 935241499v 

නිලුිකා දිලානි ගලාකුමාන්තන 946472581v 

නිවංක රවිනාත් වනිගසිං  871500703v 

නුගේගගාඩගේ ගදධන චන්තද්රිකා කුමුදුී  838490484v 
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ගනත්ි කුමාරගේ දනුිකා දිල්රුකක්ි නේමගසේන 916021569v 

ෙටෝැදිගේ ගදධන මල්කා දිලිනි 897443112 V 

ෙිරණගේ මුදිතා සේවේණමාලි ගෙගේරා 928520781v 

ෙිරාජ ලියනගේ බුද්ධිකා නිලක්ි 198886002798 

ෙත්ිනි  කුරුකගේ දිලූො චන්තරමාලි 926332198v 

ෙනන්තගල ෙිරගේ චමරි ඉගනධකා 198661003631 

ෙනලුවගේ තනුජා දිල් ානි 875790412v 

ෙන්තනිල විතානගේ දුගේශිකා මල්ෂාණි  947914219v 

ෙල්ලිගගාඩ විතානගේ පියුමි මන්තිකා 198561100575 

ෙල්ලිය ගුරුකගේ චගමාදි  ංස කුමාරි විගේරත්න  945203277v 

ෙල්ලියගගාඩ කළුකංකානන්තගේ නිගම්ෂා මධුශාන්ති පීරිසේ 885420508v 

ෙල්ගලක් කංකානම්ගේ දුලිනි ගයන්ති කුලරත්න 908603222v 

ෙල්ගලක් කංකානම්ගේ ගදධන දිලිනි විගේගුණවේනන 905043366 V 

ෙල්ගල්ක් කංකානම්ගේ ජනනි ිරන්තිකා 946130591v 

ෙල්ගල්ක් කංකානම්ගේ ගදධන ගසව්මි දිලුිකා විගේගුණවේනන 918212957v 

ෙල්ගල්වත්ත කන්තකානම්ගේ කාංචනා මල්ෂාී  925991287v 

ෙල්ගල්වත්ත ගකධරලගේ දුෂාන්ති තනුජා ජයසිං  935550521v 

ෙවිත්රා එක්මිණි ග ට්ටිආරච්චි 888371834v 

ෙ ලගේ ප්රගෝධනී  අගේගුණවේනන 865861125v 

ොන්තඩිගේ සකුන්තතලා සදමිණි ප්රනාන්තදු 946923001v 

ෙැල්ෙලගේ ශානක තරංග ගෙගේරා 921160828v 

පිටවල කංකානම්ගේ පූේණිමා මධුභාිණී 945044411v 

පිිගලගේ  ංසිකා පියුමි ගෙගේරා  947052365v 

පිඹුරගේ ගදධන චතරිකා මදුශාන්ති 1988579022v 

පී.එල්.ගක්.ඒ. මල්ි කුගේ විගේවේණසූරිය 199177900205 

ුංිරාලගේ නේමදා ිලංකා කමලවීර 907311643v 

ුජය මාමඩගල් ිලක හිමි 900755287v 

ුජය මාවිට ඤාණසී  හිමි 198620510072 

ුලහින්තගේ මධුිකා ප්රසාදිනි ගරාද්රිගු 878123506v 

ු ම්බුගගාඩ ආරච්චිගේ තරින්තරා නිශාදිනි 905121839v 

ුළුක්කුට්ටිගේ කසුනි යසංගිකා පීරිසේ  937930283v 

පූඡය ිරිගෙධරුකගව්  සුගප්පශලා මෑණියන්ත ව න්තගසේ 838491634v 

පූජය කලවැල්ලාගව් දීෙරතන සේවාමීන්තව න්තගසේ 921594003v 

පූජය ෝලවින්තගන්ත සුධීර හිමි 880402315v 

ගෙත්තකුට්ටි නිගම්ෂා මධුශානි ගේමචන්තර සිල්වා  907400859v 

ගෙරුකම්ුල්ලි ආරච්චිගේ සමාධී රන්තදිකා කුමාරසිරි 885023517v 

ප්රසාදි නිමන්තිකා විගේගසේකර 905671138v 

ෝටදම්ගප්ප විරානලාගේ තරිඳු ලක්මාල්  910672525v 

ෝටුකන්තදගේ ගදධන සවනකා ජනාලි සමරනායක 938432406v 
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ෝද්ධගදවිතානගග සහිරා දිල්ෂානි ිලකරත්න  198851802356 

ෝලපිියගේ චතරි රංගිකා 936990754v 

ෝලාු වඩුගේ ගරධෂී  සඳමාලි මැන්තදිසේ  938340218v 

ෝාලචන්තර ශියාමිනි ක්රසන්තසියා 199166202465 

ෝැට්ටටගගාඩගේ චාමනි දිල්රුකක්ි ප්රනාන්තදු 199285240971 

ෝැට්ටටගගාඩගේ වරුකණි වත්සලා ුනාන්තදු  908334302v 

ෝැමිණ  ැන්තනදිගේ ඔෂානි ෂශිකලා පීරිසේ  926532600v 

බුද්ධිකා සවනවී  ජයගකාඩි 198961700570 

බුලත්සිං ලගේ අසිරිදිසි ිරන්තතනා ගෙගේරා  948202379v 

බුලත්සිං ලගේ සුරංග 198018500693 

ගෝත්තමගේ ගදධන සිනි චානිමා කුලරත්න 945242629 V 

ගෝන්තතර ම  කුමාරගේ ගමලාන්ත ලක්මාල් කුලරත්න  930730599v 

ගේරුකවලගේ උුලි ඉරංගා සුවාරිසේ  946590185v 

ගෝධගගාඩ ආරච්චිගේ ඉමාෂා ෙගමධදි ආරියවංශ 947680340v 

ගෝධගගාඩගේ දිල්රුකක්ිකා උදයන්ති ගෙගේරා 866500070v 

ගෝධතංග ආරච්චිගේ චරිතා නිරූෙමා අගේවේනන 836670450v 

ගෝධතංග ආරච්චිගේ දීප්පි නිරූපිකා අගේවේනන 858002931v 

ගෝධදිය ෝදුගේ ෙවිත්රා පියුම්මිණි ගෙගේරා 905991388v 

ගෝධදියාෝදුගේ අිනි සාගරිකා ගෙගේරා  935113164v 

ගෝධදියාෝදුගේ සුගද්ධශිකා ප්රියශාන්ති ගෙගේරා 965112316v 

ගෝධිනායකගේ ිළිණි සුලාරි වික්රමසිං  198966801460 

ගෝධම්බුවලගේ ගදධන දක්ිකා නුවන්ති 938183376v 

බ්රා ේමණගේ සදමිණී වනවංගා සිරිමාන්තන 938242321v 

මගුගර ගමඇිගේ ගදධන සදරුක රංසිමාලි 916832745 V 

මේගගධනගේ මධුිකා සාවිත්රි මධුවන්ති 92791513904v 

මඩවල මද්ධදුවාගේ ගේෂාණි ජයවිර 935430941v 

මඩවල වත්තගේ ශානිකා දිල්රුකක්ි 948303108v 

මිගමල්දුර අසිත් තරින්තද ගෙගේරා වික්රමරත්න  883194365v 

මදුගගාඩරාලලාගේ ගදධන අමිල මදුශානි ගුණරත්න  199055402206 

මදුරාවලගේ ගදාන්ත රුකවන්ත ප්රභාත් 930440728v 

මද්ධදුමකුමාරගේ පූේණිමා සඳමාලි මද්ධදුමකුමාර 935762367v 

මද්ධදුමාගේ දුලංජනි 917683948v 

මගන්තෂේ අශාන්ත ගුණගසේකර  930342238v 

මිසකල් සිං ාරගේ ුබුදු ගෂ ාන්ත ද සිල්වා 923254617v 

මලවර ආරච්චිගේ චාමිණි දිනුෂා කුමාරි  906671018v 

මලවරආරච්චිගේ රවිදු මදුෂාන්ත සජිත් මලවරආරච්චි 923451153v 

ම තන්තිලගේ ලහිරුක නිගරධෂන්ත 913454243v 

ම දුර නිගම්ෂා මල්කාන්ති තාගබ්රව් 796240326 V 

ම දුරගේ ිලිණි අප්පසරා රීමාලි 946621730 V 
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ම දුරගේ මංජුලා සමන්ත කුමාරි ගුණිලක 796533331v 

ම මරක්කලගේ  ංසි චාමිකා ගෙගේරා 907864235v 

මාතර ආරච්චිගේ තමාලි රන්තදිකා නන්තදසිරි 868340312v 

මාතර ආරච්චිගේ සිනි ගෙගේරා 199274300886 

මාතරආරච්චිගේ මධුෂාණී නිසංසලා   907610110v 

මාගතාට ආරච්චිගේ පියුමි ප්රියදේශණි 918603891v 

මාදුගගාඩ ගුණරත්න රාලලාගේ දිගන්තෂණී ලක්ිකා ගුණරත්න 907511197v 

මාලවන ආරච්චිලාගේ දිගන්ති ගසානාලි ගෙගේරා 897864100 V 

මාලවිගේ සදුනි  ංසිඛා ද සිල්වා  926161059v 

මාසගකාරළගේ  මාලා ුෂේෙ කුමාරි 198764303079 

මැසේියගේ ගදාන්ත දිනුෂ මධුමානව ගුණිලක 933460525v 

මැසේියගේ ගදාන්ත ප්රීත් චානක ගුණිලක 761831704v 

මිගගල් ග ේවා ගේ අගේෂා කුමාරි 827213616 V 

මිරි ාන කංකානම්ගේ සිත්රා මිහිරාණි 877381196v 

මීගමුවගේ නගයධමි චතරි මංගලී සිරිගසේන 875291513v 

මීගසේපිිගේ ෙටෝැඳිගගදර ගසෞමයා  ේෂණී ග ේමචන්තර 938543224v 

මුතතන්තත්රිගේ නදීශා මධුමාලි ප්රනාන්තදු  937942206v 

මුදලිගේ ගදාන්ත රවිදු ිළිණක 199551301312 

මුදිතා මාදව ලියනගේ 813510936v 

මු න්තදිරම් දිසානායකලාගේ කසුන්තිකා ලක්මාලි ජයවීර 936432247v 

මු න්තදිරම්ලාගේ රසාංගි මධුිකා ගුණරත්න 955340485v 

මූණගම ලියනගේ නිලූකා මධුරංගි 926550870v 

ගමගරඤේඤගේ සකුණි මහීෂා සිල්වා  937130473v 

ගමගරඤේඤගේ සුභාිණී ශිකලා සලුගාදු 198670501430 

ගමාග ාට්ටිගේ ගදධන අචලා කල්ෙී  898163156v 

ගමධදරගේ ලක්ිී  රුකක්ෂාන්ති ගුණවේනන 876180014v 

යටගම්පිිය ගලාකු ආචාරිගේ ජිත්මා විශේමිලා රවි ාරි යටගම්පිිය 895282243v 

යුගන්ති ශශිකලා අගේසසිං  886532741 V 

යුගේනි  ංසිකා ගුණගසේකර  198758101231 

රණගලගේ ෙවනි  ංසිකා 938281483v 

රණතංග ආරච්චිලාගේ ිළිණි ශානිකා ගසව්වන්තදි 957274153v 

රණසිං  ආරච්චිලාගේ නාලී  ීිකා 758240452 V 

රණසිං  ග ට්ටිගේ ඉසුරි තත්සරණි රණසිං  965251499v 

රත්නසිං ලාගේ නිල්මිණි කුමාරසිං  797482234v 

රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ ගකෞශලයා කුමුදුමාලි රත්නායක  915151264v 

රත්නායක මුදියන්තගසේලාගේ  සිනි ගසව්වන්තදි වාසනා 936190723v 

රගන්තුර ග ේවගේ  නිසංසලා සදමාලි  887191085v 

රිසගමගේ වරුකණිකා ප්රීිමාලි ගෙගේරා  925441813v 

රාජෙක්ෂ ගමාග ාට්ටිගේ ුෂේෙමාලි සමන්තිකා 887570841v 
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රාජමුණි ගද්ධවගේ ටිසනි චාරුකගක් ි  ආරියවංශ 916981660v 

රානා අිණි මීග ගොළ  947973770v 

රාමනායක මුදියන්තගසේලාගේ සාරංගිකා සුලක්ි නවරත්න 935970806v 

රාමවික්රම ගමආරච්චිගේ සුදාරිකා සදමාලි 905410857v 

ලංගක්ෂේවරගේ ප්රීෂා අංජලී නිශාදි 199363100664 

ලක්ෂාී  එරන්තදි උඩුමුල්ලආරච්චි 918252266v 

ලමා ග ේවාගේ නිල්මිනි ගෙගේරා  918540954v 

ලලින්තදි තත්සරණි අමරසිං  927333511v 

ලසන්තතා ලක්මාලි රණසිං  875921622v 

ලිණියා කුමාරගේ නිලුො සුභාිනි කුමාරගේ  786960614v 

ලියන ආරච්චිගේ ගදාන්ත කුසල් පියදේෂන ලියන ආරච්චි  903661917 V 

ලියන ආරච්චිගේ යමුනා  ේෂණි 917062099v 

ලියන ආරච්චිලාගේ ගදාන්ත ජනී  සමුද්රිකා ලියන ආරච්චි 927242354v 

ලියන ගදවැන්තනැ ැලගේ සිත්රා සදමාලි  906071908v 

ලියන මු ම්දිරම්ගේ ිවන්ති කුමාරි 915382258v 

ලියන ගමන්තඩිසේ මධූෂා තරංගි 946123412v 

ලියනආරච්චිගේ ගදධන නිලූිකා ප්රියමාලි 905331396 V 

ලියනගේ අිනි සුලක්ඛනා ප්රනාන්තදු 958091273v 

ලියනගේ ක්රිෂාණි නිසංසලා ගෙගේරා 877591026v 

ලියනගේ ඩයනා මංජුලානි 198773500495 

ලියනගේ ගදාන්ත චගමධදි දිල්ශානි 936952666v 

ගල්නදූව ගලාකුගේ ශානිකා පියුමන්ති ගෙගේරා 816750580 V 

ගලාකු ගේ පියුමි සත්සරා 947261398v 

ගලාකුයක්ගද්ධවගේ දිලිනි අනුරානා  898502651v 

ගලාකු ක්රුකගේ නිමාලි නිගරධෂණී ප්රනාන්තදු  957480233v 

වටවල විදානලාගේ නදීකා ප්රියදේශණී  878260970v 

වත්තගේ ගටන්තසි ප්රියංගා 866680639v 

වන්තනිුරගේ චලනි ජනිත්රි ප්රනාන්තදු 886130562v 

වරුකනි සුභාිනි වීරසිං  895821969v 

වේණගේ නිගරධෂේ ගෆාන්තගසේකා 822670318v 

වසේත කංකානම්ගේ උගප්පක්ෂා චමින්තද්රි ද සිල්වා 938301476v 

වාද්ධදුවගේ ජී ෂා මධුරංගි 927091968v 

වාද්ධදුවගේ සුභාෂීණී ලක්මාලි 193382704088 

වාද්ධදුවගේ සුගේකා සංජිවනි ිලකරත්න 906122910v 

වාද්ධදූවගේ ගදධන දසුනි ෙගෝධනා 956830052 V 

වාසල අප්පු ාමිලාගේ  රිත් දිල්ෂාන්ත ගද්ධවප්රිය 861620190v 

වැලිෙැන්තන විතානගේ අගනධජා ප්රියදේශී  875361813 V 

වැලිවිටගේ ගදාන්ත සුරංග මධුවන්ති රුකද්රිගු 936362001v 

වැල්ලවත්ත ආරච්චිගේ තාරුකකා රුකවන්තදි සිල්වා 916100230v 
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වික්රම ආරච්චිගේ ජයන්ති නිගරධිණී 198562600496 

වික්රම ආරච්චිගේ ගදධන ඉෂාරා මදුෂානි  916572905v 

වික්රම ආරච්චිගේ සුවිනි ගයන්තිකා ජයිලක 917110891v 

වික්රමආරච්චි ග ේ ගදාන්ත සමීර ප්රභාත් වික්රමආරච්චි 872000631 V 

වික්රමගේ නිලූකා දමයන්ති 825553452v 

වික්රමසුරිය ම ාමාලිගේ වසන්ති කුමාරි අගොන්තසු 915780652v 

විගේසිං  ආරච්චිගේ සුගෝධදිී  නුවන්තිකා  905233386v 

විගේසුරිය ආරච්චිගේ සුභාෂේ ළහිරුක ප්රකාශන 921490712v 

විගේගසේකර ආරච්චිගේ ගදාන්ත නදුන්ත අසංක මල්ශාන්ත  950251972v 

විතානගේ අදීෂා පූේණිකා 926162691v 

විතානගේ ඉසුරිකා ගිමි ානි ජයරත්න 937431023v 

විතානගේ චමිලා රුකක්මාලි  845390819v 

විතානගේ බියංකා නිශානි ගෙගේරා  836510097v 

විතානසිං  ආරච්චිගේ කලනි චතරිකා 936710395v 

විතාරනගේ නිලුකා ග ේමන්ති විතානගේ  875611623v 

විදානලාගේ නදුන්ත ලාලන්ත ගෆාන්තගසේකා 910581783v 

විගල්ගගාඩ ලියනගේ යසන්තතා මධුභාිණී  867461620v 

විල්ලිගගාඩ ලියනගේ නිෂාදී නිගම්ිකා 935531462v 

විශාරි ඉන්තරචාො අගේවික්රමසිං  ගුණවේනන 888294074v 

වීදියවත්තගේ දිගන්තෂා දේශී  පියගසධම 918642056v 

වීරගකධන්ත අච්චිගේ චමිදු ජයසංඛ වීරගකධන්ත  943662509v 

වීරක්ගකාඩි ආරච්චිලාගේ ඉෂාන්ත නිරංග 931020277v 

වීරසිං  විදානලාගේ යගශධදයා විදයානි 832590398v 

වීරසිං   සිනි ගකෞශලයා සිල්වා  955552814v 

ගවඩිප්පුලි ආරච්චිගේ දිී ෂා ගද්ධශානි ගෙගේරා 937631260v 

ගවත්තසිං ගේ ගදධන ක්රිෂාන්ති අිරා 866891982v 

ගවද මු ම්දිරම්ලාගේ අමා සරණි චන්තගරසේන   936371612v 

සත්තම්බි රාලලාගේ අනුරානා ගයාශානි ගෙගේරා 945142316v 

සන්තදරා දුරගේ නිුනි ුන්තසරා විගේසිං  915112838v 

සඳුනි ගරධිකා රාජෙක්ෂ 945390727v 

සෙරමාදු ආරච්චිගේ නිලූකා ලක්මාලි 198756201947 

සමන්තතවා වසම් ඉඳුමිණි ශයාමිලා ද සිල්වා 895441414v 

සමරතංග ලියනගමාග ාට්ටිගේ ගදධන ෙගමධදා කාලින්තදි 885262171v 

සමරප්පුලිගේ අගනධමා ප්රියන්ති ප්රනාන්තදු  197659400141 

සමරරත්න විදානලාගේ තනුජා දිල් ානි සමරරත්න 897420287v 

සමරවීර ආරච්චිගේ ීිකා ඩයනා කුමාරි රුකද්රිගු 876130483v 

සමරවීර මුදලිගේ නිගම්ෂා මධුරංගි 199357400070 

සමරවීර මුදලිගේ ගසරින්ත රාගේන්තර විජය ගුණරත්න 921460759v 

සමරසිං  ආරච්චිගේ සුලක්ි දිල්ශානි 877220770v 
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සමරගසේකර ඔකඳගොල ආරච්චිගේ තරංගා මදුශානි 938090084v 

සමීර එරන්තද නානායක්කාර 840370143v 

සමු න්තදි ආශා සිසකලා මදුමානි 199276104260 

සසිංකා සඳමාලි සායක්කාර 948263955v 

සාන්තජිගේ අිනි උෂාන්ති ගෆාන්තගසේකා 937512066v 

සිංගක්කාරගේ සුපිපි මුත ගසගනවිරත්ත 928312356v 

සිරිවැඩි දුරගේ භාගයා ජයරත්න 937671300v 

සීක්කු ආරච්චිගේ ෙවිත්රා එරංදි සිල්වා 908453999v 

සුිත්රර ලලින්තත ෙණ්ඩිතරත්න 871030049v 

සුදුවලාගේ සිනි  ංසිකා රවි ාරි 948122120v 

සුදුවා ගද්ධවගේ සමුදි තත්සරා රත්නකුමාර 925821411v 

සුදුවාගද්ධවගේ ශයාමලී අනූෂා කුමාරි 868260998 V 

සුභානි මධුකා  ුතන්තිරි  805302526v 

සුරිය ආරච්චිගේ චරිදු ජයසංක ගෙගේරා  942200900v 

සුවන්තද ආරච්චිගේ ගයාන්ත කණිෂේක 953521970v 

සූරිය ආරච්චිලා ගේ නිගම්ෂා තත්සරණි 945352418 V 

ගසමිබුකුටීිගේ මදුිකා ලක්මාලි සිල්වා  938034524v 

ගසල්ලා  ැන්තනැදිගේ නිගම්ි දිලීනා 937392940v 

ගසව්වන්තදි අනුෙමා මාගම්මන 895670065v 

ගසේනාරත්න  ුතන්ත ත්රිගේ පියුමි සිත්රී  199384200157 

ගසෞමයා  ේෂණී සුතන්තී  947730320v 

 ටන්ත අච්චිගේ මගනධරි මදුවන්ති 198754601591 

 තරුකසිං ගේ ආරච්චිගේ නමීෂා  තරුකසිං  947100807v 

 දුන්තුර ගිිකා නිගරධෂණී වජිරමාලි  938154210v 

 ඳුන්තගේ ගෂ ානි නිරාශා සිල්වා  927252724v 

 ුආරච්චිගේ ගදාන්ත නනුෂේක නිගරධෂාන්ත කරුකණාරත්න 832590398v 

 ුග ට්ටිගේ ප්රියශානි 938182930v 

 ම්ෝන්තගේ ප්රගෝධනයා නනන්තජී  948371006v 

 රින්තරා ප්රියදේශණි ජයලත්  948280140v 

 ේශනි මදුශානිකා ග ේවාගම 936203230v 

 ල්විි කන්තකානන්තගේ ඕෂධී ජයවීර 927560658v 

 සිනි ගයාත්රි ජයගකාඩි 946102679v 

හිදැල්ල ආරච්චිලාගේ නිබුනි නිේමානි 935580188 V 

හිගම්ෂේ අමිල අතගකධරළ  761262521v 

හිරියමුල්ල විතානගේ චන්තදිමා කුමාරි 847531215v 

හිරියාගදනියගේ ගදධන  සිනි ගකාමල්කා ඥානිලක 915842054v 

හිරිවැද්ධදල ග ේවාගේ ගයාෂානි තාරිකා සිරිවේනන 945410159v 

හීන්තගකන්තද මුදියන්තගසේලාගේ සිනි වාසනා ගොඩි මැනිගක් 925562181v 

ග ට්ටි තන්තත්රිගේ ගදධන චතරි අනුරානා 937092938v 
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ග ට්ටි ෙිරගේ චතරි  ේෂණී  ගෙගේරා 897063506v 

ග ට්ටිආරච්චිගේ නනුෂේකා ප්රසාදිී  836400259v 

ග ට්ටිආරච්චිලාගේ ඉෂානි දුලීකා කුමාරි කුලරත්න 199350502734 

ග ට්ටිගේ ගදධන ප්රගමධනා මධුෂානි චන්තරරත්න 945591480v 

ග ට්ටිගේ ගනාග ාත් මද්ධගදවිතානගේ දුෂයන්තතා ශ්රිමාලි 866280134v 

ග ට්ටිගොළ සීලවිමල  912764737v 

ග ට්ටිවත්තගේ අනුරාන ගද්ධශප්රිය  791273161v 

ග ේමා ම වත්තගේ ගදධන රුකවිනි කාංචනා 897423464v 

ග ේවගේ ගදධන නිලක්ි බුද්ධිකා 935231329v 

ග ේවගල් කණිෂේකා ගාවින්තදි විගේසිරි 948061503v 

ග ේවා  ෙත්ිනිගේ නනුිකා නිගරධෂී  858392071v 

ග ේවා ගමගේ සුපිපි තෂාරි 925832391v 

ග ේවා ගද්ධවගේ මධුෂා කුලිලක ප්රනාන්තදු   887352992v 

ග ේවා නමාඩුවගේ නිශාන්ති ග ේමමාලි 915910327 V 

ග ේවා ගෆාන්තගසේකගේ  සිනි මධුශානි ගෆාන්තගසේකා 946220493 V 

ග ේවාගමගේ ඉමානි අේුලා 766020380v 

ග ාරවල විතානගේ ගයත්රි රත්නජිව 906880482v 

ළිඳමුලගේ දිනිි උගම්ෂා ද සිල්වා 936642276v 

 


