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Kandy District 

ලූනුදුර ගදර දුනීළ චළරුණී පියසිරි  199158201634 

 Abdul Shatthar Fathima Shakira 938431779 V 

 Ahamed Hamdum Fathima Sameeha 917694311V 

 Anwer Fathima Sihara 936132006V 

 Balasooriya Panditha Gedara Dilrukshi Priyadarshani 
Weerasinghe 

199486102089 

 Herath Mudiyanselage Rasanjajalie Dedunu Kularathne 945043962V 

 Kavithya Muruaiah 948250977V 

 Millagahamada Gedara Pubudu Asha Kumari 
Premachandra 

198984303889 

 Mohamed Alirishab Fathima Ashrafa 898513068V 

 Mohomed Hanifdeen Zuhara 888032177V 

 Mohommed Nayeen Fathima Rifka 938553548V 

 Multhan Gammahala Gedara Nipuni Nilansha 
Kapilarathne 

37102976 V 

 Sanjeewani Seemaathi Kumari Wattegedara 775812869 V 

 Sudarrajan Thulanjani Nirosha 938013721V 

 අදිළරි මුදියන්ගවේළගේ ඉන්දුනි නදිරිද්මළ අදිළරි 948364212V 

 අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ වමිතළ ප්රියදශනනී අගේගෝන්  927764270V 

 අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ නිිංගිළ නි අගේසිිංශ  898143511V 

 අගේහලර ගදර ේමළලි භළයළ රනපනඳළ 887653364V 

 ඇතුල් ගේඩිගේ රුවිනි ේමළලි විගේරනපන 856141276V 

 ඉඩමි ගදර නින්ති ප්රියන්තළ  197550600283 

 ඉගශනළ ේමළලි ෆෂණිය ගදර 845252432V 

 උේශකුබුගශන ගුරුෆගේ ගදර ගද්විළ මල්ළන්ති  
ගජෝතිරනපන 

816691281V 

 ිංගි වික්රමසුගශනන්්ර  937441347 V 

 ල්ලර  මුදියන්ගවේළගේ දිලිනළ තනපවරනි පුහඳකුමළරි 928080978V 

 කුතුිං මුදියිංගවේළගේ තිළිණි වදමළලි නලරනපන කුමළරි 945791292V 
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 ගොරගල් ගදර ගරොළනි ලනපවළ කුමළරි විගේබණ්ඩළර 916340087V 

 ගෝරගෂේ ගදර බිම්බළ තරුමිණි ගවේනළරනපන  199552802400 

 ගොළුලෆද්දළගොඩ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ වන්තිළ 
මගනෝරි ගශේරනප 

895923788 V 

 ජයගොඩි ආරච්චිගේ රුලනිළ කිනපමිණි වීරසිිංශ 955412249V 

 තනුජළ ේෂිණි මෆණිගේ වීරසිිංශ 885491251V 

 තිනපත පිටිගේ නදීළ කුමළරි අමරතුිං 1993744901840 

 තිවහවලිංගු මුදියිංගවේළගේ නදීළ මධුලන්ති ගතන්නගෝන් 817575200V 

 දළවහලනපගනප ගවේඳළලි තිළ ගශේරනප 877701875V 

 දිලගල් ගදර චළන්දනි ප්රියදශනනි චන්්රගවේන 198951601500 

 දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ චන්ද්රිළ කුමළරි දිවළනළය  857983130V 

 දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ නුලන්දිනළදයළ දිවළනළය  916111460 V 

 ගද්දුනුපිටිය ගදර ශශන නුලන් බිංඩළර දිවළනළය 893534288V 

 ගදෝන් අගේගවේරළගේ නවීන් චතු අගේගවේර  931561529V 

 නුලර ඳක්ෂ ගේඩි ගදර වන්ති ේමළලි ජයතිවහව  896953869V 

 ඳටශෆනිෆ ගදර සුරිංගි දිල්රුේෂි අගේවික්රම 936691218V 

 ඳතිරළජ ආරචිචිළගේ ඳවිත්රි නිළ කුමළරි ඳතිරළජ 896091972V 

 ඳන්න ලව්ගව් වරළ වදමළලි කුමළරිශළමි  198855003241 

 ඳමුණුගව් ෆලියල්පිටිගේ ගදර අවළනි ශිළ ෂිමිනි 886070551v 

 ගරේමරනපන මුදියිංගවේළගේ ඉගශනළ මධුළනි ගරේමරනපන 935063221V 

 බටුගොඩ පුවහගවේපිටිගේ ගදර ශශනණී නිේෂිළ කුගශන  898164055V  

 බනපලඩන නිගම්ළ ලවිගව් චතුරිළ කුමළරි නළරළයන  897073560V 

 මඩඳළතගේ ගදොන් උගේළ ේළනි 935054192 v 

 මදුළ අගේගුණගවේර බවහනළය 895561584V 

 මශමුනපගතේටුගව් ගදර නිගරෝෂිළ දමයන්ති 887712506V 

 මෆදගොඩ ගශේරනප මුදියිංගවේලිගේ ළනිළ වදමළලි මෆදගොඩ 876752131V 

 ගමොගශනමඩ මුදියන්ගවේළගේ ගම්නළ මධුළනි ගමොගශනමඩ 898252086V 

 ගමොගශොමඩ් වලිම් සළතිමළ අසහරළ 199550601166 
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 රණසිිංශ ගදර අගේළ ඉගරෝනි සිරිලශනධන 955512600V 

 රනපනළය මුදියිංගවේළගේ අනුළ වදමළලි  895581828V 

 රනපනළය මුදියිංගවේළගේ මිළනි සුරිළ රනපනළය 937522282V 

 රන්ගොනපගේ ලනපවළ ල්ඳනී දිනගවේන 908662075 V 

 රන්තුිං මුදියිංගවේළගේ මගශේෂි භළයළ නනළය 875773828V 

 රසිළ  නිල්මිණි ලළව බන්ඩළර 898591670V 

 රසිළ නිගරෝනී ෆේගඳටිගඳොෂ ලියනගේ 786043298V 

 රළජඳේ රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ රෂිළ යන්ති 
රනපනළය 

837221951 V 

 ලට ගදර තිළ කුමළරි 877641295V 

 ලළව දුේන්නළරළෂගේ රසිළ කුමළරි ලළවෂ 858092671 V 

 ලෆල්ලනපත ආරච්චිගේ තුළරි තේෂිළ සිල්ලළ   1975754153V 

 ලෆගව්ලනපගනප ගදර ගරෝණී භළයළ වනලන්ති වමරසිිංශ 907934039V 

 ලල ඳතිරණගේ නිවිංවළ රගබෝධනී ඳතිරණ 925951544V 

 විගේසිිංශළගේ වශිළ ශිගරෝමනි  198673300879 

 විතළනගේ ල්ඳනි චන්්රමළලි විතළනගේ 937964501V 

 ශ්රී ශවහත ගල්ම්ළගේ ඉළරළ මධුලන්ති ගල්ම්ළගේ 907582604V 

 වමරගෝන් මුදියිංගවේළගේ ගෞයළ රළශනානළ 
වමරගෝන් 

917754560V 

 වමරවීර ගශේටිගේ ශසිත එරිං ගුණති 931841300V 

 සිිංශළරච්චිගේ නශනමදළ මදුළණි සිිංශළරච්චි 945272830V 

 සුජළනි නදීළ කුමවළරු 198575702483 

 ගවනරනප ආරචිචිගේ යළමළ නිළන්ති 925833452V 

 ගවනවිරනපන මුදියිංගවේළගේ උඩශ ලවිගව් හිමළයළ යළත්රි 
ගවගනවිරනපන 

905952684V 

 වහලශනණති නලරනපන විගේන්්ර ඳටබෆදි නිමළලි දුල්ෂිළ 
කුමළරි විගේරනපන 

955213238V 

 ශපුවහතෆන්ගන් ගදර මිළනි මෆණිගේ ශපුවහතෆන්න 896160542V 

 ශශන රදීේ තිීෂළ 937083394V 

 ශවන්ති රදීපිළ රනපනළය 896501739V 
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 හිටිශළමු මුදියන්ගවේළගේ තිලිනි  දිනළ 876063328V 

 හිනෆටිකුඹුගශන ශටුලන් මුදියන්ගවේළගේ චතුරිළ තක්ෂිළ 
ගවනරනප 

927331411V 

 ගශේරනප මුදියිංගවේළගේ නයන්තරළ ිංළදරි නලරනපන 948620910V 

 බළගේ ගදොන් අමළලි දශරළ ද සිල්ලළ  906040522V 

සිතළරළ මගශේනි ශ්රීවීරරනපන 926851136V 

Abbas Fathima Rismiya  938090777V 

Abdhul Sakkor Aadhil Ahamad 941751180v 

Abdhulmajeed Fawzul Kareema 878480686V 

Abdul Hameed Fathima Husaima 915542174V 

Abdul Hashim Aahhila 908323661v 

Abdul Lathiff Fathima Afra 937312563 V 

Abdul Majeed Fathima Shamala 948240734 V 

Abdul Muththalif Rashan Mohomed 892381038V 

Abdul Rahman Fareena  935832977V 

Abdul Razeed Ibrahim Yakoob 197805200531 

Abdul Wahab Hismiya  886181396 V 

Abdul Wahid Fathima Pashina  936360408 V 

Abdur Saththar Pathima Mapasa 926683721V 

Abesinghe Mudiyanselage Nilani Dinushika Rathnayake 896380923V 

Abeyasighe Mudiyanselage Samanthika Madhumali 
Abeysinghe 

936722415 V 

Abeysighe Mudiyanselage Manoj Hirantha 890242006V 

Abul Hudha Mohomed Atheeq 892982945V 

Achele Upeksha Kumari Herath Rajapakse 875930664 V 

Adambawa Fathima Mifra 925633569V 

Ahamad Fazhar Fathima Fazliya 898224066V 

Ahamad Meera Sahib Emashiya 917021341 v 

Alahakoon Mudiyanselage Piyanka Niroshi Alahakoon  905173197V 



5 
 

Alahakoon Mudiyanselage Prasanna Priyadarshana 
Bandara 

853404802 V 

Alakeshwarage Dilani Wijesinghe 877241041V 

Amanullah Fathima Hassana 947890115V 

Ambagahamulathanne Nayomi Upeksha Gunasighe 199453501349 

Angappuli Hewage Dilini Chaturika  915772684V 

Ansar Mohamed Rasid 930642928 V 

Anusha Dilhani Godahewa 917843953V 

Aruchunan Sudharshan 930300764 V 

Asan Nusra 947861883V 

Athimale Ukdaduwattage Sagarika Priyadarshani 886732775V 

Athulekotuwe Gedara Mohomamed Muthuthar 
Fathima Shifa 

935770106v 

Attanayaka Mudiyanselage Agra Sajeewani Attanayaka 867322949V 

Balasooriya Mudiyanselage Wathtegedara Samudra 
Devi Balasooriya  

927141906V  

Balasubramaniyam Anitha 938340153v 

Banage Thanne Gedara Sriyani Nilmini Kumari 938402051V 

Bandarawaththe Gedara Hasitha Lasantha Bandara 942771410 V 

Bhagya Erangika Kothalawala 898301281 V 

Chandran Ganesh Waran 930014869V 

Charmee Nuwanthika Kalubowila 915640800V 

D.M.I.C.දිවළනළය 198984003734 

Dadudeniye Iresh Eranga Senavirathne 902883827V 

Delgahapale Gedara Thilini Pushpika Nawarathna 917351546V 

Devaraj Haarthy 927921049V 

Dewalagama Gamarachchige Madushanka Prasad 
Kawshalya Gamarachchi 

882230660 V 

Dhanapala Mudiyanselage Thilini Nisansala 
Samaraweera 

947461915v 

Dilini Chathurika Pathirana  918403817V 
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Dinamiththra Gedara Lakmal Niroshan Wijewardana   821413524 V 

Disanayaka Mudiyanselage Rushanthi Vimanshika 
Disanayaka 

855642220V 

Dissanayaka Mudiyanselage Jagath Chathuranga 
Dissanayaka 

912222683V  

Dissanayake Mudiyanselage Lakshan Bandara 
Dissanayake 

942313080 V 

Dissanayake Mudiyanselage Sammani Apeksha 
Dissanayake 

935192439 V 

Dompege Don Chanika Dulanjanie Menike 907502031 V 

Duleepa Rekhani Dhamasena 875623311 V 

Edirisingha Bhagya Madushani Edirisinga  918463585V  

Egoda Haliele Gedara Chaminda Pathmasiri 793523130V 

Eriyagahamada Gedara Rajakaruna Dewage Iresha 
Madushani Senarathna  

898443817V  

Etampawala Ralalage  Rajitha Etampawala 862270185V 

Farook Fathima Shifana 896483145V 

Fathima Afka Deen 905830821V 

Fathima Halidha Hilluru 199179900409 

Fathima Shihana Mohomed Saly 905241613 V 

Fazlul Haq Fathima Himaza 947970895V 

Galapita Gedara Wayomi Madhushani Karunarathne 948140470 V 

Gedarakumbure Waththe Gedara Chathurika 
Madubashini Samarajeewa  

897184079V 

Gnanapragasm Gracy 928153410V 

Godamadiththe Ekanayake Mudiyanselage Randike 
Ekanayake  

883403207V 

Habeeb Mohomad Silmiya 835460851 V 

Halidhu Fathima Ashwara 925743550V 

Haliyadde Gedara Shanika Niwanthi Ranasingha 896952269V 

Hapan Peli Gedara Lakshika Harshani Senarathna  877830373V 

Hapugahamulawaththe Gedara Vindya Prethibani 
Sugathadasa  

896534270V  

Henaka Ralalage Sandaru Hirushan Siyambalapitiya 92391670 V 
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Hene Kankamge Gihani Sulochana 936603750 V 

Henegama Illagolle Gedara Madushika Savithri Illagolla 928482286 V 

Herath Mudiyanselage Dammika Kumari 876171872V 

Herath Mudiyanselage Danusha Padmini 828580523V 

Herath Mudiyanselage Kotuwe Gedara Hemamali 
Kumari Rathnayaka  

858302919V  

Herath Mudiyanselage Nikalanda Gedara Padmasiri 897724278v 

Hettimulla Acharilage Deepa Kumudumali Hettimulla 908010612 V 

Hewa Ranasinghalage Asiri Malika 858423961V 

Ilukgoda Gedra Ruwini Rasika Jayasinghe 915940463 V 

Imiya Ralage Tharani Dasantha Senanayake 916232020V 

Imti Asdeen Sakeela Banu 937751664V 

Jainul Abdeen Fathima Nazrin 877041123 V 

Jambugaha Gedara Lasantha Udaya Kumara Senarath 902470743 V 

Jayapragasham Gayathri 94570079v 

Jayasankar Renuka 937092598V 

Jeyadeuan Mayuri 936383270 V 

Kabilashin Gnansekaran 935902037 V 

Kabilashini Gnanasekaran 935902037V 

Kadhiravelu Kamalashani 928452387V 

Kalagahagoda Bogahalanda Darshika Madubhani 
Gunasekara 

887380538V 

Kalaivani Periyampillai 915472095V 

Kaleelur Rahman Faslur Rahman 940161509V 

Kandasamy Nirosha  947100386V 

Kandeepan Yazlini 855742756V 

Kangara Mudiyansela Sakunthala Madushani Kangara 915871658V 

Kangara Mudiyanselage Pamoda Thathsarani Kangara 946680257 V 
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Kankanamlage Sagarika Nimale Dasanayake 847151625V 

Kapugedara Mahesh Madhushan 901631875 V 

Kariyawasam Peradorapuge Madushani Nilushika 
Senevirathna  

927010720V  

Karunanithy Ishanthini  938323720V 

Kelekorale Gedara Manoj Dharshana Abeykoon 930460346V 

Kirupairajah Susikaran 942542879V 

Kishani Surangi Lakmini Basnayake 837002559V 

Kitnasamy Marydiana 866391815V 

Kodithuwakku Arachchilage Ayesha Dilrukshi 
Wickramarathne 

876513188V 

Konganige Shashika Dulani Antony  198961201839 

Kotagedara Liyanage Piyanage Piumi Madushani Perera 928434249 V 

Kottara Mudiyanselage Madushika Dilhani Bandara 199171001345 

Krishandhas Paranika 927492180V 

Kulathunga Mudiyanselage Ayesh Chalanga Dasun 
Bandara Kularathna 

941910530 V 

Kulendaran Subashini 937771916V 

Liyawdeen Fathima Askila 945771860V 

Madappu Mudiyanselage Maheshika Madubhashini 
Wickramasighe 

916183615 V 

Madushani Lakmala Karunathissa  897530023V 

Mahakumbure Ralalage Imesha Sandamali 
Mahakumbura  

905442392V  

Makewitage Chathurangani Hasika Perera 926290711V 

Mallikarachchilage Thilini Nisansala Mallikaarachchi 915173276 V 

Manannale Gedara Damayanthi Ashoka Seetha Kumari 895392014V 

Mangalaraja Narmiya 917364648 V 

Manivel Dineshkumar 931563017V 

Mathale Gedara Hennayaka Mudiyanselage Dilini 
Abeyrathna  

888102256V  

Mawathagama Gedara Sepalika Maduwanthi 
Kulathilaka  

876830221V 
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Meda Gedara Niranjala Lakmini Gunawardana  945903015 V 

Medagoda Galage Gedara Anusha Briyat 946733075 V 

Menik Arachchige Rajitha Vimukthi 891360428 V 

Meragal Pedi Gedara Suvini Ayesha Wijerathne  888284036V  

Mohamad Ameenrdeen Mahjbin Begam 907710866V 

Mohamad Sameen Mohamad Raeen 911222159V 

Mohamed Akram Fathima Shameera 198281501835 

Mohamed Ansar Jenathul Naima 875842536v 

Mohamed Anvardeen Fathima Shafna 896770039V 

Mohamed Fareed Fathima Naaziha 935880114V 

Mohamed Fuward Mohamed Fahim 912341127V 

Mohamed Hassan Fathima Rinoza 895912239V 

Mohamed Ishak Ifana 935932483V 

Mohamed Jaufer Fathima Sabeeha 958331231v 

Mohamed Jawahir Fathimasiyani 868282002v 

Mohamed Kais Fathima Rishada 938252610V 

Mohamed Kaleel Mushthaq Ahamed 943111782V 

Mohamed Maharoof Fathima Bishara 928022862v 

Mohamed Naseer Fathima Mafaza 925801615V 

Mohamed Naushad Ishaniya Begum 908102657V 

Mohamed Naveer Inul Fazmina 936073140 V 

Mohamed Nisfa Fathima Sazna 945714077v 

Mohamed Rafeek Mohomad Rayeez 923601732v 

Mohamed Rafeeldheen Fathima Rismina 936890474V 

Mohamed Rasheed Rashidha 937130988v 

Mohamed Razmi Fathima Rashadha 946181307V 

Mohamed Thaha Mohamed Rafeek 800991420v 
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Mohamed Thaha Nihmathus Zahar 199363103248 

Mohamed Wafas Hiripitiya Gedara Faris Mohamed 941661327V 

Mohamed Yahiyan Fathima Nusra 937061048v 

Mohamed Zarook Fathima Zulfika 897231522V 

Mohamedd Nisar Fathima Farwin 917482837 V 

Mohammad Rafeek Fathima Maheesha 907910806 V 

Mohammed Izzadeen Sumaiya 927742861v 

Mohammed Munafdeen Fathima Mufaza 199168901245 

Mohammed Najeebudeen Nasrina Banu 926002767V 

Mohammed Nizam Fathima Farhana 918463712V 

Mohammed Razick Fathima Rushda 955172850V 

Mohammed Umaideen Fathima Nushra 906360217V 

Mohammed Zarook Fathima Muneera 945560037V 

Mohomad  Subair Fathima Sumaiya 935090776v 

Mohomad Faiz Fazniya  937252390V 

Mohomad Kleel Sithy Zuweena 916830521V 

Mohomad Suwair Fathima Farwin 199177702045 

Mohomed Ansaar Fathima Fasmina  915201725V 

Mohomed Ansar Fathima Haseena  915711618V 

Mohomed Faizerdeen Fathima Fazrina 915611028 V 

Mohomed Haneefa Fathima Sihana  765560586v 

Mohomed Haris Fathima Rizma 948420864V 

Mohomed Ismail Fathima Nasla 937700172V 

Mohomed Jawefr Fathima Faslia 956203414V 

Mohomed Marzook Fathima Sabrina 916311893 V 

Mohomed Mohijood Fathima Haifa 925240940V 

Mohomed Musammil Fathima Najeefa 947263323 V 
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Mohomed Nashar Ayisha Farvin  936812600V 

Mohomed Nazeer Fathima Nifra 937341512v 

Mohomed Razak Abdul Razzak 810740655V 

Mohomed Razik Fathima Siyana 806201510v 

Mohomed Rilwan Mohamed Safras 880623613V 

Mohomed Shafy Fathima Misna 199473300390 

Mohomed Shafy Fathima Shafna 199069100284 

Mohomed Tajudeen Mohamed Asleya Tajudeen 942181221 V 

Mohomed Thawoos Fathima Shiyara 958660987V 

Mohommadhu Ansar Fathima Shamra 936443427 V 

Mohommadu Hanifa Fathima Risana 937961120V 

Mohommed Jabbar Fathima Misra 945702800V 

Mohommed Razick Fathima Risla 956870623V 

Mohommed Yahiya Fathima Raihana 945573457V 

Muhammadu Marsook Fathima Jeseeha 958413246V 

Muhammadu Samuoon Muhammadu Imran 933513998 V 

Muhummadhu Muawwar Fathima Sumaiya  948533456V 

Munafdeen Shafana 915882285V 

Muniyandi Marystella 847154136V 

Muruthu Wappa Fathima Fazla 945170549 V 

Nagoordumali Fathima Shifani 927414244V 

Najaradeen Fathima Nusra 916602707 V 

Narangaspitiye Gedara Harshani Taranga 
Narangaspitiya 

846453342V  

Naseemideen Nadeere Begam  916860579 V 

Noor Mohomed Rukshana Farwin 937380437V 

Nuwara Gedara Dilini Sangeetha Nuwarage 938513015V 

Odandeniye Gedara Ruwan Sandamal Siriwardana 940872103 V 



12 
 

Omerdeen Aysha Nairina 9065302V 

Pahala Gamage Gnanedry Pavithra Gamage 885201814 V 

Palaniyandy Chithra Devi 806203572V 

Palle Gedara Shehani Koshala 927392623 V 

Pamunuwe Parambe Gedara Iresha Kumari 885132235V 

Panik Mudiyanselage Chandima Wijerathna  881942780V 

Paramasivam Krishanthi 925994359 V 

Peer Mohammed Nizamdeen Mohammed Shafraz 903212357V 

Pitiyagala Liyanage Hashini Himalka  937834187V 

R Thilageshwaran Karthika  926711865v 

Rafeek Fathima Riska 945160985V 

Rahumathbishara Iqbal 887470782V 

Rajaguru Bandara Wasala Mudiyanselage Dinuka 
Hemali Rajaguru 

928592677V 

Rajakaruna Wasala Mudiyanselage Lasanthika Nilushi 
Kapukotuwa 

936172830 V 

Rajamani Prashanthani 957470718V 

Rajapaksha Arachchillage Harshi Samudra Jayathilaka 198856701721 

Rajapaksha Wasala Mudiyanselage Kumbure Gedara 
Thusharika Nayanakanthi Menike 

886252196V 

Rajarathnam Kanapathy 941071511V  

Rajawelli Atharagalle Gedara Deepal Anuruddha 
Kumara 

903132795 V 

Rajendran Dhanuasha Gowthami  905122436V 

Ramadas Rohini 915081436V 

Ranappan Sashika Angel 927581949 V 

Rathnayaka Mudiyanselage Jayantha Rathnayaka 883260481v 

Rathnayaka Mudiyanselage Malani Rathnayaka 777083406V 

Rathnayaka Mudiyanselage Sashikala Aberathna 856571050V 

Rathnayaka Mudiyanselage Subashani Thanoja Kumari 
Rathnayake 

915830358V 
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Rathnayaka Mudiyanselage Wathsala Presadini 
Premasiri 

908400950V 

Ravichandron Madushanthi 958370814V 

Rifaideen Fathima Rikaza 199183000430 

Riyalden Fathima Zameena 915090400V 

Ronistella Mariya Anthonis  928634728V 

Sakalasooriya Mudiyanselage Chamari Kumari 
Sakalasooriya 

868053119V 

Samanthage Jayakumari Pushpamala Rajasinghe 836414152V 

Samitha Parinda Randeniya 912883531 V 

Sangabogama Samadhiwansa Thero 840061108v 

Sathyavelu Rukshan  942022921V 

Satkunam Puwasangana 199282603436 

Saudeen Shafeeka Rizvi 197585103360 

Seiyadhu Ahamed Fathima Asra  936620493V 

Sekani Dinushika Premadasa 898144127 V 

Selladurai Anusha 935863317 v 

Sellaiya Pavithrapriya  958230869V 

Sewaraj Puwanalojani 905170554V 

Seyed Ahamed Fathima Afrah 199369602408 

Seyed Imransha Sihna 926190121V 

Shamugam Nilani 886742100 V 

Sharibdeen Fathima Shahla  935811520V 

Sidath Koggala Liyanage 863153905V 

Siraz Mansoor Fathima Shafnaz 199380502018 

Sripriyanka Saravanaraj 199382801564 

Sriskadharajan Ramkumara 890844308 V 

Subaideen Fathima Samrooth 935464366V 
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Subendran Sinduja 936103480V 

Suranji Madushani Pallegedara 896613910 V 

Susila 916413440 V 

T.M.D.N ගතන්නගෝන්  925931063v  

Thambiraja Prashnthi 938171360V 

Tholangamuwagedra Nilmini Dilrukshi Karunarathne 885893830 V 

Thuwan Jeenath Saldin Nona Harira Saldin 937874154 V 

Upasaka Gedara Ruwini Madara Premasinghe 877833682V 

Veerah Kumraj 199202000508 

Vijayan Kamaladharshani  935640857 V 

Vishwanatham Rajadurga 925532495V 

Wagapedi Gedara Lakshika Kumari Wijewardhana  888193790V  

Waldeniue Gedara Dammika Bandara Wijenayake 920261949 V 

Wasala Mudiyanselage Kumudumali Madhuhansi 
Senanayake 

937552548 V 

Waththe Gedara Apsara Gangani 935123259 V 

Wedaralalage Anushka Udayangani Pushpakumari 
Panawala 

916241011V 

Weerakoon Mudiyanselage Lithinidilrukshi Weerakoon 946790311 V 

Weerakoon Mudiyanselage Roshini Kumari Weerakoon 888414207V  

Wela Gedara Harshani Kanchanamali Karunarathna  948260859 V 

Welikada Gedara Aruni Prabodhika Abeysinghe 888083545V 

Wellalage Suwani Sithara 936970176V 

Wijayarathna Mudiyansele Udahawalawwe Menaka 
Madubhashini Kumarihami Wijayarathna 

198468900424 

Wijerathna Suriya Wasala Mudiyanselage Siyabalagaha 
Yata Kumbure Gedara Anoja Shyamali Wijerathna 

935332907 V 

Wijethunga Mudiyanselage Chathuraika Madushani 
Kumari Wijekoon 

925143006 V 

Yatialagala Vdahalide Gedara Supun Tharaka 
Jayawardhane 

199025204134 

Zareen Shahul Hameed Fathima Shirana 928091929V 
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අිංකුඹුගශන ගදර චන්්රමළලි උගේන්්ර අිංකුඹුර 897732831 V 

අිංජලි එරන්දිළ වීරසිිංශ 925701831v 

අිංජීෂ නිවිංවළ උදයළනි වික්රමසිිංශ දිවළනළය 877390926 V 

අිංජුළ අතුගෝරෂ 878131126 V 

අකි රබුද්ි  වීරගෝන් 918443754V 

අකුණුගේ දිලිනි ළනිළ දයළනන්ද 867410260 v 

අක්රම් වේරළ 926091298V 

අ ගොටුගව් ගදර අගනෝමළ උදයිංනී  928490424 V 

අ ලරළගව් ගදර අමි බිංඩළර දිවළනළය 883250885V 

අෆප ලනපගනපගදර ලවන්ති ජයගවේන 895464120V 

අලනපගනප ගදර යළත්රී කිළ අගේරනපන 936341543V 

අගල්ගොටුගව් ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ යනි දීපිළ 
ගශේරනප  

936892876 V 

අග්රළ කුමළරි විකුමගදර 927582953V 

අඟුණළල ගදර ගීනප ඝිගරෝමි ආරියරනපන 905352890v 

අඟුලුශ මගේ ේෂිත මධුළනි මගේ 918423443V 

අචළ කුමළරිශළමි ලියනගේ  786213371V 

අචිනි චතුරිළ චින්තනී ගොකු ලියන 926081454 V 

අචින්ත කුමළර විතළනගේ  932970880 V 

අටබළගේ දුරයගදර එරන්දිමළ ජයමිණි ජයරනපන 915012310V 

අටළනිකිත ඳතිරනගේ ගරොගම්ශි පුශනනිමළ ගවව්ලන්දි 886881649v 

අටුලමගදර ඡනළන්දනී නිලූඳමළ අමරසිිංශ 945010606V 

අතඳනපතු  මුදියන්ගවේළගේ ශශනණී කුමළරි විගේතුිං 898012476V 

අතඳනපතු මුදියන්ගවේළගේ ඉළරළ ශශනණී අතඳනපතු 935590760V 

අතඳනපතු මුදියන්ගවේළගේ ළනිනළ මධුළනි  199179702168 

අතඳනපතු හුිංකිරි ආරච්චිළගේ දිලිනි පුශනනිමළ අතඳනපතු 947790595V 

අතඳනපතුගේ දුිංජි ගෞමදළ අතඳනපතු 935421926V 

අතරල් මුදුන්ගොනප ගදර වචිනි මිණිගම්ළ විගේසිරි 937242034V 
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අතරල්ගල් මගනප ගදර ඳවිත්රළ නිදශනනී අතරල් 897380943V 

අතරල්ගල් මගදර චළමි මධුෂීළ  948131196 V 

අතරල්ගල් රළජඳේ ගදර ශරින් ේළන් රළජඳේ 932502100V 

අතළවුද  රළෂගේ වමළි  මධුරිංගි අතළවුද 927793920v 

අතළවුද ආරච්චිළගේ ළන්චනළ දිල්රැේෂි බණ්ඩළර 
බවහනළය 

946754030V 

අතළවුද මුදියන්ගවේළ ගදර අනුරළදළ දිළනි අතළවුද 918293140V 

අතළවුද මුදියන්ගවේළගේ මශකුඹුගශන ගදර තනජළ නිමළලි 
මෆණිගේ අතළවුද 

878030648V 

අතළවුද මුදියන්ගවේළගේ සියඹළ ගදර චළමිණී උගේේළ 
ගවගනවිරනපන 

916381859V 

අතළවුද මුදියන්ගවේළගේ ගවේනළනි නිවිංවළ කුමළරී අතළවුද 908071271V 

අතුගෝරළල්ළගේ චරිතළ දයළිංනී 866441014V 

අතුරලිය බඩල්ගේ සුන් නළ  932482754V  

අතුරැගිරි අච්චිළගේ ගවේමිණී ඳගබෝධළ වමරසිිංශ  805212870V 

අනපතදවහසී රුණළනළය කුමළරසිිංශ දිලළර 
මුදියන්ගවේළගේ නදීළ මධුභළෂිනී කුමළරසිිංශ 

917823960 V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ අචළ මධෂිළ අනපතනළය 877111385V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ අේවරළ විංවනලනි අනපතනළය 885733700V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ ළන්චනළ ප්රියදශනනී කුමරි  
අනපතනළය 

197383502955 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ ගොටුගව්ගදර අනළ ඉන්දු 
කුමළරිශළමි අනපතනළය  

838005012V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ යනී ගෞයළ අනපතනළය  895883417V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ යනී මිහිරළනි 91002068V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ චමින්ද වමිඳනප රුණරනපත  199320902050 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ චළන බණ්ඩළර අනපතනළය  913201493V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ ජයනි බණ්ඩළර අනපතනළය 97252112 V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ තුවන්ත රිංජන් බණ්ඩළර 
අනපතනළය 

922590656 V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ නදිර දුහයන්ත 882870456V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ නිවිංවළ කුමළරි අනපතනළය  918443541V  

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ ගම්නළ මධුලන්ති 
අනපතනළය  

906792060V  
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අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ ලරුණි ළනිළ කුමළරි  876883503V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ විජිත බණ්ඩළර අගේසිිංශ  932961520V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ වළන්ති අනපතනළය 198385600598 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ සුජළනි කුමළරි අනපතනළය  897952700V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ සුජිලළ ප්රියදශනනී අගේරනපන 906810573 V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ ශශනණී මධුමළධවී අනපතනළය 918371648V 

අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ හිමළලි අනපතනළය  818611692V 

අනපතනළය ගශළනි දිල්රුේෂි අනපතනළය 945273143V 

අනපතිඩිය විදළගනගේ ගදොන් ඳවිත්රළ විංදීඳනී ජයවික්රම 199480903588 

අදියන්ගේ දිනුළ දිල්රුක්ෂි 886081529V 

අි ළරි මුදියන්ගවේළගේ ම ගදර මිංජුළ කුමළරි 867890718V 

අි ළරි මුදියන්ගවේළගේ මගදර උගද්ශිළ චතුරිංගි 
අි ළරි 

918273638V 

අි ළරි මුදියන්ගවේළගේ මගදර ළිංචනළ දශනනී අි ළරි 935350930 V 

අි ළරි මුදියන්ගවේළගේ ධනුළ දිල්රුේෂි අි ළරි 857840453V 

අි සිලම් වසිළ  957491638V 

අනළල ගදර චමිළ ප්රියදශනනි 878630629 V 

අනුරළධ වදමළල් කුතුන් 930821900V 

අනුරළධළ යළමිණි වරනපචන්්ර 886222335V 

අනුරුදිි ළ ප්රියදශනණි රළජඳක්ෂ 927823624V 

අනුරුද්ධ කුමළර වමුද්රි නරිංදිළ 199263202940 

අන්්රළදිගේ ගදොන් ේෂිළ ප්රියදශනනී 906740710V 

අන්නළකුමළශන විධශනළනි  947491638V 

අන්ලළරම ඳශෂ ගදර දිනුෂිළ නිළමණි වීරලශනධන 938232210V 

අබයගෝන් ගශේරනප මුදියිංගවේළගේ ම ලව්ල චතුරි විංචිණි 
අබයගෝන් 

915753019V 

අබසිිං මුදියන්ගවේළගේ මගදර මළගනල් ඳනපමළ කුමළරි 
තිරනපන 

898371034V 

අබසිිං මුදියන්ගවේළගේ නනපතරම්ගඳොත ගදර වරනප කුමළර 
අගේසිිංශ  

843624898V 
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අබසිිංශ මුදියන්ගවේෆ වළන්ත කුමළර නනළය 910380141v 

අබිදුල් ඳළරිවහ ඳළතිමළ අරුසියළ 938384460 v 

අගේගෝන් මුදියන්ගවළගේ මහීළනි අගේගෝන් 928100359V 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ අරුණ සුගශනහ බන්ඩළර 
අගේගේන් 

821160960V 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ඉසුරු බිංඩළර අගේගෝන් 920681301V 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ එරිං රදිේ අගේගෝන් 921970994 v 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ල්ශළරි ලළවනළ කුමළරි 885022146V 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ගෞයළ කුමළරි අගේගෝන් 827311030V 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ගෞයළ යළත්රි කුමළරි 
අගේගෝන් 

199482002824 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ මගදර ඉන්දි ලවන්ත 
බණ්ඩළර 

911352133 v 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ චමින්ද බණ්ඩළර අගේගෝන් 853612170 V 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ පියුමි රළදිණි කුමළරි 
අගේගෝන් 

915471110V 

අගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ මධුිංළ අනුරුේෂි කුමළරී 
අගේගෝන් 

886853203V 

අ ගේගෝන් ලව්ගව් එරිං තරිදු බිංඩළර 940131359V 

අගේගෝන් ලව්ගව් තමළලි මධුළණි කුමළරි අගේගෝන් 928310809V 

අගේගෝන් විගේසුන්දර රනපනළය ලළව මුදියන්ගවේළගේ 
රළෂශළමිළගේ නිගෝචනළ දුල්මිණි කුමළරිශළමි ගිරිශළම  

938281548V 

අගේගුණලශනධන අි ළරිගේ ඉළරළ මනනි අගේගුණලශනධන 916641400V 

අගේධීර වීරලශනණ ඳටබෆදිගේ ප්රියිංළ රුලන්ති  896930990V 

අගේරනපන මුදියන්ගවේළගේ වන්දයළ චළන්දනී කුමළරි 787663222V 

අගේරනපන ලළව මුදියන්ගවේළගේ අලන්ති කුමළරි අගේරනපන  908201540V 

අගේවික්ර ම ඳතිරණගේ ඉන්්ර චළඳළ 936440339V 

අගේවික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ශසිනි හිමළෂිළ අගේසිිංශ 936881980V 

අගේවීර ජයසුන්දර ආඑච්චිරළෂළගේ නිිංළ වමළලි 
ජයසිිංශ 

907222497v 

අගේසිිංශ බිංඩළරනළය මුදියන්ගවේළගේ ලනපත ලව්ගව් 
ක්රිළන්ත විජයළනි බිංඩළරනළය  

850932808v 

අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ අසිත මධුවිං බණ්ඩළර 
ගවගනවිරනපන 

942162421V 

අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ඊළනි ඉළරළ කුමළරි අගේසිිංශ 926802747V 
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අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ තිළිණි මදුළනී අගේසිිංශ 878123425V 

අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ තුළරි ශිංවනි රගමෝදිළ 
නලරනපන 

935650887V 

අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ පියුමි මධුළනි අගේසිිංශ 937132492V 

අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ යමුලළ දශනනී අගේසිිංශ 775521740 V 

අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ලළවනළ රවදළරී අගේසිිංශ 938070920 V 

අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ශීතළිංජීෂ මදණි අගේසිිංශ 927000580V 

අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ වමන්තිළ මුදුනළමීෂ අගේසිිංශ 936722415V 

අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ශශනණී නයනී වමුද්රිළ  898430200V 

අ ගේසිිංශ මුදියන්ගවේ ළනිළ එරන්දි අගේසිිංශ  887682089V 

අගේසිිංශ මුදියගවේළගේ අගගෝන් ලවිගල ශශනණී 
ඡයති 

937152108V 

අගේසිිංශ මුදියළන්ගවේළගේ රදීඳළ අරැගනෝදනි ලිළරනපන 936261620 V 

අගේසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ මධුවිං බිංඩළර අගේසුන්දර 911952262V 

අගේසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ ේෂිළ මධුළණි අගේසුන්දර 898662845V 

අගේසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ වඳුනි ශිංවමළලි අගේසුන්දර 936240380V 

අගේගවේර මුදියන්ගවේළගේ යළත්රී ළන්චනමළළ 
විගේරනපන  

915934129v 

අගේගවේර මුදියන්ගවේළගේ චගමෝදළ ජනළලි 906791714 V 

අගේගවේර මුදියන්ගවේළගේ දශනනී යළමළ අගේගවේර 198176203816 

අගේගවේර මුදියන්ගවේළගේ දිගන්ළ කුමළරි 
අගේගවේර 

878091698V 

අගේගවේර මුදියන්ගවේළගේ නිමළලි අගේගවේර  948172496V 

අගේගවේර ගශේටිගේ දුළන්ගි නිමිළ අගේගවේර 947370987 V 

අේදුල් රීන් සළතිමළ නුවහශළ  946562319V 

අේදුල් බශළශන සළතිමළ සවහමි 955512782V 

අේදුල් ශකීම් සළතිමළ සිම්රළ 935451558V 

අමන්දළ වමිණි විගේසිරිලශනධන 937011156V 

අමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ රභළනප මධුිං අමරගෝන් 857364058v 

අමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ වින්දයළ මධුභළෂිණි අමරගෝන් 926210351 V 
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අමරගෝන් ලළව, මුදියන්ගවේළගේ දුළනි ප්රියදශනනි 
අමරගෝන් 

877782379V 

අමරතුිං මුදියන්ගවේළගේ ලවන්ත බණ්ඩළර අමරතුිං 823092857V 

අමරසිිංශ මශළනළමගේ ළලිළ චතුරිංනී බිංඩළර 917391696v 

අමරසිිංශ මශළනළමගේ ළලිළ චතුරිංනී බණ්ඩළර 917391696 V 

අමරසරිය ආරච්චිගේ දිනුෂිළ ශන්වමළලි 928403955V 

අමරළ බදුගේ මගනෝරි වමන්තිළ විමසරිය 907173720V 

අමිත ම්මගශේගේලෆල අමිත හිමි. 881804735V 

අමිබන්ගදන්ගන් ගදර යළන් ලිනප ජයසුන්දර 900960980 v 

අමිළ නින්ති පියගවේර 778013282V 

අමිළ රිංනී අනපතනළය  886174241V  

අමුගොඩ ිංළනම්ගේ ගදොන් රන්දිමළ මල්ළ ළනදී 927773210V 

අමුගන් ගදර සුභළෂිණී ලළවනළ වික්රමසිිංශ 927352508v 

අමුලළල ගදර සුවින් ගුණගවේර 872404589 V 

අමුලළල ගදර ශශන කුමළර පුණයලශනධන 940313953v 

අම්බ න්ගද් තේළ නුලන්ති 906101068V 

අම්බන්ගොඩ ලියනගේ දිගන්ළ ශ්රිමළලි 847001470 V 

අම්බන්පිටිගේ ගදිංළගේ රුවිනි රුණළරනපන 936812406v 

අම්බමළල ගදර නිගරෝළ වමළලි රණවීර 885031595V 

අම්බගම් ගදර ගිශළන් ගවගනවිරනපන    932683482V  

අම්බළනගේ ගදර ේෂිළ දිලිනි කුමළරි ධශනමසිරි 935253497V 

අඹඋයගන් ගදර වලන්තිළ දුිංජනී කුමළරි  906911078V 

අඹගොටතෆන්ගන් ගදර දීඳළ ප්රියිංනී ජයලශනධන 808223147 v 

අඹගොගේ මුදියන්දගවේළගේ දීපිළ පුහඳ කුමළරී 888041591V 

අඹගොගේ මුදියන්ගවේළගේ නදීළ කුමළරි අගේරනපන 888622730 v 

අඹවහපිේය ලවුගව් පුශනණිමළ දුහමන්ති අඹවහපිේය 945134224V 

අඹශමු ගදර අයන්තිළ උළනි ගවෝමරනපන 938470103v 

අඹශමුල්ගල් තෆන්ගන් ගදර දිලිනි ගවව්ලන්දි 928053628 V 
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අඹශලනපගනප ගදර ධම්මිළ ධශනමලශනධන 907484521V 

අගේගොඩ ගදර නිගරෝනි චතුරිංගිළ වදමළලි ගුණතුිං 897100436V 

අගේගොගඩ් ගදර රභළෂිණි දිමුතුමළලි ලළවති 917694605V 

අයම ආරචිචිළගේ ප්රියිංගිළ වදමළලි අයම 898341607V 

අයින්ති නිලශනතනළ විතළනගේ  897850320V  

අගේළ මදුමළීෂ විසිදළම 927552086v 

අගේළ වමෟද්ි  විගේලන්න 947712187 V 

අරණළය වලදයගේ චන්දිමළ ප්රියදශනනී කුමළරි 918623736V 

අරනපතන නළරළයන ගදර තිලිණි වන්තිළ නළරළයන 898040437v 

අරන්ල ලනිගවේර තන්ත්රිගේ ගදෝන දීපිළ නිවිංවළ 
ලනිගවේර 

878203816V 

අරන්ල ලනිගවේර තන්ත්රීගේ ගදෝන දීපිළ නිවිංවළ 
ලනිගවේර 

877203816 V 

අරඳන්ගදණිගේ අමි බණ්ඩළර රනපනළය 901102848 V 

අරඹගේ රිවිඳු ගඳවිිංළ ගුණලශනධන 912281933V 

අරගේ ගදර දිනුළ ේමිනි කුමළරි 935803373 v 

අරගේ ගදර සුරිංජි ශීතළරි ජයනප  905551000V 

අරළගව් මුදියන්ගවේළගේ දනුහ බණ්ඩළර අරළල 893284532V 

අරුණි නිවිංවළ මශගල්ම් ලියනගේ  956753317V 

අරුණුලන් ගොඩකුඹුගශන ගදර 199413204142 

අරුමළ ශෆන්නදිගේ තිළිණි ගෞයළ 927172542V 

අිංළර ගේඩී ගදර අසිළ ගනරිංජළ මගේ 905532740V 

අිංගොඩ ලව්ගව් භළයළ නදීළ බණ්ඩළර 198980803780 

අගදණිගේ ගදර ළනකී පියුළනි අගදණිය 907531945V 

අගදනිය ගදර නිගම්හ මධුවිං විමසිරි 199409901862 

අගදනිගේ ගදර දිළනි ප්රියිංගිළ රළඡරුණළ  887472548 V 

අශගොන් මුදියිංගවේළගේ චළමර මදුවිං අශගොන් 933661644V 

අශගෝන් මුදයන්ගවේළගේ ේමළලි කුමළරි 907020584V 

අශගෝන් මුදියන්ගවේළගේ යළන් වළරිං අශගෝන් 812293435v 
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අශගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නිිංනී දිගන්ළ අශගෝන් 925743658V 

අශගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නිළන්ත කුමළර අශගෝන් 890674089V 

අශගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ේමළල් නිගරෝන 
අශගෝන්  

198733401955 

අශගෝන් මුදියන්ගවේළගේ යළමළ හිමළනි කුමළරි 
අශගෝන් 

905122762V 

අශගෝන් මුදියන්ගවේළගේ වදුනි ජනිතළ අශගෝන්  928073491V 

අශළගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නදිරළ දයත්රි කුමළරි 
අශගෝන්  

757132982V 

අලුගොල්ගල් ගදර යළමළ පියරනපන 885270689V 

අලුනප ගදර මනි ප්රියිංගිළ 875770640v 

අලුනප ගදර දුළනි මල්ළන්ති රළජඳේ 198859301545 

අලුනප ගදර නිළනි නිල්මිණි ගුණති 937781113 V 

අලුනප ගදර වශ්රීළ බුද්ධනි කුමළරසිරි 877883884v 

අලුනපම ගදර නිළන් ජළන අගේරනපන  942280386V 

අලුනපගදර කිිංකිණි වදගශනනු ගොඩිළර 927050943V 

අලුනපගදර මදුරිං වමීර අලුනපගේ 911431092V 

අලුනපගදර වසිළ දිල්ශළනී ජයරනපන 865871465V 

අලුනපගේ ඉමිහිරි වනපවරළ 948632616v 

අලන්ති වින්දයළ වික්රමරනපන 806641960V 

අගේශන දින් ඇගල්ේවෆන්ඩශන 782172786V 

අසුර මළනගේ උදළර දුළන් ගශේමචන්්ර  198633004016 

අසුරේපුලිගේ මිළන් තළරුේ නදී 901760764v 

අසුරමළන ගදර දුළන්ති මදුමළලි ජයවික්රම 945731974V 

අසුරමළනගේ නිිංළ මගනෝනි විගේගවේර 896714120V 

අවහඳටබෆදිරළෂළගේ ගේෂි මධුළන් ද සිල්ලළ 912834875V 

අවහඳන්තිගේ ගදර දිලිනි  ළනිළ රළජඳේ 955050746V 

අවහලෆද්දුගම් ගදර මළලිළ ේමළලි විගේතුිං 877583287v 

අවහවෆද්දුගම් ගදර ඳවිත්රළනි මදුවිංළ ජයවිර 895954195v 

අශිංම විතළනගේ ලසුන්දරළ අශිංම 836354079V 
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අශමඩ් අයූේළන් සළතිමළ සුමළයියළ 965033920V 

අශමඩ් ශගවේන් ගමොගශොමඩ් රුසිනි 933453049 V 

අශමුරැගනප ගදර නදිළ කුමළරි ආරියරනපන 886550421V 

අළුගොල්ගල් ගදර තිළිණි ඉගම්ළ දුවිංති 935640202 V 

අළුගොල්ගල් ගදර නගලෝදළ දිල්මිණි 199453901103 

අළුනප ගදර රෂිළ රුළනි ජයගවේර 906292700 V 

අළුගඳොගනප ගදර නගයෝමි  තරිංළ ඡයසරිය 925111619V 

ආතකුරු ගශේටි ආරච්චිළගේ අචළ රණසිිංශ  888282637 V 

ආනල ගදර චන්්රළනි කුමුදුකුමළරි ආනල 908543726V 

ආබරණ ගේඩි ගදර සුගම්ධ ේමළල් චන්්රසිරි 893111522 V 

ආගේව් අමරගවේරළගේ ේමළලි දිල්රුේෂි ධශනමරනපන 876102064V 

ආභරණ ගදර ඉළණි අනුෂිළ ජයසිිංශ 835804569 V 

ආභරණ ගදර ශශනණ ගනරිංජන් සුරියලිං 881384574V 

ආරච්චි රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ අගෝ මිංජු 
රනපනළය 

891894163v 

ආරච්චිළගේ ශශන මධුවිං වල්ළදු 933141527 V 

ආශන,එම්,චන්්රළ ප්රියිංනී රළජඳේ 197982103970 

ආශනඑම් රන්මිණි ෂිළ ගවනවිරනපන 887570264V 

ආල්වීර මුදියන්ගවේළගේ අජළනි වවිංළ ආල්වීර 946310492v 

ආල්වීර මුදියන්ගවේළගේ ශවළිංජීෂ යවන්තිළ ජයති 876461730V 

ආළ ගවව්ලන්දි මළගබෝපිටිය 887832790V 

ආසිරි නුලන් රළජඳක්ෂ 883401921V 

ඇටිගගශන්ගද් ගදර තනුජළ ප්රියදශනනි ගඳගශනරළ 875363468V 

ඇටිගමොරතෆන්ගන් මගනෝේ බුද්ි  සිරිලශනධන 931862030V 

ඇතුගේ ේෂිළ ප්රියදශනනී ඇතුගේ 888241167V 

ඇතුල් ගේඩි ගදර නළමල් දවනළය 800834813 V 

ඇතුල්ම ගදර රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ මධුෂිළ 
ේමළලි රනපනළය 

906681153 V 

ඇම්බන්ගදොර ගදර ධනුහළ කුමළරි  887111138V 
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ඇම්බෆේගේ විදළනළගේ නිපුනි ශිංසිළ ධශනමදළව 927412160V 

ඇලිවිට ිංළනම්ළගේ නිගරෝෂිණි ේමළලි මුණසිිංශ 825991654 V 

ඇගේවෆන්ඩශන සිල්ලළගේ නිම්ළ රවළදරී ද සිල්ලළ  855070642V 

ඇගෝගව් යද්ගදවහවෆගේ ප්රියිංගිළ කුමළරි ප්රියදශනනී 908202473 V 

ඇල්පිට ගශේගන් ගදර නින්ත රදීේ ජයසිිංශ 921130996V 

ඇවහවද්දුමළගේ රදීඳළ තිලිණි බශනනළඩ් 905951815V 

ඇවහවෆද්දුගම් ගදර ඉළරි වින්දයළ  අගේගෝන් 947774069V 

ඇවහවෆද්දුගම් ගදර දුිං චතුරිං මගශේහ කුමළර දිවළනළය 931473506V 

ඇවහවෆද්දුගම් ගදර ධනුහ ගුණරනපන 920310672V 

ඇෂබඩ ආරච්චිගේ ප්රියදශනනී කුමළරි  885510140V 

ඈඳළ ිංළනම්ළගේ යගවෝදරළ අවන්ති ඈඳළ  908251164V  

ඈවහවෆද්දුගම් ගදර ේමළල් මදුවිං පියනන්ද 198901603343 

ඉේගන්ෂියළ උගේන්්රළ ගලිංගොඩ 937230680V 

ඉඩන් ගදර මල් ගශේමසිරි ජයරනපන 841172175V 

ඉඩමලනපගනප ගදර සුවනලනී ඉගනෝළ ජයසිිංශ 875681869V 

ඉඩගම් ලව්ගව් චතුරිළ විදශනනි රඹුේලෆල් 938034460V 

ඉඩගම්ලනපගනප ගදර නදීළ උදයිංනී සිරිලශනධන 937023146 V 

ඉඩම්ලනපගනප ගදර ඳවිත්රළ වචින්තති ේමළලි ධශනමගවේන 945213752v 

ඉදිශලගේ යසිත එරන්ද ඉදිශල 891432755 V 

ඉදිසිිං මුදියන්ගවේළගේ උගේළ ේමළලි නනළය 198863602137 

ඉදුනිල් කුමළරි වමරගෝන් 857423259V 

ඉදුරුගව් ආචළරිළගේ ගදෝන් චළමර මධුවිං රුණළරනපන 198820603739 

ඉදුරුගව් ආරච්චිගේ වින්දයළ  ඉිංළ නගයෝමි  868161914V  

ඉගනෝළ කුමළරි ගදොඩන්ල 197668500731 

ඉගනෝළ චළන්දනි කුමළරි ජයගවේන 197967803400 

ඉගනෝළ රසිළනි තළනළන්ත්රිගේ 877723534v 

ඉන්දිළ ප්රියදශනනී ණළණගවන්දන් 876321866V 
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ඉමගොගශොලනපගනප ගදර රුවිනි ඉළරළ ජයගවේර 935321387V 

ඉමල්ළ ගෞයළ කුමළරී ඳරණම 917881340V 

ඉම්යළ මුදියන්ගවේළගේ රුවිනි  දිල්ශළනි කුමළරි 877304060V 

ඉරිං ජූඩින් මධුළනි  199376400960 

ඉගශනළ දිල්රුේෂි ගශේරනප 775932325V 

ඉගරෝමි ශනමිළ කුමළරි බණ්ඩළර 797783277V 

ඉිංගෝන් ආරච්චිළගේ ළලිනි ළනිළ ගීතළිංජීෂ 
ඉිංගෝන් 

198671701053 

ඉිංගෝන් ගල්ම් රළෂළගේ තුළරි කුමළරි ඉිංගෝන් 926361392 V 

ඉිංන් ධමුන්ඩ මුදියන්ගවේළගේ ගෝව බණ්ඩළර 
ඉිංති 

780642939 V 

ඉිංම ගේලි ගදර නිිංළ මධුළනි  වික්ර මසිිංශ 915430759V 

ඉිංම් ඳතිරගේ සුජළනි ගෞයළ ඉසිිංශ 198183903687 

ඉිංසිශ ම්නපගේ ගනනපමිණී ශිංසිළ ගවනවිරනපන 925560421V 

ඉිංදර ගේඩිගේ නදීළ ශශනනී කුමළරි 917441456V 

ඉන්න්වීරග දශනන නිමන්ති මිංජු ශ්රී ඉිංවීර 823093578v 

ඉන්දනගේ  දිේති විංජිලනි ජයසිිංශ 198068602258 

ඉන්දළරි ආරච්චිළගේ හිගම්ළ තිළිණි බණ්ඩළර 938592446 v 

ඉලිේඳන්ම ඳතිරැන්නෆගශළගේ ආශිිංනළ උමයිංනී 
නයන කුමළරි ඉලිේඳන්ම 

915940455V 

ඉලුේ ගොඩගේ ඖධී ලිංගීළ විමශනනී ජයසරිය  199452803190 

ඉලුේෆගේ ගදර වදමළලි දශනශිළ අනපතනළය 887013438 V 

ඉලුේගොඩ ගදර දිනුෂිළ නුලන්ති රුණළති 898103862 V 

ඉල්ගොල් රළළගේ තුළර මගශේවහ බණ්ඩළර 910820265V 

ඉල්ගොල්ගල් ගදර චළමිළ ශනමිල් චන්්රඳළ 935241316 V 

ඉල්ගල්ගඳරුම ආරච්චිළගේ රිංනී විංළ ඉල්ගල්ගඳරුම  905722131V 

ඉළනි වදුනිළ ගවෝමසිරි 928653048V 

ඉළර බුද්ි  පුගොටුල 932331381 V 

ඉසුරිළ බුද්ි නි මනපගනපගදර 936020593V 

ඉසුරු උගද්ශිත බණ්ඩළර ජයති 923401490 V 
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ඉසුරු රභළහලරි ළලිිං 906182599 V 

ඉශ ගව්ල්ගල් ගදර දීපිළ ප්රියදශනනී  897060159V 

ඉශගලගල්ගදර අනුජළ කුමළරි රුණළරනපන 795141804 v 

ඊරියම රළජඳක්ෂගේ චම්ඳළ අිංජීෂ වීරසිිංශ  885013155V 

ඊරියම ලඩුගදර කුමුදුනි නිලුෂිළ සිරිමළන්න 887250260 V 

ඊරියම ලනපගනප ගදර මධුශිළ ගවේනළනි ඊරියම 915023690V 

ඊහලරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ රසිළ දිමුතු රවළදී දවනළය 886530242V 

ඊහලරසිිංශ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ අයිරිංනී ඳද්මළ කුමළරි 946501204v 

ඊහලරි ඉදුනිල් ජයරනපන 199370600289 

ඊශම්මළගශන ගදර නිගරෝනි ශ්රියළරනපන 897691540V 

උේකුලනපගනප ලියනගේ නිගරෝළ ගවව්ලන්දි ගඳගශනරළ 945232102V 

උේශ කුඹුරගේ ව්ම්ණී මල්දම් තිරනපන 847263369V 

උේශ කුඹුගශන ගදර වදුන් රභළනප රඳසිිංශ 921662831 V 

උේලනපත ලියනගේ මදුරිං බණ්ඩළර ලියනගේ 932232332v 

උේලනපගනප ලියන ආරච්චිගේ උි ත අවිං ලියනආරචිචි 198404400435 

උේශ කුඹුගශන ගදර වමීර ගවනරනප අනපතනළය 890870171V 

උේශ කුඹුගශන චළන්දනී ගවගනවිරනපන. 806331651V 

උඩ ගදර අනුෂිළ දිල්ශළනි කුමළරි  905182439V 

උඩ ගදර දනුෂිළ විංවනලනි රනපනළය 926050877V 

උඩ ගදර නදීළ කුමළරි 938461465V 

උඩ ගදර මධුළ උදයිංගි 898504492V 

උඩ ගදර රසිළ ේමළලි රනපනඳළ 847973374v 

උඩකුඹුර මුදියන්ගවේළගේ රිංඡනී උඩකුඹුර 888633707 V 

උඩකුඹුගශන ගදර එරිංළ දිල්ළනි ගුණති 926260073V 

උඩකුඹුගශන ගදර ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ උපුල් බිංඩළර 
ගවගනවිරනපන 

850361630v 

උඩකුඹුගශන මුදියන්ගවේ ශ ගදර ප්රියිංනි යළමළ 
කුමළරි උඩකුඹුර  

878051599V 

උඩම රළජඳක්ෂළගේ ක්ෂහමි ගනරිංජනළ රළජඳක්ෂ 925953997v 
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උඩම්මෆද්ගද් ගදර උගද්ෂිණී තිළිණි මදුිංළ 938211841v 

උඩගදර අනිල් වීරේගොඩි උඳගවේන  197836300605 

උඩගදර ඉගරෝළ උදයිංනි ගුණලශනධන 885533930V 

උඩගදර යළන් ේෂිත බණ්ඩළර ජයරනපන  853542725V 

උඩගදර චළනිළ ශශනනී විගේරනපන 857001052 V 

උඩගදර ගටරිං වමින්ද වික්රමසිිංශ 940302552V 

උඩගදර තිළිණි අනුරුද්ි ළ රනපනසිිංශ 917934045v 

උඩගදර දිනළ වදමළලි අරුණකීශනති 907921042V 

උඩගදර දුිංජීෂ වන්තිළ උඩගදර 926202685V 

උඩගදර ඳෆතුම් විංජය උඩගදර 890650325 V 

උඩගදර මගනෝේ ේමළල් දවනළය 911940701 V 

උඩගදර මුදියන්ගවේළගේ දිනළ ගවව්ලන්දි බණ්ඩළර 946611387V 

උඩගදර ේෂිළ මධුරිංනී අගේවික්රම 876470551V 

උඩගදර ේෂිළ ගරෝනි ගරේමති 887072477 V 

උඩගදර ලිතළ ගුණගවේර  848120111V 

උඩගදර ශ්රිමළල් ක්ෂිරළණි  රනපනළය 917781095V 

උඩගදර විංවනලනී පුහඳකුමළරි 198976603937 

උඩගදර ගශල්ළ කුමුදුනි ජයලශනධන 837512476V 

උඩගේ ඉන්්රළනි ගරේමතුිං  898661270V 

උඩතෆන්ගන් ගදර තුවළරි මිං ජයවික්රම 877992691 V 

උඩතෆන්ගන් ගදර නිගරෝනී තිරනපන 877443191V 

උඩගදනිගේ ගදර රදීඳළ කුමළරි ජයලශනධන 876260115 V 

උඩපිටල ගදර ඩිළන් ශ්රියන්ත කුමළර 912271439 V 

උඩබළගේ ගදර මගනෝේ මධුවිං කුමළර 902550810 V 

උඩමුදුගන් ගදර වන්ධයළ චතුරිංනි කුමළරි  885880479V 

උඩලනපත අතුගොරගේ දශනන පුභළනප උඩලනපත 922824800V 

උඩලනපතනප ගරෝෂීණි මධුමළලි උඩලනපත 858443695v 
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උඩලනපතළගේ දුිංජලි නුලන්තිළ උඩලනපත 877533620V 

උඩලනපගනප ගදර අගනෝළ උදයිංනී උඩලනපත 898101657V 

උඩගලගල් ගදර ශශනනි විරරනපන 948561263V 

උඩශ යමළගන් ගදර සුපුන් ප්රියිංලදළ එදිරිසිිංශ 906851970V 

උඩුකුඹුගශන මුදියන්ගවේ ශශගදර චළන්දනී කුමළරි 
උඩුකුඹුර 

897192470v 

උඩුමයළ ලනපගනප ගදර පුහඳළජිංලි කුමළරි ගුණති 927160064v 

උඩුමයළ ලනපගනප නදීළ නිල්මිනී රුණළරනපන 895540218 V 

උඩුගොඩ ගදර වමන්ති නිල්මිණි වමරවිජය 888502661 V 

උඩුගොඩගදර රවිංගිළ නදීළනී ගුණරනපන 76411652V 

උඩුගොඩගදර ලිනප අනපතනළය 860461129V 

උඩුගදණිගේ ගදර චන්ද්රිළ කුමළරි ජයරනපන  817304222V 

උඩුමුල්ගල් ගදර මළනී පුහඳ කුමළරි 98881501133 

උඩුල ගදර නිශනමළ ජළනකී 198685102091 

උඩුල න්නෆල ගෝරගල් ලියන ආරච්චිගේ ගෞෂි වදුන් 
රණසිිංශ 

942781997V 

උඩුලළල රිංගොටි ගදර නිමළලි උනපඳළ තිරනපන 887133239 V 

උණුමුගව් සිරිමල්ලනපගනප ප්රියන්ති ගුණරනපන 197659301363 

උදය බන්ඩළර ලඩුගොඩපිටිය 19893000111 

උගද්නි චතුරනී ලල්ගදනිය 797243264V 

උන්ඩිගේ ගදර රමයළ නිල්මිණි කුමළරි  895560510V 

උඳළව ගදර අෂිනි උමයිංනළ මළරසිිංශ 936652905V 

උඳළව ගදර රුචිනි නිවිංවළ කුමළරි ගවනවිරනපන 947121650V 

උඳළව ඳතිරන්නෆශෆළගේ තේෂිළ දිල්රැේෂි කුමළරි 
ගනලුමිගදනිය 

199275550350 

උඳළව රළල්ළගේ ගම්නුළ මධුභළෂිණි කුමළරි 905830848V 

උගේළ සුවනලනි  ඔගේගවේර 926930788V 

උගේන්්රළ ගතරුලනී ජයගවේන 927462281V 

උගම්ළ මධුලන්ති අගේලිං 938542368V 

උයන්ගේ නිේෂි දිල්ශළනි ද සිල්ලළ  906533537 V 
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උයන්ගේ ෂිළ ගඳගශනරළ 847410710v 

උයන්ලනපගනපගදර තිළිණි ජිනළදරි බණ්ඩළර 945932422V 

උල්ඳත ගදර අගේ යළමීෂ ල්ගොටුල 877843041V 

උල්ඳෆන් මුදියන්ගවේළගේ සුවන්තිළ   ගනළුම් කුමළරී 938060703V 

උළුගේතෆන්ගන් ගදර උගද්ශිළ කුමළරි තිරනපන 198661402297 

එනළය මුදියන්ගවේළගේ තනුජළ දමයන්ති එනළය 198250105833 

එගොඩ ගදර ජයනි ප්රියිංගිළ එගොඩගේ 887403210V 

එගොඩ ගදර රවන්න ඡයරනපන  910710893V 

එගොඩ ගදර වමන්තිළ ප්රියදශනනී ආරියරනපන  198766601713 

එගොඩ ගදර සුභළෂිණි නිලුේෂි කුමළරී වමරසිිංශ 926083392V 

එගොඩ ඳල්ගල් ගදර දිලුෂීළ කුමළරි ගශේරනප 915920659V 

එගොඩ රළජඳක්ෂ ගදර ඉමන්ළ චළමීෂ රළජඳක්ෂ 926723430V 

එගොඩ ලව්ගව් චතුරිංනී එරන්දිළ කුමළරි දවනළය 926933329 V 

එගොඩලනපගනප ගදර නිිං රුලන් කුමළර රණවීර 913532589v 

එඩිේපුලි ආරච්චිගේ ගදෝන අනුහළ රභළ ප්රියදශනනි ණඳළ 896691481v 

එදිරිනළය මුදියන්ගවේළගේ නිලූළ එදිරිනළය  938313555V 

එදිරිසිිංශ අේපුශළමිළගේ වියන් නිලිපුලි එදිරිසිිංශ 938192413 V 

එදිරිසිිංශ ගදර ජයළල් මධුවිං වදරුලන් එදිරිසිිංශ  943132518V 

එදිරිසිිංශ ගදර වනනප සුවන්ත වික්රමසිිංශ 197827704166 

එදිරිසිිංශ ගද්ලයළගේ චම්පිළ වඡිලනී එදිරිසිිංශ 198283101336 

එදිරිසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ඉන්දි නිළන්ත එදිරිසිිංශ 870841230 v 

එදිරිසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ චමරි නදීළනි නලරනපන 897860627V 

එදිරිසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ මෆදගදර වමන් කුමළර එදිරිසිිංශ 199407701927 

එදිරිසිිංශ මුදියන්ගවේෆ පුශනණිළ ප්රිතිමළලි කුමළරි එදිරිසිිංශ 938432104V 

එදිරිසිිංශ මුදියන්ගවේ පශනණිමළ පියුමළලි කුමළරි එදිරිසිිංශ 938432120V 

එදිරිසිිංශගේ නිලුනී චළමි කුමළරි එදිරිසිිංශ 805261560 V 

එදිරිසිිංශළගේ මදුමළලි නිිංළ මීහිරළණි 199059503125 
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එදිරිගවේර වික්රමසිිංශ ගවේනළනළය මුදියන්ගවේළගේ අලුනප 
ලව්ගව් තයළළ රසිළ කුමළරි වික්රමසිිංශ  

935042275V 

එදුවහසුරියගේ අනුරළධළ එදුවහසුරිය  905291327V 

එද්රිසිිංශ ගද්ලගේ වමන් කුමළර රැණළරනපන  812614606V 

එපිට ගදර ෂ්රන් මිනි ශපුගොටුල 888043616V 

එපිටලනපත ගදර ඳද්මිනි කුමළරි  915050417V 

එපිටලනපගනප ගදර වන්ධයළ කුමළරි ගශේරනප 767851898V 

එේඳළල ඳළලිත හිමි  912033597V  

එම්.වන නදිළ ඉන්දිලරි 878232500V 

එරිං ශවන්තිළ ලියනඅතුගොර 198375100708 

එරිංළ ගවොනළලි මළන්නේගඳරැම 915760562 V 

එරනපත ිංළනමළගේ වම්ඳනප ප්රියිංර වීරලශනධන 870090188V 

එලන මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝළ තිරනපන 968603750V 

න න ගේ ශශනණි රළදිළ 877420582 V 

න. එච්. එම් පුන්වරළ ඳන්චළලි තිගෝචනළ අගේසිිංශ  198669303979 

න.වන.නගයෝමි ඉගශනළ අලුනපගදර 898122760V 

නනළය මුදින්ගවේළගේසිත ේළන් රනපනළය 199409500304 

නනළය මුදියිංගවේ ඳල්ගල්ගදර නදීර පියනළනප 
විගේනළය 

911100835V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ  දිල්ළනළ ඉන්දීලරී නනළය 896180533V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ අවිං චන්දන නනළය 199308301328 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ අවහවෆද්දුගම් දර දිලිනි 
ගෞයළ මෆණිගේ නනළය  

955272323V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ ඇකිරිය ලව්ගල බුද්දි ළ 
ඡිගන්න්දි කුමළරි 

926822268V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ ඉගනෝළ උමයළිංනී 
දිවළනළය 

886091583v 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ උඩකුඹුගශන ගදර වනලනී සුගම්දළ 
කුමළරි නනළය  

905704613V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ උඩශ ලව්ගව් ළිංචනළ 
මගනෝරි රණසිිංශ 

866333572v 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ උඩු ලව්ගව් ශසින්ති දුළනි 
කුමළරි අගේරනපන 

955073410V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ කිරිමඩින්ගන් ගදර මදුළ 
තිවළරි නනළය 

946920754V 
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නනළය මුදියන්ගවේළගේ ගොන්ගොඩ ගදර චළන්දනි 
නනළය 

908082583 v 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ චතුරළනී නනළය  905830813V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ චතුරිළ ප්රියදශනනි නනළය  905012380V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ ජනනි තිළිංචනළ නනළය 936191517 V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ ජනනී තිළිංචනළ නනළය  936191517V  

නනළය මුදියන්ගවේළගේ තේෂිළ මදුළනි කුමළරි 
නනළය 

938540900V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ තරණි තිගෝචනළ නනළය  928013987CV 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ දනුහළවදමළලි නනළය 938603456 V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ දඹශතෆන්ගන් ගදර චළන 
බණ්ඩළර ගවනවිරනපන 

922903573 V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ ධම්මිළ ඳල්ගල්ගදර 895191833v 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ නළමල් තුසිත බිංඩළර නනළය 922742243v 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ නිශනමළ කුමළරි නනළය 886672969V 

නනළය මුදියගන් වේළගේ නිළණ මදුභළණි කුමළරී 
නනළය 

867542167V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ රබු්ර විගේගෝන් බණ්ඩළර 802550740V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ මගනෝරි ඩල්රුේෂි ඊරියම 199051700880 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ මෆද ගදර ජළනකී දිනුළ කුමළරි 
නනළය 

938120846 V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ මෆදගදර මදුෂිළ නිළනි 
නනළය 

907500985v 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ ගම්නළ දමයන්ති කුමළරි 
නනළය 

915800327v 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ ගමොරශ මඩිනපගනප ලව්ගව් 
ගරොළන් ේමළල් බණ්ඩළර නනළය 

900200897V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ රවිජි අළනි නනළය 917603146V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ විදුරිං වමන්ත බිංඩළර 
නනළය 

871182000V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ වමන්ති දිල්රැේෂිණී නනළය  835181251v 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ වමන්ති ේමළලි නනළය 905012789 v 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ වගරෝජණි රඳළ නනළය   855973251V 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ සුභළෂිණි ප්රියිංනී නනළය 199450703276 

නනළය මුදියන්ගවේළගේ ගශපිට ගදර වජිළ 
ඉමල්ෂිණි නනළය 

935850894V 
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නනළය මුදියන්ගවේළගේ ගශේමමළලි කුමළරි නනළය 885591663V 

නනළය රළජඳේ මුදියන්ගවේළගේ නදීළ දිල්ශළණි කුමළරි 
නනළය 

846313257V 

නනළය ලළව මුදියන්ගවේළගේ න්ගද් ලව්ගව් අචින්ත 
සුන් නනළය 

913292448V 

නනළය ලළවමුදියන්ගවේළගේ ගශළනි රහමිළ කුමළරි 
ගඳද්දලිගොඩ 

948563487V 

නනළය විගේරනපන ලළව මුදියිංගවේළගේ ඉඩගම් 
ලව්ගව් ගෝචනළ ගද්වින්දි තිරනපන 

948491907V 

නනළය විගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ භළනු වීරගවේර 941492207v 

නනළය විගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ විංවනලනී දුහ මන්ති 
වීරගවේර 

856643131V 

නනළය ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ සුරිංගි කුමළරි නනළය 787681581v 

නදඩු කුඹුගශන ගදර රවළදිනී උගද්ශිළ ධශනමරනපන  927071991V  

ඔතෆන්ගන් ගදර ගේ දිල්ශළන් කුමළර 933574075V 

ඔයරළගව් ගදර චමිළනි දිල්රුේෂි කුමළරි 898423905V 

ඔයරළගව් ගදර මයුරි ප්රියදශනනි කුමළරි 856184170 V 

ඔයළරළගව් ගදර රමයරනපන බණ්ඩළර 198816201533 

ඔලියන්ගේ ගදර වගනෝඡළ ඡයළන්ති ගවේනළනළය  926532871 V 

ඔෂින් විචිත්රළ විජයගවේර 945780843V 

ඕතෆන්න ඳශ ගදර නිගරෝෂිනි තරිංළ වනලන්දනී බළසුරිය  846053328V 

ඕවිටිගේ චළමනී ක්රිළන්ති ජයලශනධන 857743148V 

ිංළනම් මගේළගේ ගීතිළ කුමළරි මගේ 827381730 V 

ිංළනම් ගදර ළනිළ ශිගරෝනි කුමුදු කුමළරි  897512700v 

ිංළනි ගදර නිපුණි දිීෂමළ ඡයමළන්න 935112800V 

ිංළනි ගොකුගේ නිල්මිණී කුමළරි අරුණළන්ති 916761384v 

කුව මුදියන්ගවේළගේ යමුනළ කුමළරිගුණරනපන  947983237V 

කුළුලළ මුල් ිංළනම්ගේ තිළිණි දමන්තිළ රළඡඳතිරණ 936900992V 

ච්චඩුගේ වරිතළ වදමළලි 896683632 V 

ජුශලනපගනප ගදර වමන්තිළ කුමළරි වීරසිිංශ 928361500 V 

ටල ඳල්ගල් ගදර චමරි විංගීතළ විගේසිිංශ 948184044V 



33 
 

ටළගශන ගදර නිපුන් ඉළර කුරනපන 19933200639 

ටළගශනගදර ඉගශනළ දිඳළනි ගරේමචන්්ර 199052101889 

ටුපුල්ගල් ශළනුබළ ආරච්චිළගේ ලවන්ත කුමළර  803381488V 

ටුද්දගේ අචීනි රගබෝධළ ජයතිවහව  917590354V 

ටුන්දළගේ ශිනි ඉළරළ ජයතිවහව 937871619v 

ටුලළවි අරච්චිගේ තිිංළ වදමළලි ගශරනප 926641514v 

ඩලත ආරච්චිගේ නිමන්ති ෂිළ ඩලතආරච්චි 888462449V 

ඩලගනප ගදර ළරිළ ේමළලි විගේසිිංශ 896643711V 

ඩුළර ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ බුද්ි  ේළන් 
ගවනවිරනපන 

922232547V 

ගඩ්ඳල්ගල් ගදර චමින්ද ජයනප වීරගවේර 772072201 v 

තළුගව් බුනපගේ ඉළරළ දිල්ශළනි 946600474V 

දන්ගොඩ මඇතිරළෂළගේ උදළනි ජයවීර 915981674v 

දන්ගශේන සිිංශ ගේලිගදර අචිනි විංදිපිළ ආරියලිං 937191820V 

දන්ගශේගන් ගඳොල්ලනපගනප ගදර ඩිළනි දිල්රුේෂි 
ගඳොල්ලනපත 

945262842V 

දහිටියළගව් ගදර එරන්දි ශශනණි රනපනළය 906380811V 

නනපගත ගදර චළන්දනී ගීතළ කුමළරි ජයතුිං 198650603725 

න්ළනමළගේ මධුළනි තිළිණි කුමළරි ගුණගවේර 895221627V 

න්දමෆද ගදරචන්ද්රිළ ශ්රියළතළ  885143040V 

න්දිලි අේඳ ගශේටිගේ චමිළ කුමළරි 895032468V 

න්ගද් ආරචිචිළගේ අනුළ දිල්ශළනි 905272900 V 

න්ගද් ආරච්චිළගේ වචිත්රළ මධුළණි රනපනළය 925451347V 

න්ගද් මරල්ළගේ තුළරි බුද්ි ළ සිරිලශනදන  865020031V 

න්ගද් ගදර රහමිළ ගිළණි න්ගද් ගදර 925571253 V 

න්ගද් ඳල්ගල් ගදර නිගම්ළ මධුළණි ජයරනපන 918581421V 

න්ගද් ගෝකුරු ගදර වන්දි නීෂන් ගවනවිරනපන 872341137 V 

න්ගද්ගදර ගවේඳළලිළ කුමුදිනි න්ගද්ගදර   915692338V  

න්නළල වික්රමරනපනළගේ යළමීෂ මධුභළෂිණි වික්රමරනපන 857901061V 
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න්ගඳොගල් ගදර අමිතළ උදයිංනී විගේරනපන 937421958V 

න්ගශේන ලටගොඩ ගදර ආළ නදීළනි විමසිරි 935312868V 

පුගොටුගව් ගදර නිගරෝධළ උදයිංනී පුගොටුල 907351033 V 

පුගදර නිම්මි සුපුනි වික්රමආරච්චි 936862357V 

පුරළ ගදර තනඡළ විංඡීලනී වමරගෝන් 895780278V 

පුරු බණ්ඩළර ආරච්චිළගේ ලවන්ති ගද්විළ රවළිංජීෂ  887983534V 

පුරුසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ගවෞමයළ වදමළලි ඡයති 888403922V 

මල් අිංකුඹුරගේ චළමිළ ඕමළලි ළිංජීෂ 816713455 v 

රගොෂශ ගදර වසිළ දමයන්ති 877153720v 

රදවහපිටිගේ ගදර ඉගනෝළ කුමළරි රණවීර 886052812 V 

රවහපිටිගේ ගදර දුළළනි මදුමතී කුමළරි ගශේරනප 927803216V 

රශදුන් ගදර ළනිළ දිේෂි විගේරනපන 937583710V 

රුණළ ගේඩිගේ නිල්මිණි සිතුමි බණ්ඩළර  898110648 V 

රුණළගේ චමිළ රුලන් කුමළරි සිල්ලළ 945142995V 

රුණළති මුදියන්ගවේළගේ උගද්නි මෆණිගේ 846203184 v 

රුණළති රළජඳේගේ ලළව මුදියන්ගවේළගේ සුධීර 
යවවහ බණ්ඩළර රුණළති  

912321878V 

රුණළතිගේ දශනශිළ මුතුමිණි එගොඩලනපත 935730716 

රුණළි ඳතිළගේ වමළධී අනුනපතරළ රුණළි ඳති 936360556V 

රුණළගේ ගදර මධුළනි රදීපිළ බණ්ඩළර 918301984V 

රුණළමුණි උගද්ශිළ ේමළීෂ සිල්ලළ 888053255V 

රුණළරනපන මුදියන්ගවේළගේ ප්රියදශනනී කුමළරි 
රුණළරනපන  

887301484V 

රුණළරනපන රළජඳක්ෂ ගඳොලිවහ විදළනගේ අචළ චන්්රමළලි 
රුණළරනපන  

925941590V 

රුණළසිිංශ ක්රිළන්ති ගරේමචන්්ර  905671219V 

රුණළසිිංශ ගදර ශ්රියළනි උදයිංනී රුණළසිිංශ 865452004V 

රුනළගොටුගව් ගදර ේෂිළ ජයමිණි රුණළති 938322635V 

න්චිගේ ලජිර බණ්ඩළර කුමළරසිරි 921762755V 

ල්ගදොර මුදියන්ගවේළගේ අකි ගව්රිංන රුණළති 952831534V 
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ල්ලනපගනප ගදර ඉගශනළ කුමළරි  898122700V  

හි ඳතිරනගේ සිතළරළ අනුරළි  938172315V 

ලුආරච්චිගේ යළමීෂ දිල්රුේෂි ගඳගශනරළ 827121126V 

ගෝවහතෆන්ගන් ගදර වචිත්ර වම්ඳනප වික්රමසිිංශ 940984386 V 

ල්ගෝර මුදියන්ගවේළගේ රභළෂිණි ගේෂිළ ශ්රීමළීෂ 926613243V 

ල්ගෝරළ මුදියන්ගවේළගේ චළමීෂ කුමළරි ප්රියදශනනී 
ගුණරනපන 

907090302V 

ල්ගෝරළ මුදියන්ගවේළගේ ජළනකී දමයන්ති මගශේෂිළ 938660697v 

විඳු චළන ආරියරනපන 930461555V 

විරනපන ශෆන්නෆදිගේ ඳලනි විමිංළ විරනපන 936853005v 

විගවේර මුදියන්ගවේළගේ වන්ධයළ කුමළරි ජයති 895563730V 

වළර ගදර විජය ශ්රි අ ගවේ බන්ඩළර  198933300402 

වහතුරි ආරච්චිළගේ චම්ඳළ ගවේනළධීර  199171401959 

වහතුරිආරචිචිළගේ ලනපවළ ගිගරෝමි වහතුරිආචිචි 886650370 V 

වහතුරිගදර මුදියන්ගවේළගේ සුවිනි තරිංළ වහතුරි 847783753v 

ශල්ගේ මදු දිලුේෂි ශල්  886281099V 

ශටශඅිංගේ යළමළගන් ගදර ලරුණි නලළිංජනළ ගුණරනපන 947860020 V 

ශටශගොගඩ් ගදර අළනි ෂිළ ශටශගොඩ 937812787V 

ශටනපත මළවිල්මඩ ගදර දිනුෂිළ ේමිනි මළවිල්මඩගේ 885130500v 

ශ ගේ ගොගඩ් ගදර ඉළන් හිරු වමරදළව 923372075V 

ශන්ද මශන්ද මුදියන්ගවේළගේ ළනිළ උඳමළලි වීරගෝන්  915041302V 

ශඹිලිය ලනපගනප ගදර දුළන්ජීෂ යගවෝදළ අමරසිිංශ 926760548V 

ශඹිලිගේ මිනප රළළගේ දීපිළ ප්රියදශනණී බන්ඩළර  936050360V 

ශල් ලගඩ් ගදර නිගරෝනි ලඩගඳො 918592040V 

ශලනපත මගේ ඉගනෝළ දමයන්ති කුමළරි 805012315V 

ශගව් ගුරුගේ ගතරුණි මිංජුළ ජයතිවහව 898040640V 

ළු ගශන්නදිගේ නි රවළිංජීෂ  945053496 V 

ළුආරචිචිගේ මෆණීගේ ගේළ ළුආරචිචි 886983247 v 
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ළුආරච්චිගේ සුන් මුදිත අරුණසිිංශ 952541609V 

ළුආරච්චිගේ ශිංවනී නිදශනශිළ 199336011667 

ළුආරච්චිළගේ චමිළ ප්රියදශනනී 887670471V 

ළුතර ගෝරළගේ ඉගශනළ වදරුලනි බ්රිගටෝ අි ළරම් 946460796V 

ළුතර ගෝරගල් ගදර මධුමළලි විමරනපන 908532678V 

ළුගද්ල ගදර තුළරි ප්රියදශනනී රණවීර 895263095V 

ළුන්දගව් ධම්මගජෝති හිමි 197908604085 

ළුගබෝවි ආරච්චිළගේ චළනිළ දුිංජලි රුණළරනපන 907910784V 

ළුගබෝවිගේ නිගරෝනී 897461102V 

ළුලෆල්ගල් රළළගේ වන්ති භළයළ ළුලෆල්  927103141V 

ළිංර මුදියන්ගවේළගේ මයළමි මිවළරළ උඳගන් 877470458 V 

ළිංචනළ යළනි දිල්රුේෂිළ ඡයරනපන 885151728V 

ළිංචනළ නදීළනි ගුණලශනධන 886280211 V 

ළදශන ගමොහිදින් ගමොශමඩ් ඉවහමයිල් වමීහ ගමොහිදින් 911461250V 

ළරියරලන ලශනණකුසරිය ජයති ඳටබෆදිගේ වසින්්රළ 
වමන්මීෂ ගඳගශනරළ  

898411729V  

ළරියලවම් මීගඳමේ ගදොන් ගේළනි වදමළලි ළරියලවම් 897634198V 

ළරියලවම් මීගේමගේ ගදොන් ශශනණි හිමළලි ළරියලවම් 198877800471 

ළරියලවම් මුණවීරගේ ේහමි සීරනපන 896243365V 

ළරුණිතිගේ මදුළ දිල්ශළනි රැණළති 938541337V 

ළශනයලවමි ම්ගශේලළළගේ සුන්දිළ වික්රමසිිංශ 865660820V 

ෆකිරිගොඩ ආරච්චිළගේ දිලිනි හිරන්යළ ජයතිවහව 937542526V 

ෆකුන්දර මුදියන්ගවේළගේ දිංජනී වමළීෂ රුණළරනපන 946741680V 

ෆටදුගශන ගදර දිගන්ළ ශශනණි 925751685v 

ෆටල්ගල් ලව්ගව් ගනරිංජළ දිල්ශළනි ප්රියදශනනී 885983502 V 

ෆටකුඹුගශන ලියනගේ තමළලි ළිංචනළ ජයරනපන 937360622 V 

ෆන්දගොල් ගබෝි නළය මුදලිගේ දිනිති කුමළරි 
රුණළරනපන 

928070042 v 

ෆේගේටිගඳොෂ ලවුගව් අළනි ළමළ ෆේගේටිගඳො 917612919V 
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ෆණිතිළගේ චතුරිංනී ෆෂණිති 895250147V 

ෆෆගෝරළළගේ අගච්ළ විංවනලනී  198464800404 

ෆෆගම්න්තු ගදර විජිත ිංළර ද සිල්ලළ 760831069V 

ෆගෝරළළගේ ගදර ඉ ගරෝණ ශ්රීනළනප බණ්ඩළර  901830207V 

ෆගල් වීසින් ගදර ක්රිළන්ති කුමළරි වගනවිරනපන 856813150V 

ෆගල්පිහිල්ගල් ගදර ක්රිළන්ත ගනරන්ජන් විමසිරි 860440792V 

ෆල්න්ම ගදර යළමළ දිල්රුක්ෂි ල්ෆනිම 905300636 V 

කිටිේදුලමළනගේ නිල්මිණි දීේති ජයසරිය 915213111 V 

කිතුල් ගදොර ගදර ළනිළ දිල්රුේෂි 848331791V 

කිරි බණ්ඩළරගේ නිළන්ත වමන් බණ්ඩළර 892534470V 

කිරිඇල්ගල් ගුරුන්නළගවේළගේ උදළර චින්ත කිරිඇල් 880793861V 

කිරිළනම්ගේ අගේෂි උදයළ රනළන්දු 965023739 V 

කිරිදළගන් ගදර නයනළ දමයන්ති ගුණඳළ  885114628V  

කිරිදළගන් ගදර විංජිල මනුවිං සිරිගවේන 890282458V 

කිරිදළගන් ගදර විංවනල මදුවිං සිරිගවේන 890282458 V 

කිරින්ගද් ලියනගේ මළධවී උනපඳළ වීරසිිංශ  887120757V 

කිරින්ගද් හිරිතගොල්ගල් ගදර පියුම් ශිංසිළ ගරේමති 936411401 V 

කිරිබනපගොඩගේ ගදොන් චමිල් මහීඳන්ච 831323701V 

කිරිලගන් ගදර ේමිණි දිල්ශළණි කුමළරි  857343263V 

කිරිලළගන් ගදර ඉදුනිල් රවිංගිළ රිංමළලි මෆණිගේ 945321717V 

කිරුේගේ ගදර විගේගොන් මුදියන්ගවේළගේ වචිනි සිතළරළ 
විගේගොන්  

916962096V 

කිවුල්ගදනිගේ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ තරිංළ දිල්ශළනි 
කුමළරි 

925820164V 

කිවුල්ගදනිගේ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ රුචිරළ ධනිංජනී 
ගවගනවිරනපන 

905611160v 

කුකුෂළගොඩ උල්ගල්ගදර ප්රියදශනණී උදයිං කුමළරි 198050701281 

කුඩළ කුඹුර ගද්ලගේ තිවර මදුරිං තිරනපන 913204824V 

කුඩළකුඹුගශන ගද්ලගේ ගෝවලිළ ශනණි රණසිිංශ 827440671 V 

කුඩළකුඹුගශන ගද්ලයළගේ ගදර මිළනි නදීළ ජයරනපන 888632077V 
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කුනේළර ගදර වමිතළ දිල්රුක්ෂි කුමළරි 955961854 v 

කුනම්ළර ගදර නගලෝදයළ විංදීඳනී රුණළරනපන 926920812 V 

කුන්නේ මුදියන්ගවේළගේ දිල්ළ රුළන්ති වමරගෝන් 896151096v 

කුන්නෆේ මුදියන්ගවේළගේ ගශේමළලි ඉන්්රචළඳළ රවළදනි 
දිවළනළය 

917321531V 

කුමළර මුදියනගවේළගේ වළරිළ වදමළලි  888632719V 

කුමළර ගශේලගේ වන්ධයළ කුමළරි වමරසිිංශ 877041050V 

කුමළරගේ ධනුහ වම්ඳනප ශපුගොඩ 921431082 V 

කුමළරනළයළගේ වකුන්තළ වදමළලි විගේරනපන  895980145V 

කුමළරවීර මුදියන්ගවේළගේ අනුළ ප්රියදශනනී කුමළරි  199115210317 

කුමළරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ සුපුල් කුමළරසිිංශ 910494457 V 

කුමළරසිිංශ ගශේටිආරච්චිගේ වමළලි ළිංචනළ කුමළරි 906322072V 

කුඹුගශන ගදර උගේේළ මධුළනි අමරලිං 937241879V 

කුඹුගශන ගදර ප්රියිංජීෂ චතුමළලිළ කුරනපන 925391646V 

කුඹුගශනම ලටඳල්ගදණිගේ ගදර ේමළල් සුතඳළ 910203240V 

කුරශන් ගොටුගව් ගදර තළරුළ ගරෝෂිනි විශිංළ 906810700V 

කුරුකු ගද් ගදර ඉගරෝළ ඳද්මිණි ගවෝමති 198469703591 

කුරුකුසුරියගේ පුණයළඳගමෝදනි ගඳගශනරළ 957411800 V 

කුරුකුසරිය මුදලිගේ නදීරළ කුළනී ගුණරනපන 907841219V  

කුරුදුශ මඩගේ මධුෂිළ ප්රියදශනනී කුරනපන 895211257 v 

කුරුඳුගශේගන්ගදර දිල්ශළනි තුළරිළ විපුසුරිය 916660898V 

කුරුේපු ආරච්චිල්ළගේ මගශේළ මධුළනි කුරුේපු  897764202V 

කුරුේපු රළළගේ ගිශළන් අනුරිං අගේසිිංශ  930511161V  

කුතුිං මුදියිංගවේළග විංජිල බිංඩළර නලරනපන 923572210 V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ ඉමල්ෂිළ ඉළරි කුමළරි කුතුිං 936892892V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ උගද්ෂිළ කුතුිං 199182301587 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ චතුරිංගි යවළරළ කුමළරි කුතුිං 815581776 V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ තේෂිළ කුමුදු කුමළරි ගුණරනපන  916441576V 
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කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ නදීළ ප්රියිංනී කුතුිං 945360895 V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ පශනණිමළ එරන්දි නලරනපන 936790747V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ ප්රියන්තිළ ප්රියදශනණී දිවළනළය 847593113V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ ළනිළ වින්දනී කුතුිං 878560655 V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ ශිරළනි මිංලිළ කුතුිං 915983057 V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ වමලි සුරන්තිළ කුතුිං  918032835V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ වව්න්දයළ උදළරි ශිළ කුතුිං 928354253 V 

කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ ගශේළණී වනලන්ති ඉසුර කුමළරි 
කුතුිං 

906220083V 

කුගවර මුදියන්ගවේළගේ ගොඩඳගල් ගදර අනුළ 
මිංලිළ කුමළරි නනළය 

846004033V 

කුගවේර මුදසියන්ගවේළගේ ශන්නපනපිටිගේ ගවේමළනි 
අගම්ළ කුමළර කුගවේර 

877812731V 

කුගවේර මුදියන්ගවේළගේ අනුළ කුමළරි නනළය  898472248V  

කුගවේර මුදියන්ගවේ ළගේ අගම්ළ උදයිංනී 878621042V 

කුගවේර මුදියන්ගවේළගේ උගේන්්රළ මදුමතී කුගවේර  896271555V 

කුගවේර මුදියන්ගවේළගේ ගොඩඳෆගල් ගදර රමයළ කුමළරි 
කුගවේර 

896293788V 

කුගවේර මුදියන්ගවේළගේ චළන්දනී කුමළරි වළරිළ 
කුගවේර  

8053703857V 

කුගවේර මුදියන්ගවේළගේ දිනිති විංචිතළ කුගවේර 926472097V 

කුගවේර මුදියන්ගවේළගේ ධනුහ ඉන්දි බණ්ඩළර   882733823V  

කුගවේර මුදියන්ගවේළගේ වසි යළන් බණ්ඩළර 
කුගවේර 

832513911 V 

කුගවේේර මුදියන්ගවේළගේ වකුන්තළ දමයන්ති 915673465 V 

කුලුම්මන අබගොටතෆන්ගන් ගදර වචීමළ නුලන්තිළ 
ජයවික්ර ම 

925142530V 

කුලුනළය මුදියන්ගවේළගේ නිල්මිණි කුමළරි කුගවේර 938163170v 

කුලුේපු ආරච්චි ලියනගේ නදීළ දිල්රුේෂි 198956302155 

කුළීෂ පුහපිළ මෆණිගේ විජයගුණලශනධන 908463200V 

කුළුම්මන ගදර ශශනනි ශිලන්ති රණසිිංශ 885351115V 

ගම්පිටිගේ පුිංචි බණ්ඩළරළගේ තිේණ බුද්ි  බණ්ඩළර 903443502 V 

ගගශල්ඩු විතළරන ආරච්චිගේ වඳුනි හිමළළ 955150295V 
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ගගශල්ගොටුගව් මිදියන්ගවේගේ දිලිනි චමිල්ළ 
ගගශල්ගොටුල  

886340303V 

ගගශල්ල මරළළගේ වමීර මධුළන් ගුණරනපන  932711494V 

ගේ එ ජි විමන්ළ ගරෝෂිනි විගේසුරිය 878151577 V 

ගේළනි නගයෝමිළ විගේගවේර 916980876V 

ගොකුරන්ගොඩ අමිතළ කුමළරි ගොකුරන්ගොඩ 848013579 v 

ගොේ ම්ගශේලළගේ නිවිංවළ ඉගරෝණි ජයඳළ 948461544 V 

ගොටගේගදණිය ල්ගඳොනපගනප ගදර චිංචළ මරන්දි 
රැණළරනපන 

946131679V 

ගොටිළලනපගනප ඉවිංළ විළසිනි ගරේමවිං  908091183 V 

ගොටින්ඩුගව් රන්ගතනප ගදර අගනෝජළ කුමළරි 
රන්ගොනපගේ 

917451133v 

ගොටින්ඩුගව් රන්ගතනපගදර, දීපීළ ශශනණි 
ගොටින්ටුල. 

199354803654 

ගොටුගලලනපගනප ගදර චමිළ ක්රිළන්තිනී කුමළරි අගබසිිංශ 897460807V 

ගොටුගව් ගදර ඉන්දිළ විංජිලනි විරසිිංශ 895310700v 

ගොටුගව් ගදර මධුළ චතුරිංනී උඩලනපත 865881282 V 

ගොටුගව් ගදර රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ප්රියදශනනී 
කුමළරි රනපනළය 

885014810V 

ගොටුගව් ගදර ශශනණී නිගම්ළ  936742688 V 

ගොටුගව්ගදර මුදියන්ගවේළගේ දිල්රැේෂි චන්ග්රල්ළ 
ගොටුව්ගදර 

776623075 V 

ගොේටල්ගදණිය අවුන්ඩ මුදියන්වහළගේ ෂිළ නයන 
ළන්ති ගවනවිරනපන 

198357402598 

ගොේටළගව් වමිත හිමි  862300815V  

ගොේඨළ ආරච්චිළගේ බුද්ි ළ දිල්රුේෂි ගරේමරනපන  199355604107 

ගොඩිළර ආරච්චිළගේ ක්රිළන්ති ධශනමදළව 836360435V 

ගොඩිතුලේළර ගදර ලවන්ති චන්දළමළලි ගවෝමරනපන 856993957V 

ගොඩිතුලේකු ආරච්චිගේ ඉදුමිණී ගශේලකුමළරි ගොඩිතුලේකු 867722220V 

ගොඩිතුලේකු ආරච්චිගේ චින්තළනී භළයළ ජයවීර 918452729V 

ගොඩිතුලේකු මුදියන්ගවේළගේ මදුළනි රැේමළලි 
ගොඩිතුලේකු 

888491112v 

ගොඩිතුලේකුළර ගදර යළනී ළන්ති ගොඩිතුලේකු 935130751V 

ගොඩිතුලේකුළරගේ ළලින්ද රවළද් බණ්ඩළර 893394052v 
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ගොඩිතුලේකුගේ පියුම් මදුරිං උදය ශ්රී 922601658V 

ගොණ්ඩසිිංශ ඳටබෆදිගේ ශශනණී දිල්රුේෂී විගේරනපන 886853220V 

ගොදළගොඩ දිවළනළය තිලිණි ගනලුනිළ ගෝදළගොඩ 888153853v 

ගොන ඳන්තිගේ ගදර ඉදුනිල් ප්රියිංලදළ 887951527 V 

ගොේබඩුලගේ නිළනි මධුශිළ ගොේබඩුල 915943071v 

ගොමළමුල්ගල් ගදර ශශනණි එරන්දිළ කුමළරි 947570684 V 

ගොරගන්ලිවහ අේපුශළමිළගේ සුනි විංවනවි සුරසිිංශ 927352494V 

ගොගොන්න ඳතිරණළගේ ළනිළ රුලන්දි 898110591V 

ගොවහශමු ගදර තිළිණි වමරනළය 928252698V 

ගොවහගොල්ගල් ගදර චිරන්ති උනපඳළ විගේසුන්දර 915770819V 

ගොවහඳලනපතගේ ගදොන් සුන් කුමළර දිවළනළය 861892417V 

ගොවහලනපත මුශන්දිරම්ගේ උගේේළ ඩිළනි ගොවහලනපත 927954176V 

ගොවහලනපතගේ ක්ෂළන් රනපනවිර 921920202 v 

ගොහිලනපත මගේ ගදොන් නිලුෂි චතුරළනි ද අල්විවහ 835541878V 

ගොෂඹ තගල්රනපන මුදියන්ගවේළගේ සිළ ේමිණි 
තගල්රනපන 

858034035V 

ගොෂඹගශන ගොටුගව් ගදර දිනුළ ප්රියදශනනි පුහඳ කුමළරි 897481863V 

ගෝේගේගදර රුලන්තිළ ශිශළනි ගෝේගේගොඩ 927193116V 

ගෝණළර මුදියන්ගවේළගේ අවිං ඉදුනිල් ගුණරනපන 921793502 V 

ගෝණළර මුදියන්ගවේළගේ ජළනකී කුමළරී 197754900829 

ගෝණළර මුදියන්ගවේළගේ නළ රදීේ නලරනපන බණඩළර 911220121 V 

ගෝණළර මුදියන්ගවේළගේ ගශනළ යත්රි 877432173V 

ගෝණළර මුදියන්ගවේළගේ ගවෝමළ නින්ති  767472854V 

ගෝණ්ඩගදනිගේ  ඳටබෆන්දළගේ ගදර එරන්දනි 
විජයසුන්දර 

915132219V 

ගෝනළර ගදර දුිංගි නිළරළ  937743661V 

ගෝනළර මුදියන්ගවේළගේ අනළ නගයෝමී රනපනළය 198463700455 

ගෝනළර මුදියන්ගවේළගේ උගද්න අගේහලර මශළනළය 931393359V 

ගෝනළර මුදියන්ගවේළගේ නිමළීෂ භළයළ නලරනපන 198977403272 
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ගෝනළර මුදියන්ගවේළගේ ඳශෂගදර දිනුළ ගවෞමයළ 
කුමළරි ගවනවිරනපන  

916302460V 

ගෝනළර මුදියන්ගවේළගේ බුද්ි මළ පුනයභළෂිණි ඳමුණුල 918164677V 

ගෝනළර මුදියන්ගවේළගේ මිංජුළ කිළ කුමළරි 908331028V 

ගෝනළර මුදියන්ගවේළගේ ළලිළ උමයිංනී බණ්ඩළර 906062380V 

ගෝනළරගේ දුළනි නිගම්ළ විගේරනපන 198755401528 

ගෝමළරිේ ගදර නිම ජනිනප හිරු බණ්ඩළර 198825504074 

ගෝරගල් ගදර අනුර ලවන්ත බණ්ඩළර 883133447V 

ගෝරගල් ගදර කුමුදුනී කුමළරි 845313970V 

ගෝරගල් ගදර ක්රිළන්ත කුමළර  801232442V 

ගෝරගල් ගදර ගරින් ගෞයළ අනපතනළය  947372408V 

ගෝරගල් ලනපගනප ගදර අගයෝධයළ රභළිංඡීෂ ගෝරගල්ලනපත 946271497V 

ගෝරගල් ලව්ගව් අගේහ විංජය බිංඩළර කරගදර 853314854V 

ගෝරගල්ගදර නිමළලි වගශනණු කුමළරි ගෝරළ 906020858V 

ගෝරගෂේගදර තමරළණි බණ්ඩළර 199151103770 

ගෞයළ රගබෝධනී රුණළරනපන 946532860V 

ක්රළදුගොඩගේ රුලන්ති වදමළලි 098757800069 

ක්රීණි නදීරළ කුමළරිශළමි රුණළති  856041794V 

ිංගොඩ ගේදර වන්දයළ ප්රියදශනනි 916032846v 

ිංගොඩ ලව්ගව් පශනණළ ේමළලි ිංගොඩ 888441018v 

ිංගොඩම ආරච්චිගේ තිළිණි නිවිංවළ චන්්රසිරි 947332775V 

ිංගොඩවිගේ නිගම්ළ ේමිණි කුමළරි  895620696V  

ශළ කුඹුගශන ගදර උගේේළ ේමළලි 908310101V 

ජසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ චුළති අමන්දළ නළරන්ගොටුල 935573467V 

ජසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ නගලොදනී ශිශළරළ ජසිිංශ 915100490V 

ණිතගදර ේෂිළ  චතුරළණී රුණළරනපන 888241582V 

ගණ්කුඹුගශන ගදර ේමළලි නිරිංඡළ ආරියලිං 898271870V 

ගන් ගදර හිමළලි තනළ ගුණරනපන 945851007V 
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ගන්ම ලියනගේ ගදොන් මගනෝරි ප්රියදශනනී ගඳගශනරළ 898020037 V 

ගන්ගොඩ රළෂළගේ බුද්ි නී කුමළරි ගන්ගොඩ 938223955V 

ගන්ගොඩ හිටි ආරච්චිගේ නදීළ දමයන්ති 816650127V 

ගන්ලනපගනප ගදර ලසුන්දරළ ගවව්ලන්දි ගන්ලනපත 886392044 v 

ගන්වන් වගරෝජනී  955460766V 

න්ගනෝරුල ගඩ්ගදර අරුණිළ විංවනලනි 866810974V 

න්ගනෝරුගව් ගඩ්ගදර ටිරන්සි අවනිළ න්ගනෝරුල  887822700V 

න්ගනෝරුගව් ගඩ්ගදර වසිළ චතුරිංගි 198977200078 

බඩළරළ වික්ර සිිංශ රනපනළය ලළව මුදියන්ගවේළ දුිංජලි 
ගෞයළ කිරින්ද 

926470015V  

ම ගදර සුගම්ධ රිංජිත බණ්ඩළර   950133414 V 

මගදර අගනෝමළ ප්රියදශනනී මගදර 895491560v 

මගදර මශ මුදියන්ගවේළගේ සුගශනහ චතුරිං බණ්ඩළර 
මගදර  

199305201868 

මගදර මගශේෂිළ ේමළලි 887020876V 

මගදර වන්ධයළ ප්රියිංනී මගේ  897420058V 

මගදර සුගම්ධ රිංජිත බණ්ඩළර  950133414V 

මගදර ශිංවනී මධුළනි අගේරනපන  905093363V 

මගේ ඉගනෝළ දීඳළනි මගේ 198070901190 

මගේ චරිනප මධුවිං 921570937V 

මගේ බණ්ඩළරනළය ගීනප කුමළර 821643643 V 

මගේ සුජළනි 888572759V 

ම්ඳශ උඩගදර දිනී නිපුනජිනප 9312004229V 

ම්ගඳො කුඹුගශන ගදර සිතළරළ රභළණි ගුණරනපන 199251603856 

ම්නප මුදියන්ගවේළගේ ඉවුරපිට ගදර රගබෝධළ මධුභළෂිණී 
ම්නප 

895353523V 

යළනි අනුරළධළ සරියආරච්චි 888492526V  

යළනි ළිංචනළ ගද්ලප්රිය 895172693 V 

යළනි තිළිණි කුමළරි ගශේටිආරච්චි 896223267 V 

යළෂිනී නිලුෂිළ බණ්ඩළරලනපත 888482946 V 
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රුමුණි වන්ධයළ ප්රියදශනනී ද ගවොයිවළ 887190704V 

උඩ මුදියන්ගවේළගේ වදුන් රවී බිංඩළර 942802358V 

ළල ගදර දිළනි අගනෝජළ රනපනසිරි 947092090v 

පිටගදර සුවන් ඉන්දු මදුරිං පිටගදර 199327104566 

පිටලනපගනප ගදර රළි ළ නිශනමීෂ පිටලනපත 887992746 V 

බඩ ලියනගේ රවිංගිළ කුමළරි  936582702 V 

ශගව්ගල් ගදර මදුළනි 885233007V 

හිටියළගව් ගදර දුළිංජීෂ යමුනළ හිටියළල 898073327V 

හිටියළගව් ගදර ඳලතී මදුළ මුතුමළලි  878190378 v 

හිටියළගව් ලව්ගව් මගශේෂි මධුලන්ති කුමළරි ධීරසිිංශ 936491251V 

ගල් ගුරුන්නෆගශළගේ දීපිළ වමළලි 898265056V 

ල්අිංගේ ගදර ේමළලි මිංළ ල්අිං 928612058v 

ල්අතගශන ගදර නිවිංවළ ල්ඳනි මධුලන්ති රනපනඳළ 925190403V 

ල්අනපගනප ගදර තරිංළ දිල්රුක්ෂි සුක්ෂණළ දිවළනළය 936763561V 

ල්න්ද අි ළරි මුදියන්ගවේළගේ තරිංගිළ මෆණීගේ  887743606 v 

ල්ෆටිගේ ගදර පියුමිණි කුමළරි චන්්රගවේර 916744218 V 

ල්ෆටිගේ ගදර ළරිංගි මධුභළෂිණී මලියගද්ල 955160380v 

ල්ගොටුගව් ගදර චමි කුමළර 853664430V 

ල්ගොටුගව් ගදර තිරනපන දමයන්ති කුමළරි 788332858 V 

ල්ගොටුගව් ගදර දිලිනි ඉගශනළ වදමළලි ගරමසිරි 928552446 V 

ල්ගේපිටිගේ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ මගනෝමළ නනළය 887703515V 

ල්ගොඩපිටිය මුදියන්ගවේළගේ අවිං නිගරෝන 891931050V 

ල්ගොඩපිටිගේ මශමුදියන්ගවේළගේ දිීෂඳ සුසින් බන්ඩළර 
සුමනසිරි 

893434755V 

ල්ගොගඩ් ලනපගනප ගදර ඉගශනළ රවළිංනී ජයවික්රම  957411045V 

ල්ඳළත ගම්වහත්රිගේ ශනමිළ උදළනි ගේගශනරළ 916993897v 

ල්ගඳොනප ගදනියගේ නිගම්ළ මධුමළලි අනුරැද්ි ළ 876552671v 

ල්ගඳොනපතළගොඩ ගදර ළනිළ මදුළනි කුතුිං 906372231V 
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ල්ගඳොනපගනප ලව්ගව් ආසිරි දුළන් බණ්ඩළර 931651986V 

ල්ගඳොනපගනප ලෂව්ගව් තිළිණි අගේළ කුමළරි ගවගනවිරනපන  917701504V 

ල්ල්ගල් ගදර ඉගරෝළ උදයිංනී දිවළනළය 905421115V 

ල්ල කුබුගශන ගදර උගේේළ  ගවව්ලන්දි ගවනවිරනපන  947640330V 

ල්ලෆගේ ගදර ගශනණුළ දිල්රුේෂි 816141737V 

ල්ගශේනගේ අරලියළ ගමනපමළලි ගසොන්ගවේළ 946602337V 

ල්ගශේගන් අේපුශළමිළගේ ගදෝන ේමළලි ගෞයළ 906911795 V 

ශ කුඹුගශන ගදර නිගම්ළ දිල්ශළනි රඳසිිංශ 945410256V 

ළශනදි ආරච්චිගේ දිලුළ මධුමළලි අල්වීර 935741475V 

ළශනදි ආරච්චිගේ මළගශේෂිළ සුභළෂිණී ගඳගශනරළ 906510537V 

ළශනදි මළනඩඩුගේ පුහඳ එරිං මධුවිං  862230523V  

ළශනි  ගශේලළ ඳනපතිනිගේ තසුන් ෂිළ ද සිල්ලළ 885371086V 

ළල්ගේ නුලන් විංවනල ගරේමරනපන  199029503728 

ළල්ගල් ඳනපතිනිගේ තිළිණි සුභළශිනි  918212833V 

ෆටීළර ගදර විංජය රවන්න ජයනප  931521039V 

ෆහින්තෆන්ගන් ගදර නිලුෂි අිංජළ විරළජනී වීරසිිංශ 945960833V 

ගිරළඹගේ මධුෂිළ යත්රි වමරවික්රම 897743485V 

ගිරිශම ලළව මුදියන්ගවේළගේ තිළිණි නගලෝදයළ ගිරිශම 925650803V 

ගීතළනි රමිළ තශගොටුල 87462278V 

ගුණරනපන මුදියන්ගවේළගේ චළනිළ කුමළරී ගුණරනපන  945132612V 

ගුණලශනධන ලියනගේ ධනුළ නිරිංජළ ගුණලශනධන 817710808 V 

ගුණසිිංශ ආරච්චිළගේ චළමිනි ජසින්තළ ගුණසිිංශ 937302452 V 

ගුණගවේර විදළන ගම්වහත්රිගේ නදීළ ගුණගවේර 878083083V 

ගුනරනපන මුදියන්ගවේගේ නදිරළ විංජිලනි ගුනරනපන 888242228v 

ගුරුකුදුගශන ගදර චළමිළ මගශේළණි වි  ගේසිිංශ 886450982V 

ගුරුගදණීය විදළනළගේ නිශනමළණී නිවිංවළ ගුරුගදනිය 926220047 v  

ගුරුගදනිගේ ගලදගදර දිල්රුේෂි කුමළරි ගලදගදර 896450018V 
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ගුරුල ගදර අගේළ මධුළනි පිරනපන 896401327V 

ගුරුල ගදර චන්ද්රිළ කුමළරි ගරේමලිං මනතුිං 878460553V 

ගුවිට ිංළමිගේ චතුරි ධනිංජනී  915891764v 

ගුවහතිඤහඤළලඩු තුළරි ධනිංජනළ පියරනපන 948572966v 

ගදර කුබුගශන ගදර නිලූළ කුමළරි දිවළනළය  797911534V 

ගදරගොඩ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ලළවනි දිල්රුක්ෂි 
ගදරගොඩ  

908331877v 

ගගඳෝරළල් ගදර ළන්ති කුමළරි දිවළනළය 198983902350 

ගොඩකුඹුගශන ගදර එරන්දි නිරුඳළ ජයසුන්දර 856413306V 

ගොඩන්ගදණීගේ ගදර තමළළ මිංජරී අතඳනපතු 937042558V 

ගොඩමවිදළනළගේ සුගන්ත්රළ ගශේමමළීෂ වික්ර මසිිංශ 905641409v 

ගොඩමඩිනපගනප ගදර චතුරිළ දුිංජනි  907232581V 

ගොඩමුදුගන් ගදර මගනෝරි චතුරිළ කුමළරි ගොඩමුදුන 908233670V 

ගොඩමුන්ගන් ගදර රදීේ චතුරිං ගොඩමුන්ගන් 882050602V 

ගොඩමුන්ගන් ගදර වමන්ති ඉගශනළ විමරනපන 895542040V 

ගොඩරළගව් න්ළනම්ගේ දිමිත්රි නයගන්ත්රී 945031484V 

ගොඩිමුගව් රළළගේ චමිළ යන්ති අගේරනපන  897303639V 

ගොඩිමුගව් රළ වම්ඳනප කුමළරි ගොඩිමුල  908222377V 

ගොඩුමුල රළළගේ භළෂිණි ගොවමිබිළ ගොඩිමුල 906292300  V 

ගොගඩ් ගශේලළ ශවිංළ කුළනි ජිනසිරි ලෆලිෆටිය 778073161 V 

ගොන්තළර ලනපගනප ගදර නදීළ කුමළරි මදුමළලි 947340956V 

ගොමගොඩ ගශේලළ ඳණ්ඩිත ගදර දිගන්ළ උදයිංනී  917992940V  

ගොයම්මගල් ගදර නදීළ පියුමි ගශේමති  878433653V 

ගොළුලළ ලනපත අනළ කුමුදුනී ගොළුඳළලනපත 938652716V 

ගෝණගොඩ විල්අමුගණ් ලව්ගව් එරන්දි මගශේෂිළ 
විල්අමුණ 

935510686v 

ගෝනඳ ගදර ලවන්ති චතුරළනි ගෝනඳ 875991671 V 

ගෝනියළ මළනීගේ රදීඳළ මධුළනි ගශේමඳළ 888662634V 

චතුරි තරිංනි වීරසිිංශ 886183364V 
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චතුරිළ අනුරළධළ විගේරනපන 199162403545 

චතුරිළ ඉමළලි ළරියලවම් 907511014V 

චතුරිළ දශනනි ගබොශලනපත 948422840 V 

චතුරිළ දුළිංජීෂ ගොඩිතුලේකු ආරච්චි  917730059 V 

චතුරිළ වමන්මීෂ න්ගදගදර  885512232V 

චතුරිළ ශශනණි වික්රමනළය  895911151 v 

චන්දි නිිංළ මආරච්චි 786804000V 

චන්දිම ජයනළනප බණ්ඩළරිගොඩගේ 893024972 V 

චන්දිමළ ශශනණී රණසිිංශ 898020606V 

චන්දගවේර මුදියන්ගවේළගේ අවිං ජළන බණ්ඩළර 
චන්ග්රවහර 

198111200499 

චන්්රදළව බ්රළශහමන රළළගේ යළනි අගේලශනධන 896103717V 

චන්්රගවේර මුදියන්ගවේළගේ අගේළ සුන්දිනි දයළනන්ද 855971224v 

චන්්රගවේර මුදියන්ගවේළගේ ඳල්ගල්ලව්ගව් නිගේන්්රළ 
ශශනමළලි ජයලශනදන 

895453293v 

චන්්රගවේර මුදියන්ගවේළගේ ෂිනි රබුද්ි  කුමළරිශළමි 
චන්්රගවේර 

199169700757 

චන්්රගවේර මුදියන්ගවේළගේ ගවෞමයළ චතුරිංනී වදමළලි 
චන්්රගවේර  

907161161V 

චමිලි ඉන්ජනී කුමළරි නලරනපන 808263920V 

චළිමිණී ගේළි ගදර මළලිනළ රනපනති 915402860 V 

චළනදුර  ගදර නින්ති කුසුමි චන්ග්රගවේන 198965703705 

චළමලි ලළවනළ කුමළරි අතළවුද 937612567 V 

චළමිනි මධුළණි ජයනන්ද 917641048v 

චිත්ර ලඩුගේ මදුරළළනි සුගශනළ ලඩුගේ 878062523V 

චිරළන් ගනපජන ගුණති 922052859V 

ගච්තනළ නිවිංවළ දුල්ලගේ  947391232V 

ගච්තනළ මදුළණි මගේ 947941810V 

ඡඹුගශනගොඩ ඳතිරණගේ අරුණ ළන්ත අගේවිේක්රම 870090258V 

ඡයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ හිටියළගව් චළමලි අවිංඡළ 
හිටියළගව්  

925351288v 
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ඡළසින් අච්චිල්ළගේ මිංලිළ දමයන්ති ඡයති 776022888V 

ජනනි ශිංසිළ ගවේනළරනපන 928243875 v 

ජනගවේර මුදියන්ගවේළගේ රවළදි විහමිළ ජනගවේර 938631280v 

ජයගොඩි ආරච්චිගේ ගදොන් තුළණි අිංජීෂ ජයගොඩි 926101536V 

ජයගොඩි ආරච්චිගේ පියුම් මදුෂිළ ජයගොඩි 928513297 V 

ජයගොඩි ආරච්චිළගේ ඉගශනළ වමීෂ  896351753V 

ජයගොඩිආරච්චිළගේ නිිංළ මිහිරළණි රණවීර 896511670V 

ජයති මුදියන්ගවේළගේ අනුර ප්රියදශනන බණ්ඩළර 
ජයති  

901201706V 

ජයතුිං ආරච්චිගේ ගදෝන ගේන් දිගනල්ළ මධුළනි 928014193V 

ජයතුශළමිගේ අමල්ළ කුමළරි ජයසිිංශ 888203559 V 

ජයතුශළමිගේ කුමළරි දුළිංජලි ජයසිිංශ 198882003567 

ජයත්රි ශිංසිළ අතඳනපතු 937422130V 

ජයමිං රළජඳේගේ ළිංචනළ මධුළණි රළජඳේ 896241087 V 

ජයරනපන ජයවීර ඳටබෆදිගේ දිලුළ හිමල්නි ධශනමදළව 947063960V 

ජයලශනධන රනපනළයගේ රනීෘ දිගල්ෂිළ 877491277v 

ජයලශනධන වීරසිිංශ ළිංචනළ 907092828V 

ජයවිර විගජසිිංශ මල්ළ චගමොදි විගජසිිංශ 947680986v 

ජයවීර මුදියන්ගවේළගේ අනුරළධළ මළරි ජයවීර  865200366V 

ජයසිිංශ ආරච්චිගේ රගබෝධළ මධුළනි ජයසිිංශ 937491336V 

ජයසිිංශ  ආරච්චිගේ මධුරිළ ධනිංජනී ජයසිිංශ 198952802391 

ජයසිිංශ ආරච්චිගේ ේමිණි අගේළ ද සිල්ලළ  925113859 v 

ජයසිිංශ ආරච්චිගේ ළනිළ උදයිංනී 907520153V 

ජයසිිංශ ආරච්චිළගේ මධුළනි ජයසිිංශ 938573395V 

ජයසිිංශ ගදර චතුරිළ ක්ෂමී වමරසිිංශ  938264015V 

ජයසිිංශ ගදර තිළිණි නිරිංජළ ජයසිිංශ 887352844 V 

ජයසිිංශ ඳතිරණගේ වනලනී පුහඳකුමළරී 945460865V 

ජයසිිංශ ගේඩි ගදර නදිළ ප්රියදශනනි තිරනපන 895560650v 
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ජයසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දමයන්ති 915210902 V 

ජයසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දිනු චළමර ජයසිිංශ 862071646v 

ජයසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ රුවිනි මධුළනී කුමළරී 
ගතන්නගෝන් 

885461522V 

ජයසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ලෆල ගදර ශශනෂි නිගරෝණි 
ජයසිිංශ 

885053360V 

ජයසිිංශ ලිගද්ගදර තනුජළ නිම්නි නිමළලි දවනළය 927901129V 

ජයසිිංශ ගශේටිආරච්චි ශශනෂිනී බුද්දිළ ජයසිිංශ 886793235 V 

ජයසිිංශ ළිගද්ගදර අශිළ දිල්රුක්ෂි දයළනන්ද 886160380V 

ජයසිිංශගේ විහලනි විපුලි ගදොඩම්ගොටුල  907101894 V 

ජයසිිංශගේ වහරන්ජීෂ වමළි  ජයසිිංශ 946932817V 

ජයසිරි ආරච්චිළගේ මළලිළ සුභළෂිනි ජයසිරි ආරච්චි 855042487V 

ජයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ අජිනප බණ්ඩළර 860390647v 

ජයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ ගෞළණි මධුෂිළ 886730837V 

ජයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ තනුජළ නිල්මණි ජයසුන්දර 198356701178 

ජයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ තරිංළ විංවනලනී ජයසුන්දර 898060420V 

ජයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ දිනළලි මදුෂිළ ජයසුන්දර 925132055v 

ජයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ නිරිං බිංඩළර ජයසුන්දර  940061652v 

ජයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ ශශන ළමිණී ජයසුන්දර 902803050v 

ජයසරිය මුදියන්ගවේළගේ දයළිංනී  මළයළදුන්න 907804089V 

ජයගවේර එදිරිසිිංශ මුදඅයන්ගවේළගේ නිවිංවළ මධුමළලි 
ජයති 

878163052V 

ජයගවේර මුදලිගේ නිළන්ති 197759002485 

ජයගවේර මුදියන්ගවේළගේ අරළගව් ගදර දුමින්දනළනප 
තළර රුණළරනපන 

902151303 V 

ජයගවේර මුදියන්ගවේළගේ නදිළරළ දිනිති කුමළරි ජයගවේර 199465300328 

ජයගවේර මුදියන්ගවේළගේ ගලගල්මගදර චරිතළ 
ප්රියදශනන ජයගවේර 

898591506v 

ජයගවේර මුදියන්ගවේළගේ සුභළෂිණි ජයගවේර 907571050V 

ජයගවේරගේ වමළි  මධුභළෂිණී 936531334 V 

ජසුන්දර මුදියන්ගවේගේ රගබොදනි තේසිළ රනපනළය 8969823907v 
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ජිනපම දිමන් ගඳතියළගොඩ 911680750V 

ජිනදළවගේ චන්්රළන්ති ජිනදළව 825920285V 

ගේඩින් අේපු ශළමිළගේ දශනනී ළිංචනළ ජයසිිංශ 906202204 V 

ගජොරනිවහ අේපුශළමිළගේ චමිළ ඉගරෝනිළ ජයවික්රම  885280471V 

ගජෝතිරිංන ඳනිේකියළගේ චින්තන ජයරිං 903611049v 

ගජෝන් ඇල්ෆ්රඩ් හිරු වදරුලන්  933481891V 

ගටොනීළ පියුමළලි පුනයළ ගල්ම්ගේ 908174747v 

ඩේ ඩි නයනළ සුභළෂිණි වීරසිිංශ  845183890V 

ඩමුන්ඩළවහ ඳටබෆදි ගදර ශශනනී ලගේලශනධන 932161796 V 

ඩි.එම්.යු.ජි ගිතළනි කුමළරි දිවළනළය 876143070V 

ඩි.න.එම්.බී දවහගොන් 813374315V 

ගඩ්විට  ගදර විජළනි වලිළ ජයසිිංශ 199051000351 

තිංගොඩගේ ශ්රි සිිංශ ශශනසිළ දශනනි චතුරළිංගිළ 895213640 V  

තේෂිළ වමන්මලි ගුනති 767950748v 

තනිේගේරුගේ විංවනල ගජෝේ ගඳගශනරළ 841394083V 

තන්තුගේ ආරියදළව සුජළනි රවළදිළ ජයගවේන 897083671v 

තම්මෆන්නළ ගොඩගේ නිවිංවළ දිනුෂි  905570811V  

තරිං ඳවිනපරළනි සුරවීර  896191276 V 

තරිංගි ගරොෂිමළ  කුමළරි ගශේටිආරච්චි  199065702257 

තරණී දුළිංජනි කුමළරි රණසිිංශ 947671693V 

තරැදිනී මගශේෂිළ නලරනපන 935203686V 

තරිනි ධනිංජනී මීවහගදණිය 935282586V 

තරිනි නිළමලි විදළනගේ 928383814V 

ත ආරච්චිගේ චමිළ නිළමි 785983343V 

තශ ගදර නයනළ ළිංචළනී ගරේමසිරි  917772673V 

තශ රළළගේ බුද්දිළ ප්රියන්ති ගශේරනප 926023853V 

තශගොටුගව් ගදර යළනි චතුරිළ මධුළනි 868501294 v 
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තශගදර ඉගශනළ විංඡීලනී කුතුිං  917092419V 

තඳත ලඩන මුදියන්ගවේළගේ ශසිත ඉදුනිල් බණ්ඩළර 923472614V 

තඳතලඩන මුදියන්ගවේළගේ රනීළ විජයිංනී මෆණිගේ 898183203v 

තපිටිය විදළනගේ ශිංසිළ අබයසිරි 895982180 V 

තලතුරගේ ජයනපගේ භළණී එරන්දිළ ජයනප 947303333V 

තලතුගශන ජයනපගේ මිළන් තළර බණ්ඩළර ජයනප  930424340 V 

තලනපත ගශේලළ ගඳදිගදර ේෂිත වම්ඳනප වීරසිිංශ 871183007V 

තවින්ගන් ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝළ කුමළරි 856432157V 

තල්  අරඹ විතළනළගේ අගේළ මදුළණි වතයදළව 888494120 V 

තල්වහ ගශේගන් හිරු ප්රියන්ත ව්රවිංශ 912520900V 

තල්වහතෆන්ගන් ගදර පුබුදුනි දිල්ශළරළ ගරේමරනපන 878063066V 

තල්ශගශේනගේ තළරළ මධුමන්ති වීරසිිංශ 908014626V 

තල්ගේ ලියනගේ දිලිණි චතුරිළ ලියනගේ 915590357v 

තල්ලඩන් ගදර අනුළ කුමළරි ආරියසිිංශ 895143480V 

තසුන් ේළන් විජයලශනධන 942782780 V 

තළරිළ මල්ළනි රිගේරළ 945270624V 

තෆනගන් ඳණ්ඩිත ගදර රුචිරළ රුලන්තිළ රුණළරනපන 926080059V 

තෆන්ගන් ගදර අනුරළධළ දශනනී වීරසිිංශ 926442198V 

තෆන්ගන් ගදර දීඳළනි අගනෝමළ රළජඳේ 935803225V 

තෆන්ගන් ගදර වඳුනි මධමළලි රණළරනපන  917654646 V 

තෆන්ගන් යමන්නිගල් ගදර ශශනණි මධුළ කුතුිං 947753835 V 

තෆන්ගන්ගදර ශවන්ති ගද්ළණි විදුමිණී ආරියරනපන  877281035V 

තෆම්මෆේයෆෆ ගදර ගිශළනි ගෝෂිළ ගරේමසිිංශ 927734249 V 

තෆල්මගල් ලනපගනප ගදර අමි මධුරිං සුභසිිංශ 891321910V 

තිකුරුේගේ ගදර ධම්මිළ මධුරිංනි විගේගොන්  885903614V 

තිනපතල් මගේ ගරෝශණ රවළද් 920340512v 

තිනපතඳේජ රුණළලළවගේ සුභළෂිනි දිවළනළය රළජඳේ 887552096V 
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තිනපතඳේජ, යද්ගදහි ගදර නුලන් රේෂිත ගරේමචන්්ර  199316401875 

තිිං රවළද් බණ්ඩළර දවනළය 840502260V 

තිරනපන මුදියන්ගවේළගේ නීලිළ වදමළලි තිරනපන 898493814V 

තිරනපන ගශේරනපගේ තිරළන් ේෂිත ඇල්ගලනපත 932362422 V 

තිේ ලළවසරියගේ පියුමි තේෂිළ ලළවසරිය   918033475V  

තිලිණි ලනපවළ ගුණගවේර 925550477 V 

තිලිනි චන්දිමළ රණසිිංශ 198755200644 

තිලිනි මගශේෂීළ අමරආරචිචි 947740237 v 

තිලන්ති ක්ෂිළ ගශේරනප 916782845v 

තිවහමඩ ගදර තිලිනි ලනපවළ චන්්රති  896822039V 

තිවහමඩ ගදර දිලිනි නිවිංවළ චන්්රති  896822020V  

තිවහවමුදියන්ගවේ නිලුළ මල්ළන්ති විගේරනපන 925172782V 

තිළිණි ේමළලි කුමළරි වීරසිිංශ 915242430 V 

තිළිණි වන්ි ළ ලනපතගදර  907830144V 

තිළිණී දශනශිළ මෆණිේදිගල 199167203270 

තුන්ඳගන් ගදර ්රළනි වමන්තළ එෂල් 907310175 v 

තුම්ඳනළ කුඹුගශන ගදර රුලන්තිළ ප්රියදශනනී ළල්චන්්ර 948631636 V 

තුළනි අගේළ රනපනළය 905480430v 

තුලළන් පුත්රළ ජලිල් 811431150V 

ගතන්ගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ඉළණි දිල්රුේෂි 
ගතන්නගෝන් 

957703577V 

ගතන්නගොන් මුදියිංගවේළගේ අශනජුන බණ්ඩළර 
ගතන්නගෝන් 

930032190V 

ගතන්නගොන් මුදියන්ගවේළගේ තෆන්ගන් ගදර මුදිළ 
දමයන්ති ගතන්න ගොන් 

99083601750 

ගතන්නගෝන් ඳතිරණ ගශේලගේ ශශනණ දිීෂේ 
ගතන්නගෝන් 

931201263 V 

ගතන්නගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ඉගශනළ විංජිලනි 
ගතන්නගෝන් 

907070417 V 

ගතන්නගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ගීතළිංජීෂ පුහඳකුමළරි 
ගතන්නගෝන්  

846701516V 

ගතන්නගෝන් මුදියන්ගවේළගේ චළනිළ කුමළරි 
ගතන්නගෝන්  

877483452V 
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ගතන්නගෝන් මුදියන්ගවේළගේ තමළලි ඉගශනළ කුමළරි 
වික්රමසිිංශ 

938123578 V 

ගතන්නගෝන් මුදියන්ගවේළගේ තිලිණි නිවිංවළ 855094100V 

ගතන්නගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නදීළ මදුමළලි 
ගතන්නගෝන් 

199283304139 

ගතන්නගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නිවිංවළ වදමළලි 
ගතන්නගෝන්  

926432613 V 

ගතන්නගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ඳගබෝදළ කුමළරි 
ගතන්නගෝන්         

795742646V 

ගතලිඩ මළවළච්චිගේ නිම්මි ගෞයළ  945480904V 

ගතල්ශලඩි ගදර අමි නිළන් ආනන්ද 872430059 V 

ගතල්ශලඩි  ගදර චන්ද්රිළ මල්ළන්ති ඉිංරනපන 867170804V 

ගතල්ශලඩි ගදර චළනිළ ේමළලි ගුණගවේර 199350803303 

ගතල්ශලඩි ගදර මිංජුළ වනලන්ති ගරේමලිං 846683100v 

ගතලරළ තන්ත්රිගේ ේෂිළ දිවහනි රනළන්දු 908292880V 

ගනපනළශන්දි ඡයනි චතුරිංගි ගමන්ඩිවහ 847513039V 

ගනපනුලර ශෆන්නෆදිගේ කුමුදුනි මළළ 837231566V 

ගනපන්නගොන් දවනළය මුදියන්ගවේළගේ ශිංසිළ ශීරභළ 
රුලන්කුමළරි දවනළය 

917732701V 

ගනපලනපගනප ගදර යළන් රදීේ 891881126V 

ගතොටල්ඔළුගව් ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගරෝෂිනි මධුෂිළ 
ගශේරනප 

886772793V 

ගතොටගදණිගේ ගදර දුළන්ති ගෞයළ කුමළරි විගේසිිංශ 895731269v 

ගතොටලනපගනප ලිනප ගතොටලනපත 197628401967 

ගතොවයින්ගේ ගදොන් භළයළ ගශේමන්ති ධශනමගවේන 916403143V 

ත්රිමළන්න ගශේටිගේ නුලන්තිළ ගවෞමයළ ත්රිමළන්න  915930093V 

දඩලෆද්දළගේ ගදර ේෂිළ විංවනලනී කුමළරී 935784433V 

දඩලෆද්දළගේ මගශවහසිළ දිල්රුේෂි රඳසිිංශ 916991002V 

දණ්ගදණියගේ අනුහ මධුළනී දන්ගදණිය 936980740V 

දනිගේ ගදර සුපුන් නිමන්තිළ වමරසිිංශ 917061173V 

දමිනප අරවින්ද ගරේමසිරි  911240548V 

දමිබරළගල ඉශෂගේ සුරිං චන්දන කුමළර  ඉෂගේ  921180187V 
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දමුණුශ කුඹුගශන ගදර ඳවිත්රළ ඉළණි දමුණුශකුඹුර 936640346V 

දමුණුශකුඹුගශන ගදර වඳුනි මධුළනි දමුණුශකුඹුර 199279600680 

දමුණුමෆගේ සිිංශළවන ඳේටල්ගේ තිලිනි රගභෝදිළ 
රුණළරනපන 

866810567V 

දම්ඳෆල්ගල් විදළන ඳතිරනළගේ අගේළ යළත්රි ජයසිිංශ 945771097V 

දඹගොල්ගල් ගදර එරිං සුන් පුහඳකුමළර දඹගොල් 950400439V 

දයළරනපන ඳතිරණගේ ශශනණී එරන්දිළ දයළරනපන 915311032V 

දශනන ආසිරි ගශේටිආරච්චි 890504191v 

දශනනී ිංළ ෆබෆල්හිටියළල 876401290V 

දවුණ්ඩගවේර මුදියන්ගවේළගේ සුභ්රළ කුමළරි විගේරනපන 797841412V 

දවුන්ඩගවේර මුදියන්ගවේළගේ චතුමිණි රදීපිළ 
දවුන්ඩගවේර 

925082899 V 

දවුන්ඩගවේර මුදියන්ගවේළගේ මීරළ දුල්මිණි  905580086V 

දවු විගේගවේර ගුණරනපන ගතන්නගෝන් ලළව 
මුදියන්ගවේ රළෂශළමිළගේ නිරිංඡළ රළඡිළ කුමළරි දවු  

877452034V 

දවනළය අනුරළධළ වීරගෝන් 898103730v 

දවනළය ඳන්ඩිත ලළව අනපතනළය මුදියන්ගවේළගේ 
අවහගිරිගේ ගදර උගේෂිළ උදයිංනී ශරවහම  

885681433V 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ  ඳළලුලනපත ගනප ගදර ක්රිළන්ති 
කුමළරි දවනළය 

918364161V 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ ඉන්දුනී චමීළ කුමළරි 
දිවළනළය 1979759041V 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ තුළරි විගනෝදනි දවනළය 807324730V 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ දමිනප දනිංජය නිගරෝන් 
අගේරනපන 

199100304634 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ නළ රභළහ දවනළය 902931430 v 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝළ කුමළරි දවනළය 908240898 V 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ නිවිංවළ අගේගුණගවේර 945160705 V 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ ඳද්මිණි දවනළය 845050694V 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ ඳළලුලනපගනප ගදර නිගරෝළ 
දිල්රැේෂි දවනළය 

915480136V 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ රනීතළ රුලන්ති කුමළරිශළමි 
දවනළය 

917270805 V 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ වමන්තිළ දිළනි දවනළය 198961900385 

දවනළය මුදියන්ගවේළගේ වම්ඳනප උදයකුමළර දඹගොටුල 762210550 V 
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දසුනි නගලෝදය බහනළගොඩ 956950660V 

දවහර ගදර උගද්ශිළ මිහිරළණි කුමළරි රනපනළය 878452712V 

දවහර ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගෞරි විෂුළ උගද්ශිළ 
මෆණිගේ ගශේරනප  

927950731V 

දශගදොගශොළර ගදර අචිනී වවිංගිළ ගේ 905772376V 

දශනළය මුදියන්ගවේළගේ උඩ ගදර ශ්රියළමීෂ දිල්රුේෂි 
කුමළරි දශනළය 

886600259V 

දශනළය මුදියන්ගවේ දඹශපිටිගේ ගදර වම්ඳනප බිංඩළර 
දශනළය 

199008004202 

දශම්බුලළගොඩ ගශේරනප මුදියන්දවහළගේ දම්මිළ ළමලි 
කුමළරි ගශේරනප  

885350402V 

දළගොඩ හින්ගන් ගදර අජිනප කුමළර 843373003V 

දළච්චිලනපගනප පුබුදිළ ශශනෂි තළරළ පුපිටිය 935910650V 

දළබු ගදර තනුජළ දිල්රුේෂි  938293490V 

දෆලිල අගේගොගඩ් ගදර චම්පිළ දිල්ශළනි ණළනරනපන 898024210V  

දෆශෆනෆේ ගදර පුබුද ල්ඳනි ගවනවිරනපන  935690935V 

ද මෆද ගදර ඉගශනළ වදමළලි ජයවීර 888392424v 

දමෆදගදර බුද්ි ළ ේමළලි දයළරනපන 896350862V 

දෂමෆද ගදර විංවනලනී ශ්රී රුණළති 8966016657V 

දිේගදණිගේ ගදර ගම්නළ කුමළරි ගරේමචන්්ර  848200794V 

දිේඹීවිට ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ තිළිණිළ යන්ති 
බණ්ඩළර  

878453514V 

දිේලෆල් විදළනළගේ චන්දිළ චළන්දනී විගේසිිංශ 918292020V 

දිනන්මුගව් ගදර අචිළ කුමළරි දිනන්මුල 897352427V 

දිඹිගොටුගල වමිරළජ මුදියන්ගවේළගේ මශගදර වමිරළජ 935242282V 

දියගලිනළගල ගදර ගනොගශොනප කිරිගදන 
මුදියන්ගවේළගේ මල්ළ මගශේෂිළ දිවළනළය  

907852989V  

දිළනි රන්දිළ ගුණගවේර 898290964V 

දිලිනි යළමළ යළනි ගුණගවේන 906202158 V 

දිලිේ ගශළන් අවිං විමුේති ගොඩිතුලේකු 912122263 V 

දිලුෂිළ ගිතළිංජලි විගේරනපන 948434288V 

දිවළනළය  මුදියන්ගවේළගේ සුභළෂිණි දිල්ශළනි රුලන්කුමළරි 926351192V 



56 
 

දිවළනළය අමරසරියඳළගේ අිං නුලන් දිවළනළය 933440923v 

දිවළනළය ආරච්චිළගේ ශිංවනි රුලන්ති දිවළනළය 878423330V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ අනුෂිළ නිරළනි ජයති 845843830V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ අනළ උගේන්්රණි ජයලශනධන 9152004109V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ අගේළ ප්රියිංලදළ දිවළනළය 928040895V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ අරවින්ද විංජය ශ්රී දිවළනළය  780442557V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ඉමන්දි දිවළනළය 937262353V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ඉළ දිවළනළය 938343616V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ උගද්නි ඉගශනළ දිවළනළය 905290177 V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ කුමුදුනි වළරිළ ගවනවිරනපන 827120790V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ කුමුදුනී කුමළරි දිවළනළය 887740771V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ    ගෞයළ යළනි කුමළරි 
දිවළනළය 

936323154V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ගන්ළ සුරිංගිළ දිවළනළය 945970170 V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ චන්දිමළ සුරිංජි කුමළරි 
ගුණති  198467400619 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ චමිළ කුමළරී දිවළනළය 885361668V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ තනුජ දශනන ධශනමරනපන 198807600866 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ තළකුඹුගශන ගදර රසිළ ගද්ල 
බණ්ඩළර වමරගෝන් 

199224504361 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ තිලිණි ේළන් 931493043V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ තුළරී වමළීෂ දිවළනළය 876541459V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ දිළනික්රිළන්ති  908143981V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ දිල්රුේෂි ගෝකිළ කුමළරි 
දිවළනළය 

907540723v 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ දීපිළ කුමළරි දිවළනළය 955051211 V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ නන්දනී දිවළනළය 938430705V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ නගයෝමි රහමි කුමළරි 
දිවළනළය  

915960723V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ නිමළලි වන්ධයළ කුමළරි 
දිවළනළය 

945530219V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝළ මළදිංනී බණ්ඩළර 896811800V 
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දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝළ විංවනලනී දිවළනළය  835191672V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ නිවිංවළ කුමළරි දිවළනළය  895080417V  

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ රළන් ගවොම්නවහ අකි 
දිවළනළය 

950082399V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ප්රියිංළ දිවළනළය 198056801420 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ මණ්ජුළ ඳද්ම කුමළරි  797740381 v  

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ රමණි සුගශනශිළ ප්රියදශනනි 916512740V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ රමිළ නිගම්ළ කුමළරි 936750990V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ගරෝමනී ිංචනළ කුමළරි 
දිවළනළය 

886501412v 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ේමළීෂ කුමළරී දිවළනළය 888072322V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ේහමන් දිවළනළය 761480456V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ විල්අරමුගන් ලව්ගව් අනුහළ 
ධනිංජනි කුමළරි දිවළනළය 

937661851v 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ළනලි ප්රියිංනී දිවළනළය  916281510V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ළමර රගමෝද් බණ්ඩළර 198933600166 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ වශනී එරන්දතී කුමළරි 
දිවළනළය 

877891011v 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ වළධනළ වගයොනළරළ දිවළනළය 856134288V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ සුමිත්රළ දිවළනළය 877121194 V 

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ශශනනී ේමළලි දිවළනළය  915020054V  

දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ ශවිං කුමළර දිවළනළය 199300304380 

දිවළනළය මුදියන්ගවේ ගදර වන්ධයළ ශ්රියළනි කුමළරි 
දිවළනළය 

197754601233 

දිවළනළය මුදියළන්ගවේළගේ සුන් ශශන බිංඩළර දිවළනළය 921960654v 

දිවළනළය මුවදියන්ගවේළගේ දිනු දිළන්ත නළමල් 
දිවළනළය 

911600277V 

දිවළනළය ගල්බමිළගේ ගශළනි ඳවිත්රළ සුමළලි දිවළනළය 886422970v 

දිවළනළය විගේසරියගේ නදීළ නිළන්ති ගුණගවේර 938433828V 

දිවළගව් මුදියන්ගවේළගේ දශනශිළ මදුලන්ති දිවළනළය 885052118v 

දීගොඩ රනපනගේ අනුරළධළ මදුළනි 918264655V 

දීේති ඉශගේ 915341470 v 
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දුේන්නළ රළළගේ නදීළනි රභළතිළ වීරගෝන් 927963540V 

දුේන්නළ රළෂළගේ චමිළ ශශනනී ජයති 905160680V 

දුේන්නළ රළෂළගේ තිළිණි රළශනානළ ගොඩමුන්න 866340137V 

දුේන්නළ ලව්ගව් නිමළලි තරිංළ කුමළරි මඩල  888451030V 

දුණුළර මුදියන්ගවේළගේ ඉන්්රලිං බණ්ඩළර ගඳතියළගොඩ 872710540V 

දුනුති ගදර රජිතළ මගනෝරි දුනුති 848163163V 

දුමින්ද ේමළල් ආරියරනපන  750160271 V 

දුම්බර ගදර චතුරිළ උදළරි ඡයගවේන 895141003V 

දුළිංජිනප අසින්ත ලියනළආරච්චි 892320578v 

දුළේ චතුරිං විගේලශනධන  922853428V 

දුල්ල න්ගද් විදළනළගේ තිළිණි යළලිළ රුණළරනපන 855152657V 

දුවිනි යගෝධළ ගුණගවේර 927302535V 

දල්ල ගදර නිශනමළ රන්ති ගුණගවේන 876641640V 

ගදනම විදළනළගේ ඳවිත්රළ දිල්ළරි ගරේමරනපන 917342334V 

ගදනමුල්ගේ ශිලන්ති දිල්ශළරළ  පුහඳකුමළරි 935750237V 

ගදනිගේ ගදර චනුල්යළ වගදවිමි ගේමරනපන 199372801722 

ගදනිගේ ගදර මිංලිළ දිවළනළය 946592277 v 

ගදනිගේ රළඡඳේ ගදර නිගරොළ වමළලි වික්රමසිිංශ 938340463V 

ගදඳළනම ිංළනමළගේ වළලිය වචිනප වදරුලන් වික්රමරනපන  199522703850 

ගදල්ම ආරච්ච්ගේ වරනි පියුමිළ දයළනන්ද 937173431V 

ගදල්ශ අිංගේ රණවීරළ මනුළනි කුමළරි ජයතිවහව 897512580V 

ගදල්ශ ගඩ් ගදර ක්රිළණි ඉන්දිළ ජයන්ති 855853701V 

ගදල්ශගොඩ ගදර වචින්තනළ දිල්රැේෂි  927093235 V 

ගදල්ශමු ගදර ඉගශනළ නිලන්තිළ ජයරනපන 936661700V 

ගදල්ශලනපගනප ගදර නදීළ නිල්මිණි ලියනගේ  857483022V 

ගදල්තළගව් ගදර අගේළ රභළශිනි ගුණලිං 917610924V 

ගදල්ඳළගොඩගේ සිතුමි චතුරිංගි ගදල්ඳළගොඩ 920911803v 
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ගදල්ගේ ආරච්චිගේ ගමනුළ ප්රියළජි ද සිල්ලළ 895242101V 

ගදල්නිගේ ගදර නිරිංජළ ජයමිණි ජනළය 797863386V 

ගදලටශ දිරගම් ගදර ඉදුනිල් තරිංනී ගවේනළරනපන 198162103746 

ගදලරළශන්දි ආසිරි තිංළනන්ගේ වවිංළ ගවවිලන්දි ද සිල්ලළ 856893499V 

ගදලළසිිංශ ආරච්චිළගේ අනුහළ ප්රියදශනනි ගද්ලසිිංශආරච්චි 837250641V 

ගදවුන්දර ආරච්චිගේ නිම්ගඳයළ ගෞමදි රනපනසිරි 927472236v 

ගදවුන්දර ඳල්ලිය ගුරුගේ ලවන්ති චතුරළනි ගුරුගේ 198467901159 

ගදව්පුර ආච්චිගේ ඉන්දුතළ  877171728v 

ගදහිඅනපගනප ගදර සුරිංගිළ මධුළනි  906470683 V 

ගදහිඅලනපගනප ගදර චතුරිළ  නිගරෝණි 927414112V 

ගද්දුනු විනියළ එරනපනගේ 928121070V 

ගද්දුනුපිටි ගදර අමර කුසුම් බිංඩළර 887523622v 

ගද්මුණි පශනණිමළ වදමළලි ද සිල්ලළ 878482239V 

ගද්ල ගදර නදීළ තමළරළ කුමළරි 887623031 V 

ගද්ලගිරි මුදියන්ගවේළගේ ශශනණි මදුලන්ති ගද්ලගිරි 906091640 V 

ගද්ලනළරළයන  ගදර වචිනි ලිිංළ උගේසිිංශ 908112466V 

ගද්ලඳේගේ මගනෝශරි ප්රියිංලදළ රුණළරනපන 917884285V 

ගද්ලයද ගදර සුරමයළ කුමළරි ගරේමසිිංශ 885753841 V 

ගද්ලසිිංගදර ේමිණි සුකන්ි ළ කුමුද කුමළරී වමරවික්රම 906502216V 

ගද්ලසුගශනන්්ර තින්න නළරළයනගේ ලිනි චමිල්ළ ද සිල්ලළ  947492314 V 

ගද්ලළඩිඳති ගේදර දශනනි දිපිළ ගවනවිරනපන 906073366v 

ගද්ලළි ඳති ගදර අනළ උගද්ශිළ රණතුිං 806410977V 

ගද්ලළගල් ගදර සුදම්මිළ දමයන්ති 895143979 v 

ගදොඔම්මන ගදර දිනුළ හිමළලි ගුණරනපන 915530885 V 

ගදොඩම්මන ගබෝවහඅිංගේ ගදර දමයන්ති ගශේමමළලි 
නන්දසිරි 

855810727V 

ගදොඩශ ලනපගනප ශශනණි තිිංළ 198457401140 

ගදොඩන්වහතෆන්ගන්ගදර ගීතළ ප්රියදශනණී කුමළරසිිංශ 199163100145 
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ගදොණීගේ ගදර ගම්ළ දිල්රුේෂි 848184748V 

ගදොන් ආනන්ද විගේසිිංශ 197929202856 

ගදොන් තලිේපුළගේ ධනුහ ගුණගවේර 910891863V 

ගදොන් ඳළවුළු ආරච්චිළගේ මනළළ නලිංජනළ ඳතිරණ 907321630V 

ගදොන් පුබුදු නුලන් විතළරණ 860611309V 

ගදොන් ගඳරමුණ මගේ මධුෂිළ චන්්රමළලි බශනනගඩ්ටි 
ගවගනවිරනපන  

936700632V  

ගදොන් රුක්ෂළණී නිවිංවළ රුණළරනපන 938623660 v 

ගදොන් ලජිර රදීේ කුමළර න්නන්ර 920700071V 

ගදොඹම්මන ගදර අවිංළ උදයිංනී කුමළරි  916900406V 

ගදොඹශ ඳතිරණළගේ ධනුහළ රවළදිනි පීරිවහ 867040447V 

ගදොඹගොල් ගදර දසුන් රදිේ ජයරනපන 940721946 V 

ගදොර මගේ ෂණි ළිංචනළ මගේ 199379101700 

ගදොරකුඹුගශන අබසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දිළනි කුමළරි 
අගේරනපන 

885041230V 

ගදොරකුඹුගශන ිංළනමළගේ තමළලි වන්ති ගදොරකුඹුර 936261655 V 

ගදොපිහිල් මෆදලනපගනප ගදර තරිං නන්දමළල් 
ගදොපිහිල් 

8504552296v 

ගදොමුල්ගල් ිංළනම්ගේ දිල්ශළරළ හිගරෝෂිණි 865850476V 

ගදොමුල්ගල් ළිංළනම්ගේ ජයමළලි නිගරෝළ 858493285 V 

ගදොෂපිහිල්ගල් අනුරළධළ වීරසිිංශ 965502025V 

ගදොළුගව් මෆදිගොටුගව් ගදර වචින්තිළ ශිංවනී ගරේමරනපන 926600761 v 

ගදොළුගව් ලඩුරළෆ ගදර ලනපවළ යමුනළ කුමළරි 926742523V 

ගදොගෂොවහබළගේ මහින්ද හිමි 882153932V 

ගදෝන චතුරී දිගල්ළ මුණසිිංශ 867912924V 

ගදෝවිට ජයගවේර යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ රවළදිළ 
ජයගවේර 

807003003V 

ධනඳළ මුදියන්ගවේළගේ ගීතිළ වමළලි ධනඳළ 885823645V 

ධනඳළ මුදියන්ගවේළගේ නදීළ ජයමළලි ධනඳළ 938240175V 

ධනගවේර මුදියන්ගවේළගේ චතුරිංගි ගෞයළ දයළනන්ද 198968004030 
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ධනගවේර මුදියන්ගවේළගේ නිළරි මධුභළෂිණි ධනගවේර 885211852V 

ධනගවේර මුදියන්ගවේළගේ මිහිරි වදනතළ දයළනන්ද 907963519V 

ධනුහ උදිත බණ්ඩළර ගුණති  861251403V 

ධශනමරළේ විදයළබළරන්  961100445V 

නඩරළඡළ වශන 947110772V 

නඩරළජළ නලරනපනළගේ නිවිංවළ විංවනලනී නලරනපන 887323178V 

නදිළනි දිල්ෂීළ ගවේනළනන්ද 848331759 v 

නදීළ නිලූළනි රන්ගොනපගේ 885152724V 

නදීර තරිං සුදසිිංශ මගේ 910101820V 

නමිබුළර ලවම් ගොටුදුර ආරචිචිළගේ ජිනළලි විංගිතළ 
අල්විවහ  

935611563 v 

නම්බු නළනළයේළර ඳල්ලිය ගුරුගේ ශශනළ සුගෝචනී 
නළනළයේළර  

199168402724 

නම්බුළර ලවම් ගොටුගදොර ආරච්චිගේ උගේේළ ශිංවනී 
අල්විවහ 

925881074V 

නම්ඹුළරලවම් අේපුලළබදු රේටම්බිගේ ක්රිහණළ රවිංදි 198286203761 

නයනශළරී දීඳශිළ මඩඳළත 938501505V 

නයනළිංජීෂ ලතුගඳොගේ 875723782V 

නයන්තරළ වදමළලි ද සිල්ලළ 907953866V 

නලරනපත ගශේටිමුදියන්ගවේළගේ නිංනළ නදීළනි බණ්ඩළර 896420950V 

නලරනපන මුදියන්ගවේළගේ යළනී කුමළරී නලරනපන 878043260V 

නලරනපන මුදියන්ගවේළගේ චමිළ අනුළ දිල්රැේෂි නලරනපන 897381184 V 

නලරනපන මුදියන්ගවේළගේ චුළිංනි දනගවේර 886621094V 

නලරනපන මුදියන්ගවේළගේ නිගම්ෂිළ මධුළනි නලරනපන 945111950V 

නලරනපන මුදියන්ගවේළගේ බුද්ි ළ දිල්රුේෂි 198276901470 

නලරනපන මුදියන්ගවේළගේ වන්ධයළ නිල්මිණි නලරනපන 905372807V 

නලරනපන ගශේරනප මුදියන්ගවළගේ චන්්ර කුමළරි ගශේරනප 866653372V 

නලරනපනළගේ නිලූළ කුමළරි නලරනපන 837850100V 

නවහතුරි ආරච්චිළගේ තනුජළ කුමළරි වහතුරි ආරච්චි 198644804406 

නළශමුල්ගල් රණසිිංශ මුදියන්ගවේ දිළනි රුලන්ගිළ 877793648 V 
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කුතුිං 

නළඩන්දගේ වතයළ ගදව්දිනී 946011037V 

නළා ගද්ලළගල් පුරළළගේ විරිං යළන් බණ්ඩළර   942151896V  

නළගදණිගේ ගදර මගනෝරි ප්රියිංගිළ විගේරනපන 898093549 V 

නළනළයේළර ලවම් අම්බන ගේරුසිිංශගේ වමීර ේමළල් 
නළනළයේළර 

930742988V 

නළනළයේළරලවම් වේටම්කිරළෂළගේ ගදොන් තුළනි 
යන්තිළ ගඳගශනරළ 

848663760V 

නළඳළගොඩ අච්චිළගේ වචිනි ඉගශනළ ේමළලි නළඳළගොඩ 936091237V 

නළයරනපන මුදියන්ගවේළගේ අචිනි දිගන්ළ නළයරනපන 935053951V 

නළයකුඹුගශන ගද්ලය ගදර ඉගනෝළ කුමළරි විගේනළය 897010178v 

නළයළගේ දුෆසි රුලන් ජිනදළව  883523210V 

නළරිංන ගොටුගව් ගදර ඉගනෝළ කුමළරි 895053880V 

නළරිංගේ නිවිංවළ පියුමළලි වික්රමරනපන 896274180 v 

නළරම්ඳනළගව් ගශේරනප මුදියළන්ගවේළගේ මධුර බණ්ඩළර 871792160 V 

නළරළයන බ්රළශහමණ මුදියන්ගවේළගේ කුමුදු ළිංචනළ කුමළරි 858602777V 

නළරළයන මුදියන්ගවේළගේ කුමුදුනි යවන්තළ මෆනිගේ  868254068v 

නළරළයන මුදියන්ගවේළගේ නිමිමි අේවරළ රැණළරනපන 916910924 V 

නළරළයන මුදියන්ගවේ වමළලි අනුෂිළ කුමළරි නළරළයන 876441705V 

නළ විංවනල රුණළරනපන  832730483V 

නළල ලනපගනප ඉගශනළ කුමළරි ගශේටිආරච්චි 897091313 V 

නළසියළ මශරුසහ 885393560v 

නෆෆනපතළ ගදර අමි ශ්රිමළීෂ විගේරනපන 906180448V 

නෆෆනපත ගදර අමරළ වහලශනණමළලි වික්රමසිිංශ 907810909V 

නෆනපගනප ගදර විංජිලනී ජයිංළ ආරියරනපන 198781601637 

නෆලෆන්මඩ රන්ගතනප ගදර දුළිංජීෂ කුමළරි 198980701162 

නිිංගේ ගදර ධම්මි ජයනළනප ගවේනළනළය 921910983V 

නිඅිංගේ යේගදහි ගදර විහලළ කුමළරි නිඅිං 917963770V 

නිගදනිගේ ගදර නිවිංවළ දිල්රැේෂි කුමළරි අමරසිිංශ 908183720v 
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නිගදනිගේ ගදර ේමළලි චතුරිළ ගවේනළරනපන 918632859v 

නින්තළමඩ ආරච්චිළගේ මුදිතළ කුමළරිශළමි 936021034V 

නින්තළමඩ ආරච්චිළගේ යමුනළ කුමළරිශළමී 948133717V 

නිවහ අේපුශළමි වමරවනලගේ නිළනි අනුරළධළ වමරවනල 907680576V 

නිවහ අේපුශළමි වමරවනලගේ රසිළ මධුභළෂිණි වමරවනල 898113447V 

නිේගොල්ගල් ගලගල් ගදර මගශේෂිළ මධුලන්ති 
ගවනවිරනපන 

895982539V 

නිපුනි මධුෂිළ ගවන්දනළය 905512528v 

නිමන්ති වමරවිර 198258401997 

නිගම්හ නගයෝමළල් ජිලන්ත ගශේමගේ 903563281 V 

නිම්මි ප්රියිංජළ වික්රමසිිංශ 885694322V 

නියර ෆටිගේ ගදර අවිහළ උම්මළදි තනපවරණි දිේකුඹුර 945093013 V 

නිරිංජළ ල්ගොටුල 856834247V 

නිරන්තළ නලරනපනම්  887511918V 

නිගරෝළ දිල්රැේෂි ජයවිර 897200309v 

නිශනමනී චතුරිංගී ගලදගදර 938023859V 

නිිංළ විංජිලනි ගුණරනපන 846071008v 

නිලගල් ගදර සුජිලළ ගරෝෂිණි 868230088V 

නිගශේගන් ගදර අනළ තුළරි සිරිගවේන 785262212V 

නිලුළ කුමළරි විගේතුිං  835951464V 

නිල්මළ රවළදිනී වීරසිිංශ  845751420V 

නිළනි මධුලන්ති උඩුම 936671136 V 

නිගේරළ ගවව්ලන්දිළ අගේලශනධන  199263600990 

නිහිං බමුණු ආරච්චිළගේ දශනශිළ චතුරිංනී නිහිං 946001058V 

නිළනි මධුභළෂිණි තිිංළ සීරනපන  886274084V  

නිළනි මධුලන්ති ගනළුල ලියනගේ  9261200305V 

නිහගඳො මුදියන්ගවේළගේ අවන්ති උගේක්ෂළ හිේගඳො 198984603729 

නිවිංවළ දිලිනි තිනන්ද 898193799V 
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නිවිංවළ වදමළලි රළජසිිංශ 936823068 V 

නිවිංවළ වමළලි උඩලනපත 858592321V 

නිවිංවළ සුගබෝධනි ගතෝරගදණිය  198969102550 

නිසිලළව රළජඳේ නනළය මුදියන්ගවේළගේ ලටෆටිගේ 
ලව්ගව් ගගශලිය ගවෞමය බණ්ඩළර ගවනවිරනපන 

933374734 V 

නිෂගම් කුඹුගශන ඉන්දිළ දශනනී 907950484v 

නීතියම චන්දිම හිමි 862954440v 

නුගලගේ ශිරළනි වික්රමනළය  827733563 V 

නුගේතෆන්ගන් ගදර ඉගශනළ මධුලන්ති වික්රමසිිංශ 936523757 V 

නුලරඳේ ගදර චළනිළ වන්ති ගුණලශනධන  938593175V  

නුලරඳේ ගදර ශනල් නිමන්ත වික්රමගේ 791233658 V 

නුලරඳේ ගදර ශිංවනි අනුරළධ ජයලශනධන 887852464V 

නුලරඳක්ෂ ගේඩි ගදර කුමළරි වමරසිිංශ 8860034229 V 

නුලරඳේගේ දිවහනළ කුමුදුනී නිහිං 857561040V 

ගනනපමි තරින්දි කුමළරි වීරගවේර 936270174V 

ගනරතල්ගදණිගේ රුණළගොටුගව් ගදර ල්ශළරි 
රුලන්තිළ මළනලසිිංශ 

937831358V 

ගනලුම් කුමළරි මෆදගොඩ 777002562v 

ගනල්ලි ගදර නදිළ කුමළරි 946633429 V 

ගනළුමිගදණියගේ තරිං වම්ඳනප රනපනඳළ  198904701021 

ඳිංචලනපගනප ගදර  අචළ දිළනි ගුණරනපන  847550813v 

ඳටළර ගදර දිගන්ළ චතුරළනි 867362452V 

ඳටපිලි ගශේලගේ ශිරන්ති ශිගරොමළළ 917310513 V 

ඳටබෆන්දළගේ ගදර මධුභළෂිණි විමරනපන 887551820V 

ඳේටියගේ හිරු උදළර පීරිවහ 922314276V 

ඳේටියගඳො විධළනඳතිරණගේ බුද්ි  වමීර 892164240V 

ඳඩිළර ගල්ගම් මුශන්දිරම් ලවගම් තනපවරණි වමෘි  
ජයසිිංශ  

916161522V 

ඳණ්ඩිත ගදර නිලුළ ප්රියිංජීෂ ජයරනපන  866480060V 

ඳණ්ඩිතරනපන ලළව මුදියන්ගවේළගේ රවළදිනි ඳණ්ඩිතරනපන 845570523v 
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ඳතිරණ දිවළනළයළගේ නළමල් ජයසිිංශ 861081052V 

ඳතිරණ ගශේලගේ ඉගශනළ කුතුිං 918220119V 

ඳතිරණගේ ඉළනි ප්රියන්ලදළ සිරිලශනධන  856444589v 

ඳතිරණගේ වචිනප නිලු 912810313v 

ඳනපගේරිය අේපුශළමිළගේ මධුෂිළ වමළලි විගේසිිංශ 887693455v 

ඳද්මඳළනි හිමළලි මෆණිගේ නනළය   916111517V 

ඳද්මගඳරුම ආරච්චිගේ අරුණි ගවෞමයළන්ති 
ගවගනවිරනපන 

865473559V 

ඳනන්ල ගදර මධුවළනි වළවිත්රි   ගතන්නගෝන් 935551030V 

ඳනම්පිටිය සුභසිිංශ මුදියනළවහළගේ රවන්න පුහඳකුමළර 
ඳනම්පිටිය  

933281515V 

ඳනිේ මුදියන්ගවේළගේ නිපුණ අිං බිංඩළර 930293318 V 

ඳන්ගොල් ගදර ජළනකී ශිගරෝමී ගරේමති 878182448V 

ඳන්ගොල්ගල් කුඹුගශන දිළනි මධුෂිළ ශ්රීඳළලි මඩගදණිය 857201264V 

ඳන්තියළලනපගනප ගදර තිළිණි යළ ළිංචනළ විමගවේන 877770516 V 

ඳන්තිගේ ගදර රබුද්ි ළ පියුමි වීරතුිං 945314435V 

ඳන්න ගශේගන් ගදර ලජිර අගවේ කුමළර වීරගවේර 883571495V 

ඳන්න ගශේගන්ගදර නිමළීෂ අබයගෝන් 935893305V 

ඳන්ලනපගනප ගදර කුමුදුමළීෂ 908603940V 

ඳන්වලනපගනප ගදර නදීළ ප්රියදශනනී අමරගවේර 886050690v 

ඳන්වගල් ලනපගනප ගදර චළමර නුලන් දිවළනළය 910220632V 

ඳමුණුගව් නුලරඳේ ගදර එරන්දි නිමන්තිළ නුලරඳේ 838203515V 

ඳමුණුගව් නුලරඳේ ගදර සුසිල් වම්ඳනප ගුණරනපන 813304139V 

ඳමුණගල උඩගදර ආළ ගිතළිංජලි ගරේමරනපන 846094288 v 

ඳඹහින්ගන්ගදර විදළනළගේ වනළ අඤහජීෂ විදළනගේ 917441995V 

ඳයිඩළර ගදර නගයෝමි ගද්විළ වික්රමසිිංශ 947861948V 

ඳයින්ඩළර ගදර චළන්දනී ප්රියදශනනි 877232972 V 

ඳයින්ඩළර ගදර නුලන්ති තුෂිරළ ඳතිරළජ 897430606v 

ඳරටලෆල්ලනපගනප ගදර සුපුන් ශසිළ වදමළලි  895093661 V 
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ඳරටලෆල්ගල් ලනපගනප ගදර ලිනප කුමළර ලනපගනපගදර   199216101889 

ඳරශ අිංගේ ගදර ගොකිළ ශශනණි කුරනපන 927930137 V 

ඳරශඅිං ගවන්ඳතිගේ තුළන්ත ණිහ ගුණරනපන 199411701583 

ඳරශඅිංගේ ශඳන්ගේඩ්ගදර වන්ධයළ කුසුමි කුමළරි 
රුනළරනපන 

907011364V 

ඳරශගල ගදර ප්රියදශනනි මල්ලිළ 785302125V 

ඳරගොඩ ආරච්චිළගේ අනුළ දීපිළ ප්රියදශනනී 907792587 V 

ඳරගොල්ගල්  ගදර උදළනි දිගල්ළ මධුශිංසි  925671649V 

ඳරණ ආරච්චිළගේ රුලන් ගවේනළනළය 910363263 V 

ඳරණගශේලගේ යළනි උනපඳළ ඳරණගශේලගේ  897360403V 

ඳරපිටිගේ ගදර මුදිත රවිනළනප ඳරපිටිය 872643109V 

ඳරළගේ ගදර මගශේහ ඉන්දි අරුන කුමළර 891092571V 

ඳලිඳළන ඇල්ශකුඹුර මුදියන්ගවේළගේ වවින්තනළ 
මිහිරළනි ඳලිඳළත 

928254488 V 

ඳලිශනරළළගේ වළලින්ද බණ්ඩළර ඳලිශන 893400184V 

ඳලුගොල්ගල් විජිතනන්ද හිමි 872512659V 

ඳල්ගඩ් ගදර ඔළණි ලශනජනළ කුමළරී විගේගවේර 885832482V 

ඳල්කුඹුගශන විශළගශන ගදර ධනුළ කුමළරි 98652203277 

ඳල්ළම ගශේන රළළගේ ිංළ නදිළනි ඳල්ඳළම 935781655V 

ඳල්ළල ගොඩිතුලේකු ිංළනම්ගේ වමන්ති ේමිණි 
විතළරණ 

827434175v 

ඳල්ග කුඹුගර ගදර තරිංළ කුමුදුනී විගේතිවහව 935451957V 

ඳල්ග කුඹුගශන ගදර මගනෝේ බුද්ි  ිංළ ගුණරනපන 922490350v 

ඳල්ගඳළනගේ ඉගනෝළ පුහඳතළ රුණළනන්ද 827420719v 

ඳල්ගල් ගදර අනුරුද්ධ බිංඩළර  880750879V 

ඳල්ගල් ගදර අවිංළ ේමළලි 896832581V 

ඳල්ගල් ගදර නයනි නිලුපුීෂ වීරසිිංශ 925980676V 

ඳල්ගල් ගදර ළනිළ දුළිංජලි තිරනපන 198960804402 

ඳල්ගල් මුල්ගල් ගදර නිවිංවළ වදමළලි 926381164V 

ඳල්ගල් ලනපගනප ගදර හිමළලි පියුළණි  වික්රමසිිංශ 878410424v 
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ඳල්ගල් හිනපතර ගදර ආසිරි විහලරභළ විගේසිිංශ 199361700862 

ඳල්ගල්කුඹුගශන ලව්ගව් දිල්ළනි රුලන්දිළ කුමළරි 
ඳල්ගල්කුඹුර 

917922837 V 

ඳල්ගල්ම රුණළරනපනගේ නිළන්ති තළවමළලි 
විගේති 

906222469V 

ඳල්ගල්ම ගලදගදර අමළලි නිවිංවළ ඳල්ගල්ම 878364856 V 

ඳල්ගල්ගදර උදිත වමන් රුණළරනපන 900070330 V 

ඳල්ගල්ගදර තණජළ දමයන්ති 898411290V 

ඳල්ගල්ගදර තිළිණ විංජය බණ්ඩළර ගවනවිරනපන 942512082 V 

ඳල්ගල්ලනපගනප රුණළගේඩිගදර දිඳළනි ප්රියිංගිළ ජයලිං 915831672v 

ඳවිත්රළ ප්රියදශනනි වමරසිිංශ 838343325v 

ඳවිත්රළ මධුවන්කි ගෝමවහ  956870283 V 

ඳවිත්රළ ශිංවනී දිවළනළය 937481403V 

ඳවන්වේ බණ්ඩළර ධශනමඳළ ලනපතල  890850936V 

ඳශ පුරළළගේ වන්ති සුභළෂිණි තිරනපන 885674011V 

ඳශ ගදර නදීළ ේමළලි 915822657 V 

ඳශ ගදර නිවිංවළ මධුලන්ති 888622853V 

ඳශ ශිංගිඩි ගදර රදීඳළ දිල්ශළනි රණසිිංශ  935312566V 

ඳශකුඹුගශනගදර රෂිළ සුභළසිනි 887460728V 

ඳශලනපගනප ගදර ඉසුරු එරිංදි උඩම 885351123V 

ඳශලනපගනප ගදර වචිනි ෂිළ වික්රමසිිංශ 199357500202 

ඳශෂ ගදර නිළදි දිල්ශළරළ විමරනපන 886652631 V 

ඳශෂ ගදර බුද්ි  ධශනමරනපන 851393927V 

ඳශෂ රන්ති ගදර අනුරළධළ ප්රියදශනනී ජයසිිංශ 936163122V 

ඳශෂ රළජඳක්ෂ ගදර අමිළ කුමළරි රුණළති 876122235V 

ඳළදුේගේ විදළගශේළගේ ශශනනී අනුරළි  ලන්්රඳළ 836793803v 

ඳළමන්ගේ ඳවිත්රළ වදරුලනි ගඳගශනරළ 938154309 V 

ඳළලුලනපගනප ගදර දමයන්ති කුමළරි 866014752V 

ඳෆණිතුඩුගව් මෆණිේරළම ගදර තරිදු වවිං වදරුලන් 930251585V 
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ඳෆතුම් නිලන්ත වඳරමළදු 853033685V 

ඳෆතුම් බණ්ඩළර රණ්තුිං  870314744v 

ඳෆතුම් මිං කුරනපන  830972099V 

ඳෆනටිගශේන විතළන මගේ කුමුදුනී වදගශනළ 905020501V 

ඳෆෆටිය ගශේලළගේ ඉගරෝෂිළ අමළලි  905904027 V 

ඳෆෆගනප ගදර ඉදුනිල් වමරනළය 866001170V 

ඳෆල්පිට රළෂළගේ යළමළ ශශනනී කුමළරි  858312299V 

ඳල ල්අගේ ගදර පියඳෆතුම් ප්රියදශනනී ල්අිං 88854699 V 

ඳල තුන්ඳගල් චතුරිළ මධුභළෂිණි ඡයරනපන 918642692V 

ඳල ලටගොගඩ් ගදර ේමිණී සුපුනකුමළරි ජයරනපන 928481964V 

ඳල ලටගොගඩ් ගදර විංජය යළන් නිගරෝන 941450393V 

ඳල සියඹළවහතෆන්ගන් ගදර බුද්ි ළ ගරොළනි 
දිවළනළය 

916243642v 

ඳල ශද්දළගව් ගදර රුචිනි ලනපවළ ශ්රී ගරේමරනපන  937151977V 

ඳලගේ නදීළ ේමළලි රුණළරනපන 908172868 V 

ඳෆල ආභරණගේලිගදර අචිනි සුභළෂිණී විගේසිිංශ 867372113v 

පිටගොටුගව් ගදර චතුරිංනී රුලන්ති ගොඩිතුලේකු 199283503494 

පිටගදනිගේ ගදර රහමි ගිනපමළ මගනොජනි 937600925V 

පිටඳෆගල් ගදර දිවහනළ කුමළරි සිරිලශනධන  906810557V 

පිටඳ ගදර විංවනල රවළද් විමරනපන  930511960V 

පිටශඳතගන් ගදර තළරළ කුමළරි ගද්ප්රිය  928660362V 

පිටිදල ගශේලගේ සුරිංගි නිලූෂිළ චන්්රසිරි 788441525V 

පි ටියන්ලගුගශන වනපමිණි කුමළරි වමරගෝන් 858453437V 

පිටිගේ ගදර අගේළ විංජිලනි ලශනණසුරිය  905322141V 

පිටිගේ ගදර දිලිනි ළිංචනළ ප්රියදශනනී 945682698V 

පිටිගේගදර විංජිලනි ජයසුන්දර 887273502 V 

පිනිදිය ඳතිරගේ ධම්මි වරුලන් 930860573V 

පින්නගොල්ගේ ගදර විංජය අරුණසිරි රනපනළය  870693176V 
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පියුමි භළයළ ඉිංසිිංශ 928483495V 

පිපිටිගේ ගදර වහලශනණමළලි ප්රියදශනනි පිපිටිය 885412971v 

පිළගන් රනපනළයළගේ යළන් චින්ත 830880275V 

පිලිකුඹුගශන ගදර ළනිළ ප්රියිංනී කුරනපන 905373323V 

පිලිපිටිය ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ චන්දන විංජිල කුමළර 
ගශේරනප 

772584008 V 

පිහිල්ගදනිගේ ගදර බුද්ි ළ දශනනී හිමළලි ජයති 708282930V 

පීරිවහ අේපුශළමිළගේ නිගම්ළ නදීළනි පීරිවහ  896263730V 

පුිංචි ගශේලළගේ අවිංගිළ දිල්ශළරි 856924700v 

පුඡය අරුේමිමන වමිත හිමි 892203806 V 

පුඡය ගොනපමගල් ඤළණළන්ති හිමි 903202386 V 

පුජය ඇතුමල්පිටිගේ සුමන හිමී  890842364V 

පුජය ඇනපමල්පිටිගේ ධම්මළරළම හිමි 913003551V 

පුජය ගන්ගොඩපිටිගේ රළහු හිමි 870954662 V 

පුජය ගතල්ගදණිගේ ගවෝරත හිමි 812902326V 

පුජය ගතල්ගදනිය දීඳළනන්ද හිමි 881041570V 

පුජය නුගොල්ගල් විමඤළණ හිමි 931814133 V 

පුජය මඩුල්ගල් ඡිනලිං හිමි 880362534V 

පුජය ලියන්ගල විමසීශ හිමි 900173270 v 

පුනම් ක්රීවහගතොම්බුගේ තිළිණි සුමුදු ලළවනළ  198266201397 

පුන්චලනපගත ගදර ළනිළ මදුලන්ති චන්දරගවේන 938460914V 

පුබුදු නගලෝදි ිංළ බමුණළගදර 857883381V 

පුරගන්ගදර ප්රියිංළ බන්ඩළර පුරගන්ගදර 801051537V 

පුලිේල් දුළන්ති මිංළ ජයරනපන 867921095V 

පුලේගොල්ගල් මුදියන්ගවේළගේ චතුරළනි යළනි බණ්ඩළර 885432514 V 

පුවහවමුල්ගල් ගදර නලින් ධනුහ විගේසිිංශ 930400912V 

පජය ඇවහවෆද්දුගම් සුගද්ෂිළ ගමගශණින්ලශන්ගවේ  198776010060 

පජය උඩුරළලණ නළ හිමි 933590810V 
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පජය දබගොල්ගල් රළහු හිමි  800154790V 

පජය දමුණුගඳො සුභළත හිමි 950290048V 

පජය ලල්ගොඩ ධම්ම අනුරළධළ ගමගශනින් ලශන්ගවේ  198752500590 

ගඳරැම්බඩ ගදර දිගන්ෂිළ මධුමළලි සිරිලශනධන 907360253V 

ගඳරින්ඳළනතන් ජනශනතනි 199186500342 

ගඳනපතු ලවම් ළල්ගේ තවහමි ධනුහළ 868183519V 

ගේමලඩු චමිළ නිලූෂි 787903576V 

ගඳොඩි මරේගේ රමුළ මධුශන්සි ගඳගශනරළ 887333033V 

ගඳොඩිමරේම්ගේ අනුරළධළ වචිනි ගඳගශනරළ 926240480v 

ගඳොනපගනපපිටිගේ ගදර විනීතළ 197879804134 

ගඳොල්ගොටුගව් ගදර ලවන්ති ිංළ රුණළරනපන  908613872V 

ගඳොගල් ොේගව් ගදර සුවනලළ ප්රීති කුසුම් ගරේමදළව 876670992V 

ගඳොල්වහගදනිය මුදියන්ගවේළගේ මළධවී ේමළලි 
ගඳොල්වහගදනිය 

847121505V 

ගඳොල්ශගදණිගේ ගදර අගනෝමළ තරිංනී චන්්රසිරි 878372727V 

ගඳොල්ගොල්ගල් ගදර නිරළළ ගවව්ලන්දි වමරතුිං 945223715V 

ගඳොල්ගෝල්ගල් ගදර නිශනමළ ජයසුන්දර 937372930V 

ගඳොල්පිටිගේ ගදර ළනි දයළරනපන 937042787V 

ගඳොල්ලනපගනප ගදර වීළ දිලිනි 199482002557 

ගඳොල්ලනපගනප රළජඳේ ලළව මුදියන්ගවේළගේ අචළ ඉන්දු 
කුමළරි 

805760133 V 

ගඳෝඩළගේ නළරලනපගනප ගව්දළගේ වචිත්රළ රවන්ති 
නළරලනපත 

838311849V 

ගඳෝරළර මුදියන්ගවේළගේ  ළනිළ විංඡීලනී තිරනපන 867583106V 

ගඳෝශනප මුදියන්ගවේළගේ දමයන්ති කුමළරි 887253200V 

රභළනප ගීති ධශනමරනපන 863061423V 

රගමෝධයළ ශ්රිමන්ති රණසිිංශ ආරච්චි 876653575V 

ප්රියළ ඳනපමනළදන් 907160831V 

ප්රියළනි රභළ කුමළරි දවු 947232690V 

ප්රීතළ මගනෝරි අගේනළය 778420287V 



71 
 

බටල්ගල් අරගේ ගදර පුබුදු මල්වළනි විගේලශනධන 905732692 V 

බටල්ගල් ගදර නදීළ එන්දතී බටල් 937874189v 

බටල්ගල් ගදර ේමළලි ජයරනපන 955112571V 

බටල්ගල් ඳශ ගදර ඉගශනළ නිල්මිණි කුමළරි ඡයගවේන 815114663 V 

බටල්ගල් ඳශ ගදර ේහමි මිංජුළ කුමළරි 815114671V 

බටල්ගල් ඳශෂ ගදර රවළද් නින්ත කුමළර ජයගවේන 773392765 V 

බටගොල්ගල් ගදර ගමොනිළ චළමරි 948250659  v 

බටුවිට ලියනරනපනගේ විංදීඳනි ලළවනළ ලියනරනපත 945313625v 

බගේගල විදළනළගේ නිලූළ ඉන්දිමළ බගේගල 767652771V 

බණ්ඩළර දඩලද්දළගේ අගවෝළ විංවනලනි බණ්ඩළර 
යළගල්ගොඩ 

877763056V 

බණ්ඩළර දිවළනළයගේ ඳළඨලි චතුරිංනි වමරේගොඩි 865243529V  

බණ්ඩළරණළය දිවළනළය වීරගවේර බඩළ නිෂගමළගේ 
මෆදිලගේ ලව්ගව් දීඳළනි කුමළරි මෆදිල 

868653680V 

බතගොටුගව් ගදර අගයෝමළ වදරුලනි 938401578V 

බනපතන මුදියන්ගවේළගේ භළයළ මදුළණී කුමළරි අගේරනපන 948113570V 

බනපතිරන්ගදර අගනෝමළ කුමළරි 887690650V 

බනපමුගශන ගදර මගනෝශරි වජිලනි ගවගනවිරනපන 885282822V 

බදුශනඩීන් සළමිඩළ ගබම් 937491638V 

බනගලනපතගේ සුන් චළමර ඉිංරනපන 902142185V 

බනගේ මුදගන් ගදර චන්දිමළ කුමළරි 198760302139 

බන්දළගව් ගදර ගරොළනි ගවගනවිරනපන 878203631V 

බන්දුලළ ගද්ලයළගේ චන්ද්රිළ කුමළරි රණසිිංශ 877201171V 

බමුණළම්මන උඩශගදර අනුහළ ප්රියදශනණී දිල්රුේෂි 
කුමළරි  

886210582V  

බමුණළම්මන වියන්නළගේ නිගරෝළ කුමුදුනි කුමළරි 896610392 V 

බරිනිගේ මහින්දිළ රිං චින්තනි අගේගවේන  938340510V 

බශනනළඩ් ගලගරෝනිළ චතුරළනි 936193595V 

බළපු ලඩුගේ නදිළ මධුළනි ගමන්ඩිවහ 898401782V 

බළපුලඩුගේ නදීරළ ප්රියදශනනී ගමන්ඩිවහ 937342349V 
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බලසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ නිපුනි ගම්ධයළ තිරනපන  928313433v 

බවුගන් ගදර අවිංනී ගෞයළ වමරසිිංශ 896383418 V 

බවුළගේ ගදර මදුවළන් ඉගල්ළ වමරසිිංශ 897043351 V 

බවහතියන් ගෝරළගේ අනුරළධනී තුළරි රුද්රිගු 897210304 V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ අචළ කුමළරි අගේරනපන 848183067V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ නමළලි දීපිළ බවහනළය  867933700V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ චමිළ කුමළරි දිවළනළය 838004644V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ ගච්තනළ මගනෝරමයළ 847930160V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ දිනුෂිළ කුමළරි බවහනළය 875500058V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ නදීළ ජයමළලි බවහනළය 925422312V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ නගයෝමි හිරන්තිළ බවහනළය 917603707v 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ නිලුළ ප්රියදශනනි 898190846 v 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ ප්රියන්තිළ කුමළරි බවහනළය 936283470V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ මනුජ රළන්ත බවහනළය 881912899V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ මයන්ති භළයළ  957120342V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ විශිං රමුදිනප බණ්ඩළර 
බවහනළය  

883424174V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ වජිනප මධුවිං බවහනළය 942422369V 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ ශශනශිළ ගශළනි බවහනළය 945032693v 

බවහනළය මුදියන්ගවේළගේ ශශනණි බුද්ි ළ බවහනළය  888193316V 

බවහනළය රළගේ දුීෂළ මධුළණි බවහනළය 928350380V 

බවහනළයළගේ ගදර ලළවනළ දිවහනමළලි  දයළනන්ද  888300155V  

බළක්රිහණන් ක්රිහණරළේ 198802000739 

බළය ගදර අගේළ මගනෝරි නන්දගවේන  928294366V 

බළසුරිය ආරච්චිගේ නුලන්ති ඉළරළ බළසුරිය 907850790V 

බළසුරිය මුදියගන් වේළගේ උගම්ළ මධුමළලි විගේරනපන 916291795v 

බළසුරිය මුදියන්ගවේළගේ නිමළලි සුරිංගිළ බළසුරිය 198370100284 

බෆද්ගද් ලියනගේ ගදොන් දිල්ශළනි නිවිංවළ ලියනගේ 199262102184 
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බෆද්ගද්මගේ ල්ඳනළ මධුළණි බෆද්ගද්ම 936100716v 

බෆබිතෆන්න මුදියන්ගවේළගේ මධුවිං චළන වමන් කුමළර 910210211 V 

බෆබිලිතෆන්න මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝළ වදමළලි තිරනපන 925870064V 

බිම්බළ ගමොගශොේටළළගේ උමයිංනී ලළව බවහනළය 
මෆණිගේ 

808551500V 

බිලිදළගේ ගදර මිංජු වමන් කුමළර  842522463V 

බුටළලනපගනප ගදර ධම්මිළ කුමළරි ධශනමරනපන 868140968v 

බුදළගොඩගේ ශෂිණි එරන්දිළ විගේලශනධන 925501581V 

බුද්ි ළ එරන්දි කුමළරි කීශනතිසිිංශ 856851184V 

බුද්ි ළ යළනි කුමළරි මළවිල්මඩ 908533470V 

බුනප ලනපගනප මුණසිිංශගේ බනගේතෆන්ගන් ගදර ශශනනී 
ළන්ති රණසිිංශ 

826483237V 

බුනපලනපගනප ගදර නිලුළ දිල්රුේෂි  897060620 V 

බුනපලනපගනප මුණසිිංශ ගද්ලගේ ගඳගල් ගදර වකුන්තළ 
කුමළරි ජයසිිංශ 

937050267V 

බුනපලනපගනප මුණසිිංශ ගද්ලගේ වම්ඳනප සිරිමලන් ආරියරනපන 881922207 V 

බුනපලනපගනප ලව්ගව් දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ කුමුදු 
එරන්දිළ කුමළරි දිවළනළය  

936721907V 

බුනපසිිංශ ආරච්චිළගේ ලජිරළ වමන්මීෂ 955161130V 

බුනපසිිංශ මදනළයළගේ ඉළරළ ඩිල්ළනි මදනළය 928100847 V 

බුනපසිිංශගේ උමළළ වනලනි ගඳ ගශනරළ 199267201585 

බුලනගොවනනි වතීලල් ගද්ලශන 897462478V 

බුළුමුල්ගල් ගදර නිශනමළ මධුළනි ගුණරනපන 875731394V 

බුළුල ගද්ලගේ ගීතිළ විංවනලනී එදිරිසිිංශ  857152832V 

ගබන්තර උඩුම විගේගවේර ගෝරළෂළගේ ගදිංන් චළරුණි 
රුේෂිළ විගේගවේර 

887620687V 

ගබන්තර ගොේටශච්චි ඉගනෝළ දිල්රුේෂි  847592842V 

ගබබම ගදර නිළනි දමයන්තිළ ගබබම 926350617V  

ගබරළර ගදර අමිතළ රිංජිනී කුමළරි 877923061V 

ගබල්ඳළගොඩ මගේ රවලි රගබෝධළ විංදීඳනි 938652066V 

ගබගශනප ගදර ඉළනි දිල්ශිළ බිංඩළර 915911765V 
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ගබගශනපගේ මුදියන්දගවේළගේ රවළදනී ළිංචනළ කුමළරී 199160400164 

ගේනපගේ බ්රශහමණළගේ සුගබෝධනී ශිංසිළ රැණළති 937544235V 

ගබොල ගදර අනුෂිළ යළමළ ගුණති 927150956V 

ගබොේළල ගදර නිලූළ වමරසිිංශ 198082603033 

ගබොරලනපගනප ගදර මධුළනි රගබෝධයළ  945660783 V 

ගබොරළුගව් රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නිලුළ අගේරනපන 888382968 v 

ගබොරළ ලියනගේ වමන්තිළ දිල්ශළනි 887391831V 

ගබොව්තුරළගොඩ ම්ළනම්ගේ ළලිළ චතුරළනි 
අගේගුණලශනධන 

847020890 V 

ගබෝවහගොගඩ් ගදර චන්දිමළ දිල්රුේෂි මළලියද්ද 917510415 v 

ගබෝවහතෆන්ගන් ගදර සුදශනශිණි මළගනල් සුමතිරනපන 865923961V 

ගබෝශ රළෂළගේ අනුරුද්ි ළ වදමළලි ගබෝශලනපත 868600292 v 

ගබෝශතෆන්ගන් ගදර දිවහනළ මගනෝරි ධනඳළ 897852446V 

ගබෝශපිේගේ ගදර ශශන කුමර විගජසුරිය 803035920v 

ගබෝශමු ගදර නදීළ ේමළලි 915834213 V 

ගබෝශයට ගදර ඉසුරු රභළනප මධුවිං ගවේනළනන්ද 913223861v 

ගබෝශන්ගද් ගදර අනුහළ කුමළරි නනළය 847563117V 

ගබෝදළලනපගනප ගදර අන නුලන් ගබෝලනපත  892153620V 

ගබෝධළලනපගනප ගදර ජයමිණි මධුළනි වමරතුිං 935490880 V 

ගබෝි ගොටුගව් දුේන්නළ රළල්ගේ දීඳළිංජන රණවිජය 
බණ්ඩළර 

902010041V 

ගබෝඳගේ නිමන්ති ශිංසිළ  877470326 V 

ගබෝපිටියගේ චතුරිළ මධුළණි නලරනපන 897942224V 

ගබෝපිටිගේ සුපුන් උදළර විතළනගේ  921622678 V 

ගබෝපිගේ ේමිණි ඳවිත්රළ විතළනගේ 955901541V 

ගබෝබුල ගද්ලගේ ළනුළ රවළදිනී ජයළල්  945710837 

ගබෝමළුල ගදර දිළනි රසිළ කුමළරි 875350617V 

ගබෝලද්දන ගදර දසුණි ඉමල්ළ ගුණරනපන 945441100 V 

මිංේපුලි දිවළනළයගේ එමිල්ළ දිවළනළය 877131238 V 
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මකුිංගේ ජයන්ති ශ්රිමළලි ජයලශනධන 925122289V 

මගුරුල ගදර නන්දන බන්ඩළර වමරනළය 902042512V 

මේගොන ගුරුන්නළන්ගවේළගේ නුලන් රවළද් ගඳගශනරළ 940942144V 

මඩකුඹුගශන මුදියන්ගවේළගේ ඔවින්ද රළන්ත මඩකුඹුර 901610177V 

මඩගදනිගේ ගදර නිපුනි මධුලන්ති කුමළරි මඩගදනිය 946742163V 

මඩඳළතගේ ගදොන් ඉන්්රජිනප චන්දන 902581669 V 

මඩේපුලි ගදර ලළව මුදියන්ගවළගේ බුද්ි  ළලිිං 
ගවගනවිරනපන 

842760720V 

මඩිනපතයළගේ ගදර ශ්රීමළලි දශනශිළ ආනන්ද 936021506V 

මඩුල්ගල් ලව්ගව් ලවන්ත බණ්ඩළර මඩුල් 913193318V 

මඩුල්ගල් ලෆලළල ලනපගනප ගදර යගවෝධළ දීේති වමන්තිළ 
මඩුල්ගල් 

915401759 V 

මඩුශයට ගශේගන්ගදර නගයොමි මිහිරළණි ලශනණවීර 938581240V 

මඩුල ගදර යත්රී විංදිඳනි රවිංගිළ රනපනසිරි 946734144V 

මඩුගව් ආරච්චිළගේ දිළනි වමන් කුමළරි 895684686V 

මඩුගව් ආරච්චිළගේ වචිනි නිළනි විගේසුන්දර  199454801102 

මඩුගව් ගදර ශිංවනී මධුලන්ති ගවගනවිරනපන  887403329V 

මඩුගව් රන්ශලඩි ගදර චතුරිළ නිශනමළලි ආරියලිං 915970702V 

මනපමුල අගොන්ගේ චතුරි වන්තිළ කුමළරි 
විගේගවේර 

957003613V 

මදුවළනි හිරුනිළ ජයතිවහව 938354170v 

මද්ගද්ගොඩ  ගදර වරුලන් ලළවනළ ජයති 890040756V 

මධුබළනි ඳන්චළලි අගේසුරිය 955561112 V 

මධුෂිළ ශිංවමළලි ගොඩිළර 897982560V 

මධළ පියුමිනී ඉිංසිිංශ 865271336V 

මනතුිං මුදියන්ගවේළගේ චතුර සුගෝචන මනතුිං  910750224V  

මනන් න්දළගේ ෂිළ ේමළලි ජයරනපන 865052715V 

මනන්නෆ ගදර මිළන් ගෞයළ රුණළති 941240739V 

මනගම්න්්ර ඳටබෆදිගේ දිලිනි ලළවනළ රිංජිළ රණසිිංශ 905570781 v 

මනලශනධන ගදර සුේනළ ගවව්ලන්දි ගශේමමළල්  935024056V 
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මනළළ නුලන්ති අශේගඳරුම 947621688V 

මනුජළ ශනන් ළමීෂ වීරරනපන 197973802370 

මගනෝජළ ශශනනී එදිරිසිිංශ 818473702V 

මගනෝේ ේමළල් විතළනමගේ 852300744 V 

මගනෝදර ගදර මතිහ ල්ශළර මගනෝදරගේ 902072306V 

මගනෝරි මධුරිංනී අතඳනපතු 868111046v 

මගනෝරි ශශනණී ගොඩන්ගදනිය 878442202V 

මන්නළගේ ගදර ගරෝෂිළ මල්ළන්ති 877633241V 

මන්වි ගදර නින්ති චන්ද්රි මුණසිිංශ 198469200676 

මයිල්ලළනමි රුළන්තිනි 199450704329 

මඩ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ වජිත ශශනණ නදි ගශේරනප 933633764V 

මයන්ඩි ඉන්්රළ ප්රියදශනනි 877031357V 

මල්ගඳො ගල්ම්ළගේ ේමී ශ්රී ළන්ති කුසුම්සිරි 885461271V 

මවිට රළළගේ දිල්ශළනි අනුරුද්ි ළ කුමළරි මවිට 895451045V  

මලිදුල ලියනගේ චතුරි මධුළනි  198959503881 

මල්ඩලනපගනප ගදර ල්ළනි නදීෂිළ රුණළනන්ද 946322571 V 

මල්ම්මන ඉශ ඩිල්ළනි අවන්තිළ ගවේඳළගේ 918053875V 

මල්ම්මනළගේ චන්දිමළ ගෞයළ කුමළරි 937544146V  

මල්ශඳගල් ගදර අගනෝමළ මල්ළන්ති 888232486V 

මල්ගදණිගේ ගදර අමිළ ප්රියදශනනී මල්ගදනිය 896062948V 

මල්ලිළ ආරච්චිළගේ චළන්දනී රනපනළය මෆණිගේ 885230466v 

මල්ලිළගේ මල්ෂි 885232396 V 

මල්ලඩම්ගදර චනි දිගන්ෂිළ අමරතුිං 898433536 v 

මල්ලඩ්ම්ගදර නයනළ දිගන්ෂිළ කුමළරි චුරනපන 875051822 V 

මල්ලනපත ගමොගශොේටිගේ වජළනි නිගරෝශිනී මල්ලනපත 
ගමොගශොේටි 

856851591V 

මල්ලනපතගේ දිලිනි ගෝචනළ පීරිවහ 896571885V 

මල්ලනපගනප ලව්ගව් ජයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ ඉන්දි 
බණ්ඩළර ජයසුන්දර 

197708801935 
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මල්ලනපගනපගදර නි උගේක්ෂළ වීරසිිංශ 945143002V 

මල්ලගේ වදුන් ඩිල්ළන් 933392023 V 

මල්ලළන මුදියන්ගවේළගේ දිනුළ රභළහලරී මල්ලළන 898123499 V 

මවහගලිගේ ගදොන් නිලුළ චළමිණී ප්රිේනර 898000095V 

මවහගළිගේ ගදොන් ඉගශනළ පුබුදුනී ප්රියිංර 937002491 V 

මශ මුදියන්ගවේළගේ නින්ති කුමළරි ගවනරනප 907440427V 

මශකුඹුගශන දිල්රුේෂි ෂිළ නනළය 199282303766 

මශකුඹු ගශන මුදියන්ගවේළගේ මධෂිළ දිල්රුේෂි 925023167V 

මශමගදර අිංජුළ දිල්ශළනි ජයතුිං 915731864V 

මශතුලේළර ගදර භ්රළ ශ්රියළනි ගුණගවේන 896800124  V 

මශතුලේළරගේ ලවන්තළ විගේන්්ර 198360800491 

මශන්ගනප මශකුඹුර මුදියන්ගවේළගේ අවිං ශ්රීමළල් බිංඩළර 
මශකුඹුර 

863560233V 

මශන්ගනප මුදියන්ගවේළ  තෆන්ගන් ගදර උනපතරළ වම්මළනි 
ගතන්නගොන් 

877723518V 

මශගේලි ගදර ගෝතමි වදිංළ වික්රමනළය  198964904082 

මශගේලි ගදර ළනිළ ශ්රිමළලි 946000728 V 

මශමරේ කුරුකුසුරිය ඳටබෆදිගේ නදිළ චිත්රළණි 
ගඳගශනරළ 

866993793 V 

මශමෆන්ඩිගේ අරුණ සුවනල ගමන්ඩිවහ 753482571V 

මශමුදන්නළය මුදියන්ගවේළගේ උගේළ නිවිංවළ 
මුදන්නළය 

198561504300 

මශමුදන්නළය මුදියන්ගවේළගේ වළරළ ගම්ීෂ මදනළය 937862889v 

මශම්මදු ළශළ උම්මුල් රුවීළ 795891510 v 

මශර බණ්ඩළරළගේ ඕදළත ජනරන්ජන බණ්ඩළර 942611226V 

මශර මුදියන්ගවේළගේ දිලිේ ප්රියළන්ත බණ්ඩළර 940640569 V 

මශලියනගේ මුදියන්ගවේළගේ ළලිනි දමයන්ති කුමළරි 198470400769 

මශගල්මිගේ ප්රියන්ති මශගල්මි 866162670V 

මශගල්ම් රවළදි වමුදිළ මශගල්ම් 935680727v 

මශගල්ම් මුදියන්ගවේළගේ ජයිංගි වහතුරිළ මශගල්ම් 947591754V 
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මශගල්ම්ගේ උනපඳළ වදරුවිනි මශගල්ම් 937302444 V 

මශලනපත ඳළගනප ගදර නිගම්ළ දිළනි වීරසිිංශ 896601113V 

මශලනපගනප ගදර ශිළ ළනි චන්්රරනපන 926321048V 

මශල ගදර අනුළ චළන්දනී  198878004400 

මශගල විදළගනළගේ ගදර ඉගශනළ ගශේමන්ති විගේරනපන 896853066V 

මශළගද්ලගේ යළනි නින්ති ගඳගශනරළ 848603392v 

මශළනළම ඳතිරණගේ ප්රීයිංගිළ මගශේනි විමතුිං 887963665V 

මශළනළම වික්රමගවේරළගේ විංවනලනී දශනනී නළනළයේළර 915920896V 

මශළමළගේ නිගරෝෂිළ මධුළනි 908201531v 

මශළරගේ දුේන්නළ රළළගේ වදුනිළ රුලන්ගි තිරනපන 199374802353 

මගශේෂි ඳනටි 828164724 V 

මගශේෂිළ කුමළරි වමරසිිංශ 935770521V 

මගශේෂිණි රුලන්තිළ ගමොනරවි ෆේගඳටිගඳො 915272878 V 

මළළවිටගේ රනිතළ මදුලන්ති තිරනපන 905073320v 

මළම්මන යද්දිගේ අනුවළ නිල්මිණී 808412314V 

මළශපිටිගේ ගදර යළනි ශශනණී කුමළරි  විරගෝන් 198884802016 

මළගදර විතළනගේ චන්දිමළ මධුළනි ඩයවහ 895611816 V 

මළතර ආරච්චිළගේ ගදොන් මධුළණි කුමළරි ගුණතුිං 935660599V 

මළතර ම්ළනම්ගේ ඉසුරැ වචිනප ජයලශනධන  199404902564 

මළතර නන්දන විතළරණගේ ප්රියළන් රවළද් මිං විතළරණ 813024900V 

මළතළගව් ගදර චම්පිළ නිගරෝනී  898392066V  

මළදුරළගොඩ ගදර වචින්ත මදුරිං වමරවිර 933113825V 

මළදුල ගුරුගේ ඉළරළ නදීළන් ද සිල්ලළ 926450441 V 

මළනිේ බඩුතුළුගේ වනපමිණි දුළිංජීෂ ගවේනළරනපන 906830825V 

මළනිේරළමගේ ගරෝමළ ගද්දුණු කුමළරගේ 766171699V 

මළන්න උතුමි මුදියන්ගවේළගේ කුඹුගශන ගදර ඳනපමිණී 
උදයිංනී 

928333752  V 

මළන්නගොඩගේ සුමුදු ඉලන්ති ගොඩගේ  847090677V 
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මළන්නේගඳරුම මුදියන්ගවේළගේ රවිංගිළ වමළලි 886890320V 

මළඳටුගේ රහමි ගෝචනළ  927800802 V 

මළඳළ මුදියන්ගවේළගේ රගමෝදයළ මධුභළෂිණී ජයසිිංශ 935232732V 

මළඳළ මුදියන්ගවේළගේ සුන්ි ළ ප්රියභළෂිණී මළඳළරනපන 897200821V 

මළඳළ ලනපගනප ගදර ගතන්නගෝන් මුදියන්ගවේළගේ 
අනුරළධළ ගතන්නගෝන්  

938640360V 

මළපිටිම ශශනනී ගෞයළ 886950446 v 

මළමුඩළගල ෆටකුඹුගශන ක්ෂිළ සුගබෝධනී කුමළරී 
ෆටකුඹුර 

886021127V 

මළරඋල්ගල් රනපනසිරිළගේ යළමළ ශශනනී වික්රමරනපන 888050426V 

මළර මුදියන්ගවේගේ බළනු මදුවිං බිංඩළර විගජරනපන 921962657v 

මළර මුදියන්ගවේළගේ අමර බුද්ි  ගුණරනපන 910311077 v 

මළර මුදියන්ගවේළගේ දිිංජලි දිමුතු කුමළරිශළමි 895933198  V 

මළරතුගොඩ ගදොපිහිල්ගල්  ගදර අගේළ විංවනලනී වීරසිිංශ  915972950V  

මළරසිිංශ ගදර සුරිං වීරගවේර  871364133V 

මළරසිිංශ ගේඩි ගදර ඉවිංළ අමළලි තිරනපන 936213421 V 

මළරසිිංශ ගේඩිගේ නිලුළ දශනනී මළරසිිංශ 877032477  V 

මළරසිිංශ මුදියිංගවේ ගදර දිලිනි රගබෝදළ මළරසිිංශ 948413060V 

මළරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ මිංජු නිළන්ත බිංඩළර 932451956 v 

මළරසිිංශගල් රවිංගිළ කුමළරි ධම්කිශනති 785840615 V 

මළරැගොන ලවිගව් අගයෝමි නිරුපිළ විගේරනපන 885834558 V 

මළලි රන්නගේ නිමළළ රුචිනි ගුණගවේර 945061359V 

මළලිළතෆන්ගන් ගදර සුනි මදුලන්ති ගරේමචන්්ර 199484202140 

මළලතගේ ඡීලනී දිල්රුේෂි ගමගඩොන්වළ 867863788V 

මළලතගේ ගදොන් අනපමළ උන්මීනී නලරනපන 895362247V 

මළවිකුඹුගශන ගදර රළි ළ ප්රියදශනනී මළවිකුඹුර 906560194V 

මළගල විදළනළගේ චරින්දු රන්වරණි චන්්රගවේර 926622870V 

මළශමිමදු ඉවහමයිල් ඳතිමළ ඉශනවනළ 945662409V 

මෆටිල කුඹුගශන ගදර ඉළරළ මධුලන්ති ේහමි 948242982V 
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මෆටිල ගදර චතුරිළ දුළිංජලි චන්්රඳළ 898310574V 

මෆණිගේ සුගෝචනළකුමළරී ගලගදර 846602917 V 

මෆණිේගේ අගවේ ේෂිකි පියති 198915700341 

මෆණිේගබෝගව් වලල්ලි ලටබෆන්දළගේ නිගම්ෂිළ 
දිල්රුක්ෂි මෆණිේගබෝල 

935921511 V 

මෆද අලතුගෝේගේ ගදර සුභළෂිණී කුමළරි විගේරනපන 927270080V 

මෆද කුඹුගශන ගදර දිළනි උගද්ෂිළ අගේරනපන 895051667V 

මෆද ගදර මළධවි මධුළණි විගේරනපන 878004701V 

මෆදම්මන ගදර නදීළ වදමළලි වික්රමති 19886030258 

මෆදම්මෆද්ගද් ගදර ේමිණි මෆදම්මෆද්ද 868571012 v 

මෆදගදර අගනෝමළ ජයගවේන 198662603434 

මෆදගදර අමිතළ කුමළරි මෆදගදර 878540921 V 

මෆදගදර දුමින්ද චතුරිං  900551622v 

මෆදගදර මුදියන්ගවේළගේ නදීළ ප්රියිංනී මෆදගදර  887810460V 

මෆදගදර වශිළ මධුළනි මෆදගදර 895632279 V 

මෆදගොඩ අගල්ගඳො ගදර චළලිළ මධුළණි 936501346V 

මෆදගොඩ ගදර ශිගරෝමි ලළවනළ මෆදගොඩ 198776104115 

මෆදගොඩ හිනපතර ගදර තිිංළ දශනනි විගේරනපන 816091900V 

මෆදගොඩ හිනපතර ගදර රිද්මළ අනුරුද්ි  වික්රමසිිංශ 877411044V 

මෆදගොඩ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ දිලිනි මදුශිළ ේමළලි 
මෆදගොඩ 

937521634V 

මෆදතළලල් පිටිගේ ගදර තිළිණි ේමළලි අලන්ති කුමළරි 895360201 v 

මෆදලනපගනප ගදර ඉගශනළ තරිංනී ජයවික්රම 895211958V 

මෆදලනපගනප ගදර රවළද් ශශන දීඳළල් අතඳනපතු  881034140V 

මෆදලනපගනප ගදර මළගනල් මිංළ රුණළදළව  888270728 V 

මෆදලනපගනප ගදර සිළ ේමළලි රුණළදළව 877621340V 

මෆදලනපගනප ගතල්ශලඩි ගදර ගරෝෂිණි ේමළලි මෆදලනපත  897170019V 

මෆදලනපගනප මුදියන්ගවේළගේ ආනන්දිළ ප්රියදශනනී මෆණිගේ  935142741V 

මෆදලමරළළගේ ගම්ධළවි වචින්තිළ බණ්ඩළර 945560487V 
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මෆදලෆගව් ගදර ෂිළ මධුලන්ති 927092875 V 

මෆදහින්ගන් ගදර රවහමි නිලශනතනළ ගරේමරනපන 917913803v 

මෆදහින්ගන් ගදර ළන්ත ළල් රනපනසිරි 942560559V 

මෆදිලිගේ ගදර සුගබෝදිනි ප්රියිංගිළ විගේලශනධන 945190795 V 

මෆදිලනපගනප ගදර අමළ නදීළනී ජයගවේර  906801809V 

මෆද්ගදගොඩ ගදර දනුහ වමීර කුමළර විගේති 902521658V 

මිශමු රළළගේ සුමිත්රළ ශ්රීමතී ජයනප 788623585V 

මිශලනපතගේ ගදෝන පියුමි නිවිංවළ  947790030V 

මිදිම විද්නගේ මධුමළලි ෆනගරෝල්  866731454V 

මිගදනිය විදළනගේ දිමුතු චළමර වදරුලන් ද සිල්ලළ 950232455 V 

මියුරු ඉන්්රචළඳළ ඔගේගවේර 887941548V 

මිල්ගේ ගදර නිරුඳළ සුදශනනී රළජඳේ 875720511 V 

මිල්ලගේ ශරිත බීනු ගුණලශනධන 932562324V 

මිහින්තගල් රතනවළර හිමි 890640427v 

මීම ගුරුන්නළන්ගවේළගේ ගදොන් ඉගශනළ කුමළරි දිල්ශළරළ 
විගේගෝන් 

947151550 v 

මීවහතෆන්න ලව්ගව් නිගරෝනි කුමළරි 878610040V 

මීශඳේටිගේ ගදර නදීළ නිිංනී දවනළය  825785396v 

මීගඳ ගමොගශොේටිගේ දීපිළ දිල්රුේෂි 197866702180 

මීමෆඩුම බඩල්ගේ අග්රළ තුළරි 866530785V  

මුණසිිංශ ආරච්චිගේ අගේළ ගවව්ලන්දි සිරිමළන්න 926011332v 

මුණසිිංශ ආරච්චිගේ තනජළ නිගරෝෂීණි  848341908V 

මුණසිිංශ ඳතිරණගේ ඉගශනළ දීේති ගෞයළ මුණසිිංශ 926490800V 

මුණසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ශශනණි කුමළරි 946351423 V 

මුතුකුඩ ආරච්චිගේ ගරෝෂිණී මධමළලි  928493156V 

මුතුගේ මධුෂිළ වමිමළනි විගේවික්රම 905981145 V 

මුතුල් ගේලි ගදර භළයළ මධුළනි  926003321V 

මුතුනළය ගඳඩි ගදර ළනිළ මධුමළලි මුතුනළය 936463509V 
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මුතුනළයගේ ඩයනළ ඉමළීෂ ගවනවිරනපන 877952509V 

මුතුඳටින් ගදර ධනුහ වම්ඳනප වළලින්ද 199421150137 

මුතුමිණි ඉගශනළ කුමළරි සිල්ලළ 895362620V 

මුතුශලඩි ගදර ශිගරෝමි වන්ධයළ කුමළරි  926470949V 

මුනපආරච්චිළගේ චරිනප ෂහිරු  933134040 V 

මුනපතුලන්නි අන් පුහඳරළණි 815531140X 

මුදලිගේ ශ්රියළනි ප්රියදශනනී  907792846V  

මුදිතළ ගවව්ලන්දි කුමළරි වරලන ගදර 957110584 V 

මුදියන්ගවේළගේ චතුරිංජලි නික්ෂි කුමළරි ධශනමප්රිය 897242761 V 

මුදියන්ගවේළගේ මගශේළ දශනණි ගඳගශනරළ 845253900V 

මුදුන්ගොටුගව් දවනළය මුදියන්ගවේළගේ රිංජිනප බණ්ඩළර 
දවනළය 

781954420V 

මුනවිර අරච්චිළගේ දිලිණි ළනිළ මුනවිර 795232974v 

මුනසිිංශ ආරච්චිගේ යළන් තිවහව මුනසිිංශ   870863683V  

මුරුතශපිටිගේ ගදර ේෂිළ නගයෝමි රුඳසිිංශ 896521551V 

මුරුගනප ලනපගනප ගදර විංඡය ගරේමනළනප ඡයති 901730202 V 

මුරුනපගනපගොඩ ප්රියිංළ ශශනණී විගේනළය 867502670v 

මුරුගන් ලනපගනප ගදර ශ්රියළනි ජයරනපන 198863003203 

මුශනගතොට ගදර තුළරි ීෂළරනපන 198959901724 

මුල්ඳ ගදර ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඉගශනළ කුමළරි 948251051V 

මුල්ගල් ගදර ශවිංනී භයළ දිල්රුේෂි රනපනළය 947370952 V 

මුශන්දිරම් ආරච්චිළගේ රවින්දි උගද්ශිනී 946150568V 

මුශමිමඩු මුඉවහ වශඡිධ 945671017V 

ගමරල් ගේඩිගේ ගීතිළ යළමලි ගොඩමුන්න 936080421V 

ගමරල්ගේඩි ගදර සුගන්ත්රළ තිරනපන 868313544V 

ගමරල්ගේඩී ගදර මගශේළ දිල්රිංගී ජයවික්රම 198871803520 

ගමගශොමඩ් රසීන් රීන් සිතළරළ 938580707V 

ගම්ළ රුචිණි ගරේමති 898614158 V 
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ගමොමශඩ් සළරීඩ්  සළතිමළ සළවහමිළ 945290072V 

ගමොරන්ද මගේ ප්රියිංති මළගනල් 917381640V 

ගමොරමමු ලනපගනපගදර රුවිනි වශිමළලිළ ජයගවේන 837734320V 

ගමොරශ කුඹුගශන ගදර දීපිළ මධුමළලි විගේරනපන 937122110V 

ගමොරශ කුඹුගශන  ගදර හිරු ධනිංජය ගවගනවිරනපන   910960776V 

ගමොරශගේලිගේ අතු විම ධශනමශ්රී 781351342V 

ගමොරගොල්ගල් විසිිං ගදර ඉගශනළ රවළදනි වීරසිිංශ 867382348V 

ගමොරගොල්ගල් වීසිිං ගදර නිළන් ධනුහ රභළනප වීරසිිංශ 930991341V 

ගමොරමුදලිගේ නදීළ කුමළරි ගමොරමුදලි   857361725V 

ගමොගශනමඩ මුදියන්ගවේළගේ නදීළනි නිමල්ළ ගමොගශනමඩ 896693468v 

ගමොගොඩ මුතුකුඩ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ලනපතමෆද 
ගදර ලජිරළ සුභළෂිණී කුමළරිශළමි  

845072213V 

ගමොශම්මදු මකිම් සළතිමළ හුදළ 938134332V 

ගමොගශොටීටිගේ නිගරෝළ ගද්දුණු කුමළරි 868642726V 

ගමොගශොේටි ආරච්චිගේ රිං ප්රියනළනප අගේසිිංශ 912953165V 

ගමොගශොේටි ගදර අගේළ දිල්ශළනි ගඳගශනරළ 925661996V 

ගමොගශොමඩ් අබුබශන සළතිමළ ඉල්ශළමළ 917422133V 

ගමොගශොමඩ් අලිළන් ශහවළ 945651148V 

ගමොගශොමඩ් ඉේබළල් සළතිමළ ගජවහමින් 915204007V 

ගමොගශොමඩ් ඉවහවදීන් සළතිමළ ගරහීමළ 948531488V 

ගමොගශොමඩ් එරුළඩ් සළතිමළ ලුසහනළ 928343154V 

ගමොගශොමඩ් නසීශන සළතිමළ නෆීළ 945380756V 

ගමොගශොමඩ් නසශන ගමොගශොමඩ් වසහරළවහ 940830788V 

ගමොගශොමඩ් පිච්චළයි මුශමඩ් වෆිශන 810793252V 

ගමොගශොමඩ් මන්සශන හීළ සශනවින් 906791455V 

ගමොගශොමඩ් මශඩ් මුජිබුල් රහුමළන්  881101270V 

ගමොගශොමඩ් මුබළරේ ගමොගශොමඩ් රිවළන් 872941754V 

ගමොගශොමඩ් වළදිකි සුශදළ අසහරළ 906761807V 
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ගමොගශොමඩ් වෆගමෝන් ගමොගශොමඩ් තළරිේ 198820702509 

ගමොගශොමඩ් සවුම් සියළනි 198770702533 

ගමොගශොමඩ් සළතිමළ සවහමිළ 935681723V 

ගමොගශොමිමද් මන්සුශන අයිළ 916343485 V 

යන්දළල ලියනආරච්චිගේ ගරොළනි ලියනආරච්චි 857760697V 

යේගදහි ගදර ජිලනි නිවිංළ ජයසිිංශ 905252500 V 

යටලරගදර යළන් ෂී බිංඩළර යටලර 910450522 v 

යටිමිමන ගදර දිගන්ළ ක්ෂළණී රණසිිංශ  928160882 V 

යටිම්මන ගදර ගද්විළ මිහිරළනි ගශේරනප  885383181V 

යටිනුලර ගදර මයුමි රවළදිනී භළයළ රුණළරනපන  898544290V 

යටිරළලණ ගදර නිගරෝළ න්ජිලනි 916162561V 

යද්ගදහි ගදර ලළවනළ මධුභළෂිනී ජයමළන්න 937252510v 

යද්ගදහිගදර ඉළණි මධුෂිළ කුමළරි රුණළති 947391275V 

යඳළ මුදියන්ගවේළගේ ඉගනෝළ කුමළරි වීරසිිංශ 896832310 V 

යඳළ මුදියන්ගවේළගේ විනීතළ දශනනී කුමළරි  888011617V 

යරල මුදියන්ගවේළගේ රසි ලවන්ත කුමළර 903521856V 

යශිළ ගිමිශළනි දිබුල්කුබුර 925853933V 

යවරනපන ඳතිරණගේ දයනි මධුභළෂිණී රුණළරනපන 927564009V 

යවහගදවහවළගේ ගදර ශන්වනී උඳගද්ශිළ වදගශනනු 896103334 V 

යළඳටුන තනරනපන මුදියන්ගවේළගේ තළරළ මළධවී 
නතරනපන  

937883862v 

යළඳළ අේපුශළමිළගේ මධුළනි වළවිත්රි යළඳළ    888623256V  

යළඳළ නනළය මුදියන්ගවේළගේ මළලියද්ගද් ගදර 
රවිංගිළ චනි රැණළරනපන 

938660778V 

යළඳළ මහින්දගේ ගවව්ලන්දි දිල්ශළරළ ගවේනළනළය 918373659V 

යළඳළ මුදියිංගවේළගේ ගීතළනි අනුරැද්ි ළ වමරගෝන්  957142060V 

යළඳළ මුදියනළගවේළගේ චමල්ළ සීතළනි අගේරනපන 198954501070 

යළඳළ මුදියන්ගවළගේ දම්න්ද ගවනරනප බණ්ඩළර ඳල්ගල්ල 891083599V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ පුගශේන් මුල්ගල් ගදර වජිනප වමීර 
ඉන්දු බිංඩළර යළඳළ 

940700779 V 
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යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ කිළණි වන්ඡිළ මෆණිගේ 868242418V  

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ චතුරිළ වමන්මීෂ ගතන්නගෝන්  198867600140 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ චළගෝචනළ ගීතළිංජීෂ ඉන්දු යළඳළ 786542413V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ ගදල්ඳටන්ඔගේ ගදර යළනි කුමළරි 
යළඳළරනපන 

905833456V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ ගදල්ඳතණ්ඩගේ ගදර ඉළණි 
ගලගරෝනිළ යළඳළරනපන 

885071244V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ නයනි රවළදිළ න්නිගල් 926341278V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ නිගන් ගදර දයළ මළනී යළඳළ 
මෆණිගේ 

917072558 V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ පුනයලශනධන යළඳළ බණ්ඩළර 841604180V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ රගිනප ගිතළිංජන මදුමළල් අගේරනපන  942234783 V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ මනිළ භ්රමළලි යළඳළ බණ්ඩළර 876663376V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළ ගේ ේෂිළ යළනි 876472449V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ විංවනල කුමළර යළඳළරනපන 870192827V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ වමු්රළ කුළන්ති අමරසිිංශ 897773473V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ සුමුදු රළශනානළ රුණළරනපන 948651378V 

යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ ශණගොටුගව් ගදර ගශනණුළ 
යළඳළරනපන 

817461123 V 

යළඳළමුදියන්ගවේළගේ උඩගේ ගදර නිරිංජළ මධුලන්ති 
කුමළරි බවහනළය 

885082181v 

යළඳළරනපන බඩළ නිෂගමෂළගේ ලව්ගව් එරන්දිළ කුමළරි 
යළඳළරනපන 

888373861v 

යළගල්ගොඩ දුන්ලනපගනප හිනපතර ගදර නදීළ මධුළනි 
විමරනපන 

935750970V 

යළගල්ගොඩ හින්නර ගදර රමිළ නිළනී 897492636V 

ගයෝගේහලරන් වන්ජුතළ 925914240V 

ගයෝධගේ ළලිළ මධුළනි අමරලිං 886040733V 

රිංගොනප ගදර අනුරුද්ි ළ දිල්රුේෂි රන්ගොනප  896510118 V 

රිංති දරයළගේ ධම්මිළ ගනළුම් ගශනණුළ 807925180V 

රිංශලඩි  ගදර ගනරිංජළ ගෝතමී මනතුිං  877052990V 

රිංගශටිගදර වන්ධයළ ඳනපමිණී වීරගවේර 896013114V 

රිංගශොටි ගදර චතුරළනි ලවන්තිළ චන්්රගවේන 199262600090 
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රිංගශොටි ගදර තුළනී මිහිරළනි ගොඩකුඹුර 875222333V 

රිංගශොටි ගදර නිල්මිණී ගවෝමතිවහව 855093456v 

රිංගශොටි ගදර ලනපවළ උදයිංනී වමරවික්රම 898230651v 

රිංගශොටි ගේඩි ගදර යළමලි අතුරැඳළන නදිමළ කුමළරි 
අගේසිිංශ 

888400311 V  

රිංගශොටී ගදර උගද්නි ප්රීයිංගිළ සිරිල්  916260776V 

රිංගශොේ ගදර රළන්ති මගශේෂිළ රැණළති 917820635V 

රිංගශොේගේ නිරෑඳමළ වචිත්රළ කුමළරි ජයසිිංශ 947944410V 

රජලවම් ගලල්ළ ගශටිටිගේ නදීනි ළලිළ 198377402781 

රණතුිං ආරච්චිගේ ගදෝන රගබෝධළ භළෂිණි රණතුිං 928191524V 

රණතුිං ආරච්චිළගේ ශශනණී  කුමළරි රණතුිං 915673074V 

රණතුිං ගදලගේගදර නිළනි ළිංචනළ කුමළරි  907690709V 

රණතුිං මුදියන්ගවේළගේ අනිහළ රගබෝධනිකුමළරි 
මගදර 

895030180v 

රණතුිං මුදියන්ගවේළගේ උගද්ශිළ කුමළරි රණතුිං  936101550V 

රණතුිං මුදියන්ගවේළගේ රහමිළ මධුළනි රණතුිං 935703840V 

රණතුිං මුදියන්ගවේළගේ ේමි චමිළ කුමළරි රණතුිං  815742346 V 

රණල ආරච්චිගේ ඉගශනළ තරිංනී රණල 198361402276 

රණවිර මුදියන්ගවේළගේ අනුළ කුමළරි  887422109 v 

රණවීර ළුආරච්චිගේ නිවිංවළ මධුළනි 927233908v 

රණවීර මුදියන්ගවේළගේ චතුරි ළමිණි රණවීර 897882825V 

රණවීර මුදියන්ගවේළගේ දිල්රුේෂි මෆණිගේ රණවීර 875043307V 

රණවීර මුදියන්ගවේළගේ නිමළලි රසිළ රණවීර 938230773V 

රණවීර මුදියන්ගවේළගේ වඳුනි ලනපවළ අමළළන්ති 868100370V 

රණවීර රනපනති ඳලිශන ලවිගව් ප්රියිංළ කුමළරි රණවීර 856044130 V 

රණසිිංශ ආරචිචිළගේ අමන්දළ ගන්රිංජි රණසිිංශ 198370903457 

රණසිිංශ ආරච්චිගේ වදුන් තිළින රණසිිංශ 910612085 V 

රණසිිංශ ආරච්චිගේ ශශනණී මධුෂිළ රණසිිංශ  916670818V 

රණසිිංශ ආරච්චිළගේ ඉගශනළ චළමීෂ දිවළනළය 878391659 V 
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රණසිිංශ ගේලි ගදර වමන්තිළ ේමළලි රණසිිංශ 877010724V 

රණසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දිලිනි ශිලන්තිළ රණසිිංශ 865830840V 

රණසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ඳද්මුභළෂිණි කුමළරි රණසිිංශ 778383241 V 

රණසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ප්රියන්ත නන්දන රන්බණ්ඩළර 820612612V 

රණසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ මල්ලිළ මෆණිගේ රණසිිංශ 867852417V 

රණසිිංශ වික්රමආරච්චිගේ යළමළ ේමළලි අමරසිිංශ 847361522V 

රණසිිංශ වික්රමආරච්චිළගේ වසිළ වමළි  අමරසිිංශ 905931644V 

රණසිශ ආරච්චිළගේ ේළණි නදීළ කුමළරිශළමි රණසිිංශ 928420213V 

රනපනලල්ීෂ ආභරණ ගඳොල්ලනපගනප ගදර විනීතළ ගශේමමළලි 
සිරිලශනධන 

916912757V 

රනපනගවේර ආචළරිළගේ සුනි පියුමළලි දයළනන්ද 925641995V 

රනපනළ මුදියන්ගවේළගේ නෆෆනප ගදර නුලන් ශ්රී ළල් 
රණසිිංශ 

893094970V 

රනපනළය  මුදියන්ගවේළගේ තුළරි දමයන්ති රනපනළය 887392646V 

රනපනළය  මුදියන්ගවේළගේ නින්ත බණ්ඩළර රනපනළය 931751123V 

රනපනළය ආරච්චිළගේ සුගනනප ප්රියිං ගවේනළනළය 199000200031 

රනපනළය ගද්ලසරිය මුදියන්ගවේළගේ රවිංජනී රසිළ කුමළරි 
රළජරුණළ 

817102964V 

රනපනළය මුදියන්ගවේගේ ලටගොගඩ් නිලුෂිළ කුමළරි 
රනපනළය 

927741822 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ආනන්දළ ඉගරෝළ කුමළරි 807091298V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ඇල්පිට කුඹුගශන ගදර නදීළ 
දශනණී කුමළරී ගවනවිරනපන 

865023227V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ඉගනෝළ වමන්ති රනපනළය 775052163V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ඉන්දි ගරොළන් රනපනළය  199000400032 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ඉගරෝළ කුමළරි රනපනළය 896320092V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ උගද්නි කුමළරි නනළය 907701301V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ල්ශළරී ශශනළ රනපනළය 915841520V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ෂනි ඊළනි  938223190V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ කුමුදු අගේළ කුමළරි රනපනළය  917681490v 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ගෞයළ කුමළරි රනපනළය  895350132V  
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රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ යනි ළිංචනළ කුමළරි 
රනපනළය 

925620670V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ යනි සුමිත්රළ දිවළනළය 198872803567 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ යළන් දශනන රනපනළය 930773328V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ චන්දිමළ දිල්රුේෂි විඡයරනපන 916380100V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ චමිල්ළ මධුළනි රනපනළය 907570878v 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ චළමිනී ගම්නළ රනපනළය 935132720 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ඡීලනී රුේමළීෂ විගේරනපන 876381192V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ජයමිණි මධුළනි ලනිගවේර 936611320V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ජයමිණි සුපුන් රනපනළය 916811187V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වනලන්ති දිල්රුේෂි කුමළරි 
රනපනළය  

945641037 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ දමයන්ති රණසිිංශ 797130982V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ දිනළ කුමළරි රනපනළය 896941640V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ දිපිළ ශ්රියළනි රනපනළය 875790188V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ දිලිනි චන්දිමළ රනපනළය 896561766 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ දිල්රුක්ෂි ප්රියදශනනී රනපනළය 888150310V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නදීළ ේමළලි රනපනළය 876662256V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝනී කුමළරි 199270301884 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නිලුළ දමයන්ති කුමළරි 
රනපනළය 

886280149 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නිලුළ සුභළයළ රනපනළය 937382537 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නිල්මිණි කුමළරි රනපනළය 916733135 v 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නිළනි ලනපවළ රනපනළය  885032559V  

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නිළමිණි දශනශිළ කුමළරි 
රනපනළය 

937012209V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ පුශනණිමළ නිශනමළණි රනපනළය 886210957V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ පුශනණිමළ වම්මළනි රනපනළය 947242571V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ පුහඳමළීෂ ගවේනළනළය 888381864V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ගඳොල්ගොටුගව් ගදර දිනුළ 
කුමළරි රනපනළය 

938312036 V 
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රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ රබුද්ධ ඩිළන් රනපනළය 933434702V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ප්රියිංගිළ නිගරෝනි රනපනළය 948390566 v 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ භළයළ මධුළනි රනපනළය 947903047v 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ මිංජු ගවනරනප බිංඩළර 
රනපනළය 

893531748 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ මධුළ මධුභළශිණී රනපනළය 907061892V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ මධුරිං ෆළුම් රනපනළය 941123783 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ මගශේෂිළ දිමුතු කුමළරී බණ්ඩළර 898022668V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ මගශේෂිළ දිල්ශළනි රනපනළය 918063536V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ රමයළ අගේරනපන 775121874 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ රවිං චළමර බණ්ඩළර 
ගොඩමුන්ගන් 

883303210V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ රුේමන් ආනන්ද බණ්ඩළර 850814554v 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ේමළලි කුමළරි රනපනළය 908233433V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ේමළීෂ දිළිණි රනපනළය 925350540V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ේමිණි ශිරභළ ඉළරළ 
රනපනළය  

198976200987 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ලනපවළ රනපනළය 916004613 v 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ලවන්ති නිගරෝළ රනපනළය  835110869V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වින්දිළ නිමළලි අගේරනපන  896672681V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ළලිළ කුමළරි ගුණති 895232963 v 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ යළමීෂ යවිංගිළ කුමළරි 
කුඹුගශනම   

885882340V  

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ශිණි ගෞයළ කුමළරි 
රනපනළය 

905261754V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ විංජය ළල් රනපනළය 882372758V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වකුන්තළ අයිරළිංනි 
දිවළනළය 

908583620V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වදමළලි රනපනළය 886751745V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වන්දීපිළ මෆදම  908054210V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වන්ධයළ කුමළරි රනපනළය 875971328V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වමළීෂ විගේරනපන 915860710V 
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රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වඳුනි හිරිංළ රනපනළය 937221789V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වමුදුනි උදයළිංනී රනපනළය 926471023 v 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වශන් තළරු රනපනළය 922471134 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ සිතළරළ මදුමළලි 945883499V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ සුභළනි ප්රියළන්තළ රනපනළය 888542809 V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වහලශනණමළලි දීපිළ කුමළරි 
රනපනළය 

865801440V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ශශනනී රගබෝධළ කුමළරි 
රනපනළය 

908403479V 

රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ශශනනී නිමළලි රනපනළය 935641144 V 

රනපනළය මුදියළන්ගවේළගේ සුභ්රළ මෆණිගේ රනපනළය  905114204V 

රනපනළය මුදියළන්ගවේෆ රටනෆේගදර  උදය ප්රියදශනනි 
කුමළරි 

918330461V  

රනපනළයගේ ගදොන් ගෞයළ මදුභළෂිණි රනපනළය 897981688V 

රනපනෆේ ගදර දීඳළ චතුරළනි මෆනිගේ 937682395 V 

රනපමල්සිිංශ රළජරුණළ ජයගොඩිළගේ රසිළ ගශේමමළලි 
ජයගොඩි 

905810260V 

රන ගතනප ගදර මනුරි ළමිණී කුමළරි  896043803 V 

රගන්අේපු මුදියන්ගවේ ගදර ඉගනෝළ ප්රියන්නී 
වමරනළය 

847882506V 

රන්ගොනප ගදර අගේළ මධුළනි ගරේමරනපන 957971563 V 

රන්ගොනප   ගදර ඉමළලිළ ශශනණී වික්රමසිිංශ  925891606 V 

රන්ගොනප ගදර සුජිලළ ජයරනපන 871222070 V 

රන්ගොනප දුරයළගේ රිංන කුමළර උදයිං 871672512V 

රන්ගොනප ගේඩි ගදර අගශේළ මධුළනි රඳසිිංශ 887082995V 

රන්ගොනප ගේඩි ගදර දිලිනි මධුළනි වීරකුමළර 908630262V 

රන්ගොනප ගේඩිගදර නිලූළ 788253419V 

රන්ගොනප ගේඩිගේ ලවන්තළ කුමළරී 866033609V 

රන්ගොනප ගේලි ගදර රදිේ කුමළර රළජඳේ 910220152 V 

රන්ගොනප මඩිනපත යළගේ ගදර මගශේහ මධුවිං රන්ගදනිය 930950904V 

රන්ගොනපගදර අනුරුද්ි ළ දිල්රුක්ෂි රන්ගොතගේ 896510118v 
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රන්ගොනපගදර චතුරිළ වමරවික්රම  847652381V 

රන්ගොනපගේ ඉගරෝළ උදයිංනී නළශල 786140854V 

රන්ගොනපගේ ළනලි තින්ළ රුණළරනපන 868182792V 

රන්නී ලනපවළ කුමුදුකුමළරි රුණළරනපන 937481829V 

රන්ති ගබෝි නළය මඩුල්ළගේ ප්රියන්තු වදෆළුම් 
මඩුල් 

930280160 V 

රන්ගතනප ගේ ප්රීයදශනනි කුමළරි ගුණසිිංශ 866343446V 

රන්දිළ ේමළලි ගුණගවේර 895101826V 

රන්දිලිම රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ වශනධළ රනපනළය 877991130V 

රන්දුනු මුදියන්ගවේළගේ රජිළ ේමළලි උඳතිවහව 198751302342 

රන්ඳටි ගද්ලයළගේ අනුළලති 788300476V 

රන්මල් ගදර නිගරෝණී කුමළරී රන්මල්ගේ 895240699V 

රන්මුතුගේළි කුඹුගශනගදර දිළු වදමළලි ශවිංගිළ විගේසිිංශ 199560501355 

රන්ශඩි ගදර නිළනි චන්දිමළ නනළය 886074166 V 

රන්ශලුගේ අගයෝමි නදිඳයළය දයළනන්ද 875930680V 

රන්ශලඩි ගදර දුළණි ඉගශනෂිළ නනළය 867082913V 

රන්ශලඩි ගදර ගවෞමයළ රන්නී සුමනරනපන  915971415V  

රන්ශලඩිගදර අනුරළධ ඳද්මකුමළර දුනුගේන්ද 862591011V 

රන්ගශොටි ගදර තරුෂි අගමොදළ කුසුරිය 946114715V 

රන්ගශොටි ගේඩිගේ නිලූළ කුමළරි ජයරනපන  885762352V  

රන්ගශොටි බණ්ඩළරළගේ අජිනප රවන්න කුමළර 892280622V 

රන්ගශොටිගේඩි ගදර ඉගරෝෂිණී නදීළ කුමළරි ඡයරනපන 888144030V 

රන්ගශොටිගේඩි ගදර එරන්දි නිගරෝෂිළ ගුණලශනධන 886372981 V 

රන්ගශොටී ගදර තරිදු රන්ගශොටී  913664124V 

රන්ගශොේ ගදර නදීළ වඳුනු චන්්රසිරි 937544472 V 

රම්ඳටි ගද්ලයළගේ දමයන්ති චන්්රකුමළරි  198178601288 

රම්බණ්ඩළ ගද්ලගේ ජයන්නදනී චම්පිළ සිල්ලළ 878010485V 

රම්බෆදි ළුදරගේ හිරන්ත ඉන්දි ළුදරගේ  198731603933 
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රම්මණ්ඩ ගදර මයුරි රභළ කුමළරි 898261190V 

රම්මල්සිිංශ රළඡරැණළ ඡයගොඩිළගේ දුළිංඡීෂ ඡයගොඩි 896990969V 

රඹුේඅිංගේ ගදර විංවනලනී වීරසිිංශ  915342388V 

රඹුේලෆල් ලව්ගව් සුනිමළලි එරන්දි කුමළරි ිංගොඩ 877752488v 

රඹුේලෆල් ලළවගේ ඉගශනළණි ටශීළ මධුභළෂිණී 
රඹුේලෆල් 

906920441v 

රඹුේලෆල්ගල් උඳළව රද දිවළනළය ලළවමුදලි 
වීරගවේර බණ්ඩළරළගේ ඕනී චළමලිළ දිවළනළය   

917151784V 

රෂිත වජිනප බ්රළශහමණගේ  830885030V 

රසි වම්ඳනප ජසිිංශ  813493551V 

රසිළ වදමළලි අසුරේපුලි 898591344 V 

රසිේ ඳළරිඩි ඳතිමළ ඳළවින්  957092470V 

රශ බණ්ඩළර ලනපගනප ගවර දිළනි මයුරි තිරනපන 846182128V 

රළඡරැණළ ගොටුගව් ගදර මගනෝේ රසි ඡයලශනධන 198611800980 

රළඡඳ ඳන්තිගේ ගදර අනුරළධළ කුරනපන 905081829V 

රළඡඳේ උඩගදර විංඡීලනී  කුමළරි රළඡරනපන 937771487 V 

රළඡඳේ ගදර කුමුදුනී අගයෝමළ කුමළරි රළඡඳේ 908121082 V 

රළඡඳේ ගදර පියුමි අේවරළ මුිංගොටුල 907901696V 

රළඡඳේ බගොල්ගල් ගදර දිළනි රමයතළ ඡයනප 846271430V 

රළඡඳේ මුදියන්ගවේළගේ තමළනි සුේණි රළඡඳේ 898153215V 

රළජරැණළ විගේලශනධන නලරනපන ලළව මුදියන්ගවේළගේ 
රළශළමිළගේ චතුමිණි ඳවිත්රළ ගොඩ 

947041592 V 

රළජරුණළ ගද්ලළගේ නදී වම්ඳනප ශ්රියළනන්ද  860140454V 

රළජරුණළ මශළ දිවළනළය ඳණ්ඩිත ලළව මුදියන්ගවේ 
රළශළමිළගේ ගිම්ශළනි ශිලන්තිළ කුමළරි යටලර  

885480667v 

රළජරුණළ ලළව මුදියන්ගවේළගේ රුලන්ති බුද්ි ළ 
වික්රමසිිංශ 

856222349V 

රළජරුණළ විගේසුන්දර ලළව මුදියන්ගවේ රළෂශළමිල්ළගේ 
භළරත ප්රියන්ත බණ්ඩළර ඉද්දගල 

902773290V 

රළජරුණළ ගවනවිරනපන ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ දිගන්ළ 
නිලන්ති ලල්ම්ඳළය 

847644141v 

රළජගුරු  මුදියන්ගවේළගේ දිල්ළනි සුදීඳළ රළජගුරු 885211895V 

රළජගුරු රළජරුණළ ගවනවිරනපන නළය බණ්ඩරළගේ 
ජයිංළ මගනෝේ අමුණුම 

935771935V 
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රළජනළය ම්මුදලිගේ රුවිනි ඉළ ජයලශනධන 935433177 V 

රළජනළය ගවගනවිරනපන අගේගෝන් ලව්ගව් නිලූළ 
අමුණුම  

886660588V 

රළජඳේ අේපුශළමිගේ චතුරිංනී ගද්විළ රළජඳේ 198178703448 

රළජඳේ ආරච්චිළගේ යළන් ගමිත රළජඳේ 198000202266 

රළජඳේ උඩගදර විපු කුමළරතුිං 199114701507 

රළජඳක්ෂ උඩගශේගන් ගදර නිවිංවළ වමළීෂ ජයගවේන 908232887v 

රළජඳේ රුණළනළය කුතුිං මුදියන්ගවේළගේ ශසිත 
අනුරුද්ධ කුතුිං 

9215522130V 

රළජඳේ රුණළවළර ගබගශනපගේ මුදියන්ගවේළගේ ජයනි 
රබුද්ි ළ ප්රියභළෂිණී රළජඳේ 

948410095V 

රළජඳේ ල්ඳගල් ගදර ගිලන්ත රවළද් දවනළය 961330076V 

රළජඳක්ෂ ල්ඳගල් ගදර චළමර නුලන් රළජඳක්ෂ 941780520v 

රළජඳේ ගදර උදය කුමළර ධශනමසිරි 850103895V 

රළජඳක්ෂ ගදර එරන්දිළ ඩිළනිලමසරිය 937182309V 

රළජඳේ ගදර කුමුදුනි අගයෝමළ කුමළරි රළජඳේ 908121082V 

රළජඳේ ගදර නිමළලි ප්රියිංලදි  199254500480 

රළජඳක්ෂ ගදර රදිඳළ දිල්රුක්ෂි 887891990V 

රළජඳේ ගදර මධුර ක්රිළන්ත රළජඳේ 870951248V 

රළජඳක්ෂ ගදර ලශනජිනියළ මිගනොන් රළජඳක්ෂ 888350489V 

රළජඳේ ගදර සුපුන් ප්රියිංගිළ ජයසිිංශ 927373017v 

රළජඳක්ෂ ගදර සුරිංජිල නිලුළන් ආරියරනපන 920172415V 

රළජඳක්ෂ ඳල්ගල්ගදර වන්දයළ ළන්ති විගේතුිං 928410838 v 

රළජඳක්ෂ ඳල්ගල්ගල ගදර වනලනී ෂිළ ගරේමරනපන 928330737v 

රළජඳේ බගොල්ගල් ගදර වම්ඳනප කුමළර රළජඳේ  902702806V 

රළජඳේ මලිමුණි මුදියන්ගවේළගේ කුමුදමළලි ළිංචනමළළ 908023811V 

රළජඳේ මුණසිිංශ ගද්ලයළගේ සුභළෂිනි වදමළළ 818170653 v 

රළජඳක්ෂ මුදියන්ගවේළගේ උඩගදර රසිළ කුමළරි  885400396V 

රළජඳේ මුදියන්ගවේළගේ ල්ශළරි ජිලන්ති රුණළති 937872828 V 

රළජඳේ මුදියන්ගවේළගේ ගෞයළ මදුළනි රළජඳේ 946310034V 
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රළජඳක්ෂ මුදියන්ගවේළගේ තළර රළජඳක්ෂ 930802085V 

රළජඳක්ෂ මුදියන්ගවේළගේ නදීළ දිල්රුේෂි රළජඳක්ෂ 906731568V 

රළජඳක්ෂ මුදියන්ගවේළගේ නිගම්ළ මධුලන්ති ගවේනළරනපන 906032287V 

රළජඳක්ෂ මුදියන්ගවේළගේ රෂිළ ක්රිළන්ති රළජඳක්ෂ  848122440V 

රළජඳේ රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ චතුරළනී නිලුළ කුමළරී 
බඹරගදනිය 

908331966V 

රළජඳේ රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නගයෝමී කුමළරී 
බඹරගදණිය 

907781054V 

රළජඳේ රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ නිලූළ දිල්ශළනි කුමළරි 
ගවනවිරනපන 

896960270V 

රළජඳේ රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ශිරළණි ඉන්දිළ 
බඹරගදණිය 

848422622V 

රළජඳේ ිංළ විරිදුගේ ශිගරෝමි වදමළලි රළජඳේ   947871714V 

රළජඳේ ලළව මුදියන්ගවේළගේ කුඹුගශන ගදර රසි 
ඉඳුනිල් බණ්ඩළර 

861432475V 

රළජඳක්ෂ වලදයිංළර ප්රියදශනනී රළජඳක්ෂ 876203979V 

රළජඳක්ෂ ශද්ගදෝළරගේ දිල්රුේෂි රවිංගිළ සිරිලශනධන 895231223v 

රළජඳක්ෂගේ අගනෝජළ කුමුදුණී රළජඳක්ෂ  827151289v 

රළජඳක්ෂගේ උළණි මධුශීළ රුණළති 938152977 V 

රළජඳක්ෂගේ දුල්ළ තිගෝචනී රළජඳක්ෂ 199374704598 

රළජඳේගේ නිළදි ළනිළ රළජඳක්ෂ 947553607 V 

රළජඳේගේ බුද්ි  බණ්ඩළර රළජඳේ 911711729V 

රළජමන්ත්ර ගදර වදුන් රභළනප කුමළර මුදුතපිට 821374588 V 

රළජමන්ත්රීගේ අජිනප ප්රියන්ත රන්මුල් 832803928V  

රළජමුණි ගද්ලයළළගේ ළිංචනළ මධුභළණි 945942495v 

රළමනළය මුදියන්ගවේළගේ ඉළරළ සුභළෂිනී රළමනළය 916550200V 

රළමනළය මුදියන්ගවේළගේ තිළිණි රණවීර 948590115V 

රළමනළය සුදුලෆලින්දගේ නිපුනි ධනුෂිළ රළමනළය 945280409 V 

රළමමුශනති ශශනළ 945543078 V 

රැනපගනප පිටිගේ ගදර නිළන්ති කුමළරි මිංලිළ  948361302V 

රිටි මුදියන්ගවේළගේ ඉන්්රළ දමයන්ති ගශේම කුමළරි 
(ලරුණි දමයන්ති තිවහව) 

755242942V 
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රුේෂීළ ජයමිනී බන්මුලගේ 906012995V 

රුේවළ දිල්ළනි ලනිසිිංශ 877851850v 

රුචිරළ ේමළලි ගුණගවේර  876660407V 

රුඳසිිංශ ආරච්චිගේ චතුරළනි උමන්දළ රුඳසිිංශ 945071206V 

රුලනි බුද්ි ළ ලටගොඩ 927120178V 

රුලන්ත වමීර ඳද්මසිරි 900844522 V 

රුවිනි ඩිළනි කුරුගන්රු 925862487 v 

රුවිනි රවළදනී ඩයවහ 9079211727V 

රුවුසහ  සළතිමළ රුමයියළ  957430473 v 

රඳසිිංශ ආරචිචිගේ ඉරළෂී නිලුෂීයළ රඳසිිංශ 775172703 v 

රඳවහවර ගදර අමළලි චතුරිළ අනපතනළය 946971839V 

රඳවහවර ගදර දශනනී 938583781V 

ගරබිළ ගවව්ලන්දි රළජඳේ 198986403034 

ගරොමිල් මගේ සුන්දි රගබෝි ළ  887282544v 

ගරෝෂිණි උගද්ශිළ ගවේනළනළය 915741061V 

ගරෝගේන් වලදයකුරනපන 937021763V 

ිංළ ශලුගදර නිල්මිණි රුලන්ඳතිරණ 945272970V 

ිංළති බමුණුසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ හිරැ ේමළල් 
ිංළති 

920832407V 

ිංළභළර උඩගදර රුලන් තිළ කුවල් කුමළරි 858270677V 

ිංවළර ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ජයන්තළ ගරෝහිණි 
මෆණිගේ  

198456701710 

ේඳළනි රුලන්තිළ තිරනපන 918382682 V 

ේමළලි මිංජුළ කුමළරි අලුනපගේ 896761803V 

ේමිණි ගෞයයළ කුමළරි ලව්ලනපත  875921290V  

ේමිණි ගදර සුමුදු වමළදිළ ගුණරනපන 897043335V 

ේමුණි ගදර කුමළරිළ යළමීෂ ගුණරනපන 916211929 V 

ේළණි මධුෂිළ කුමළරි නුලියද්ද 936411711V  

මුල ගදොඹශමු ලනපගනප මළධල නිගරෝන් ගදොඹශමුල් 851511938V 
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දුනිළ ගිම්ශළනි රළමනළය 937303858V 

න්ගද් බඩල්ගේ ගදොන් ශ්රියළනි රුණළරනපන  876263505V  

බුමුගව් ගදර තරනි ගනනපමිණි  948641283V 

ලිනප කුමළර රළජඳක්ෂ 762493845V 

හිරු ණිහ ඩුගල 199229304231 

ලිදමුල්ගල් මුදියන්ගවේළගේ නිලුළ යළමලි  867790802V 

ලිමශගොටුගව් උගද්නිළ ේමළලි 198354901269 

ලියද්ගද් ගදර නි මල්ළන්ති විගේදළව  837353483V 

ලියන ආරචිචිළගේ තිළිණි ළිංචනළ දිල්රුේෂි 935902061 V 

ලියන ආරච්චිගේ චන්ද්රිළ ෆලුම් අගේලශනධන 765890144V 

ලියන ආරච්චිළගේ නිගරෝළ ේමිණි විගේසිිංශ  925083020V 

ලියන රළළගේ යුගරෝපිළ දමයන්ති ලියනගේ 918144277V 

ලියනආරචිචි අේපුශළමිළගේ වදමළළ චතුරිළ නදීළනි 835743632V 

ලියනආරචිචිළගේ ළනිළ මධුභළෂිණි ලියනආරචීචි 936170463V 

ලියනආරච්චිළගේ ගදෝන තළරළ මධුළණි ගුණති 887893918V 

ලියනආරච්චිළගේ රසිත ේළන් ගඳගශනරළ  901020388V 

ලියනගදර දශනශි වින්ධයළ කුමළරි 875681222v 

ලියනගේ අනුරදළ සුදශනනි ගශේමචන්්ර 886352301v 

ලියනගේ ඡිගන්න්දනී කුසුම්මළලි රනපනසිරි  897612429V  

ලියනඳතිරණ නුලන්තිළ මධුලන්ති ගවගනවිරනපන 927571927V 

ලියනසරිය ආරච්චිගේ නිළනි චමණි ලියනසුරීය 896320025V 

ලියනළරච්චිළගේ විගල්ළ නිිංගි අශගෝන් 936942709 V 

ලියන්ගොල්ගල් ගදර ගීතිළ ප්රියදශනනී රනපනළය  917160791V 

ලිහිණිය කුමළරගේ චමිළ කුමළරි රුණළරනපන 877140830 V 

ීෂමවහනෆන්ගන් ගදර රසිළ ගවව්ලන්දි තුන්ගදනිය 198862302705 

ලුනුලතුගශන ගදර ඉගනෝළ වසරිය 897300982V 

ගව්  රළජඳක්ෂ ගදර ගවොනළලි ගෝෂිළ රළජඳක්ෂ  927732106V 
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ගව්ගල් ඳරශඅිංගේ ගදර චිත්රළිංනී කුමළරි සුරවීර 887222100V 

ගහුලගේ තේෂිළ මුතුමිණි රුණළරනපන 906751291V 

ගල්ම් රළෂෂළගේ පියුමළලි දශනන මෆණිගේ 908553462V 

ගොකුපින්නදුලගේ වළරි ගමළ ද සිල්ලළ  925650536 v 

ගොකුබඩතුරුගේ ගශේළණි නිපුනිළ ද සිල්ලළ  877700186 V 

ගොකුබදු ඡයසුරිය ඳටබෆදිගේ චතුරිළ නගයෝමි කුමළරි 
ඡයසුරිය 

926711563V 

ගොගරන්සු ගශේලගේ බිම්බළ මධුර භළෂිණි 198362301465 

ගෝසිරිනී ලියනආරච්චි 198357902080 

ලේකුඹුගශන ගදර ක්ෂහමි ගද්විළ කුමළරි තිරනපන  887092699V  

ලේලෆල්ගල් ගදර වරිනළ ේමිණි කුතුිං 818020856V 

ලගේඩි ගදර ක්ෂිළ කුමළරි විගේලශනධන 888193790V 

ලගේඩිගේ අචළ ශශනණී ගුණලශනධන 876250578 V 

ලගේඩිගේ ගදර තේෂිළ විංදීඳනී විගේරනපන 946271942V 

ලගේලි ගදර ළනී වකුන්තළ විගේනළය 855094096V 

ලජිරළනි ළන්තිළ ඊරියශගදණිය 847863722 v 

ලජිරළනි වින්දයළ කුමළරි ඉිංගෝන්  847882794V 

ලටගොඩ ගදර ශිරළණි චතුරිළ ලටගොඩ 198786302192 

ලටගොඩගේ චතුරණී දිල්රුක්ෂිළ උඳතිවහව 946340901 V 

ලටඳළන කුගවේර මුදියන්ගවේළගේ දශනශිළ යගවෝදළ 
බණ්ඩළර ලටඳන 

935213215V 

ලටලුගව්ගදර දිවළනළය මුදියන්ගවේළගේ රන්වළ රගවෝදළ 
දිවළනළය 

938270015V 

ලටල තෆන්ගන් ගදර ෂිළ ප්රියදශනනී 886792026V 

ලේටම්බර ගදර වචිනි වළරිංළ ලේටම්බරගදර  199263201307 

ලේටළරන්තෆන්ගන් ගදර ශශන කුමළර වීරරනපන 903572370V 

ලඩනශලු ගදර ශශනමළළ බී ගේ රළජරුණළ   868282720V 

ලඩනශළු ගදර ේහමි කුමළරි දමයන්ති 936982603V 

ලඩුගදර ළනිළ සුේෂි තිරනපන 948240475V 

ලඩුගදර වසිළ විංවනලනී දයළරනපන  907822192V 
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ලඩුල ල්ඳනී ළනිළ ගඳගශනරළ  937473230V 

ලඩුලළ ගදර නිල්මිණි තනජළ කුමළරි  906883309V 

ලඩුල ගදර රමින්දිළ වම්මළනී රළජඳක්ෂ 888120378V 

ලණතිආ කුගගන්වහලරී 918582800V 

ලතුලියද්ගද් ගදර ගීතිළ වමන්මළලි මධුළනි 947961470V 

ලතුලියද්ගද් ගදර තිරුණි උගම්ළණි වික්ර සිිංශ 938084173V 

ලතුලියද්ගද් ගේදර තේශිළ නදිළනි ගේමචන්්ර 927231492v 

ලතුලියද්ගද් ජයලශනධන බණ්ඩළරළගේ භළයළ මදුෂිළ 
ල්ඳනළ ජයලශනධන 

946562955V 

ලතුලියද්ගද් දුරයළගේ ගදර දුිංජලි ප්රියදශනණි 
වමරගෝන් 

905592670v 

ලතුල ඳනපතිගේ ගදර ගම්නළ කුමළරි බන්දු 936064280V 

ලනපතගේ සුන් වදරැලන් රෑඳසිිංශ 901790108V 

ලනපගනප මරළරළගේ ගදර නිගරෝණි කුමළරි ගශේරනප  198453401907 

ලනපගනප ගදර ඉගනෝළ කුමළරි ගුණසිිංශ 846323880V 

ලනපගනප ගදර නෆවුම් නිිංළ කුමළරි ගවනවිරනපන  897412276V 

ලනපගනප ගදර ශශනණි ගද්විළ අමරඳළ  896142941 v 

ලනපගනපම ගදර ප්රියදශනනී කුමළරි 938153566V 

ලනපවළ ජලිනි කුමළරිශළමි විගේගෝන්  758642879 V 

ලනපවළ වම්මළනි නුලියද්ද 199269600296 

ලදශ මඩිනපගනප ගදර ආන්නද දිවළනළය 930763187v 

ලනසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ නිිංළ රවළදිනි ලනසිිංශ 917580871 V 

ලනිරනපන ලනිගවේර මුදියන්ගවේළගේ ත්රිවන්ත 
වමන්මළළ ලනිගවේර  

848044113V 

ලනිගවේර චළන්දනී පුහඳකුමළරි   846773428V 

ලනිගවේර මුදියන්ගවේළගේ තනුජළ වදමළලි වජිලනී 
ලනිගවේර 

877601382 V 

ලනිගවේර මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝනී චතුරළනි කුමළරි 
නළරම්ඳනළල 

938582750V 

ලනිගවේර මුදියන්ගවේළගේ ලළවනළ කුමළරි ලනිගවේර 896401572 v 

ලනිගවේර මුදියන්ගවේ රළෂශළමිළගේ නිගම්ළ කුමළරි 
නළරම්ඳනළල 

925073512V 
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ලන්න ලනපත ලඩුගදර ඉළනි නිමල්ළ නනළය  937092539V 

ලන්නි ආරච්චිගේ ළනිළ කුමළරි 877962482 v 

ලන්නිනළය මුදියන්ගවේළගේ චළන්දනී කුමළරි 
ගවගනවිරනපන  

868030410V  

ලන්නිනළය මුදියන්ගවේළගේ දීඳළනි උගේේළ කුමළරි 
ලන්නිනළය 

895262056 V 

ලන්වේළරගේ ගදොන් චන්දන  850631778V 

ලන්සරිය මුදියන්ගවේළගේ ජන බණ්ඩළර ලන්සරිය  850481482V 

ලන්ගවේර මුදියන්ගවේළගේ වකුන්තළ සුභළශිණි 946430200V 

ලයි.යු.අෂිළ රමණි වීරරනපන 837292700 V 

ලරළගශේන ලියනගේ වහලශනණළ ළන්ති අල්විවහ ගුණති 937942281 V 

ලරුනි මගශේශිළ නිල්ල 907610306v 

ලශනණකුසුරිය ඳටබෆදිගේ එරන්දි මධුරළජනී ගඳගශනරළ 866411468V 

ලශනණසුරිය මුදියන්ගවේළගේ තිළිණ බණ්ඩළර ලශනණකුසුරිය 900123353 V 

ලශනළමළන ගද්ලගේ නිවිංවළ දීඳළනි විගේරනපන 896632477V 

ලිංගුගදනිගේ ගදර නීෂන් ගවගනවිරනපන  912311384V  

ලඩ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නදීළ දිල්රුක්ෂි 907293068V 

ලඩලනපගනප ගදර වින්දිළ චගමෝදි පුගොටුල 896301047V 

ලගව් මළරඹගේ දිනුෂි වන්තිළ රනපනවනල 199454801897 

ලව් ආරච්චි ිංළනම්ගේ ගෞයළ කුමළරි ලව්ආරච්චි  938000670V 

ලශන්දුල මගේ සුමුදු ඉරිංගි ේමළලි 945833254  V 

ලගශේලළගේ රුලනි චන්දිමළ 897583496V 

ලලිමුනි ගද්ලයළගේ නිමන්තිළ ශිශළනි එදිරිසිිංශ 936862179V 

ලලිසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ ඉළරළ මධුලන්ති ලලිසුන්දර 928412407V 

ලලිසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ නිවිංවළ කුමළරි ලලිසුන්දර 935292018 V 

ලලිසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ වදරුලන් ේමළල් ජයලශනධන 912251360V 

ලලිසුන්දර මුදියන්ගවේ ශකුරු අගේගදර ඉගනොළ 
මළගනල් මළරි නනළය 

878123530V 

ලල්ම මුදියන්ගවේළගේ චනි ගද්විළ ලල්ම 199479203170 

ලල්ම මුදියළන්ගවේගේ ලනපවළ විජයන්ති ලල්ම 955122216v 
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ලල්ගොව්ලළගොඩ මුදියන්ගවේළගේ ගදර වඳුනිළ වචිත්රි 
ගවනවීරනපන 

918413057V 

ලල්ගදණිය ගදර චතුරිළ ප්රියන්ති ගුණරනපන 915890601 V 

ලල්පිට පුිංචිකුමළගේ දිනු යළන් පුිංචිවික්රම 198924104378 

ලවහතුලළදුර ගදර රදීඳළ කුමළරි සුමතිරනපන 865743610V 

ලවහතුලළදුර ගදර සුදනප දිලින් රනළන්දු  870020813 V 

ලශමුණි ගද්ලයගදර නදීළ සුභළෂිණි සිරිගවේන 198356801106 

ලශමුණි ගද්ලළගේ දිල්රුක්ෂි අගේසිිංශ 867472827V 

ලහුම්පුර ගදර ශශනනි චතුරිළ වීරසිිංශ 876932750 V 

ලහුම්පුර ගද්ලය ගදර දිළනි මිංජුළ 878141334V 

ලෂව්ගව් ගදර මළධවී සුගශනළ 876323281V 

ලළනගුරු ගදර චම්පිළ ක්රිවළන්ති ගවේනළධීර 896740962V 

ලළවනළ මුදියන්ගවේළගේ ඉගරෝළ ේමළලි  896001663V 

ලළව ඉිංගෝන් මුදියන්ගවේළගේ චමිළ ළිංචනළ කුමළරි 
ඉිංගෝන් 

887921547V 

ලළව නනළය රළජඳක්ෂ වීරගවේර මුදියන්ගවේළගේ 
උඩම්මෆද්ගද් ගදර දිනිදු බණ්ඩළර වීරගවේර 

851205241v 

ලළව මගේ සුරිංගි ේමළලි මශගල 198552603840 

ලළව මුදියන්ගවේළගේ දිළනි කුමළරි ලළව 948332329 V 

ලළව මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝළ දිලිනි බණ්ඩළර 918472657V 

ලළව මුදියන්ගවේළගේ ලගදර ගනපජළනි නුලන්ගි ලළව  878162200v 

ලළව යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ රනපනළලලි ගබෝමළුල 887581940V 

ලළව යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ රනපනළලීෂ ගබොමළුල 887581940 V 

ලළව ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ආරච්චි ගදර ක්ෂිළ කුමළරි 
ගශේරනප 

886461070V 

ලළවමුණි ගදලගේ ලළවනළ ගෞයළ ගරේමරනපන 817380786V 

ලළවමුණි ගද්ලය ගදර ගද්විළ රුලන් කුමළරි  928163130V 

ලළවල්ති ගදර ඉගනෝළ උදයිංනී වමත්රීඳළ 917721173v 

ලළසුන්දර මුදියන්ගවේෆ මදුරිළ ප්රියදශනනි වීරගෝන් 925550027V 

ලළශතනත්රිගේ සුභළනි අනුරළධළ විගේරනපන 885353525V 



101 
 

ලෆටගේගදණිගේ ගදර නිවිංවළ මධුමළලි ගුණලශනධන 947212532V 

ලෆදිකුඹුගශන ශිංගිඩි  ගදර වමන් කුමළරි 856523985V 

ලෆරැල්ලනපගනප ගදර නදීළ ශශනණි බළසුරිය 895102547V 

ලෆලින්ගද් ගදර නිගරෝනී කුමළරි මෆණිගේ 886703422V 

ලෆලිකුඹුගශන ගදර දීපිළ නදීළ සිරිලශනධන  888633073V 

ලෆලිම විතළන ආච්චිගේ ළනිළ වදමළලි 887191271 v 

ලෆලි ගදර ඉළනි පුශනණිමළ ගුණති  896591002V 

ලෆලිගදණිගේ ගදර දිණිති රගබෝධනී ප්රියිංජුළ ලෆලිගදණිය 925951501V 

ලෆලිඳලි ගදර පියුමි මධුලන්තිළ විමසිරි  926161342V  

ලෆලිමඩ ගදර ශිගරෝමි පුහඳළන්ති  815514491v 

ලෆලිමන්ඩ ගදර මදුන් බණ්ඩළර 941232426V 

ලෆලළලළ ගදර පුහඳළ ජයන්තිමළළ රළජඳේ 866230552V 

ලෆල ලෆහි ගදර ශ්රීමළලි සුවන්ගිළ විමධශනම  858172896V 

ලෆගව්මුදියන්ගවේළගේ අනුළ නිශනමළලි වමරගෝන් 896294237v 

ලෆශෆර ගදර නිලූළ කුමළරි ජයරනපන 936041604V 

ලෆහි ගදර නගයෝමි ගෞයළ විගේසිරි 947914138v 

ලඋඩ ගදර උදළර ශශනවනී අමරලශනධන 885461832V 

ලඩ ගදර පඡනී නදීළනි ලඩගඳො 947961110V 

ලඩ මුදියන්ගවේළගේ අනුළ නිල්මිණි නලරනපන 886122705V 

ලගඩ් මුදියන්ගවේළගේ ඉිංළ රමණි නලරනපන 866453241V 

ලකුඹුගශන ගදර යළමීෂ දිල්රුක්ෂි ලකුඹුර 895882909 V 

ලටගේ ගදර චන්දිමළ කුමළරි මදුභළෂිණී 857083512V 

ලල මෆඩිල්ගල් ගදර කුමුදුනී ප්රීයිංළ රුණළරනපන  905093843V 

ලල මෆඩිල්ගල් ගදර ගවේඳළලිළ ළමීෂ ඡයරනපන 888342559V 

ලල ලෆහි ගදර රදීපිළ දිල්රුක්ෂි 916181371V 

විකුමවිංශ මුදියන්ගවේළගේ ළනිළ කුමළරි ධනඳළ 906352630V 

වික්රම ආරච්චිගේ ඉළනි ඉගශනළ 947751930 v 
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වික්රම ආරච්චිගේ රමුදි ටන්යළ මළධරි වික්රමආරච්චි 938111618V 

වික්රම මශදුරයළගේ ගදර දිල්ශළනී වික්රමසිිංශ 896400819V 

වික්රම ගශේරනපගේ විදුනි වදලිළ ගශේරනප  936702627 V 

වික්රමආරච්චි ගුණලශනධනගේ දිල්රුේෂි ඳනපමළන්ති 
ගුණලශනධන  

886222149V  

වික්රමගදර ශිගරෝමළ චිත්රළිංනී ජයසිිංශ 888361510 V 

වික්රමගේ ගීතළ රයදශනනී රනපනළය  905240781 V 

වික්රමති ගලදආරච්චිළගේ චමින්ද ජළන ඉන්්රරනපන 902304193V 

වික්රමදුරයෆ ගදර තුළනි විගේසිිංශ 955803914V 

වික්රමදුරයෆ ගදර තුළරි විගේසිිංශ 918540911 V 

වික්රමනළයගේ ධනුහ ගද්වින්ද ගවේනළරනපන 199424001515 

වික්රමරනපන දිවළනළයළගේ චරිනප රවිං අමරගවේර   851021833V 

වික්රමසිිංශ ආචළරිගේ රමණි සුසිමළ ඳද්මසිරි 936000606 V 

වික්රමසිිංශ ආරච්චිගේ සුනි විංවනවි රනපනගවේර 917421943v 

වික්රමසිිංශ ආරච්චිගේ ගදෝන ඉගශනළනි වික්රමසිිංශ  906310350V 

වික්රමසිිංශ ගුණරනපනගේ ඉගමහළ පියුමළලි ගුණරනපන 935401704V 

වික්රමසිිංශ ගදර ඳබවර සිදු වික්රමගේ 198824501160 

වික්රමසිිංශ ගද්ලගේ අගනෝළ දීඳළනි කුමළරි ගවගනවිරනපන 848451894v 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ අනුළ යළනි කුමුදු කුමළරි 886240589V 

වික්ර මසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ අනුහළ වනලනී කුමළරී 
ගවේනළරනපන  

198852601078 

වික්ර මසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ඉගරෝළ ේමළලි වික්ර මසිිංශ  866841420V 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ළිංචනළ යළනි වික්රමසිිංශ 198773802940 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ චතුරිළ දුළිංජීෂ කුමළරි 916311346V 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ චන්ද්රිළ කුමළරි වික්රමසිිංශ  936780873V 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ චළන්දනී කුමළරි වික්රමසිිංශ 937752105V`` 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ තරුළ නයනමළලි වික්රමසිිංශ 927503530 V 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ තුළර මධුලන්ත 850701725V 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දමයන්ති  ගසොන්ගවේළ 895140414V 
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වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දශනශිළ මළදවී වික්රමසිිංශ 927951010V 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ රසිළ වික්රමසිිංශ 887630461V 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ නි එරන්දිළ වික්රමසිිංශ 926740687V 

වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ෂිළිංණ ජයවීර බිංඩළර 932840910 V 

වික්රමසිිංශ රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ දිලිනි මධුෂීළ කුමළරි  925872300 V 

වික්රමසිිංශ විධළනඳතිරණ නිශනමළ ප්රියිංණි 757552469V 

වික්රමගශේලගේ තනුජළ දශනනි කුමළරි  928170365V 

වික්රමගශේලගේ ශශනණි දිේති කුමළරි 897750538V 

විඡයවීර ඡයලශනධන තිළිණි නලන්තිළ 835153274 V 

විගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ උගද්නි කුමළරි විගේගෝන් 896680986V 

විගේතුිං ආරච්චිළගේ ශ්රීමතී විගේතුිං 788531575V 

විගේසිිංශ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ අරුනි රභළ කුමළරි 
ගවනවිරනපන 

895994553V 

විජයගෝන් මුදියන්ගවේළගේ වචිනි නදුනිළ කුමළරි 
විගේගෝන් 

917702144 V 

විජයතුිං මුදියන්ගවේළගේ චන්දන ලශනනකු විජයතුිං 861860329V 

විජයසිිංශ ලියනඳතිරන්නෆගශළගේ අගයළ යළමීෂ 
විජයසිිංශ 

198074203274 

විජරිංන ගදර යළමළ මධුරිංනී ගවගනවිරනපන 895090999V 

විජනප ආරච්චිළගේ වමිත මලින්ද වමරනළය 940152011V 

විගජසිිංශ අරච්චිළගේ  ේමිනි විගජසිිංශ 887103011v 

විගජගවේර මුදියන්ගවේළගේ යළමලි කුමළරි තිරනපන 198967802354 

විගේගොන් මුදියන්ගවේළගේ අයහමි එරන්දීඳනී විගේගෝන් 917101930V 

විගේගෝන් මුදියන්ගවළගේ ගරින් චළමි 877834093 V 

විගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ අනුරුද්ධ එදිරිසිිංශ 
බණ්ඩළර  විගේගෝන් 

892790663V 

විගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ අගේළ කුමළරි විගේගෝන්  885821243V 

විගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ චතුරිළ නිවිංවළ විගේගෝන් 887090203V 

විගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ගදොඩම්වහතෆන්ගන් ඳනපමිළ 
දිළනි කුමළරි ගවගනවිරනපන  

875772376V 

විගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ මධුමළලි 916363354V 
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විගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ යගෝධළ ේමළලි පුහඳකුමළරි 957291198V 

විගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ  ශෂිණි ේෂිළ විගේගෝන් 945103876V 

විගේතුිං ආරච්චිළගේ දුල්වර වමීර විගේතුිං 882384438V 

විගේතුිං මුදියන්ගවේළගේ යළමීෂ දිල්රුේෂි විගේතුිං  935153778V 

විගේතුිං ලළව මුදියන්ගවේළගේ ගෞයළ කුමළරි 
විගේතුිං  

937691254V 

විගේරනපන ආරච්චිළගේ නිලුේෂි ඉමල්ෂිණි ගඳගශනරළ 948432471v 

විගේරනපන නනළය මුදියන්ගවේළගේ ම ලව්ගව් ලජිරළ 
ජළනකී විගේරනපන  

847303662V 

විගේරනපන මුදියන්ගවේළගේ චළමලි යත්රි විගේරනපන 936111491 V 

විගේරනපන මුදියන්ගවේළගේ දුනි රජිතළ විගේරනපන 935082498V 

විගේරනපන සරිය ලළව මුදියන්ගවේළගේ වමන්තිළ මධුමළලි 
කුමළරසිිංශ 

948502755V 

විගේසිිංශ ආරච්චිගේ ජළන කුමළර විගේසිිංශ 802962428V 

විගේසිිංශ ආරච්චිගේ රිංජිනප අවිං 803442983V 

විගේසිිංශ ආරච්චිළගේ කුවළ ගවව්ලන්දි විගේසිිංශ 877602940v 

විගේසිිංශ බණ්ඩළරළගේ රුලන් චන්දන විගේසිිංශ බණ්ඩළර 841854403V 

විගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ අරුන්දනී චමින්දළ විගේසිිංශ 825933298V 

විගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දශනනි වමන්තිළ තිරනපන  878522397V 

විගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ පශනණිමළ සුවිමළලි විගජසිිංශ 935412951V 

විගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ගමනුළ වනපවරණි විගේසිිංශ 938534250 V 

විගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ේහමි කුමළරි විගේසිිංශ  925983675V 

විගේසිරි ජයලශනධන සුභළෂිනී දිල්රුේෂි වීරමන් 875821687V 

විගේසුන්දර අි ළරිගේ යළමීෂ දිල්රුක්ෂි විගේසුන්දර  199359802944 

විගේසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ අනුරළධළ ගවනවිරනපන 897292360V 

විගේසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ අරුණි ප්රියිංළ ගවනවිරනපන 886110472V 

විගේසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ නින්න අගෝ 832720488V 

විගේසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ නුලන්දි ගෞයළ විගේසුන්දර  847843233V 

විගේසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ ලරුණි උනපඳළ ගවගනවිරනපන 947560751 V 

විගේසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ වකුන්තළ වමළලි විගේසුන්දර 198995770037 
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විගේසුන්දර වික්රමසිිංශ ඳණ්ඩිතරනපන ලළව මුදියන්ගවේ 
රළෂශළමිළගේ තිළිණි කුමළරිශළමි ගොඳල්ල 

198973600420 

විගේසුරිය ආරච්චිළගේ චුළ කුමළරි විගේසුරිය  915230261V  

විගේසරිය ආරච්චිළගේ ේළනි චතුරිළ වික්රමසිිංශ 915031730V 

විගේසරිය මුදියන්ගවේළගේ දිනළ අවන්තී කුමළරී විගේසරිය 895380318V 

විගේසරිය මුදියන්ගවේළගේ නිලූෂිළ දමයන්ති විගේසරිය  885700837V 

විගේසරිය මුදියන්ගවේළගේ භළයළ මධුභළෂිනී කුමළරි 
විගේසරිය   

198656103660 

විතළන ආශනච්චිළගේ යළනි දිල්රුේෂි 198965803824 

විතළන ගදර ඳවිත්රළ දිල්ශළනි රණවීර 917000751V 

විතළනගේ ගද්ළනි ේෂිළ ගුණරනපන 868652918 v 

විතළනගේ ෂිළ ප්රියිංනී විතළරනගේ  938043000V  

විතළරණගේ මුදිත නයනජිනප ගඳගශනරළ 199310101448 

විදළන මගේ ගිශළන් රුමින්ද 920371094V 

විදළනළගේ ගදර දිනළ කුමළරී බණ්ඩළර 885650490V 

විදුරුගේලනපගනප ගදර ළලිළ කුමළරි විදුරුගලනපත 856010414V 

වින්ධයළ ේමළලි දිවළනළය 885843972V 

විමුේති රනපනළය 887413290V 

වියනපනළගව් ගදර සුපුන් දිලිනි දන්තුගශන බණ්ඩළර  956450527V 

වියන ගදර අේවරළ කුමළරි ආරියරනපන 948392330v 

වියන ගදර චගමෝදි දිල්ෂිළ ගශේමති 898592898V 

වියන ගදර ලළවනළ ල්ඳනි රඳසිිංශ 877031004 V 

වියනගේ ගෞ දුළේ චන්්රසිරි 199336301923 

වියනගේ ශිශළනි අරුණිළ ආරියරනපන 947301225 V 

වියන්නළගේ තිළිණි අනුරුද්ි ළ ධශනමගවේන 875510134V 

විරසිිංශගේ ගේදර මනි අගේලශනදන 898481131v 

විරසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ මලිනි මගශේෂිණී ගවගනවිරනපන 895184071 V 

විරසුරිය ඩුමුේටුආරච්චිගේ ධනු රභළනප ගඳගශනරළ 891734247V 

විරළේ ඳළලින්ද ගොඩිතුලේකු  892223211V 



106 
 

විරිදුතළරගේ මිගනෝද් මධුවිං 912031225V 

විගව්ළනන්ද නිගම්හ රභළනප  921111029V 

විහලඳළලි නිශනමීෂන් ගදොපිහිල්  918013318 V 

විසිිං ගදර ධනුහ රුලන් බිංඩළර 940693268 V 

විසින් මුදියන්ගවේළගේ දිල්ශළනි කුමළරි ධශනමරනපන 948150590V 

විශළගශන ලවිගල නනළය ලළව මුදියන්ගවේළගේ නිවල් 
මධුභළෂිත ගවනවිරනපන  

941950620 v 

වීගේගොන් මුදියන්ගවේළගේ චතුමළලි කිනපමිණි වීගේගොන් 947750950V 

වීබෆද්ගද් වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ වරළ වචිේනී 
ඳළඋමකුඹුර 

948172410V 

වීරගොන් මුදියන්ගවේ වන්ත තුළර වීරගොන්  910663593V 

වීරගොන් මුදියන්ගවේළගේ අනුළ මධුවිංනී කුමළර 
නලරනපන 

936461328 v 

වීරගොන් මුදියන්ගවේළගේ ධනුහ කුමළර රනපනළය 198728000581 

වීරගොන් මුදියන්ගවේළගේ විංඡීලනී නළමල් කුමළරි 
ඡයලශනධන 

895022284 V 

වීරගෝන් මුදියනළවහළගේ චළමිළ වීරගෝන්  906161087V 

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ උගේේළ ේහමි වීරගෝන් 946332321V 

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ කුමුදුනී වශිළ නදීළනි 
වීරගෝන්    

896172077V  

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ තිලිනි ශිංසිළ වීරගෝන් 907613984V 

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ දිනු සුන් නනළය 932471701V 

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ දිනුළ ේමළලි වීරගෝන් 916093250 V 

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නගයෝමි දම්මිළ කුමළරි 905391364v 

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නිශනමළ වීරගෝන්  877053377V 

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ඳන්ගොල්ගල් ගදර යළමීෂ 
නිගරෝළ වීරගෝන් 

199150800383 

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ පශනණිමළ ශුභළෂිණී කුමළරි 926881027V 

වීරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ රසිළ උදයිංනී විරගෝන් 927891514 V 

වීරගෝන්මුදියන්ගවේළගේ දීේති රුණළිංජීෂ වීරගෝන් 888612971V 

වීරේගොඩි මුදියන්ගවේළගේ යළළනි එරිංළ වීරේගොඩි 199278100115 

වීරේගොඩි මුදියන්ගවේළගේ දිගන්හ තරිදු වීරේගොඩි 199103801660 
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වීරේගොඩි මුදියන්ගවේළගේ මෆදපිහිල්ගල් ගදර නුලන් 
උදයවනල වීරේගොඩි 

940413397V 

වීරේගොඩි මුදියන්ගවේළගේ මෆදපිහිල්ගල්ගදර  සුපුන් 
මධුවිං 

931481983V 

වීරේගොඩිගේ දිල්ශළනි වකුන්තළ වීරේගොඩි 945212730V 

වීරඳළනමඇතිගේ ගදොන් චරිතළ අිංජළනි වීරඳළන 916352280v 

වීරේපුලි ගමොශළන්දිරමිළගේ ගදර නයනළ පුහඳකුමළරි  946740950V  

වීරේගඳරුම මුදියන්ගවේළගේ නිළදි යළමීෂ කුමළරිශළමි 906802830 V 

වීරේගඳරුම මුදියන්ගවේළගේ රගබෝධනී නිගම්ෂිළ 
කුමළරිශළමි 

199373602137 

වීරබළහු මුදියන්ගවේළගේ සුගන්ත්රළ චළන්දනී වීරබළහු 876081806v 

වීරසිිංශ ආරච්චිගේ ශරිත ඳද්මළල් ගඳගශනරළ 199319903887 

වීරසිිංශ ගදර දිලිනි නිවිංවළ වීරසිිංශ 917852715 V 

වීරසිිංශ ගද්ලගේ පුහඳළ කුමළරි  897834430v 

වීරසිිංශ ගද්ලයළගේ දශනනී ර දීපිළ වීරසිිංශ 908120418V 

වීරසිිංශ මිශලනපතගේ ගච්තනළ ක්රිළන්ති වීරසිිංශ 847031344V 

වීරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ගදර අරුන ශ්රී ක්රිළන්ත බණ්ඩළර 
වීරසිිංශ 

199218900745 

වීරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ චන්දිමළ මල්ළන්ති වීරසිිංශ 897951193V 

වීරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ තේෂිළ කුමළරි ප්රියදශනනි  886380763V 

වීරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දමයන්ති ිංළනි වීරසිිංශ 198173110080 

වීරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ නදීළ ලනපවළ කුමළරි වීරගවේර 935062519v 

වීරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ මලින්ද හිරු වීරසිිංශ 912901467V 

වීරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ේමිනි දිනළ  වීරසිිංශ  935551560V 

වීරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ සුභළනි ඉන්දිළ මෆණිගේ කුරනපන 895672246V 

වීරසිිංශ විදළනළගේ සුමුදු ෂිළ වීරසිිංශ 885777015V 

වීරසිිංශගේ අගේළ නුලන්ති වීරසිිංශ 907894053V 

වීරසරිය ඇවහලෆද්දුමගේ වළවිනපත්රිළ ගශේමමළලි වීරසරිය 857390296V 

වීරසරිය මුදියන්ගවේළගේ නුලන්තිළ සුන්ි  වීරසරිය  907401286V 

වීරසරිය මුදියන්ගවේළගේ ඳන්නල ගදර අගනෝමළ වීරසරිය 876332116V 
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වීරසරිය රළජඳේළගේ වරනප චන්්රසිරි පිටල 933531813V 

වීරගවේර  මුදියන්ගවේළගේ ලනපවළ ගශේමමළලි වීරගවේර  867450378V 

වීරගවේර මුදියන්ගවේළගේ න්ළනම් ගදර ගයොශළන් 
ේමළල් බණ්ඩළර ගුණරනපන 

850464200v 

වීරගවේර මුදියන්ගවේළගේ ගදර කුඹුගශන ගදර අගනෝමළ 
වන්ධයළ කුමළරි වීරගවේර 

878062990V 

වීරගවේර මුදියන්ගවේළගේ චමිළ ජළනකී දිවළනළය 907970078V 

වීරගවේර මුදියන්ගවේළගේ දිළනි ළනිළ විගේරනපන  886351054V 

වීරගවේර මුදියන්ගවේළගේ දුළන්ත ජවහටින් 821564018V 

වීරගවේර මුදියන්ගවේළගේ මුත කුඹුගශන වචිනි වීරගවේර 928033546V 

වීරගවේර මුදියන්ගවේළගේ ශිංසිළ නිළති මෆනිගේ 
වීරගවේර 

750031295 v 

වීරගවේර ලළව මුදලිගේ දීපිළ යළමීෂ කුමළරි විජයගවේර 795033483V 

වීරගවේර විගේගොන් මුදියන්ගවේළගේ අවන්ති ඉඳුනිල් 
ගවගනවිරනපන 

198375402936 

වීරගවේර  විගේගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ගදොඩන්වහ 
තෆන්ගන් රමණි කුමළරි වීරගවේර  

937340559V 

වීරශෆන්නදිගේ මගශේෂිළ නිල්මිණි 955651260V 

වීසිිං මුදියන්ගවේළගේ අගේළ එරන්දි විගේසිිංශ 936970052V 

වීසින් මුදියන්ගවේළගේ මධළ ේමළීෂ විගේසිිංශ 897351226V 

වීසින් රළළගේ භළයළ ඩයනි මයුරලිං 935091993v 

ගලිංගදනිගේ ගදර රදීඳළ කුමළරි දිවළනළය 927600692 V 

ගලඩිේළර ගදර නිගරෝළ උදයිංනී ජයගවේන 858211905V 

ගලඩිේළර ගදර ප්රියදශනනි ශිංවමළනී එවහ වික්රමසිිංශ 906860031V 

ගලඩිේළර දිලිනි ක්ෂළන්ති ද සිල්ලළ 878131150 V 

ගලඩිේපුලි මුදියන්ගවේළගේ ප්රියන්ත වමන් බිංඩළර ප්රියදළව 803565546V 

ගලදළර ගදර ශිංවනී වමු්රළ කුමළරි රණසිිංශ   905903411V  

ගලදගුරුන්නළන්ගවේළගේ මධු ක්ෂළණි ගොඩමුල් 926453602 V 

ගලදගදර නිවල් චතුරිං ජයවීර 911041391V 

ගලදමුදලිගේ ප්රියදශනණි කුමළරි ගලදමුදලිගේ 855330865V 

ගලදමුල්ගල් මදනළයගේ තිළීණ මදනළය  199136603861 
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ගලදමුල්ගල් මදනළයගේ ඳවිත්රළ විංජිලනී   836202660V  

ගලද්ගදනිගේ ගදර ශශන මගනොරන්ජන් ගලද්ගදනිය 890213340 V 

ගලගදර අරුණි තුසිතළ නිමන්ති  848303194V 

ගලගදර ධනුළ ේමළීෂ ගලගදර 928011046V 

ගල ගදර ලියද්දගේ රසිළ කුමළරි  897480832 V 

ගලශ මුදියන්ගවේළගේ අගේළ කුමළරි ගුණරනපන 897291452 V 

ගලගල් මුදියන්ගවේළගේ සිතළරළ දුළිංජනී 896381296V 

ගලගල්ගදර තනජළ දිල්රුේෂි ගලගල්ගදර 926910981V 

ගලගල්ගදර රනපනළය මුදියන්ගවේළගේ ටිගරෝනි ශවන්ති 
රනපනළය  

927960974V 

ගලල්මගේ ගදෝන ෂිනළ ඉළනි කුමළරසිිංශ 866563357V 

ගලල්ඳම ගදර චමිළ ජයන්ති කුමළරි ජයතිවහව 866721700V 

ගලල්මුළදනි ගදර නිමළලි රැණළරනපන  898300897 V 

ගව්ලගේ යළන් චළමර 198116803515 

වලදය ගදර අරුණ සුන් එදිරිසිිංශ 892664056V 

ව්     ගඡසිිංශ ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ වගරෝඡනි කමළරි 
ව්ගේසිිංශ 

896650963v 

ව්රබහු මුදියන්ගවේළගේ දිලිනි කුමළරි ව්රභළහු 19925310122 

ව්රබළහු මුදියන්ගවේළගේ අනුපිළ දමයන්ති ව්රබළහු 907671003V 

කිළ ල්ඳනි ල්ඳගේ 836540476V 

කිළ ඳගමෝදනී විශළගශනගදර 927491575V 

කිළ මධුළණි දවනළය 855072521V 

නිල්ළ අරුණි ගව්ළරනපන 927250721V 

ෂි ලනපව බණ්ඩළර හීන්ගන්ද  942651090V 

ළනිළ දිල්ශළරළ ජයලශනදන 805262397v 

ළනිළ විරිංගි අමුණුපුර  908384164 V 

ළන්තිනි රවින්දි චන්දිමළලි ගශේටිආරච්චි 888263594V 

ළලි නුලන් කුමළර විගේසිිංශ 880792610V 

ළලිළ මධුභළෂිණී රළජඳේ 906360462V 
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යළමලි නයනඡි රනපනළය 927321564V 

ශ්රි  රනපනළය අශළගොන් මුදියන්ගවේළගේ දිලිණී නිවිංවළ 
රනපනළය 

916932642V 

ශ්රි චන්්රගශනළ දුේන්නළ ගශේරනප ලළව මුදියන්ගවේළගේ 
නලින් විංජය ශපුගොටුල 

902831967V 

ශ්රි නළරළයන බ්රශහමණ් මුදියන්ගවේගේ ඉශනළ රගබොදනි 
තිරතන 

198977803088 

ශ්රි වික්රම ගවගනවිරනපන මුදියන්ගවේළගේ නිලූළ නිළන්ති 
කුමළරි ගවගනවිරනපන  

897140888V 

ශ්රිනළම ගවනරනප වික්රමසිිංශ කුමළර බන්ඩළරගේ ඉන්දි 
බන්ඩළර වික්රමසිිංශ 

872480196 v 

ශ්රිනළරයන බමුණු මුදියන්ගවේළගේ නිශනමළණි විමුේති ජයසුරිය  938442835V 

ශ්රිමළ රමයතළ ආරියලිං 848483923 V 

ශ්රියළනි ඉදුනිල් කුමළරි අඹන්ශලනපත  787362427V 

ශ්රිවික්රම චන්්රසිරි රනපනළය යළඳළ මුදියන්ගවේළගේ රභළ 
රුලන්තිළ කුමළරි යළඳළ  

935491371V 

ශ්රී නළරළයන විගේරනපන මශලන්ගවේර මුදියන්ගවේළගේ 
ඳවිත්රළ මධුළනි ගවනවිරනපන 

927901277V 

ශ්රීරළම වලගදයවහර මුදියන්ගවේළගේ වචිනප මධුිං කුමළර 
වලදයගවේර  

911460556V 

ගරීන් ඉගරෝමි ජයවීර 896062093V 

වසුරිය මුදියන්ගවේළගේ ගටරන්වහ පියිං ඳද්ම කුමළර 
වසුරිය 

933153983 V 

වසරිය මුදියන්ගවේළගේ  ඉගනෝළ තරිංනී කුමළරි 
වසරිය 

776170097v 

වසරිය මුදියන්ගවේළගේ රවළදනී ගඳොඩිමෆණිගේ 
වසරිය 

885182321V 

වක්රළගේ අනළ තුළන්ති ගරේමදළව 815643860V 

වචිතයළ නදිල්ඳනී වික්රමසරිය 938592551V 

වචිනි දිනුෂිළ විතළරණගේ 898531945V 

වචිනි ශිංසිළ කුමළරි රනසිිංශ 937672608v 

වතයගව්ල් උමළප්රියළ 878560434V 

වන්දනම් අමිනළ  936503624 v 

වන්නී අේපු පුහඳළිංජීෂ ද සිල්ලළ  199065400100 

වමළලි ගලගරෝනිළ හිරන්ති බණ්ඩළර 888122680V 

වඳුනි මදුෂිළ කුමළරි ශඳළන්දුන්න 955253353V 

වපුගොඩ මුදියන්ගවේළගේ වචිනි ගවෞමයළ කුමළරි  936581200V 
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වබරමු විදළනළගේ මදනී නිිංළ රුනළති 906281058V 

වමනඳළ මුදියන්ගවේළගේ ගම්නළ කුමළරි 
රුණළරනපන 

8783902124 

වමන් චමින්ද ලියනආරච්චි 921333250V 

වමරගොන් මුදියන්ගවේළගේ තරිංනී ඉගශනළ වමරගෝන්  947273590V 

වමරගොන් මුදියන්ගවේළගේ නුලන් මදුිං බණ්ඩළර 940350239V 

වමරගෝන්  මුදියන්ගවේළගේ ඳේටිය ගදර දීපිළ කුමළරි 878422880V 

වමරගෝන් ඡයසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ මිළරළ ටිකිරි 
බණ්ඩළර වමරගෝන් 

921452136V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ඊවළ පුහඳකුමළරි 785371348V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ චන්දිම සුගශනහ කුමළර 891701594V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ තුළණි යළම්ළ කුමළරි 937822472V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ දිළනි වමරගෝන් 878090128 V 

වම රගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නගලෝදි භළයළ කුමළරි 915490174V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නළ පුහඳ කුමළර 921773960V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නිරුසිිං යළමිණි කුමළරි 
දවනළය  

945381906V  

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නිළදි ගවෞභළය වමරගෝන් 926321030V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ නිවිංවළ දිල්ශළනි දයළනන්ද 198885703348 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ඳෆතුම් රුචිරිං වමරගෝන් 921672241V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ මදුරිංනී මිහිරළනි රනපනළය 867860592V  

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ රසිළ ප්රියදශනනී වමරගෝන් 928613119 V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ සුගන්ත්රළ කුමළරි 198662700473 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ සුරිංනී කුමළරි සුබසිිංශ 915733336V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ගවනරනප බණ්ඩළර 790920570V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ගවෞමයළ ේමළලි වමරගෝන් 905291408V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේළගේ ගශේළනි නිමන්තිළ 
වමරගොන් 

935800765V 

වමරගෝන් මුදියන්ගවේෆ ධනිංජනි කුමළරි වමරගෝන් 199074302947 

වමරගෝන්ළගේ මගශේෂිළ වජිලනි ආරියරනපන 895111090V 
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වමරගේ නිළලි වින්ධයළ කුමළරි ද සිල්ලළ  917751510V 

වමරතුිං මුදියන්ගවේළගේ අනුරළධළ ශිංවනී කුමළරි වමරතුිං 938111600V 

වමරතුිං මුදියන්ගවේළගේ ගෝව බණ්ඩළර වමරතුිං 890590322V 

වමරතුිං මුදියන්ගවේළගේ රදීේ බණ්ඩළර ජයති 913144872v 

වමරනළය මුදියන්ගවේළගේ ධම්මිළ කුමළරි වමරනළය 198459400487 

වමරඳළ මුදියන්ගවේළගේ රමණි චමිපිළ සුභළෂිණි 
දිවළනළය  

917000700V 

වමරරනපන මුශන්දිරම්ගේ  මධුවළ චතුරළනී මුශන්දිරම්  906430649 V 

වමරවීර ආරච්චිගේ චෂිනි උගේළ 906533553 V 

වමරවීර ආරච්චිගේ ගදෝන ඉගශනළ උදයිංනී වමරවීර 888462163V 

වමරසිිංශ ආරච්චිගේ ගනපජළ දිල්ශළරි මෆණිගේ විමසරිය 876561590v 

වමරසිිංශ ගද්ලගේ විබද්ගද් ගදර අරැණ නිරිංඡන විගේරනපන 853061140V 

වමරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ගීතිළ සුනි වමරසිිංශ 888002293V 

වමරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ වජිනප හිරු බණ්ඩළර 910990721V 

වමරසිිංශ මුදියන්ගවේ ලනපගනප ගදර දිල්ශළනි ප්රියන්ති 
කුමළරි මෆණිගේ  

198185700929 

වමරසිිංශ ලියනගේ ඕි  යළමීෂ වමරසිිංශ 936441114V 

වමරළගොඩ ගොඩිතුලේකු ආරච්චිගේ ශශනණි කුමළරි 
ගුණගවේර 

855393697V 

වම්රළේත ලනපත ගදර යළ ගවව්ලන්දි ධශනමදළව 838224058V 

වලළරි ගශේලගේ රවින් ේමින ශ්රිළල් ේමින විරගවේර 950283165 V 

වසිළ පියුමි රනපනළය 858251249V 

වළරිළ වමළලි වමරගවේර 887363218V 

වළමන්ත බුද්ි  ම්මම්පි 932681854V 

වළමසුන්දර මුදියන්ගවේළගේ මධළ උඳමළලි ධශනමසිරි 896761625 V 

වළම් නිජළම් ගමොගශොමඩ් වකිසහ 920850677V 

වෆන්ඩ්රළ ද සිල්ලළ  947551507V 

සිිංන් ආරච්චිගේ අමළලි නිවිංවළ තිලශනධන 907811000V 

සිිංේපුලි මුදියන්ගවේළගේ තනුජළ ශ්රීයළණි මෆණිගේ 
දිවළනළය 

198277202863 
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සිිංශබළහු ආරච්චිගේ වහනි ඉළරළ 897902974V 

සිිංශබළහු රළගේ ළලිළ ශන්සිනි  897981343V 

සිිංශරනපන මුදියන්ගවේළගේ ම්මි කුමළරි ගුණසිිංශ 917520356V 

සිිංශ ගේඩි ගදර තිලිණි ේෂිළ ජයනප 925780995V 

සිිංශ ගේඩී ගදර ඉන්දු කුමළරි ගවගනවිරනපන 855911310V 

සිිංශ ගේලිගදර සුපිපි වදුනිළ  948492334V 

සිිංශළර ගල්ම් මගේ ප්රියිංලදළ  945302887V 

සිකුරළි ඳති හින්දණ්ගඩ් ගදර අගේළ වදමළලි රනපනවීර 925990230 V 

සිකුරළේඳති ගදර ධනුහ සිකුරළේඳති 941771050V 

සිටිනළමලුල මගේ රගබෝධළ ජයළනි 926233424v 

සිත්රලඩුගේ නිළන්ති යළනි ද සිල්ලළ 878213424V 

සිදුදළදුර ගද්ලයළගේ වමන්ති වදමළලි ගුනතුිං 916033486v 

සින්දුජ ගඳරුමළල්  918240179V 

සිමන් පිටලගේ දශනනි  855951487V 

සියඹළ ලනපගනප ගදර ේමිණි චතුරිළ ආරියලිං 936833330V 

සියඹළවහතෆන්න යුතිළ චන්දිමළ අමරගවේන 927480905V 

සියඹළග්රශ ගදර ධනුහ වම්ඳනප බණ්ඩළර 920783236V 

සියළදු ඊබ්ර හීම් සළතිමළ සළමියළ  948041898V 

සිරි මුදියන්ගවේළගේ චළන්දනී කුමළරි ගුණලශනධන 906041057 V 

සිරිමළන ගශේටිආරච්චිළගේ කුමුදු තිේ ගශේටිආරච්චි 911861186V 

සිරිලශනධන මුදියන්ගවේළගේ දිදුනී අගයෝරළ සිරිලශනධන 916201540V 

සිරිලශනධන මුදියන්ගවේළගේ පුලේශදිගල ගදර 
ගඳොඩිමෆණිගේ  

855401223V 

සිරිලශනධන රනපනළය මුදියළන්ගවේළගේ වමළලි කුමළරි 
රණසිිංශ 

926892347V 

සිල්මන් ආරච්චිළගේ ළනිළ විංවනලනී කුතුිං 917541264V 

සිල්ළඳළන වික්රමසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දිමුතු නුලන් බණ්ඩළර 
වික්රමසිිංශ 

842213169V 

සිසිල්ප්රිය න්ත කුමළර මුතු ආරච්චි  833214373V 

සීකුගේ වදුනිළ ශිංවනි ගඳගශනරළ 945911816 V 
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සුදසිිංශ ගඩ්විටිළගේ ක්රිළණි අනුරුද්ි ළ නනළය 946470830V 

සුදිරිේකු හුන්නදිගේ දිලිනි ශිළ ආරියලිං 838571590v 

සුදු දවිනපතගේ වමුදි ජිනළදරී පියුමිළ  888552111 V 

සුදුලළ ගද්ලළගේ ගදර නිළදි ගෞයළ 905681460v 

සුධශනමළ ප්රියදශනනී අමරසිිංශ 865881622V 

සුධළනි පුන්වරි වමරනළය  935330912V 

සුන්දර මුදියන්ගවේළගේ අචිනි විංඡීලනී කුමළරිශළමි 938032777V 

සුන්දර මුදියන්ගවේළගේ ළිංචනළ කුමුදු කුමළරි 826741457v 

සුපුන් ශශනණි විරසිිංශ 897693410V 

සුභසිිංශ ආරච්චිළගේ ගම්න සුභසිිංශ 932863987V 

සුභසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ගෝරගල් ගදර අලන්ත රුේමළල් 
බණ්ඩළර සුභසිිංශ 

197917200460 

සුභසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ගෝරගෂේ ගදර විරළඡි දිනුෂිළ 
සුභසිිංශ 

885993303V 

සුභසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ දිගන්ළ දිල්රුේෂි සිරිගවේන  907632261v 

සුභළනි මගශේළ  ජයලශනධන හිටියළල 935112036 V 

සුමතිඳළ රනපනළයගේ අනුරුද්ධීළ වමළලි  875581457 v 

සුමනඳළ මුදියන්ගවේළගේ ගම්නළ කුමළරි රැණළරනපන 198783902124 

සුමුදු චතුරිළ ඳනම්පිටිය 886581343V 

සුරිංගි චන්දිමළ අශේගඳරුම 806052868 V 

සුරිංජි ලළවනළ කුමළරි දිවළනළය 838532829V 

සුරනී අනුරිළ ගඳගශනරළ 755772461V 

සුරසිිංශ ආරච්චිගේ නුලන්වළ ශිංසිනී 916223617v 

සුරිය ආරච්චිගේ සුරිංගි මධුළණී විගේතුිං 907303764V 

සුරිය ඳටබෆදිගේ නිපුනි තනුජළ වචින්තති 958613644V 

සුරියදළවහ බ්රළශහමන රළළගේ වගරෝඡනී වඤන්තළ කුමළරි 
රනපනළය  

858350573V 

සරිය ආරච්චිළගේ විහමි අනුහළ සුරවීර 947120603V 

සරියදළව  මුදියන්ගවේළගේ ගෞයළ සරියදළව 927752948V 

ගවනරනප තළගොඩගේ ඉළනි රුලන් තළගොඩ 945221151V 



115 
 

ගවනරනප තළගොඩගේ චරිනප චළන ගවනරනප  903030400V 

ගවනරනප ධශනමලිං ඳරළක්රමගේ තුළරළ නිල්මිණි ඳරළක්රම 778431327v 

ගවනරනප බණ්ඩළරගේ නුලන්තිළ මල්ළනි ආනන්ද 907421406V 

ගවනරනප මුදියන්ගවේළගේ පියුමි තරිංනී රණතුිං 937872526V 

ගවනරනපගේ දීේති කුමළරි ගවනරනපගේ  897580799V  

ගවම්බේගඳරුම රනපනළය නඳුන් ළවින්ද රනපනළය 942291671V 

ගවයියදු මශමද් ළන් ගනෝනළ වසහරළ 916921586V 

ගවල්ේගඳරුගේ වචින් උදිත සිල්ලළ 910560832 V 

ගවල්ේගඳරුමගේ භළයළ ජයමළලි සිල්ලළ  928043487  

ගවල්ලකුමළශන නිතයළ ල්යළනි 916233132V 

ගවලනගේ සුමුදු යළන් බුලගන බණ්ඩළර 870553390V 

ගවේතුිං මුදලිගේ මගශේහ දිිං මුදලිගේ 893473432V 

ගවේනළනළය මුදියන්ගවේළගේ චතුර ේමළල් ගවේනළනළය 902280383V 

ගවේනළනළය මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝළ මධුළනි 
ගවේනළනළය 

937891806 V 

ගවේනළනළය ගමොරලළලියද්ගද් ගශේරින් ශශනණී අනුරළධළ 
ගවේනළනළය 

887193118 V 

ගවේනළසිගේ දුලිළ මධුලන්ති සිල්ලළ 937740620 V 

ගවේඳළ මුදියන්ගවේළගේ ේහමි කුමළරි  845523835 V 

ගවේරසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ ලුමළලි චතුරිළ රුණළරනපන 898182657V 

ගවේරුපිටිගේ රන්දුනු මුදියන්ගවේළගේ ඩිළනි මුණසිිංශ 937732139V 

ගවේලනපදුර ගදර නිගම්ළ දිල්රැේෂි වමරසිිංශ   895702595V  

සළතිමළ රළ ෂුමළවහ තරීේ 858450292V 

සළතිමළ සළවහනළ මල් 876743078V 

සළතීමළ ගනදළ ඉවඩීන් 857970080V 

ශිංගිඩි ගදර නගයොමි ළනිළ විගේරනපන 946332054V 

ශිංගිඩි ගදර රවන්න විංජිල තිරනපන 763371557V 

ශිංගිලි ගදර වමු්රළ මල්ළන්ති ජයතිවහව  907051889V  

ශිංසිනි රණවීර  866560196V 



116 
 

ශේමණ අමුණුම ලව්ගව් වමිණි අමුණුම 955172612V 

ශටිටුලන් මුදියන්ගවේළගේ ලළවනළ ල්ඳනි අමරතුිං 936651089 V 

ශතුරුසිිංශළගේ ශිශළරි මධෂිළ කුමළරසිිංශ 908443730V 

ශනපතුලන් මුදියන්ගවේළගේ මයුමි රවුශළරි විගේසරිය 198968603754 

ශදිරගම් ගදර සුදළනි අනුරුද්ි ළ තිළ කුමළරි 935501350V 

ශන්මුල ගමොගශොේටි රළවනව් ගනරන්ජන් ගමොගශොේටි 851831967V 

ශන්තළන බණ්ඩළරළගේ ළනිළ ගෞයළ වික්රමළරච්චි 947212621v 

ශඳන් ගේලි ගදර රදීඳළ සුරිංනී විමගවේන  896100670V 

ශඳන්ගේලි ගදර ගොවහගබොේගේ දුළිංජිළ මදුළනි 
දිවළනළය 

915680682V 

ශපු ආරච්චිළගේ දීේති නිිංළ ගුණති 915232280V 

ශපුආරච්චිළගේ තනුජළ විංජිලනී චන්්රදළව 887622337 V 

ශපුආරච්චිළගේ දීේති නිිංළ ගුණති  915232280V  

ශපුගොටුල ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ රගමෝදි භළයළ 
තිරනපන  

927913674V 

ශපුගොටුගව් ගදර රසිළ කුමළරි රණවීර  885352774V 

ශපුඟගල් ගදර සුබළනි පුහඳකුමළරි 906251140v 

ශපුවහ කුඹුගශන ගදර රජිළ ඉගරොණි 865571186V 

ශපුවහ කුඹුගශන ගදර වමිර රුක්ෂළන් විගේනළය 920120229 V 

ශපුවහකුඹුගශන අගේසිිංශ මුදියන්ගවේළගේ අරවින්ද මිං 
බණ්ඩළර 

930871419 V 

ශපුශමුලනපගනප ගදර දිල්කි නිවිංවළ ගවෝමවීර 935211573V 

ශපුතන්ත්රිගේ ගවෞමය රි ළ 856251489V 

ශබරපිටිගේ රළල්ළගේ තිළනි ගවෞමයළ ගවනවිරනපන 897642298V 

ශමිංගොඩ ගදර ගෞයළ ගෝතමී අමරනළය  887010790 V 

ශමිංගොඩ ගදර නිවිංවළ ගවව්ලන්දි ජයතිවහව  868452749V  

ශමිං ගොඩ ගශේරලනපගනප මදළරළ ේළනි උඳතිවහව 905271610V 

ශමළලියළ ලල්ගඳොයළගේ වහලශනණළ වමළලි 865973314v 

ශරළගල්ගදර ප්රියන්ත කුමළර ශරළගල් ගදර 810022876v 

ශශනශි වික්ර මසුගශනන්්ර 955233468V 
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ශශනනි යවන්ති කුමළරි ඳණ්ඩිතරනපන 847972114V 

ශශනනී එරන්තිළ කුමළරි ගලගදර 897933527V 

ශිංගොඩ ගදර ජිලන්ති රුණළති 928481417V 

ශලුඅේපුළගේ ගශේගන්ළගේ ගදර ගරොබින් රනළන්දු 910104330V 

ශලුලන මුදියන්ගවේළගේ ඉවහපිටිගේ ගදර අජිනප කුමළර 
ශලුලන 

911482428v 

ශල්ගේ මුදියන්ගවේළගේ යළනි කුමළරි නලරනපන  938522596V 

ශල්ගොල් ඇගල් ගදර දිල්ශළනි තේෂිළ ගුණළගවේන 895292133v 

ශල්ල රළළගේ මධළ චළන්දනී රනපනළය 885093418V 

ශෂිනි ධනුළ කුමළරසිිංශ 937481322V 

ශෂිනිළ ෆබ්රීන් ලියනළරච්චි  918312161V 

ශළුලන මුදියන්ගවේළගේ සුධශනමළ කුමළරි ඡයරනපන 915131646V 

ශළලිඇගල් ගදර ශිංසිනි රුලන්තිළ ගවේනළරනපන  948553597 V 

ශළලිඇල්ගල් ගදර නිළදි චතුරිංනි 895041092V 

ශෆන්නෆදිගේ ගද්ළනි රුචිනිළ ද ගවොයිවළ 877811018v 

ශෆලගන් කුඹුගශනගදර ආළ තිළිණි කුමළරි 946710962V 

ශෆලන්මඩ රන්ගතනප ගදර ගරෝනි ේමළලි ජයලශනධන 895521680V 

හිේඩුගල ලියනආරච්චීගේ ලනයළ නිළදි ලියනආරච්චී  956601312V  

හිටපුදුගශන ගදර ශිගරෝමීෂ ළිංචනළ ගුණරනපන 905332414 V 

හිටි මුදියන්ගවේළගේ ඉගනෝළ ප්රියදශනනී තිරනපන 907131963v 

හිටි මුදියන්ගවේළගේ චම්පිළ කුමළරි 778371600 v 

හිටිශළමි මුදියන්ගවේළගේ ළිංචනළ යළනි මෆණිගේ 
මළවිල්මඩ 

896022059V 

හිටිශළමි මුදියන්ගවේළගේ මගදර නදිළ දිඳළනි 
රුණළති 

887653852 V 

හිටිශළමි මුදියන්ගවේළගේ මගදර සුජළතළ කුමළරි මළවිල්මඩ 199161701552 

හිටිශළමි මුදියන්ගවේළගේ සුජිලළ දිල්රුක්ෂි අගේරනපන 198861101240 

හිටිශළමිළගේ තරිඳු ධනුහ ගුණති  බිංඩළර 199302001391 

හිටිශළමිල්ගේ මධුර චතුරිං බණ්ඩළර ලතුන්ද 912790371 V 

හිටිශළමිල්ළගේ ඉගශනළ චතුරිංනී ේමළලි ප්රියදශනණී 918222812 V 
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විගේගෝන් 

හිටිශළමිල්ළගේ චතුරළිංනී ජයනීතළ ලතුන්ද 926993232V 

හිටිශළමී මුදියන්ගවේළගේ ශිරන්ති රුේමළලි හිටිශළමී 868653930V 

හිනපතර ගදර රිංළ දිළනි ගරේමරනපන  826311550v 

හිනපතර ගදර විජයළනි රුලන්තිළ විපුරනපන 905522337V 

හිද්ගදගේ මුදියන්ගවේළගේ බිමළලි චරිතළ ගුණති  928581063V 

හින්ගන් ලනපත  ගදර ඉවිංළ මධුළනි කුරනපන 876192381V 

හියළරළපිටිය විදළනගේ නිවිංවළ මගනෝරි ඡයරනපන 838173152 V 

හිරන්ති ගිරිශළම  927921162V  

හිරියමිමන ගඳොල්ලනපතගේ රුලනි තුළරළ ගවනවිරනපන 887042462 v 

හිරුණි නිමළළ ශරිවහ චන්්ර 937041225V 

හිරුනි නිලුළ ලඩුගේ 775902124 V 

හිගරෝණි රමිළ සුදසිිංශ 827435163V 

හිශළගශනම මශගදර සුමුදු චළමනී ගවෝමරනපන 905231081V 

හීනටි ිංළනම්ළගේ පශනණිමළ ගවව්ලන්දි හීනටි 926341510V 

හීනළම ඕමන්ති ළනිළ වමරසිිංශ  918423893V 

හීනළම ගදර අනුරළධළ යළමීෂ කුමළරි 877340635 V 

හීන්ගන්ද අි ළරම් මුදියන්ගවේළගේ අඟුරුලගදර 
නිමළලි ලිතළ කුමළරි හීන්ගන්ද 

908332180V 

හීන්ගන්ද මුදලිගේ යගවෝදරළ වදමළලි හීන්ගන්ද  887973954V 

හීන්ගන්ද මුදියන්ගවේළගේ ඉළන්ති නිගරෝවනළ 
හීන්ගන්ද 

885133460v 

හීන්ගන්ද මුදියන්ගවේළගේ දිනුළ පුබුදිනී බිංඩළර 
හීන්ගන්ද 

938273537V  

හීන්ගන්ද මුදියන්ගවේළගේ දීකළයු වපුමල් බණ්ඩළර 
හීන්ගන්ද 

198103504160 

හීන්ගන්ද මුදියන්ගවේළගේ නගයෝමි දීපිළ ගුණරනපන 895042439 V 

හීයල ඉශ ගදර අගේළ මදුළනි වමරසිිංශ 916033338v 

හුිංකිරිලනපගනප ගදර චතුරිං විංජිල වීරසිිංශ 900620284 V 

හුදිහින් මුදියන්ගවේළගේ මධුළනි ගද්දුනුපිටිය 916253079V 
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හුන්කිරි මුදියන්ගවේළගේ නදී දීඳළල් දයළ බණ්ඩළර 830113355V 

හුන්කිරි මුදියන්ගවේළගේ නුලන්ති යවළරළ නලරනපන 946130630v 

හුරිගොඩ ගදර ශශනනි මදුමළලි 947101404 V 

ගශටිටිආරචිචිගේ වචිනි නිළමිණි ගඳශේටිආරච්චි 895092444V 

ගශේටඅ ආරච්චිගේ අරුණරභළ ජයලශනධන 925610240 V 

ගශේටි ආරච්චගේ ළනිළ ගෞයළ මධුභළසිනී 857484207V 

ගශේටි ආරච්චිළගේ තිළිණි ඉළරළ ගශේටිආරච්චි      946042234V 

ගශේටි මුදියන්ගවේළගේ නිපුනිළ චමති රුණළරනපන 927113422V 

ගශේටි මුදියන්ගවේළගේ මදුශිළ දිළනි අශගොන් 925082414v 

ගශේටි ශන්දිගේ නිලූඳළ සුභළෂිණී සිල්ලළ 895750034 V 

ගශේටි ගශේලළගේ තිෂණි ඳනපමිළ වමරගෝන්  945212330V 

ගශේටිඅච්චි ශල්ගේ ිංළනම්ළගේ වචිනි නිගම්ශිළ 
ගශේටිආරච්චි 

955981049 V 

ගශේටිආරච්චි ධනුෂිළ ඉගරෝවනී ජයවික්රම 906721457 V 

ගශේටිආරච්චිගේ ගදොන නන්දන කීශනති කුමළර 780181176V 

ගශේටිආරච්චිගේ ධනු ේමළල් ගශේටිආරච්චි 910461435 V 

ගශේටිආරච්චිගේ නුලන් දනුහ ගශේටිආරච්චි 881893185 V 

ගශේටිආරච්චිළගේ නිළන්ත ගශේටිආරච්චි 790620097V 

ගශේටිමුනිගේ ලනපවළ ගරොළනි නිලරනපන 946120944 V 

ගශේටිගශේලළගේ චනි සුරිංජි කුමළරි 798550225V 

ගශේටිගශේලළගේ වළධනි අරිංළ 948663988V 

ගශන්න මුදියන්ගවේළගේ ගබෝශමු ගදර අචළ ගශේරනප  887252645V 

ගශන්නේ ගදර නිරිං වදුන් වීරසුරිය 922031410 V 

ගශන්නළය මුදියන්ගවේළගේ නගයෝමි දිළනී ගශන්නළය 198285802224 

ගශන්නළය මුදියන්ගවේළගේ බුද්ි නි පියුමි කුමළරි 
ගශන්නළය  

928010988V 

ගශරනප මුදියනළගවේළගේ සුගන්ත්රළ කුමළරි  906302144V 

ගශරනප මුදියන්ගවේගේ යත්රි වචින්තළ කුමළරි 948632136v 

ගශරනප මුදියන්ගවේළගේ ප්රිතීළ මධුළණි ගශරනප  915391753V 
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ගශරනප මුදියන්ගවේළගේ ශශනෂි මධුභළෂිණී ගශරනප  906030802V 

ගශෂඋඩ ඳටබෆඳිගේ ක්රිළන්තිළ දශනනී 905452266V 

ගශෂලනපගනප ගදර දිල්ශළනි දීපිළ ගශෂලනපත  838203302V 

ගශේේටිගශේලගේ දුල්වළ ද සිල්ලළ 887540721v 

ගශේන රළල්ළගේ ගේහ දිළන් ගශේරනප 901115168v 

ගශේනෆේගේ ලවන්තළ වමළළි විගේලශනධන 896442244V 

ගශේගනම එගොඩරළජඳේ ගදර , නගයෝමි ේෂිළ 
රළජඳේ 

877782751V 

ගශේගන් ගදර රුවිනි ේමළලි සුරිංගිළ 936732992V 

ගශේගන්ම ඳන්තියලනපගනප බුද්ි ළ ල්ඳනී ගුණරනපන  915860150V 

ගශේගන්ම මුදුන්ගොනප ගමොනරන්ගේ ගදර ශිගරෝමි ිංළ 876870738V 

ගශේන්නළය මුදියන්ගවේළගේ දිල්ශළනි ප්රියිංළ ජයගොඩි 755581763V 

ගශේන්රි ගවේඳළගේ වචිනි නිපුන්වළ 936870090V 

ගශේමසුන්දු ගල්ලි බ්රශහමණගේ පියල්ළ ගවව්ලන්දි ජයරනපන 896720554 V 

ගශේමළල් බුද්ි  වික්රමගවේර  863273692V 

ගශේරනප  මුදියන්ගවේළගේ අනපතනළය  850514208V 

ගශේරනප අිංගොඩගදර අනඳමළ ගවේනළනි ගශේරනප 858642175V 

ගශේරනප අනුරළ මුදියන්ගවේළගේ ලජිරළ නදිළනි ගුණරනපන 867133720 V 

ගශේරනප ආරච්චිළගේ ගඳොල්ලනපගනප ගදර නිගම්ළ ප්රියදශනනී 
කුමළරි ගශේරනප 

895623741 V 

ගශේරනප නනළය මුදියන්ගවේළගේ ඉඩගම් ගදර චළරුණි 
මෆනිගේ නනළය 

886270283V 

ගශේරනප ිංළනමළගේ දීඳළනී දශනනී ගශේරනප 875560115V 

ගශේරනප ිංළනමළගේ ගවෞමයළ ගෝතමී ගශේරනප 918210903V 

ගශේරනප දවනළයළගේ ගෞයළ දිල්රුේෂි දවනළය 815302680 V 

ගශේරනප ඳතිරණගේ දීේති සුගශනළ ජයසිිංශ 927653079V 

ගශේරනප ඳල්ගල් ලනපගනප ගදර රදීේ එරිං ගශේරනප 940862515v 

ගශේරනප මදියන්ගවේළගේ නිවිංවළ ගවව්ලන්දි ගශරනප 846523162V 

ගශේරනප මුදියන්ගවළගේ ශෆඩිල්ගල් ගදර චන්දිමළ කුමළරි 
ගශේරනප 

908421809 v 
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ගශේරනප මුදියන්ගවේළ නනපගනපගදර ශ්රියළනි ගශේරනප 846840664 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ  පියුමි වදලිළ ගලගදර 957142117 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ අනුර කුමළර ගශේරනප 931301209V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ අනුරළධ බණ්ඩළර ගශේරනප 940671884V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඇශෆෆගේ ගදර මදුරිළ චළන්දනි 
ගශේරනප 

199063502230 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඉගරෝණී කුමළරි ගශේරනප 947461176V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඉගරෝළ ආරුන්දතී උඩුලෆරැල් 915520901 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඉසුරි පියුම් කුමළරි ගශේරනප 896910507V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඉසුරු ගශේරනප 198604501395 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ උඩගදර රුවිනි නදීළනි ලළවනළ 
ගශේරනප 

848624683V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඌමළලිය ගච්තිය බිංඩළර ගශේරනප 923412751v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඕලු ේෂිළ කුමළරි ගශේරනප 946741094V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඕලු වමළීෂ ගශේරනපමෆණිගේ 897922193V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ිංචනළ මිගරෝෂිළ කුමළරි ගශේරනප 906150565V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ මගනප ගදර තිිංළ නිල්මිණී 
කුමළරි වමරගෝන් 

866982660V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ වීළ ගඳොඩිමෆණිගේ  885571034V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ කුඩළගදර ගීතිළ දිළනි ගුණරනපන 897004054v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ කුඹුගශන ගදර මිංලිළ කුමළරි 947060155V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ කුඹුගශන ගදර වදුනිළ ගවව්ලන්දි 
නිවිංවළ ගශේරනප 

915170463V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ කුඹුගශනගදර මධුළ ලවන්තිළ 
ේමළලි 

905912275V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගොන ගේ ගදර දමයන්ති 
ගවගනවිරනපන  

198967900617 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ  ගෝරගල් ගදර අනුරුද්ි ළ 
කුමළරි අභයරනපන 

885610692V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගෝරගල් ගදර නිිං බන්ඩළර 
අභයරනපන  

920711308V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගෝරගල් ගදර න්ත බණ්ඩළර 
දිවළනළය 

942782284V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගෝව ේසිරි ගශේරනප 198806104720 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ිංළ කුමළරි ගශේරනප  876612488V  
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ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ම ගදර ජයමළීෂ ේමිණි ඉගශනළ 
වීරගෝන් 

878254155V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගීතළිංජීෂ කුමළරි විගේබණ්ඩළර  935192838V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගීතිළ උමයිංනි ගශේරනප 947340778v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගදර මනු ශ්රි ප්රියනළනප  872713751 v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ චතුරිංගි නදිළනි කුමළරි ගශේරනප 907020312V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ චතුරිළ ප්රියදශනනී ගශේරනප 948040956 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ චමිළ යළමිළ  අගේගෝන් 827923583V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ චන චතුරිං  931403087V  

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ජන මධුළන් බණ්ඩළර 
අනපතනළය 

923613552 v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ තනුජළ ගනරිංජනී ගශේරනප 876123800V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ තරුෂී දිනිතිළ ගවනවිරනපන 945670991 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ තතළ උමයිංනී අගේරනපන 915941435 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ තිලිනි කුමළරි ගතන්නගෝන් 897771004V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ තිළිණි වමන්තිළ කුමළරි ගශේරනප  935251419v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ දනුවහළ වවනලනී කුමළරි ගශේරනප  198482603117 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ දමයන්ති ගශේරනප  777382500V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ දිනුළ කුමළරි ගශේරනප 945221267V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ දිනුළ දිල්ශළනි 198958700978 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ දිලිනි මධුළණි බන්ඩළර ගශේරනප 887510199V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ දුමිනප ලරුණ බණ්ඩළර ගශේරනප  890330614v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගදල ගදර වමීරළ මධුභළෂිණී 
ගශේරනප 

907112551 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නදීළ නිශනමීෂ ගුණගවේර 826213574V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නදීළ වමන්මීෂ සුරවීර 886261012V  

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නදීළ මදුළන්ති තිරනපන 937693982 v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නදීළ ශවරන්නී ගශේරනප  866351252V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නිරළ ශ්රීමන්ති ගශේරනප  887690723V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නිලුළ රභළිංනී රනපනළය  897613255v 



123 
 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නිල්මිණි කුමළරි අගේසිිංශ 198353300648 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නිල්මිණි කුමළරි ගශේරනප මෆණිගේ  895923133V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ නිළන්ති කුමළරි ජයනප 865361190V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගනළි නී කුමළරි ගවනරනප 877720292V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ඳල්ගල්ගදර තේෂිළ දශනනී 
විගේරනපන ගශේරනප 

867253300V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ පියුළනි වදගශනළ කුමළරි 
ඇල්ගල් 

915360556V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ප්රියළනි දිපිළ දයරනපන 197751603038 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ බිමල් විංජය ගගශල්ඇල් 841944275 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ බුද්ි ළ තිේෂි ගශේරනප 936851720V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ බුද්ි ණි තළරිළ කුමළරි නලරනපන 927961261V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ භළයළ ගවෞමයළ ගද්වි ගශේරනප  895311545V  

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ මහින්ද බණ්ඩළර ගශේරනප  931170996V   

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ මගශේෂිළ කුමළරි ගශේරනප  888643036 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගම්නළ වමළලි 936342698V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ යුධයිංනී යුගශනළ බණ්ඩළර 927211769V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ේමිණි මධුරිංනී සිරිලශනධන 897253666V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ේෂිළ දුළිංජීෂ කුමළරි ජ  යරනපත 946511137V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ලනපවළ ජයන්ති කුමළරි ගශේරනප 916800568v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගලගදර බුද්ි නි නයනමළලි 936580408 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගලගල්මුල්ගල් ගදර පුබුදිනී 
මධුමළලි කුමළරි ගශේරනප 

926130919V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ෂිළ නිලන්ති        945133066V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ළනිළ නිවිංවළ කුමළරි ගශේරනප 936913598 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ළනිළ විගනෝදනි මෆනිගේ 
සුමනරනපන 

916161646 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ළනිළ ගවගනවිරනපන 916100108v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ශ්රියළනි කුමළරි ගශේරනප 926332376V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ශ්රීමළලි චන්ද්රිතළ ගශේරනප  885881033V 
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ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ගශළනි වදුනිළ ගශේරනප 955141199v 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ විංවනලනී කුමළරී ගශේරනප 926852779V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ වචිත්රළ වමන්මීෂ කුතුිං 906191687V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ වචිනි ඳගමෝදළ ගශේරනප            946700762V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ වමළි  ශිමළලි ගශේරනප 946032735V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ වමීර නිගරෝළන් කුතුිං 913374223 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ වළරිළ ගනළුම් කුමළරී 897683350V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ සුගන්ත්රළ කුමළරි  906302144 V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ශශනනී කුමළරි ගශේරනප  896120700V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ශසිත ගවගනවිරනපන 931433121V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේළගේ ශෆල්ගල් ගදර ලළවනළ ප්රියිංනි 
අගේසිිංශ 

907513300V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේ මගනප ගදර උගද්ෂිළ කුමළරි 
විගේගෝන් 

926022253V 

ගශේරනප මුදියන්ගවේ වසි විංජිලනී ගශේරනප  878343000V 

ගශේරනප මුදියන්වහළගේ උඩගදර වශන් රමුදිත බණ්ඩළර 
ගශේරනප 

893483055V 

ගශේරනප මුදියළන්ගවේළගේ උනපඳළ ජිලන් ගශේරනප 198983900896 

ගශේරනප මුදියළන්ගවේළගේ ධනුහ කුමළර ගශේරනප  831132060V 

ගශේරනප මුදියළන්ගවේළගේ සුදනප බණ්ඩළර ගශේරනප 913634411V 

ගශේරනප ලනපගනප මළම්ලන ගදර රභළනප ප්රියදශනන ගශරනප 865042400V 

ගශේලගේ ගදොන් ටිේෂි මගශේෂිළ ගඳගශනරළ  887551839V 

ගශේලළ ගදර අමළීෂ රවළදිනී ගශේලගේ 198963600108 

ගශේලළ ජුලිගේ උදළරි අමරගවේන  198960303042 

ගශේලළ ඳතිරණළගේ මගයෝන්දි නිල්ලළ ගරේමසිරි 888632832 V 

ගශේලළ ඳලිශේළරගේ නදීළ මදුරිංනී ඳලිශේළර  855192268V 

ගශේලළ ගේඩිගේ නිවිංවළ කුමළරි 926670859V 

ගශේලළ ගේසිගේ නිගරෝණී 945711043V 

ගශේලළ මුල්ගේ තේෂිළ ශශනණී දයළනන්ද 918570586V 

ගශේලළ ලඩුගේ තිේෂි මදුෂිළ 927181070V 
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ගශේලළ වීරනළයළගේ චළමර උදය පුහඳකුමළර වීරණළය  893600973V 

ගශේලළජමිංගේ ලිහිණි ේළනි ද සිල්ලළ  938053243V 

ගශේලළම නදීළ ගවව්ලන්දි ගශේලළම 947151584v 

ගශේලළගේ ේෂිළ කුමළරි ගඳගශනරළ 875012622V 

ගශේලළදුර ගදර කුමුදු කුමළරි පිටගෝටුල 937824556Vර  

ගශේලළදුර ගදර දින්ළ නිලූෂි වීරසිිංශ 937820631V 

ගශේලළගේඩිගදර තුළරි ඉන්දිළ නිගරෝණි රුණළති 926932179 V 

ගශේලළගේලි ගදර වදුන් රභළනප කුරනපන  921852347V 

ගශේලළවිතළනගේ ජනනී ගද්ළන්ති ගශේලළවිතළන 896862944V 

ගශේලළවිවහගවේ විසින් මුදියන්ගවේළගේ නිගරෝණී දශනණී 
කුමළරි රුණළති 

868392177V 

ගශේලෆ  ගදර කුහළනි අනුඳමළ අමරසිිංශ  887803021V 

ගශේ හ් රනප මදියන්ගවේළගේ ඇශෆෆගේ ගදර උදයන්ත 
රුලන්මළළ ගශේරනප 

877303217 V 

ගශොරල් ගේඩි ගදර නීතළ මගනෝරි ණළනරනපන 198568100240 

ගශොරණළර ගද්ලළගේ ගදර ඉදුනිල් කුමළරි ගුණලශනධන  895510033V  

ගශොරත ගේඩිගේ වනලන්ති වන්ධයළ කුමළරි 916261748V 

ගශොරතල් ගේඩි ගදර දිළනි දිල්රුක්ෂි 905033271V 

ගශොරතල් ගේඩිගදර ඉවළරළ මධුමළලි ළරුණළති 935622867වී 

ගශොරතල් ගේලිගදර දිනුළ චළමනි තිරනපන 925670197V 

ගශොරතල් බණ්බළරගේ ඉගශනළ ආිංවනී චන්්රසිරි  845693633V 

ගශොරතල්ගේ දිනළ නිිංනී කුමළරි  895181501V  

ගශොරතල්ගේලිගදර ල්ඳනි ගෞයළ මධුමළලි 927152282v 

ගශොරතෆල් ගේඩි ගදර අනුහ තළර කීශනතිරනපන 199202601140 

ගශොරදුගොඩ මගේ තයළළ දුිංජනී චන්්රගවේන 898582493V 

ළිමුල්ගල් රළජනළය මුදියන්ගවේළගේ උදය අනිල් බණ්ඩළර 
ජයති 

922290873V 

 


