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Name NIC 

 Abdol Nasar Fathima Zainab 945833467v 

 Balasundaram Menaka 935393272v 

 Balasundaram Mohanananthini 947501968v 

 Chansraboss Sathees Kumar 881870258v 

 D .M .රම්යා කුමාම්ා හ කුමාි 787751288v 

 Dambagahamada Gedara Hemamali Gunawardana 868632615v 

 Krishnamoorthy Inupriya 917172137v 

 Marimuthu Priyadharshinie 898280233v 

 Mohamed Najeeb Mohamed Nathasi 910504045v 

 Mohamed Nazeer Fxthima Farvin 957522157v 

 Mohomed Husein Fathima Najeeba 928362450v 

 Mohomed Iqbal Mohomed Waseem 943553254v 

 Ms.  Sivanesaselvam Anushika 945532483v 

 Muhamed Darook Fathima Sifana 956464080v 

 Muhammadu Haniffa Raza Fathima 916701861v 

 Nuwar Noorul Minha 935903076v 

 Sakthivel Manoranjani 937311028v 

 Wickramasingha Mudiyanselage Ishara Sewwandi Wickramasinghe 935962510v 

 අතපත්තුගම් මාම්ාර කුකකෝනාර කුමුදියංක ේලෑ කුවත්තකත්තකගදර කුනාලිතා කුචුරාණි කුකරුනාරත්තන 887132127v 

 අදිකාරි මුදියංක ේලාකේ කුචන්ද්රිකා කුලමම්ාලි  916281196v 

 අලමකකෝන්ද්ර මුදියංක ේලාකේ කුප්රියන්ද්රත කුලමමේම්න්ද්ර කුඅලමකකෝන්ද්ර 831363185v 

 අලුත්ත කගදර කුඅචිනි කුගීතිකා කුතිලකරත්තන  199375102139 

 අ ේවැද්දුකම් කුකගදර කුුසිත කුමාම්ාර කුඒකනායක 198620602701 

 ඇගල්කල් කගදර කුසුකේමලා කු ංජීවනි කුබණ්ඩාරනායක 947460242v 

 ඉමල කුකගදර රුමම්ාලි කුඋකේමා කුරත්තනායක 836910303v 

 ඉමල කුකගදර මර්මණි කු මුිකා කුකතන්ද්රනකකෝන්ද්ර 199363101628 

 උමමාරාල ගම්වැමැල කුකගදර කුසුදර් නි කුසි හවර්ධන 855991233v 

 උඩවා හය කගදර කුම්ධුමානි කුමර්ිකා කුක ේනාරත්තන 888172572v 

 උන්ද්රිය රාලලෑ කුඅකිල කු සිකැලුි කුජයසුන්ද්රදර 933634582v 

 එකගාඩ වලව්කව් කුකම්නකා කුක්රිමේනා කුමාම්ා හ 855590603v 

 කකලුව බුලත්තකේ කුමර්මනි කුජයක ේන 955163702v 

 කඹරව කුනන්ද්රද හිි  900974868v 

 කරුණා කද්දවයලෑකගදර කුනිකරෝසිකා කුප්රියදර්ණී 886623852v 

 කරුණාධිපති කුවා ල කුවිකේකකෝන්ද්ර කුමුදියංක ේලාකේ  න්ද්රධයා කුමාම්ා හ කුමාි කුවිකේකකෝන්ද්ර 826111399v 

 කමංගම් කද්දවකේ කුවා නා කුනකයෝි කුකමංගම් 937641923v 

 කමද ම්මන්ද්රකත්ත කුමුදියංක ේලාකේ කුකත්තජා කුදම්ම්න්ද්රතා කුමාම්ා හ කුඅකේරත්තන 936830927v 

 කමවත්තත මුදියංක ේලාකේ කුනයනී කුනුසිනි කුකමවත්තත 8775570170v 

 කි හඋංගා ම්නන්ද්රනලාකේ කුසුමුු කුනි ං ලා කුරනවීර 936962840v 
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 මාේිටිය කද්දවයලාකේ කුලහිරු කුඋදය කුරාජපමම 199100300795 

 මාම්ාරඇල්කල් කුිහිුසි හ කුහිි  871034362v 

 මාලුංග දි ානායකලාකේ කුනදීමා කුම්ුමානි කුප්රියන්ද්රති කු ම්රනායක 82584993v 

 මාලක ේකර මුදියංක ේලාකේ කුඉන්ද්රරානි කුණතණතිලක 838422632v 

 කකාඩයන්ද්රගාකල් කුකගදර කුුලනී කුඋදයංගනී කුසි හක ේන 866361215v 

 ගම්කේ ණිකලා කුම්ුබාිණි කුඒකනායක 928224562v 

 චිලා නිමාන්ද්රනි කුගකන්ද්රකගාඩ 887883440v 

 ති ේ  වලව්කව් කුචන්ද්රිකා කුමාම්ා හ කුක ෝම්තිලක  865042663v 

 ද නායක මුදියංක ේලාකේ කුදැනැනැම කුකගදර කුසුභාණි කු චිත්රා කුද නායක 935271215v 

 ද නායක රාලලාකේ කුවින්ද්රදයා කුරිනි කු මුරා කුද නායක  898013090v 

 දි ානායක මුදියංක ේලාකේ කුකකාකලාන්ද්රකගාල්කල් කුකගදර කුනකවෝදනි කුලමම්ාලි කුදි ානායක 878653394v 

 දි ානායක මුදියංක ේලාකේ කුවජීරා කුප්ර ාදිනි  908100859v 

 නිගමුනි  ිත්ත කුකකෝ ල කුකම්න්ද්රි ේ 199208100411 

 පතිරකේ ඉකර්මා කුම්ංජුලා කුගයානි කුපතිරකේ  885921353v 

 පල්කල් කගදර කුඅනුමා කුමර්මනී කුවිජයක ා ේ් ම් 805573457v 

 පමල කවල්ල ේක ේ කුකගදර කු ංජීවනි කුිකනෝලි කුකවල්ල ේ  915921213v 

 පමළ කුඅලුත්ත කගදර කුනිල්ිණි කුමාම්ා හ කුවිකේසිංම  908253345v 

 පමළ කුකලදර නිලුිකා කුදම්යන්ද්රති කුණතණරත්තන 198960500389 

 පී.ජී.ටී  ංජීවනි කුජයතිලක 885973760v 

 පංචිරාලලාකේ කුදීපා කුනිල්ිණි කුනන්ද්රදසූ හය 766940820v 

 පජාකගාඩ කගදර කුනිණානි කුලමම්ාලි කුගම්කේ 199185601986 

 පවමකගාල්කල් කුබ ේනායක කුමුදියංක ේලාකේ කුචාම්ලි ම්ුභාසිනි කුබ ේනායක 867380841v 

 පවමකගාල්කල් කුබ ේනායක කුමුදියංක ේලාකේ කුනිකරෝමා කල්පනි කුබ ේනායක 895310034v 

 පවාලි කමේරත්ත කුරාජපමම කුවා ල කුමුදියංක ේ කුරාලමාම්ලාකේ කුකඩුකවල කුඋඩම කුවලව්කව් කුසිතාරා 
නිකම්ිකා  කඩුකවළ 

927000636v 

 පූජය අමාරැ ේක ේ කුධම්ම්රතන කුහිි 900745052v 

 පූජය ම්ාවනැල්කල් කුධම්ම්කද්දව කුහිි  851714006v 

 පූජය ළිහිනියාගම් කුධම්ම්ාකලෝක කුහිි 893325603v 

 ප්රතිභා නිණාදිනි කුකැන්ද්රදවල 926481282v 

 බන්ද්රුම්ා කද්දවයලාකේ කුචින්ද්රද කු රත්ත කුමාම්ාර 832231932v 

 බ ේනායක මුදියංක ේලාකේ කුඅනුරාධා කුඉන්ද්රදීව හ කුබ ේනායක 948250373v 

 බ ේනායක මුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිලුකා කුදිල්රුමි කුබ ේනායක 198351910083 

 කබෝවත්තකත්ත කගදර කුඅකේ ා කුම්ල්කාන්ද්රති කුවිකජරත්තන 936212301v 

 ම්ඩමකපාල කගදර කුගීතිකා කුචුරානි කුධර්ම්තිලක 917650829v 

 ම්ල්ලව මුදියංක ේලාකේ කුකගදර කුඅ ංගි කුමාමුු කුප්රියදර්මනි 866162514v 

 ම්ානිංගලකව් කගදර කුණයාම්ා කු ංජීවනී කුමාම්ා හ  198263000795 

 රංකැති කද්දවයලාකේ කුඅනුමේකා කුදිල්රුමි 897161621v 

 රාජපමම කරුණාධිපති කුවා ල කුමුදියංක ේ කුරාලමාිලාකේ කුඉමළ කුවලවිකව් කුමාකනල් කුඑරංජිත්ත කු
මාම්ාර කුරාජපමම 

861261727v 

 රාජපමම කගදර කුරිකා කුමාම්ා හ කුජයවර්ධන 916010141v 

 වටික ෝරු කගදර කුඞ්මදී කුම්කමේිකා කුබණ්ඩාර 897962705v 

 වඩුවලෑ කගදර කුරියානි කුපමේපකාන්ද්රති 198175504644 
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 වත්තකත්ත ුරයලාකේ කුඉුනිල් කුගයාන්ද්ර කුකරුණාරත්තන 198933404314 

 වරකාමුකර් අලුත්තකගදර කුනුවන්ද්ර කුමාම්ාර කුවරකාමුකර්  882340198v 

 වැකව් කුකගදර කමේම්ාලි කුගයනිකා කුවැකව්කගදර 895211222v 

 විකේරත්තනායක කුමුදියංක ේලාකේ කුඅලුත්ත කුකගදර කුකම්ානිකා ප්රියදර්ණණි කුවිකේරත්තනායක  948452413v 

 විතාන ආරචිචිකේ කුණිකා කුමර්මණි කුවිතානආරචිචි 896081748v 

 විල්ගමුකව් සිලරතන කුහිි 890825265v 

 වීරසිංම මුදියංක ේලාකේ කුවා නා කුජුලානි කුනදීණානි කුදිල්රුමි කුජයසිංම 917051453v 

  න්ද්රදරාුර හිරුණි කුඅකේවීර කුණතණක ේකර  935282900v 

 සුභසිංම ගම්චිචිකේ කුහිම්ංිකා කුගිිමානි කුසුභසිංම 928074692v 

 සු න්ද්රතිකා කරෝහිත කුඑදි හසිංම 920410790v 

 ම හ ේචන්ද්රර කුආරචිචිලාකේ කුතිළිනි කුණිප්රභා ණතණසිංම 198779004075 

 කමේරත්ත මුදියංක ේලාකේ කුචාන්ද්රදනි කුමාම්ා හ කුකමේරත්ත  895190306v 

 කමේරත්ත මුදියංක ේලාකේ කුතමමලා කුමාම්ා හ කුඒකනායක 886781938v 

 කමේරත්ත මුදියංක ේලාකේ කුදම්යන්ද්රති කුසුදර් නි කුකමේරත්ත 937451806v 

 කමේරත්ත මුදියංක ේලාකේ කුපල්කල් කුකගදර කුදීිකා කුඅයිරංගනි කුකමේරත්ත  935692776v 

 කමේරත්ත මුදියංක ේලාකේ කුම්කනෝ හ කුඉුනිල් කුකමේරත්ත 1983650038 

 කමේරත්ත මුදියංක ේලාකේ කුිගම කුකගදර කුරසිකා කුඋදයංගනී කුදි ානායක 896553453v 

 කමේරත්ත මුදියංක ේලාකේ කුණයානිකා කුදිලානි කුජයරත්තන 915741819v 

 කමේවා කුවරා වි කේ කුඅකේමානි කුදිල්රුමි  936590845v 

Adhikaram Wallawwe Buddhika Srimathi Kumari 199174102510 

Aluthgadara Dsayani Ranathunga 19877821838 

Ameer Hamsa Fathima Hafsa  955131800v 

Anwardeen Pazir 900041284v 

Arasa Marakkalage Peshala Nasali Lakshman 927700590v 

Balakrishan Dharshini  907222535v 

Bulath Waththe Dharmakeerthilage Apeksha Saman Kumari Dharmakeerthi 917140618v 

Chandramohan Sivaranjitha 947881906v 

Dammanthota Gedara Madhubhasini Chaturanganika 9385622008v 

Fathima Shahila Raheem 936670318v 

Galkadulle Mallwa Mudiyanselage Deepika Geethani Sisana Kumari Mallawa 857654048v 

Ganeshamoorthy Janani 937692404v 

Hakmana Pathiranalage Shashika Subashani 907633179v 

Herath Banda Rajapaksha Mudiyanselage Lahiru Madhuranga Basnayaka 199316900590 

Herath Mudiyanselage Dewate Gedara Hansani Shashikala Herath 928290352v 

Herath Mudiyanselage Dimuthu Chathurangani Herath 936382177v 
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Jeewa Sudharshani Wickramage 857535278v 

Jelaluththeen Pathima Nirosha 938420394v 

Jothimany Logeshwaran 933052427v 

Junidy Mohamed Shamila Sherin 938591571v 

Kadireshan Senduran 910792636v 

Kalpani Madhusha Hapugoda 935342120v 

Kandasamy Sinduja 925590983v 

Kathireshan Srikuhan 921732449v 

Konaramudiyanselage Rasika Damayanthi Bandara 917180512v 

Krishnan Nishanthani 936782884v 

Kulatunga Mudiyanselage Nuwan Kumara Nawarathene  822940412v 

Kumaravel Dhushyanthi 917580782v 

Kuruppu Mudiyanselage Gedara Dilan Kuruppu Bandara  931103326v  

Liyangolle Gedara Aruna Kumara Wejerathne 197629502360 

Mallawa Mudiyanselage Dinusha Harshani Madhurasinghe 886971257v 

Millagaha Gedara Dilshani Nimesha Madhubhashini 937140093v 

Mohamed Adambawa Fathima Farusha 936461891v 

Mohamed Fowzer Mohamed Farzan 883110188v 

Mohamed Husain Fathima Ilmiya  937402589v 

Mohamed Lafeer Fathima Rizka 837030870v 

Mohamed Musthafa Fathiima Nufeesa 927233894v 

Mohamed Rafeek Fathima Hazoora 965290494v 

Mohamed Rajab Mohamed Rimaz  932581485v 

Mohamed Ramees Fathima Shafrika 926050508v 

Mohamed Rasik Asra 946863939v 

Mohamed Rasik Asra 946863939v  

Mohamed Salih Fathima Jasla 938072116v 

Mohamed Sally Fathima Shahira 885710115v 

Mohammadu Ismail Fathima Rasna 947861085v 

Mohammadu Mahaboob Nusrath Banu 947310798v 

Mohammadu Mansoor Fathima Rumaisa 926590898v 

Mohammed Faris Shaheeka Farvin 886500670v 

Mohammedu Makeen Fathima Safrina 917273987v 

Mohomad Latheeb Fathima Sumayya 199072201342 

Mohomad Makeen Fathima Asna 937710496v 

Mubardeen Fathima Rinza 957492568v 

Muhamed Asmeer Fathima Isala 935094380v 

Muhammadu Muwajideen Fathima Risla 946033790v 

Muhammadu Wadood Muhammadh Harafath 890901956v 

Murugan Sasikala 199385302028 
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Murugiah Dhanusha 935380669v 

Mututhanthri Basthiyanage Yasiru Madushanka Jayasundara 931570641v 

Nalliah Dhishandhini 925482692v 

Narmada Dhivani Sundhararaj 938130680v 

Navaratnaraj Janani 927521717v 

Nayakkubura Meda Gedara Madushani Nisansala Wijerathne 927850818v 

Padmasiri Somaweerage Nirmala Somasiri Gamage 867403078v 

Ponnambalam Yasanthini 938200246v 

Ponnuthurai Karthika  886030134v 

Pusselle Gedara Niluka Dhananjani Pussella 199373900343 

Rajendran Malaimagal 927132591v 

Ranasinghe Mudiyanselage Wanasin Gedara Nishadini Thakshila Kumari 906060035v 

Rasaiya Kokilambal  936353568v 

Rathwaththe Millawane Gedara Suresh Bandara Rathwaththe 752530998v 

Selema Ali Fathima Fazila 928211789v 

Selladurai Jayakanthi 885190472v 

Sihabdeen Fahirabanu 938171181v 

Subaric Anwer Sadhak 852761342v 

Subramaniyam Jagadharshani 905532820v 

Sudharshini Subramuniyam 946571741v 

Thalagaha Gedara Sanjeewa Ruwan Kumara  941012736v 

Thalavinne Hangili Gedara Chathurika Prasadini Kiumari 876022427v 

Thanthirige Disna Dhananjani Kumari 937181841v 

Thuwan Skilan Noor Fathima Rizana 916482078v 

U.M. නයනි කුදර්ිකා කුණතණරත්තන 896612271v 

Udawaththa Dissanayakalage Ireshika Dayarathna  887570582v 

Veluraja Shashikaladev 806931187v 

Wanninayake Mudiyanselage Pahala Gedara Sriyanthika Nadini Dissanayake 917713308v 

Warnakulasuriya Mudiyanselage Lindamulle Gedara Ushani Indika Padiwita 847053623v 

Wickramasinghalage Kanishka Sammani 928362035v 

Wijethunga Mudiyanselage Nirupama Maduwanthi Wijethunga 897813998v 

අංගම්කපානි කුතනූජා කුගීතාංජලී කුකපකර්රා කුරාජකරුණා  866213437v 

අමාරැටිය කුගම්කේ කුම්හිලාණානි 896571591v 

අගලකකාටුකව් කුඋඩම කුකගදර කුදයානි කුපමේප කුමාම්ා හ විකේරත්තන  895260029v 

අටුකව් කුකගදර කුඅකනෝම්ා කුප්රියදර්ණනී 906782200v 

අතාවුද කුඅච්චචිල්ලාකේ කුබුද්දධිම්ා කුකම්ාලි කුඅතාවුද  948134098v 

අුරු කුපතිරණකේ කුඅජන්ද්රත කුමාම්ාර කුපතිරණ 900402058v 

අත්තතනායක කුමුදියන්ද්රක ේකල් කුපමළ කුකගදර කුම්ධුණංක කුමාම්ාර අත්තතනායක 199225604078 
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අධිකා හ කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුලමම්ාලි කුවිකේරත්තන 897210886v 

අධිකාරී කුකගදර කුනිලන්ද්රති කුකරුණාරත්තන 797890316v 

අනුම්ැතිකගදර කුුමාන්ද්රති කුලමිණි කුවිකේරත්තන 857210220v 

අනුරාධ කුබංඩාර කුනුගිටිය 890162029v 

අනුරුද්දධිකා කුනදීමා කුමර්ිලා කුකබෝයකගාඩ 845593884v 

අන්ද්රරදි කුමුමන්ද්රදි හම්ලාකේ කු මන්ද්ර කුගිම්මාන කුවිකේසි හ 960960904 V 

අන්ද්රරවා ේ කුප බැදි කුසුජානී කුද කුවා ේ කුණතණවර්ධන  908442792v 

අබිුල් කුගපර් කුපාතිම්ා කුනු ේකා  886732686v 

අකබසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුරසිකා කුවා නා කුමාම්ා හ කුඅකබසිංම 935402476 V 

අකේකකෝන්ද්ර කුමුදියංක ේලාකේ කුකගදර කුචු හකා කුඋදයංගනි අකේකකෝන්ද්ර 19916640354 

අකේකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනන්ද්රදිය කුමාම්ා හමාි කුඋඩුගම් 895610275v 

අකේකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුවිමාකර් කුකගදර කුණයාම්ලී දිල්රුමි කුඅකේකකෝන්ද්ර 896011669v 

අකේසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුආදිතයා කුකම්ධාවි අකේසිංම  945302364v 

අේුල් කුආලිම් කුසිත්තති කුනෆා 917820694v 

අේුල් කුම්ලිම කුණාෆියා 898140210v 

අේුල් කුලතීෆේ කුලරීෆා කුෆර්වින්ද්ර 857111303v 

අම්රකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචු හකා කුම්ධුම්ාලී අම්රකකෝන්ද්ර  926433652v 

අිල කුසුපන්ද්ර කුතාරක කුවැල්ලවත්තතකේ 893242074v 

අඹග ේි කුට්ය කුවලවිකව් කුදිමුු කුතත්ත ලා කුක කනවිරත්තන 945143045v 

අරකේකගදර කුකද්දවයලාකේ කුසුරංජනා කුමුුම්ාලි කුඅම්රසිංම 198755603548 

අරකේකවල කුකගදර කු නත්ත කුසුසීම් කුඅරකේකවල  861400271v 

අ හරාේ කුසුබන්ද්රයා 945163577v  

අකරෝම කුපද්දම්නාථ කු ම්රක ේකර 922152144v 

අලමකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචන්ද්රරා කුමාම්ා හ  827384283v 

අලුත්ත කුකගදර කුචකම්ෝදි කුඋම්යංගනා කුඅම්රසිංම 948581159v 

අලුත්ත කුකගදර කුම්ල්ලිකා කුරණුංග 905461427v 

අලුත්ත කුකගදර කුවරුණි කුනි ං ලා කුරත්තනායක  955660714v 

අලුත්ත කුකගදර කු රත්ත කුවිකේවර්ධන 801644279v 

අලුත්ත කුකගදර කුක ෞම්යා කුණයාම්ලී කුරාජරත්තන 927333546v 

අලුත්තගම් කුරාලලාකේ කුකගදර කුඅරුණ කුප්රියදර්ණන කුබංඩාරනායක 842963311v 

අලුත්තකගදර කුඉසුරු කුකම්ඛලා කුකරුණාරත්තන 905753118v 

අලුත්තකගදර කුමර්මනි කුප්රභා කුමාම්ා හ 937120923v 

අලුත්තවත්තකත්ත කුකගදර කුඅසිත කුකිත්තසි හ කුඒකනායක 902601961v 

අලුමරුඩීන්ද්ර කුමුමම්ම්ු කුඅසීම් 921871368v 

අකණෝගන්ද්ර කුකවිධා 937532814v 

අසුරනාද කුපනිමකයලාකේ කුඅනුමා කුලමම්ාලි කු ම්න්ද්රමාම්ා හ 905071831v 

අ ේගි හකේ කුකගදර කුුලානි කුකකෞණලයා  945011831v 

අළුත්ත කුකගදර කුඅිල කුම්ධ ංඛ 942880685v 

අළුත්ත කුකගදර කුුමා හ කුඅකනෝම්ා කුමාම්ා හ කුවීරමකකාි 856331741v 

අළුත්ත කුකගදර කුුලීකා කුම්ුම්ාලි කුඒකනායක 945251379 V 

අළුත්ත කුකගදර කුරුවන්ද්ර කුකරුණාරත්තන 833223909v 
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අළුත්ත කුකගදර කු ජිනි කු මාන්ද්රතලා කු ම්රසිංම 945902779v 

ආගරත්තන කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුප්ර න්ද්රන කුසුිත්ත කුමාම්ාර 912993167v 

ආගරත්තන කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුණයාම්ා කුමාම්ා හ කුආගරත්තන 865131739v 

ආඳාවල කුකගදර කුමාසුම් කුපමේිත කුදි ානායක 199212803296 

ආබිදින්ද්ර කුපමේරැලාවි කුකම්ාමම්ි කුෆ ාන්ද්ර 940150582v 

ආරචිචිලාකේ කුකගදර කුචුරංගි කුණාිණි කුප්ර ාදයා 925031488v 

ආරච්චචිලාකේ කුකගදර කුකවණුර කුප්රියා කුම්ධුමානී කුපාකදණිය 858012600v 

ඇන්ද්ර න්ද්ර කුශීකාන්ද්රත්ත කුඉකනෝඡ 946133566v 

ඇම්බැමක කුවිතානකේ කු චිත්ර කුපථිවවි කුජයවීර 940700159v 

ඇලකවල කුමාරුල්ලන්ද්ර කුම්ඩුකව් කුකගදර කුපවනි කුනි ං ලා කුණතණවර්ධන 937393318v 

ඇලිකමල කුකමේරත්ත කුබණ්ඩාරලාකේ කුම්ුමංකි කුනයනතාරා කුගංණතලි මාම්ා හ කුබණ්ඩාර 937763433v 

ඇල්වත්තකත්ත කුකගදර කුනිණාන්ද්රති කුරූපා කුම්ැණිකම 876392976v 

ඇල්වල කුමාරුල්ලන්ද්රම්ඩුකව්කගදර කුරජිත කුම්ධුමාන්ද්ර කුණතණවර්ධන 910243780v 

ඇ ේවැද්දුකම් කුකගදර කුරුවන්ද්ර කුපමේප කුමාම්ාර කුරණවීර 880142887v 

ඉංදිකා කුදිලානි කුමාම්ා හ කුඉලංගසිංම 876111578v 

ඉඩං කුකගදර කුරසිකා කුදිනූමානී කුජයවීර 907113825v 

ඉඩන්ද්ර කුකගදර කුසුකර්කා කු ංජීවනී කුවිකේරත්තන 896451502v 

ඉඩම් කුකගදර කුනිම්ාමා කුම්ුමානි කුද නායක 937562500v 

ඉඩම් කුකගදර කුම්ධුිකා කුදිලිමා හ කුවික්රම්පාල  915891896v  

ඉඩම් කුකගදර කුසු න්ද්රත කුජනක කුරූපසිංම 821523575v 

ඉඩම් කුකගදර කුමර්මනී කුම්ධුිකා   907520927v 

ඉඩම්ගම් කුකගදර කුජිවන්ද්රති කුමාම්ා හ කුක නවිරත්තන 875762001v 

ඉද්දදකගාඩකේ කුකාංචනා 898371875v 

ඉකනෝකා කුප්රභාිී කුමාම්ා හ කුනයනානන්ද්රද 827703788v 

ඉලන්ද්රදරකේ කුරුබීනා කුධීරානි කුදි ානායක 895033936v 

ඉකල්කපරුම් කුආරච්චචිකේ කුතිකලෝචනා කුමං නී කුකපකර්රා 936552099v 

ඉමාරා කුුමාන්ද්රති කුක ේු හආරච්චචි  947911724v 

ඉමල කුකගදර කුගීතානී කුවනසිංම 817782191v 

ඉමල කුකගදර කුත හු කුම හ ේචන්ද්රර 900470215v 

ඉමල කුකගදර කුතිලිණ කුනුවන්ද්ර කුඒකනායක 921810695v 

ඉමල කුකගදර කුනුවන්ද්රති කුභාගයා කුවීරුංග 916222874v 

ඉමල කුකගදර කුබුද්දධිකා කුරියානී කු ම්රනායක  937421818v 

ඉමල කුකගදර කුකමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඋකම්මේ කුම්ධු ංඛ කමේරත්ත  942410522v 

ඉමලගම් කුකගදර කුණිණි කුණයාිලා කුමාම්ා හ 877640337v 

ඉමළ කුකගදර කුතමමලා කුුල්ම්න්ද්රති කුකමේරත්ත  935120039v 

ඉමළ කුකගදර කුකමල් න්ද්ර කුපද්දම්සි හ 902140670v 

ඊ හයවැරාන කුරනසිංම කුකමේරත්තලැකගදර කුරිකා කුමාම්ා හ කුරනසිංම 917190461v 

උමමාරාළ  ගම්රාළලාකේ කුවිකේසු හය කුවජිර කුබණ්ඩාර 861750027v 

උමගම කුමාඹුකර් කුකගදර කුගයානි කුනි ං ලා කුවිකේසිංම 895570648v 
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උඩ කුකගදර කුඑරන්ද්රධිකා කුම්ධුණාණි කුවිකේතිලක 935632790v 

උඩඅ ේවැද්දුම් කුකගදර කුචු හකා කුනදිමානී කුමාම්ා හ 886743904v 

උඩකගදර කුචන්ද්රදන කුව න්ද්රත  198316901166 

උඩකගදර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුම්ුසිකා කුමාමුු කුමාම්ා හ 896570994v  

උඩකේ කුආරච්චචිලාකේ කුියුම් කුම්ධුමාන්ද්ර  932662256v 

උඩකේ කුමුදියන්ද්රක ේලෑ කුකගදර කුමසිත කුකමේරත්ත 930801909v 

උඩතැන්ද්රකන්ද්ර කුකගදර කුඅකණෝකා කුම්ාලනී 795710361v 

උඩමුල්කල් කුකගදර කුරික කුනුවන්ද්ර කුඅම්රසූ හය 873230231v 

උඩවත්තත කුආරච්චචිකේ කුනිම්න්ද්රතිකා කුනැන්ද්රසි කුපකර්රා 877263657v 

උඩවත්තත කුරන්ද්රමවිකේ කුමිනි කුණානිකා කුඋඩවත්තත 935681707v 

උඩම කුකගදර කුතිලිනි කුනදීමා  895910607v 

උඩමයම්ාකන්ද්ර කුකගදර කුනිකරාමා කු  ම්ාලි කුජයතිලක 915072941v 

උඩුගම් කුගම්ආරච්චචිලාකේ කුපබුු කුචුරංග කුඅකේවික්රම් 910902857v 

උඩුමුල්කල් කුකමට්ටිවාන කුකද්දවකේ කුණික කුම්ුරංග කුණතණසි හ 923252762v 

උන්ද්රිය කුරාලලාකේ කුදර්ණන කුපදීේ කුමාම්ාරසිංම 891184352v 

උන්ද්රිකේ කුකගදර කුම්ධුමානි කුක ේනානායක 907321380v 

උපා ක කුකගදර කුසුකර්මේ කුබුද්දධික කුවිකේකකෝන්ද්ර  950223472v 

උයන්ද්රකේ කුතිළිී කුවා නා කුමාම්ා හ 897920697v 

උල්ලිකේ කුකගදර කුඅවන්ද්රති කුචුරංගී කුමාම්ා හ 865152558v 

ඌරකගාඩ කුඅේපමාිලාකේ කුනිවන්ද්රතිකා කු චින්ද්රතනී කුමාම්ා හ 926382853v 

ඌරාකතාක  කුකගදර කුකනරන්ද්රජලි කුනිලුිකා කුආ හයවංණ 946180173v 

එකනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කු ංජය කුප්ර කුදිේබංඩාර කුඑකනායක 943141690v 

එකගාඩ කුකගදර කුජීවන්ද්ර කුමාම්ාර කුජයසිංම 931251295v 

එකගාඩ කුවිතාරණලාකේ කුසුම්ාලි කුකරෝිී කුඑකගාඩවිතාරණ 918041206v 

එකගාඩවත්තත කුආරච්චචිලාකේ කුණයාම්ා කුදිල්රුමි කුඑකගාඩවත්තත 955092228v 

එ කුකගාඩම කුකගදර කුනලින්ද්ර කුක ෝම්තිලක 862203275v 

එදි හසිංමකේ කුකදාං කුනිණාන්ද්රත කුමාම්ාර කුඑදි හසිංම 900110987v 

එි වත්තකත්ත කුකගදර කුප්රියංගිකා කුමාම්ා හ 828473174v 

එරමුුගම කුකගදර කුඋදයංගනී කුවිකේබංඩාර 896112376v 

ඒකනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉකර්මා කුනිල්ිණි කුඒකනායක 927293021v 

ඒකනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඋකද්දනි කුඉන්ද්රදිකා කුමාම්ා හ කුඒකනායක 877712800v 

ඒකනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඋකද්දනී කුමාම්ාරී කුඒකනායක 867122427v 

ඒකනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචාන්ද්රදනී කු ේවර්නලතා 896052110v 

ඒකනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචාම්ලීකා කුඅනුරාධි කුඒකනායක 908030729v 

ඒකනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුබුලනවැව කුකගදර කුසුකම්ධ කුලමම්ාල් අමුණුගම් 843213545v 

ඒකනායක කුරාජපමම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුසුදර්ම්ා කුමාම්ා හ ඒකනායක 886532148v 

ඒදි හසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඅ න්ද්රත කුඉුනිල් 940532175v 

ඒදි හසිංමකේ කුච හතා කුණාලනි කුඅත්තතනායක 895513067v 

කංකානම්ලාකේ කුහිම්ාලි කුණයාම්ලී කුදි ානායක  888581944v 

කකෙ කුකගදර  චන්ද්රදිම්ා කුඋදයාංගනි කුඅම්රබන්ද්රු 846461400v 

කටුලන්ද්රකද්ද කුකගදර කුමර්මණි කුම්ධුිකා කුකේම්චන්ද්රර 918532056v 
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කඩවතකේ කුමයසින්ද්රත්ත කුසුභාිනි කුමාලරත්තන 836721837v 

කිගමුකව් කුවිතාරණ කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකමේමාන්ද්ර කුඑරංග ක ේනාදීර 931472810v 

කිතල කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනකයෝි කු මාන්ද්රතලා කුමාම්ා හ 947422006v 

කකේ කුකගදර කුසුරංගිකා කුතිළිණි කුඅම්රබන්ද්රු 876531224v 

කතලුකව් කුලියනකේ කුමමාරා කුගංගානී කුවිම්ලසූ හය 936881599v 

කනත්තකත්ත කුකගදර කුජානක කුමාම්ාර කුඥාණක ේකර 861494349v 

කන්ද්රකද කුවලව්කව් කුදීේති කුකකෞමලයා කුගලකගාඩ 898402193v 

කන්ද්රකද්ද කුකගදර කුුනිමේකා කුම්ල්කාන්ද්රති කුනන්ද්රදසි හ 877801799v 

කන්ද්රකද්ද කුයම්ානලාකේ කුකගදර කුසුභාිී කු ේවර්ණම්ාලී කුදි ානායක 928601919v 

කන්ද්රකද්ද කුවත්තකත්ත කුකගදර කුඋම්ාලි කු කඳර්කා කුකුවල 927450810v 

කපකකාටුකව් කුම්ාවකත්ත කුකගදර කුනිරූධා කුගයාිනී 886523637v 

කපරාලලාකේ කුකගදර කුතමිලා කුනිරංජනී කුබණ්ඩාර 885424147v 

කපරුබංඩාකේ කු ංඡීවා කුල න්ද්රති  අදිකා හ 875770616 

කපලියද්දකද්ද කුපල්කල් කුමුල්ලකේ කුසුපන්ද්ර කු දරුවන්ද්ර කුඅම්රසු හය 920851037v 

කම්ම්ල්කගාඩ කුකගදර කුමුදලිකේ කුචම්ිකා කුනයනා කුනන්ද්රදනී 847361263v 

කරඳකගාල්කල් කුවලව්කව් කුප්රදීේ කුරුවන්ද්ර කුබංඩාර කරඳකගාල්කල්  923321942v 

කරැණාතිලක කුකගදර කුදිලානි කු දම්ාලි කුකරැණාතිලන 886931646 

කරැණානායක කුනිකම්මා කුදිල්මා හ කුකරුණානයක 906732505v 

කරුණාරත්තන කුකද්දවයාලාකේ කුකගදර කුනිණේණංක කුමාම්ාර කුධර්ම්ක ේන 198726801590 

කරුනාරත්තනකේ කුම්ංඡුලා කුදිල්මානි කුදි ානායක 948363852v 

කලන්ද්රසු හයකේ කුඅනුමා කුප්රියංගනි 198879803364 

කලම්ිටිය කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුපමලකගදර කුඉම්ාල් කුචුරංග විකේකකෝන්ද්ර 911260549v 

කවික ේකර කුමුදියන්ද්රක ේ කුවිජිතා කුලමම්ාලී කුබණ්ඩාර අමුණුගම්  857514491v 

කසුන්ද්ර කුධනංජය කුබ කන්ද්රදකේ  942651309v 

ක ේු හ කුආරච්චචිලාකේ කුණිකලා කුනිදර්ණනා කුදි ානායක 868072440v 

කමදම්මත්තකත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලෑ කුකගදර කුිමා හ කුලමමාී කරැණාතිලක 925550078v 

කමවත්තත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුක කු ාින්ද්ර  කුපත්තම්ලාල් කුබණ්ඩාර කමවත්තත 831630507v 

කමකව් කුපල්ලිය කුණතරැකේ කුකනලුම් කුලමම්ාලි කුවික්රම්සිංම 936631827v 

කළුඅේජලෑ කුකගදර කුනිකරෝමන්ද්ර කුක්රිණථන්ද්රන්ද්රත කුතිලකරත්තන 932652692v 

කළුවා කුුරයලාකේ  දිමාන්ද්රති කුඉකනෝකා කුදි ානායක 905772635v  

කාලිමුත්තු කුකාලයිකචල්වි 888302700v 

කැ කැල කුවලව්කව් කුඋම්ංගා කුඉමානි කුඅකේරත්තන 885961452v 

කැන්ද්රදකගාල්ල කුගම්කේ කුඋ ාන්ද්ර කුඉඳුනිල් කුප්ර න්ද්රන 940092736v 

කැළණියකේ කුතිළිණි කුවිමුමතිකා 867802878v  

කිඹුල් කුඔේකේ කුකමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචන්ද්රරලතා 847611227v 

කීනවත්තකත්ත කුකගදර කුනයනි කු සිකලා කුචන්ද්රරක න 917343640v 

මාඩා කුඅරච්චචිකේ කුදිනිති කුම්ධුමානි  925580155v 

මාඩා කුසිංගේපලාකේ කුලහිරු කු ංඛ කුරුවන්ද්ර කුමාම්ාර 199036501954 

මාබුකර් කු කුකගදර කුචාිනි කුරංගිකා කුචන්ද්රරසි හ 938452687v 

මාම්ාරසිංම කුආරච්චචිලාකේ කුනාලිකා කුක්රිමාන්ද්රති කුමාම්ා හ මුණසිංම 865482850v 

මාරැගම කුකගදර කුඅකණෝකම්ාලි කුණතණරත්තන  895191841v 
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මාරුුකගාල්කල් කුකගදර කුචිලා කුඉකනෝකා කුවිම්ලසූ හය 198659000520 

මාලක ේකර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඅකේණා කුඒරන්ද්රති කුමාම්ා හ මාලක ේකර  897982870v 

කකාඞිේිලි කුආරචිචිකේ කුඉකර්මා කුප්රිිියදර්මනි කුනයනානන්ද්රද 867232745v 

කකාටුකව කුකගදර කුඉකර්මා කුදිල්රැමි කු ෑිුංග 895281328v 

කකාට් ල් කුබද්දකද්ද කුමංගිඬි කුකගදර කුනදීකා කුජයවර්ධන 866152810v 

කකාිුවමමා කුකගදර කුනිකරෝමා කුදම්යන්ද්රති කුකේම්රත්තන 896172883v 

කකාන්ද්රඩකදණිකේ කුම්ැදකගදර කුචුරංගනී කුදිල්රැමිකා ම්ැදකගදර 868462019v 

කකාකලාන්ද්රකගාල්කල් කුකගදර කුලමිී කුකකාකලාන්ද්රකගාල්ල 886593104v 

කකා ේගමමුල කුකගදර කු රත්ත කුමාම්ාර 780785497v 

කකා ේකගාල්ලා කුවත්තකත්ත කුකගදර කුම්ධු ංක කු දනුවන්ද්ර කුචන්ද්රදික මාලරත්තන   922741085v 

කකා ේකගාල්කල් කුකගදර කුතිළාණි කුම්ධුභාිණි  බණ්ඩාර 945050403v 

කකා ේකගාල්කල් කුකගදර කුදම්යන්ද්රති කුමාම්ා හ  877591336v 

කකා ේවත්තකත්ත කුකගදර කුප්රදීේ කුචම්ික කුදිකන්ද්රමේ කුමාම්ාර 921560192v 

කකාළඹ කුකගදර කුකදෝන කුකමනාලි කුඉ ංකා කුවිකේරත්තන 926693522v 

කකාළුගල කු ම්රකකාන්ද්ර කුමුදියාන්ද්රක ේලාකේ කුය න්ද්රත කුමසිත  ම්රකකාන්ද්ර  941791085v 

කකෝණාකාර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුජම්ඹුග ේිටිකේ කුකගදර කුසුකම්ධා මාම්ා හ කුදි ානායක 898181090v 

කකෝනාර කුගම්කේ කුචන්ද්රදිම් කුබුද්දධි කුප්රකම්ෝදය කුකීර්තිරත්තන 932891310v 

කකෝනාර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුපල්කල් කුකගදර කු න්ද්රදයා කුමාම්ා හ 856122638v  

කකෝනාර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කු මාන්ද්රතලා කුමාම්ා හ කුකකෝනාර 765822203v 

කකෝරකල් කුකගදර කුඉකරෝිණි කුමාම්ාරසිංම 856333191v 

කකෝරකල් කුකගදර කුරත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුලහිරු කුකරාමාන්ද්ර ම්ු ංක කුරත්තනායක 931810570v 

කකෝරකල්කගදර කුම්ධුකා කුමර්මී කුමාම්ා හ කුකකෝරකල්කගදර 885272312v 

ගංගා කුබ්රමේම්ණ කුමුදියාන්ද්රක ේලාකේ කුම්ූෂමා කුමාම්ා හ රත්තනායක 926510398v 

ගඟ කුබ්රාමේම්න කුඒකනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුතිළිණි නයනාන්ද්රජලි කුඒකනායක  935931436v 

ගජන්ද්ර කුකගදර කුවරුනි කුක ව්වන්ද්රදි 915822649v 

ගම් කුකගදර කුචු හකා කුඋදයංගනී 945320052v 

ගම්කේ කුඋත්තපලා කු ජීවනී කුද කුසිල්වා 936481698v 

ගම්රාලලා කුකගදර කුඉමාරා කුම්ධුභාිණි කුගම්කේ  936051170v 

ගම්රාලලෑ කුකගදර කුප්ර න්ද්රන කු ම්න්ද්ර කුබංඩාර 920023533v 

ගම්බද කුදඩයමකාර කුකකෝරළාකේ කුුලානි කුපද්දීී කුකේකර්රා 935472385v 

ගම්කමේවාකේ කුචිලා කුජයිණි කුසිල්වා 897733609v 

ගලගාව කුකගදර කුම්ල්ලිකා කුමාම්ා හ  927694026v 

ගල්කන්ද්රකද්ද කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචාම්ර කුබණ්ඩාර කුගල්කන්ද්රද 199210100826 

ගල්කපාත්තකත්ත කුකගදර කුචිලා කුමාම්ා හ කුවිජයක ේන 198875702119 

ගාර්දි කුපංචිකමේවාකේ කුදිලිනි කුම්කමේමා 885044476v 

ගාර්දිකේ කුබාලකේ කුගිතාරා කුම න්ද්රති  955871251v 

ගිම්ානි කුදීපිකා කුරත්තනායක  916901828v 

ණතණතිලක කුවා ල කුමුමන්ද්රදිරම්කේ කුභාිණි කුරැවන්ද්රගිකා ණතණතිලන 945620390v 

ණතණසිංම කුආරච්චචිලාකේ කුම්ධුිකා කුදිල්රුමි කුතිලකරත්තන 896102109v 

කගාඩකේ කුදිකන්ද්රමේ  චුරංග 199415104316 
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කගෝවින්ද්රනකේ කුියුි කුනාලිකා කුකේකර්රා  836252640v 

ඞිලිමා කුම්ධුමානි කුඡයසු හය 199054002625 

චු හ කුකදනුක කුමාම්ා හ කුකමේරත්ත 886342446v 

චන්ද්රදන කුබංඩාර කුම්කේකගදර 872842500v 

චන්ද්රරක ේකර කුබ්රමමම්න කුකගදර කුප්රියන්ද්රත කුලාල් චන්ද්රරක ේකර 1991108602740 

චන්ද්රරක ේකර කුවලව්කව් කුවිපල කුබුද්දධික කුබණ්ඩාර උදයදිවාකර 761110063v 

චන්ද්රරක ේකර කුකමේරත්ත කුමුදි කුයන්ද්රක ේලාකේ කුිුනි කුමාම්ා හ චන්ද්රුක ේකර 936060951 

චින්ද්රද කුජානක කුජයසි හවර්ධන 783443279v 

ජයකකාි කුඅරච්චචිලාකේ කුසුගන්ද්රධි කුඅේ රා කුජයකකාි කුඅරච්චචි 897980282v 

ජයකනත්තති කුකකෝරලලාකේ කුනිමේනා කුනිමාධනී 906322900v 

ජයසිංම කුආරච්චචිලාකේ කුශ්රීනාත්ත කුටිකරෝන්ද්ර කුකේම්තිලක 199128900970 

ජයසිංම කුමුදලාකේ කුදිලිනි කුඅකේමා කුදිල්රැකන්ද්රි 898201929v 

ජයසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඋකේමමා කුචුරංගනී කුජයසිංම 936141366v 

ජයසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචුලානී කුනිල්ිණි කුජයසිංම  865021453v 

ජයසිංමකේ කුඅජන්ද්රතා කුනිකරෝජිනි කුමාම්ා හ කුජයසිංම 896463314v 

ජයසුන්ද්රදර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුදීිකා කු ම්න්ද්රම්ලී කුජයසුන්ද්රදර 875822250v 

ජයසූ හය කුලියනකේ කු චිත්රා කුණයාම්ලී කුම්ාකනල් කුමාම්ා හ 865863420v 

කජාවාන්ද්ර ේ කුවනිගරත්තනකේ කුසුරංගි කුවනිගරත්තන 876180669v 

ටිකිරාකේ කුකාංචනා කුදර්ණනී 925491314v 

ටිකි හ කුකකාණාර කුමුදියන්ද්රක් ේලාක්ේ කුිමේී කුචු හකා බණ්ඩාර 887782318v 

ටිකි හ කුබංඩාකේ කුඋදයනි කුදිකන්ද්රිකා කුරජකරුණා 895240397v 

ටිකගාල්කල කුමුදියන්ද්රක ේලෑ කුනිම්නි කුම්ුමානි කුණතණතිලක 947824341v 

ඩී.එම්. කුරාධිකා කුනි ංජලී කුදි ානායක 898571920v 

කඩාන්ද්ර කුඉමාර කු ංජීව කුකන්ද්රනන්ද්රගර 931361503v 

තීර කුදිත්ත කුමාලුංග කුපමලගම්කගදර 881441390v 

තල්වඩන්ද්ර කුකගදර කුමර්මී කුනකවෝදා කුතල්වඩන 948001900v 

තවුෆිම කුරු ේධා 925531863v 

තමේි කුණිකලා කුමාම්ා හ කුධර්ම්සි හ 907990354v 

තළිණි කුචුලාංගනී කුඅල්වි ේ කුජයවීර 867004106v 

තැන්ද්රකන්ද්ර කුමාඹුකර් කුකගදර කුණයාිලා කුම්ධුමාණි කුතැන්ද්රකන්ද්රමාඹුර 198776810056 

තැන්ද්රකන්ද්ර කුකගදර කුණිකා කුිකරෝිණි කුපමේපම්ාලා  199274500240 

තිලකරත්තන කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඩැනි ා කුදීිකා කුතිලකරත්තන 877930025v 

තිලම කුකදනිිටියකේ කුතාරක කුබුද්දධි කුනුවන්ද්ර  කේම්රත්තන 912072681v 

තිලිී කුලමිකා කුකරුණාරත්තන 957381880 V 

තිළිණි කුම්ධුිකා කුවීරසිංම 199351203186 

ුංකදෝකර කුකගදර කුනිණාන්ද්රති කුම්ධුම්ාලි කුකමේම්චන්ද්රර 925433489v 

ුන්ද්රපෑකල් කුඅලුත්ත කුකගදර කුගයාන්ද්ර කුුින්ද්රද කුමාම්ාර කුකමේරත්ත 198820810040 

ුම්පකන්ද්ර කුකගදර කුම්කමේිකා කුදිල්මානි කුවකේරත්තන 936861270v 

කතන්ද්රනකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුගයාන්ද්ර කු ංජීව කුකතන්ද්රනකකෝන්ද්ර 199236602995 

කතන්ද්රනකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිකරෝමා කුප්රියදර්ණනී කතන්ද්රනකකෝන්ද්ර 198768403609 

කතන්ද්රනකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුපල්කල් කුකගදර කු ම්න්ද්රතිකා මාම්ා හ කුකතන්ද්රනකකෝන්ද්ර 927470322v 
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කතල්වඩන කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුලමිී කුකමේම්ම්ාලී කුරණසිංම 886150970v 

කතල්වදනකේ කුනදීමා කුතරංගනී කුමාම්ා හ කුනවරත්තන 895262307v 

කතල්මවි කුකගදර කුඉමාරා කු ධුමානි කුකගාඩකේ 955014430v 

කත්තජානි කුපවිත්රා කු ම්රනායක 948660342v 

තයාගරාජා කුම්කමේමේවරී 907613950v 

දම්ම්න්ද්රකතා  කුඒකනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචන්ද්රදික කුබණ්ඩාර ඒකනායක 910891642v 

දම්ම්න්ද්රකතා  කුකගදර කුචිත්රානි කුඒරංගිකා කුජයසිංම 877261964v 

දම්ම්න්ද්රකතා  කුකගදර කුප්රකම්ෝමී කුදිල්රුමි කුඒකනායක 928023117v 

දඹගම කුම්ඩකේ කුනවීණා කුතිළිණි කුණතණවර්ධන 199170800887 

ද නායක කුආරච්චචිලාකේ කුතිළිණි කුරුවන්ද්රදිකා කුද නායක 885031609v 

ද නායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුච හතා කුප්රණාදනි කුද නායක 936582478v 

ද නායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුුමාරී කුචන්ද්රිකා කුම්ැණිකම ද නායක 945033509v 

දා කේ කුකාංචන කු ම්පත්ත කුකරුණාදා  841343433v 

දැපකාර කුකගදර කු ිතා කුචුරංගි කුක ේනාධීර 928073920v 

දැමුද්දදර කුකගදර කු ංජීවනී කු ම්න්ද්රතිකා 928292940v 

දැකල්කගදර කුඋකද්දිකා කුම්ධුවන්ද්රති කුරාජකද්දව 928224015v 

දිලානි කුම්ුිකා කුකරැණාරත්තන 888024409v 

දිලිනි කු මාන්ද්රතලා කුඅම්රසිංම 945930438v 

දිලුකා කුනයනම්ාලි කුකේම්රත්තන 868412623v 

දි ානායක කුමුදියංක ේලාකේ කුලියන කුකගදර කුගයානි කුම්ධුකනත්තති දි ානායක 906142279v 

දි ානායක කුමුදියනක ේලාකේ කුනිලුකා කුදි ානායක 1991152103499 

දි ානායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉන්ද්රුනී කුලමම්ාලි කුදි ානායක 198457101968 

දි ානායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුමාමුු කුප්රියංගනී දි ානායක  898294099v 

දි ානායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුිමන්ද්රසි කුචුරංගි කුම්ැණිකම දි ානායක  927951916v 

දි ානායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුදීපානි කුම්කමේිකා දි ානායක  886430310v 

දි ානායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුම්ුමානි කුදි ානායක 925721301v 

දි ානායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුලමිී කුදි ානායක 868131187v 

දි ානායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුවිණේවනි කුඉන්ද්රරචාපා  936151450v 

දි ානායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කු ංචලා කුකල්පනී දි ානායක  955230051v 

දි ානායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුසිතාරා කුමං ම්ාලි කුදි ානායක 917863326v 

ුේගන්ද්රනා කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කු ාලින්ද්රද කුප්රියනන්ද්රදන ණතණරත්තන 198803202648 

ුලානි කුනිකරෝමා කුලියනකේ  895693766v 

ුලානි කුම්කන්ද්රමා කුමාලරත්තන 938110395v 

ුලානි කුම්කමේමා කුජයරත්තන 838461883v 

කදණිය කුමාඹුකර් කුකගදර කුරුමම්න්ද්ර කුචුරංග කුබණ්ඩාර කුවිකේරත්තන 852070242v 

කදණිකේ කුමාඹුකර් කුකගදර කුම්ධුරාංගනී කුම්ල්කාන්ද්රති කුම්ැණිකම විකේරත්තන 807641891v 

කදනිටිය කුලියන කුආරච්චචිලාකේ කුදිල්ණානි කුක ෞම්යා ම්ුභාිනි කු කුක්ප්රම්රත්තන 937992556v 

කදනිකේ කුකගදර කුනදීණානි කුරුවන්ද්රතිකා කුනවරත්තන 878363523v 

කදල්ගමවත්තකත්ත කුකගදර කු ීර කු ාලිංග 921063210v 

කදහිගම් කුරාළලාකේ කුපවිත්රා කුම්ධුණානි කුද නායක 917050457v 

කද්දවිකා කුකල්ච්චචුම්ානන්ද්ර 927032228v 
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කදාඩම්ගම කුවතකත්ත කුකගදර කුඋපාලි කු ද්දධාවන්ද්රත 911581027v 

කදාඩම්කගාල්කල් කුකගදර කුඑරන්ද්රදි කුකාංචනම්ාලා කුරත්තනායක 915410332v 

කදාඩම්කගාල්කල් කුකගදර කුකමේම්ම්ාලි කුනයනා කුමාම්ා හ ආ හයදා   198177200650 

කදාරමාඹුකර් කුකකාරටුකව් කුවත්තකත්ත කුකගදර කුනිණානි චන්ද්රරාකාන්ද්රති කුම්ැල්ඩර් 857851579v 

කදාරලියද්දකද්ද කුවඩු කුකගදර කුඉමාරා කු ඳම්ල් කුනවරත්තන 921251378v 

කදෝන කුදිල්මා කුම්ධුභාිණි කුතලගල 928104834v 

කදෝන කුනි ං ලා කුඉුනිල් කුසි හම්ාන්ද්රන 875083554v 

ධනපාල කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුතිලිණි කුදිල්රුමි 886843860v 

ධන කුක ේකර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකසුනි කුරංගිකා කුවීරම්න්ද්රි 905581392v 

ධනක ේනකේ කුසුගන්ද්රදිකා කුක ේනානායක 906201712v 

ධර්ම්කිර්ති කුරාජණතරු කුසුභාපන්ද්රිත කුවා ල කුඅනුමේකා දිල්රුක්ෂි කුවිකේරත්තන 897193442v 

ධර්ම්කීර්ති කුකද්දවයලාකේ කුුලංජලී කුමාම්ා හ කුරාජකරුණා 817320350v 

නදීමා කුකනළුම් කුරත්තනසි හ  898453898v 

නදීමා කුසි හ කුජයලත්ත  916163754v 

නවරත්තන කුවීරසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිකම්මා කුම්ධුමානි 946043435v 

නාකන්ද්රදලකේ කුබර්නකදත්ත කුහිිණානි 926412736v 

නාමාළුගමුව කුගම්කේ කුම්ධුමා කුලමමානි  918132651v 

නානායමකාර කුකකලිකඩ කුපල්ලියණතරුකේ කුම්ධු කුම්ාධවී 918213171v 

නාරංකකාටුකව් කුඅළුත්තකගදර, ර ාංලි  කකෞමලයා කුඹකේක ේකර 825113274v 

නාරංකකාටුකව් කුකගදර කුනිකම්මා කුදිල්රුමි කුදි ානායක 945221224v 

නාමල් කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනයනි කුදිල්රුමි කුබංඩාර 916481632v 

නැකත්ත කුකගදර කුරජින්ද්රර කුපා ලී කුක ෝම්රත්තන 928533026v 

නිකලන්ද්රද කුගම්කේ කුිහි හ කුනි ං ලා කුකරැණාතිලක 875173111v 

නිකරෝමන්ද්ර කුභාගය කුමාම්ාර කුලියනකේ 913531682v 

නි ම්දින්ද්ර කුකම්ාකමාම්ඞ් කුඅර්මාඞ් 199002301628 

නි ේවර්ඩීන්ද්ර කුෆාතිම්ා කුනිමේතිකා 927180197v 

නුගකපාල කුවලව්කව් කුනිම්ාලී කුචම්ිකා කුමාම්ා හ කුනුගකපාල 906620820v 

කනළුම්කදනියලාකේ කුදිලිනි 938333807v 

පංගාකල් කුකගදර කුප්රිලා කුදිල්මානි කුආ හයක ේන 838311709v 

ප බැදි කුකගදර කුඅනූපම්ා කුඋදයංගනී කුනවරත්තන 917520496v 

ප බැදි කුකගදර කුනාලක කුකේම්මාම්ාර 198918100636 

පතිරණකේ කුතිලංකා කුම්ධුම්ාලි 199370202727 

පනම්බර කුපතිරාජ කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඑරන්ද්රති කුම්ධුමා කුපතිරාජ 886850646v 

පනිමක කුවීරලාලකේ කුකෂුනී කුදිකන්ද්රිකා කුර ාංගනී 915291422v 

පකම්ෝදා කුවිකේවන්ද්රත කුපතිනායක 938343276v 

පරකගාඩ කුආරච්චචිකේ කුඅනුරුද්දධිකා කුප්රියදර්ණනි  198355604193 

පරන කුලියනකේ කුප්රභානි කුඑරංදිකා 817980520v 

පරකේලෑ කුකගදර කුක්රිමාන්ද්රති කුනිලිණි කුඉරුරුවත්තත 887102090v 

පල්කදනිකයලෑ කුකගදර කුඑරංග කුම්කනෝජිත්ත කුප්රනාන්ද්රු 861174603v 
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පල්කලවත්තකත්ත කුකගදර කුජීවානි කුචම්ිකා කුවිකේරත්තන 876680297v 

පල්කල් කුකගදර කුත හණි කුරුවන්ද්රදිකා කුණතණවර්ධන 199269102216 

පල්කල් කුකගදර කුසුකර්කා කුදිල්රුමි 896482203v 

පල්කල් කුමුල්කල් කුකගදර කුණාලිකා කුශ්රීම්ාලි කුසුභසිංම 928161340v 

පමල කුකගදර කුඅචලා කු ංජීවනී  936123015v 

පමල කුකගදර කුදර්ණනී කුජයලත්ත කුම්ල්කාන්ද්රති 935960894v 

පමල කුකගදර කුිකනෝලා කුඋදයංගනී කුවික්රම්සිංම 945021411v 

පමල කුවලව්කව් කුඋත්තපලා කුමාම්ා හ කුතිලකරත්තන 915662161v 

පමළ කුපණ්ිත කුකගදර කුචාන්ද්රදනී කුවීරසිංම 917743240v 

පාහුකර් කුකගදර කුචාන්ද්රදනී  ජයසිංම 925901814v 

පැලම් කුඅබරණ කුකේි කුකගදර කුමර්මණි කුම්ුිකා 897402211v 

පැකල් කුකගදර කුකල්යානී කුප්රියන්ද්රති කුමාලරත්තන 857173082v 

පැළැටියන කුවිතාන කුඑරංගා  ප්රියදර්ණනි  927651327v 

ිටිකකා ේගමමුල කුකගදර කුඅකනෝම්ා කුදම්යන්ද්රති  198868703867 

ිටිකේ කුකගදර කුචන්ද්රරානි කුමාලුංග 898080030v 

ිටිකේ කුකගදර කුනිකරෝම්නි කුණයාම්ලි කුමාම්ා හ 905910981v 

ිලිේප කුකද්දවකේ කුුලමි කුතාරකා කුම්ධුවන්ද්රති 895333484v 

ිලිහුඩුකගාල්කල් කුධම්ි ේ ර කුහිි 890723322v 

ිහිඹියන්ද්රකේ කුනිලමි කුරන්ද්රසිකා කුකපකර්රා 948583453v 

පංචි කුබණ්ඩාරකේ කුමා ලා කුදීපානි කුචන්ද්රකර ේකර  946500887v 

පවකන්ද්රන්ද්රරන්ද්ර කුප්රියංකා 945040203v 

කපාරකාර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුප්රකම්ෝද්ද කුම්ධුමාන්ද්ර කුබංඩාර විකේරත්තන 920764886v 

කපාල්කගාල්කල් කුකගදර කුප්රකබෝධනී කුලමිකා කුකරුණාරත්තන 947401238v 

කපාල්වත්තත කුපතිරණලාකේ  නිකම්මා කුවිලාසිනි කුම්ධුවන්ද්රති  මාලසිංම   935550742v 

කපාල්වත්තකත්ත කුකගදර කුදිල්මානි කුචු හකා කු ඳම්ාලි කුජයරත්තන 926430661v 

කපාල්වත්තකත්ත කුකගදර කුසුභාි කුඅම්ල්කා කුමාම්ාරසිංම 928364526v 

කපාල්වත්තකත්තලාකේ කුඉමානි කුකපාල්වත්තත 857313372v 

ප්රියංක කුමාම්ාර කුකවදකගදර  772021364v 

ප්රියංකා කුමාම්ා හ කුඅලගන්ද්රකදනිය 199182702097 

බ වල කුම්මන්ද්රකත්ත කුඅරච්චචිකේ කුම්ූෂමා කුචාම්ලී කුමාම්ා හ 898424170v 

බටුවි කේ කුඅනුමා කුප්රියදර්ණණි කුබටුවි  199358702804 

බතලවත්තකත්ත කුකගදර කුම්ංගලිකා කුමාම්ා හ කුකරෝ ම්ල්කගාඩ  198952300030 

බද්දකද්දගම් කුකගදර කුම්ුණානි කුවීරසිංම 935970580v 

බන්ද්රුල කුගම්කේ කුක නරත්ත කුියක ේකර 883342887v 

බබුන්ද්ර කුආරචිචිලාකේ කුරනුක කුලමම්ාල් කුනන්ද්රදක ේන 912842290v 

බමුණුසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුම්මවලව්කව් කුසුච හතා කුකමේම්ාලි මාම්ා හ කුඋඩමපවිද 908033647v 

බඹරකදනිකේ කුම්ල්වත්තකත්ත කුවලවුකව් කුජයසුන්ද්රදර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ ණාිකා කුනිණානි කුමාම්ා හ කු
ජයසුන්ද්රදර 

888173684v 

බවසිං කුකගදර කුම්ධුිකා කුදිල්රුමි කු ඳරුවන්ද්ර 926534319v 

බ ේනා කුයක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉම්ාලි කු ංජිවනී 887553220v 

බ ේනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුල න්ද්රත කුබ ේනායක  880960946v 

බ ේනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුශ්රීපාලී කුබ ේනායක 867423990v 

බ ේනායක කුක නවිරත්තන කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉමානි අනුරුද්දධිකා කුඅකේරත්තන 938503117v 

බාලසු හයලාකේ කුපණ්ිත කුකගදර කුසුදර්ම්ා කුප්රියදර්ණනී චන්ද්රදසි හ  925321532v 

බාලසූ හය කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුණයාම්ලී කුඅරුණ කුණාන්ද්රති බාලසූ හය 945400366v 
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බී.එම්. කුචන්ද්රදිම්ා කුලමම්ාලී කුබුලනවැව 198966301314 

බුද්දධිකා කුකම්නී කුමාම්ා හ කු ම්රසිංම  908272811v 

බුලත්තවත්තකත්ත කුධර්ම්කීර්තිකේ කුනදීකා කුදයාරත්තන  848200174v 

බුලනවැකව් කුකගදර කුඉමානි කුවා නා කුබුලනවැව 946452696v 

බුලනවැකව් කුකගදර කුකරෝමාණි කු ම්න්ද්රතිකා කුබුලනවැව 915923550v 

බුලනවැකව් කුකගදර කුසු න්ද්රත කුජගත්ත කුමාම්ාර කුනවරත්තන 762861844v 

බුලුගමයාකේ කුකගදර කුම්ාධවී කුනි ං ලා කුඅකේසිංම 887232296v 

කබලිගලකේ කුගීතානි කු න්ද්රධයා කුමාම්ා හ කුකබලිගල 855284090v 

කබෝගම කුකගදර කුඑරංග කු ඳරැවන්ද්ර කුමුණිදා   931781634v 

කබෝදා කුමැන්ද්රනැදිකේ කුතනුලි කුදිල්ිණි කුද කුසිල්වා 199279103550 

කබෝම්ලුකව් කුකගදර කුගයානි කුමාසුම් කුකමේරත්ත 925772100v 

කබෝමුකර් කුකගදර කුම්ධු හ කුචාන්ද්රදනී කු කුඒකනායක 885353509v 

කබෝය කුකගාඩකේ කුදිකනමේ කුප්රියංකර 923060570v 

කබෝයකගාඩ කුකගදර කුනිකම්මා කුදර්මනී කුකබෝයකගාඩ 905272128v 

කබෝරුේකේ කුමුමන්ද්රදිරම්කේ කුඊණානි කුවිකේසුන්ද්රදර 945260459v 

කබෝවත්තතකත්ත කුකගදර කුකදාන්ද්ර කුඅිල කුගයාන්ද්ර කුවිකේරත්තන 911690551v 

බ්රමේම්ච්චචා හයලාකේ කුම්ධු ංකා කුනදීණානී කුඅරකේකපාළ 938414475v 

කේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුගම්කගදර කුනදිමා කුඋදානි කුණතණදා  936172555v 

ම්ංකගාඩකේ කුකකෞණලයා කුදර්ණනී කුජයසිංම 937811551v 

ම්ිගකපාළ කුකල්කම්ලාකේ කුිම්ාලි කුඅනුරාධිකා 936431364v 

ම්ධුමානි කුමංසිකා කුකබෝගමිටිය 936290809v 

ම්නන්ද්රනලා කුකගදර කුගයානි කුම්ලිමා කුජයනන්ද්රදන 936882099v 

ම්යුරී කුසිවරාජන්ද්ර 926850245v 

ම්ලුංග කුකගදර කුචුරංග කු මුපත්ත කුමාම්ාර  199120804396 

ම්ල්කි කුනිම්ානි කුමපතන්ද්රි  936282660v 

ම්ල්ිටි කුමාිලාකේ කුකිල කුකමේම්න්ද්රත 811560790v 

ම්ල්මුු කුරාව කුකගදර කුණයාම්ා කුක ව්වන්ද්රදි කුවිරමකකාි 926002651v 

ම්ල්ලව කුආරච්චචිලාකේ කුකකෝඋමලා කුකන්ද්රරංජනලි කුඅරවිංද 946490920v 

ම්මගම් කුුම්බරකේ කුඉුනිල් කුමාම්ා හ කුකරුනාදා  788082363v 

ම්මුරකේ කුමර්මණි කුප්රියංගිකා කුධර්ම්සි හ 897871130v 

ම්මවත්තකත්ත කුපලාකත්ත කුකගදර කුජයම්ාලි කුඋත්තපලා කුම්මවත්තත  198580701798 

ම්මක න්ද්ර කුවඩුරාලලාකේ කුදීිකා කුදිල්රුමි කුක ානවිරත්තන 927030594v 

ම්ාකාවි  කුලියනකේ කුනිලුකා කුමාම්ා හ කුලියනකේ 848481670v 

ම්ාධව කු ාලිංග කුචුරප්රිය කුගම්කේ 911821257v 

ම්ාපා කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුගලපල්කල් කුඅලුත්ත කුකගදර කුබුද්දධික  ම්පත්ත කුරත්තනායක 852454830v 

ම්ායාුන්ද්රනකේ කුකකෞමලයා කුම්ධුභාිනී කුඋකේමමා ම්ායාුන්ද්රකන 896843710v 

ම්ාරක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉ ංකා කුඅකයෝමනී කුකේම්මාම්ාර 867584013v 

ම්ාරගල් කුපැලිකේ කුකගදර කු ම්න්ද්ර කුමාම්ාර 920641725v 

ම්ාරබැද්දකද්ද කුරත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුම්ධුිකා කුඋදයංගනි රත්තනායක 946451789v 

ම්ාරසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුම්ල්කා කුධනංජනී කුම්ාරසිංම 938550891v 
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ම්ාරසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුල න්ද්රති කුදිලානි කුවිකේරත්තන 855953978v 

ම්ාරසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කු කච්චතනා කුප්ර ාදිනි ම්ාරසිංම  938550883v 

ම්ාරසිංමලාකේ කුුලංග කුම්ුණාන්ද්ර කුආ හයවංණ 199025710040 

ම්ාර ේ න කුකගදර කුඉමානි කුලමම්ාලි කුම්ාර ේ න 906221098v 

ම්ාලිම්කේ කුචන්ද්රදිම්ා කුම්ධුවන්ද්රති කුඅකපාන්ද්රසු 937461844v 

ම්ාවනැල්ල කුකටි ිකේ කු ම්න්ද්රත කුනයන කුමාම්ාර 902733833v 

ම්ාසිය කුතැන්ද්රකන්ද්ර කුකද්දවයලෑ කුකගදර කුචම්පානි කුසුධර්ිකා රත්තනසි හ 955191374v 

ම්ැ රඔ කුකකෝරලකේ කුලමාන්ද්ර කුචුරංග කුජයසි හ 883553241v 

ම්ැටිවල කුමාඹුකර් කුකගදර කුනිමාන්ද්රත කුචානක කුප්ර ාද්ද 920621465v 

ම්ැණිකා කුුර කුකගදර කු ම්පත්ත කුමාම්ාර කුබන්ද්රඩාර 910821792v 

ම්ැද කුකගදර කුඅකිලා කුම්ල්කි කුනි ං ලා කුකරුණාරත්තන 946383449v 

ම්ැද කුකගදර කුචීර කුවිමුමති කුරත්තනායක 881270153v 

ම්ැදකගදර කුඅකනෝජා කුප්රියදර්ණණි කුකරුණාරත්තන 926521500v 

ම්ැදකගදර කුඋකද්දිණි කුක ෞම්යා කුමාම්ා හ කුම්ැදකගදර 927572286v 

ම්ැදකගදර කුඋපල් කුණාන්ද්රත කුකරැණාරත්තන 199025410019 

ම්ැදකගදර කුගීතාංඡලි කුණානිකා කුඡයරත්තන 926722026v 

ම්ැදකගදර කුුලීකා කුනිල්ිණි  පමේපමාම්ාර 938430969v 

ම්ැල්ලව කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිරැපම්ා කුදිල් ා හ කුදි ානායක 875881930v 

ිග ේිටිය කුප වැන්ද්රදලාකේ කුකගදර කුඅජන්ද්රතා කුනිල්ිනි 855064480v 

ියු හ කුපර්ණිම්ා කුඒකනායක 877371484v 

ිල්වාමනම් කුනිමාන්ද්රතිනී 788620616v 

ීගමකගදර කුම්ුමානි කුදිලීකා කුලමම්ාලි කුචන්ද්රරක ේන 936692184v 

මුණසිංම කුකමේවකේ කුනිණාන්ද්රති කුමාම්ා හ කුමුණසිංම 845813043v 

මුත්තකතට්ටු කුතැන්ද්රකන්ද්ර කුකගදර කුචු හකා කුුලංජලී කුවීරසිංම 927840162v 

මුරමුදලිකේ කුආණා කුප්රකබෝදනී  847461616v 

මුල්කල් කුකගදර කුචන්ද්රදිම්ා කුඑරන්ද්රදතී කුකරැණාරත්තන 906281090v 

මුවන්ද්රකදනිකේ කුකගදර කුමාමුු කුකාංචනම්ාලා කුණතණරත්තන 936011780v 

මුමන්ද්රදිරිකේ කුධනුිකා කුබණ්ොර 198960000705 

මුමන්ද්රදිරම් කුකගදර කුඉකනෝකා කුඋදයංගනී කුකමේරත්ත  915350992v 

මුමන්ද්රදිරම් කුකගදර කුගයාන්ද්ර කුප්රභාත්ත කුමාම්ාර 872100113v 

මුමන්ද්රදිරම් කුනිලකම්ලාකේ  අිලා කුපමේපමාම්ා හ 886171382v 

මුමන්ද්රදිරම්කගදර කුනිණේණංක කුශ්රී කුඉන්ද්රරමාම්ාර බංඩාරණායක 921080328v 

කම්ගල් කුකේිකේ කුිමාර කුලමම්ාල් කුකරැණාරත්තන 931881353v 

කම්නුවර කුආරච්චචිලාකේ කුබුද්දධිකා කුදිල්මාරා 199255900118 

කම්ාරගමමුල කුවත්තකත්ත කුකගදර කුනදීකා කුලමම්ාලි කුජයක ේන 817034063v 

කම්ාකමාම්ේ කුඉලියා ේ කුෆාතිම්ා කුරුමේධා 928662578v 

කම්ාකමාම්ේ කුකලීල් කුෆාතිම්ා කුෆවා ා 886081650v 

කම්ාකමාම්ේ කුකාබීර් කුනූරුල් කුණා කුෆා 965211535v 

කම්ාකමාම්ේ කුනජීම් කුකම්ාකමාම්ේ කුර ත්ත 199123604410 

කම්ාකමාම්ේ කුන රඩීන්ද්ර කුෆාතිම්ා කුෆ ේලීනා 938611203v 

කම්ාකමාම්ේ කුමුබාරම කුෆාතිම්ා කුෆාරමේ 948543591v 

කම්ාකමාම්ේ කුමු ාදිකීන්ද්ර කුෆාතිම්ා කුසුමාදි 937690452v 

කම්ාකමාම්ේ කුයසීම් කුෆාතිම්ා කුඅ ාර් 955211430v 
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කම්ාකමාම්ේ කුරසිම කුපාතිම්ා කු හ ේනා 937331614v 

කම්ාකමාම්ේ කු හයාල් කුෆාතිම්ා කුහිණාම්ා 937561040v 

කම්ාකමාම්ේ කුවසීර් කුෆාතිම්ා කු හෆේලා 905150758v 

කම්ාකමාම්ේ කුෆවුසී කුෆාතිම්ා කුෆ ේිලා 936591108v 

කම්ාකමාම්ේ කුමනීෆා කුකම්ාකමාම්ේ කුඅර්මම් 910813749v 

කම්ාකමාම්ම්ු කු හ ේවිල් කුෆාතිම්ා කු හ ේලා 945331801v 

කම්ෝගන්ද්ර කුතනුජා 918110640v 

ය වත්තකත්ත කුකගදර කු ඳුනිකා කු ත්ත රණි කුමාම්ාරසිංම 936181309v 

ය නාත්ත කුගජසිංම කුආරච්චචිකේ කුබණ්ඩාර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ ව න්ද්රත කු ඳරුවන්ද්ර කුදි ානායක 871763895v 

යාප කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුණාම්ලී කුඅනුරාධා කුයාප කුබංඩාර 867243453v 

යාපා කුගැමුණුකේ කුදිකන්ද්රමේ කුමර්මණ කුබුද්දධික කුරත්තන 920860516v 

යු.ජී කුධනුමේක කුමාම්ාර කුඒකනායක කුම්යා  199222304892 

රංකමාටි කුකගදර කු ංධයා කුමාම්ා හ කුරාජපමම 917624046v 

රංකමාටි කුසි කුයඹලාතැන්ද්රකන්ද්ර කුදිල්මානි කුම්ැණික්ම කුආ හයරත්තන 877512380v 

රකට්රාලලාකේ කුකගදර කුප්ර ාදි කුනිරුිකා කුඅකේකකෝන්ද්ර 937171498v 

රකට්රාලලාකේ කුිලන්ද්රකා කුජනාධරී කුණතණක ේන 918060936v 

රණුංග කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුබුද්දධිකා කුප්රභාිනි කුමාම්ා හ රණුංග 928323234v 

රණමුක කුආරච්චචිලාකේ කුවිජිත කුමාම්ාර කුරණමුක 840401987v 

රණසිංම කුආරච්චචිකේ කුප්රභාිනි කුම්කමේිකා කුමාකර් 888112880v 

රණසිංම කුආරච්චචිලාකේ කුමං නී කුකාංචනා කුරණසිංම 935032512v 

රණසිංම කුආරච්චච්චලාකේ කුුලංජලා කුඅනුමේකා කුරණසිංම 905743007v 

රණසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඅයන්ද්රති කුණානිකා කුද නායක 955082303v 

රණසිංමකේ කුගයාන්ද්ර කුධනුමේක කුජයක ේන 901652627v 

රත්තගල්කේ කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඅඡන්ද්රතා කුඡයම්ාලි කුවර්ණසු හය 198785102022 

රත්තනායක කුගම්කේලාකේ කුලමිකා කුම්ධුමානී කුරත්තනායක 936411886v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ලාකේ කුඅඹග ේිටිකේ කුකගදර අනුරුද්දධිකා කුම්ධුමානී කුරත්තනායක 918504001v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉකර්මා කුදිල්රැමි කුරත්තනායක 915010377v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකලයනි කුගංගා කුමාම්ා හ රත්තනායක  918450815v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකාංචනා කුනදිණානි කුනවරත්තන 896772236v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකගදර කුප්රියංගා කුමාම්ා හ රත්තනායක  867861459v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචන්ද්රදිම් කුඛන්ද්රඩාර 840240428v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචම්ලි කුබණ්ඩාර කුරත්තනායක  936121594v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුජානක කු ම්පත්ත කුමාම්ාර 198924600747 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුජීවා කුනිලන්ද්රති 937913010v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුදිල්මානි කුරූිකා රත්තනායක  877961869v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුදි ේනා කුරංජනී කුම්ැණිකම රත්තනායක  845652392v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිර්ම්ලා කුදීපාලි 1984522007 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකේරාකදනිකේ කුකගදර කුචම්ල්මා කනත්තිනි 198880000186 
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රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකම්ා හල් කුකම්ල කුරත්තනායක 893264485v  

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකවදරාලලාකේ කුකගදර කුජයි ක ව්වන්ද්රදි කුසුරවිර 905271849v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුසුජානි කුමාම්ා හ කුඅකේරත්තන 915521665v 

රත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුමසිනි කුඑරංගිකා කුරත්තනායක   936680585v 

රකන්ද්රඅේප කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ  චන්ද්රදනි කුනිණාන්ද්රති කු ම්රනායක 878582519v 

රන්ද්රකකාත්ත කුකගදර කුජිකන්ද්රන්ද්රර කුජයිණි කුඅම්රසිංම 907162478v 

රන්ද්රකකාන්ද්ර කුකදල්තලාකව් කුකගදර කුඅඡන්ද්රතා කුරන්ද්රකකාත්තකේ 916530315v 

රන්ද්රදකේ කුවීරමකකාේකේ කු ංඡීවනී කුචානිකා කුවීරමකකාි 895102733v  

රන්ද්රදිම්ා කුචිත්රාංගී කුණතණරත්තන 865593252v 

රන්ද්රුනු කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුමර්මී කුනිරංජලා කුමාම්ාරසිංම 938652317v 

රන්ද්රි  කුකද්දවකේ කුඋදා හ කු ිම්ානි  ක ෝම්සි හ 895432806v 

රන්ද්රමවි කුකගදර කුම්ධුිකා කුමං නී කුචන්ද්රරක ේන 938131090v 

රන්ද්රමළුකේ කුචානී කුර ාංගිකා 898251640v 

රන්ද්රකමාටි කුකගදර කුප්රියංගා  මාම්ා හ කුරාඡපමම 885831028v 

රම්යා කුනිකරෝමනී  948030810v 

රාඡපමම කුඉමල කුපල්කල් කුකගදර කුවින්ද්රදයා කුඅම්ාලි කුසුභසිංම 887300615v 

රාඡපමම කුකගදර කු ම්ාලි කුනිලුකා කුරාඡපමම 866733376v 

රාජණතරු කුපංිත කුශ්රී කුරාම් කුබ්රාමේම්න කුරාලලාකේ කුනදීකා  ංජීවනි කුරත්තවත්තත 836293681v 

රාජණතරු කුපණ්ිත කුරි කුරාම් කුබ්රාමේම්න කුරාලලාකේ කුජයානි ක ෞම්යා කුමාම්ා හ කුරත්තවත්තත 858224438v 

රාජපමම කුඑි  කුකගදර කුසිසිල කුනන්ද්රදන කුධර්ම්සි හ 932290669v 

රාජපමම කුවර්ණමාලසූ හය කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඅචිණි කුඋත්තපලා මාම්ා හ කුවර්ණමාලසූ හය 935742595v 

රාජපමමකේ කුතිලින කුදනන්ද්රජය කුජයවර්ධන 932210150v 

රාජපම කුපතිරනකේ  නාලක  ධනංජය කුබංඩාර කුරජපමම  931833065v 

රාම්නායක කුආරච්චචිලෑ කුකගදර කුඉණාරා කුක ව්වන්ද්රදි ඒකනායක  958340885v 

රාසිම කුපාතිම්ා කුනුමා 936222773 

රුේපගාවා කුකගදර කුිහි හ කුකාංචනම්ාලා කුදි ානායක 936170552v 

රුේකේ කුකගදර කුම්ධුම්ාලී කුම්කමේිකා කුසුිත්රානන්ද්රද  907731855v 

රූපසිංම කුඅරච්චචිකේ කුතිළිණි කුම්ධුමානි කුරූපසිංම  906031361v 

කරා වැව කුරාඋලාකේ කුදිනුමා කුප්ර කු ාදනි කුබණ්ඩාර  877190781v 

ලද්දු කුකමට්ටිකේ කුදිලිනි කුඅයිරාංගනී කුම්ල්කාන්ද්රති 867411666v 

ලිදගාව කුකගදර කුලියනකේ කුුිු කුවිරාේ කුජයවීර 903064269v 

ලිම්ානි කුකම්ල්කා කුජයුංග 946030236v 

ලියන කුආරචිචිලාකේ කුපාරි කුභාතිනි කුලියනආරචිචි 937553820v 

ලියන කුලිද කුමුලකේ කුලමිණි කුව න්ද්රති කුබණ්ඩාර 946882500v 

ලියනආරචිචිකේ කුකදාන්ද්ර කුකල්පනා කුක ව්වන්ද්රදි  907701158v 

ලියනකේ කුගම්කේ කු ේවර්ණ කුද කුසිල්වා  856900762v 

ලියනකේ කුචාම්ර කුරුචිරංග කුකේම්සි හ  842871590v 
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ලියන්ද්රකගාල්ල කුකගදර කුචු හකා කුම්ධුමාී කුලියන්ද්රකගාල්ල 886842112v 

ලියන්ද්රකගාල්කල් කුකගදර කුණයාම්ලී කුඅනුරාධා කුරත්තනායක 885843689v 

කලච්චචුම්ණන්ද්ර කුදර්ිකා 936313442v 

කලාමා කුඋම්ලියකේ කු ීරා කුසිුිී 937670494v 

කලාමාබාලසූ හයකේ කුනකවෝදා කුකනත්ති කුගයත්ත කුශ්රී 926101226v 

වග කුකේිකේ කුනි ං ලා කු ජීවනී කුකිලසිංම 896323164v 

වගකල්මාබුකර් කුකගදර කුුලංජලා කුදිල්මානි කුරන්ද්රුනුකේ 937300611v 

වඩන ලුකේ කුම්ාලතී කුමුදිතම්ාලා 786093325v 

වඩුකගදර කුනිකරෝමා කුමාම්ා හ 925992470v 

වඩුකේ කුම්ධු ංඛ කු දරුවන්ද්ර කුණතණරත්තන 199331901192 

වඩුවිදානලාකේ කුකාංචනාඅරැණි කුවිකේසි හ 918343571v 

වතකත්තකගදර කුම්කමේිකා කුම්ධුණානි කුජයවර්ධන  935700817v 

වත්තකත්ත කුකගදර කුම්ල්කාන්ද්රති කුමාම්ා හ 918351981v 

වත්තකත්ත කුකද්දවයලෑ කුකගදර කුගයාන්ද්ර කුප්රභාත්ත කුමාම්ාර චන්ද්රකර ේන 850512426v 

වත්තකත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුරුවනි කුරියන්ද්රති  ම්රසිංම  875900064v 

වත්තකත්ත කුමුමම්දිරම්රාලලාකේ කුමාසිකා කුක ේනානි 917061289v 

වත්තකත්තකගදර කුදිකනමේකා කුසුභාිණි කුවත්තකත්තකගදර  895520519v 

වත්ත ලා කුමාමුුනි කුණතණවර්ධන  825870334v 

වනසිංම කුආරච්චචිකේ කුකලණි කුඋකේක්ෂා කුමාම්ා හ කුවනසිංම  918371990v 

වනසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනදීම කු ංජය කුමාම්ාර වනසිංම  198536202931 

වනසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුවා නා කු දරැවනි  885310664v 

වනසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුක නරත්ත කුබණ්ඩාර කුවනසිංම 900850824v 

වනසිංම කුකමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලකේ කුඋන්ද්රිකේ කුකේදර කුඅචලා  දම්ාලි කුකමේරත්ත  917260354v 

වනක ේකර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනැකැත්තකගදර කුධනංඡනි කුනි ං ලා ඉලංගසිංම 948293552v 

වනිගක ේකර කුබණ්ඩාරනායක කුවා ල කුමුදියන්ද්රක ේ කුරාලමාිලාකේ ගිමාන්ද්ර කුසුකර්මේ කුඅලුවිමාර 900550944v 

වර්ණමාලසු හය කුමුදියජක ේලාකේ කුපමළකගදර කුනි ල් වර්ණසු හය 882192822v 

වර්ණමාලසු හය කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුරසිකා කුකමේම්ම්ාලි වර්ණමාලසු හය 866811903v 

වර්ණමාලසූ හය කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉකර්මා කුක ව්වන්ද්රදි වර්ණමාලසූ හය  916112068v 

වර්ණමාලසූ හය කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුපමල කුකගදර කුසුමුු  ංජීවනී කු ඳපා 867882618v 

වර්නමාලසු හය කුමුදියන්ද්රක ේලාකල් කුම්ැදකේදර කුම්කමේිකා ම්ධුමානි කුවර්නමාලසු හය  937634064v 

වර් ම්ාන කුකද්දවයලාකේ කුකර්ණුකා කුදම්යන්ද්රති කු ම්රවීර 788541171v 

වලමාඹුකර් කුකගදර කුිකරෝි කුවික්රම්සිංම 898551997v 

වහුකපාලගාව කුකගදර කුසුිත්රා කුමාම්ා හ 906051340v 

වාත ේක් ේ කුකගදර කුපමේපම්ාලා කුසුකලෝචනා කුචාන්ද්රදනී කුම්ැණිකම 927983834v 

වා ල කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකගදර කුකජනාදි කුකජාමන්ද්ර ා කුබණ්ඩාර 198659403342 

වා ල කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිම්න්ද්රති කුඋදයංගනී කුියතිලක 908122860v 

වා ල කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුප්රතිභා කු ම්ම්ානි කුබණ්ඩාර කුවා ල 925652482v 

වා ල කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කු චින්ද්රතා කුලමිණි කුමාම්ා හ විකේසිංම 925802786v 

වා ල කු න්ද්රන ේ කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුති ේ  කුවලව්කව් කුනන්ද්රදනී මාම්ා හ කු න්ද්රන ේබණ්ඩාර  856083896v 

වැිහිටි කුමාිලාකේ කුලිලානී කුඅනුමා කුදයානන්ද්රද 807983164v 
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වැලැකන්ද්ර කුඋඩම කුකගදර කුබුද්දදික කුඅුල කු ම්පත්ත කුඅින්ද්රද රාඡපමම  940042410v 

වැලෑකන්ද්ර කුඋඩම කුකගදර කුඅනූමා කුකරා ාන්ද්ර කුදිල්මානි 936703089 

වැලිකකාටුකව් කුකගදර කුසු ාර කුදිකන්ද්රමේ කුණතණරත්තන 842471141v 

වැවගාව කුකගදර කුචාම්ර කුක්රිමේණ කුමාම්ාර කුසි හවර්ධන 953040948v 

වැහිගල් කුකදනිකේ කුකගදර කුම්ධුිකා කුම්ධුවන්ද්රති 875563203v 

වෑකගාඩලපාල කුබම්බාකව් කුකගදර කුදිලිනි කුම්ධුභාිනි කුමාම්ා හ තිලකරත්තන 937300727v 

වික්රම්සිංම කුචන්ද්රරක ේකර කුකරැණාතිලක කුක කනවිරත්තන පණ්ිත කුවා ල කුමුදි කුයන්ද්රක ේ කු
රාළමාිකේ කු්ාදාඩම්වල කුඋඩම කුවලව්කව් කුතක 

906710110v 

වික්රම්සිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුජානකී කුමාම්ාරී වික්රම්සිංම  887001120v 

විකේකකාන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකතාණ්ඩ කුකගදර කුරියාණි ලමම්ාලි කුවිකේකකාන්ද්ර  925311456v 

විකේකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුම්ඩම කුකපාල කුකගදර කුරසික කු ම්පත්ත විකේකකෝන්ද්ර 923592881v 

විකේකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුසුදන්ද්රත කුචන්ද්රරක ේන බණ්ඩාර  893312080v 

විකේකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුමර්මී කුක ෞම්යා කුමාම්ා හ විකේකකෝන්ද්ර 905381407v 

විකේකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලෑ කුිවන්ද්රති කුකකෞමලයා කුමාමුුම්ාලි ක ේනානායක 956782490v 

විකේුංග කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකම ග ේමාඹුකර් කුකගදර කුඋදාර කසුන්ද්ර කුතාරක 912120970v 

විකේුංග කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිලූමා කුප්රියදර්ණනී ම්ැණිකම  198970803540 

විකේුංග කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුියුි කුදිලංකා කුමාම්ා හ විකේුංග 925180041v 

විකේන්ද්රර කුගම්ලද්දදලාකේ කුදිලානි කුදම්යන්ද්රති කුමාම්ා හ කේම්රත්තන 907150208v 

විකේරත්තන කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචන්ද්රදන කුප්රියන්ද්රත කුබංඩාර 8800863355v 

විකේරත්තනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිර්ම්ලා කුමාම්ා හ විකේරත්තනායක  875120972v 

විකේසිංම කුආරච්චචිකේ කුකදාන්ද්ර කුචංචලා කුනදීමානි කුවිකේසිංම 865732864v 

විකේසිංම කුආරච්චචිකේ කුකනළුම් කුයක ෝධරා කුවිකේසිංම  867552944v 

විකේසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුමාමුු කුනිල්ිී කුමාම්ා හ විකේසිංම 885610277v 

විකේසිංම කුමුදි කුයන්ද්රක ේලාකේ කුසුමුු කුප්රියදර්ණනි විකේසිංම 198856100285 

විකේසුන්ද්රදර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනි ං ලා කුකල්පනී කුමාම්ා හ 916691610v 

විකේසූ හය කුමුදියන්ද්රක ලාකේ කුමසිනි කුම්ාලිකා කුවිකේසූ හය 896892908v 

විකේක ේකර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුප්රණාදිනී කුදිල්රුමිකා විකේක ේකර 887383367v 

විතානකේ කුම්කමේමේ කුකපකර්රා 863283809v 

විදාන කුපතිරාඡලාකේ කු න්ද්රදයාදිල්රැමිකා කුපතිරණ 9016611579v 

විදාකන්ද්ර කුකගදර කුප්රියංගිකා කුව න්ද්රති කුබණ්ඩාර 886740077v 

විුමල කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිකරෝමා කුපත්තිී කුම්ැණිකම නුගමකපාල. 798214942v 

වින්ද්රදයා කුලමමානි කුකරුණාරත්තන 877374114v 

විරකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලකග කුචා හකා කුමර්මණි කුධර්ම්වර්ධන 915112617v 

විල්කගාඩ කුගම්කේ කුසුිත්රා කුආ හයදා  936842844v 

විල්කලාර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචන්ද්රදන කුවිකේරත්තන 821561434v 

විල්කලෝර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුචන්ද්රදිකා කු ම්රකකෝන්ද්ර 946652369v 

විල්කලෝර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිපන්ද්රධනංජය කුමාල ංම 933231283v 

වීබැද්දකද්ද කුවීරකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුදිත්ත කුතිලංක නිලම්මාඹුර 890340652v 
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වීරකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුණයාම්ලී කුවීරකකෝන්ද්ර  935912512v 

වීරකකෝන්ද්ර කුමුදියන්ද්රක ේලෑ කුකගදර කුදිලීම්ා කුදිල්රුමි බණ්ඩාර 927953900v 

වීරබාහු කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකේිකා කුමාම්ා හ කුවීරබාහු 896721518v 

වීරසූ හය කුවිකේසුන්ද්රදර කුරාඡපමම කුවා ල කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ සුභාිී කුමාම්ා හ 905021036v 

වීරක ේකර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඅනංග කුඋදය කුමාම්ාර වීරක ේකර  198723203201 

වීරක ේකර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කු ංජීවනී කුලමම්ාලි වීරක ේකර  926434640v 

කවිමකාර කුකගදර කුම්කනාජා කුගයන්ද්රති කුකමේරත්ත 886450079v 

කවදකගදර කුඉන්ද්රදික කුප්ර න්ද්රන කුඡයවර්ධන  882821544v 

කවකල් කුකගදර කුුමා හ කුරාජනී කුකරුණාතිලක 857721217v 

කවකල් කුකගදර කුදිලානි කුඋකේිකා කුකේම්චන්ද්රර 896382675v 

කවල්කකාටුකව් කුකගදර කුචනිත කුසුපන්ද්ර කුශ්රී කුම්ධු ංක කුසුම්නදා  900901453v 

කව්රකම කුකම්ඝසූ හය කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉන්ද්රදීව හ කුකාන්ද්රචනා බණ්ඩාර 897911833v 

කව්වැල් කුම්ිත්තකත්ත කුකගදර කුඉන්ද්රදික කුඋදය කුචුරංග 910091468v 

රි කුබ්රාමේම්ණ කුඅරිපත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුරවින්ද්රර කු මාමාන්ද්ර කුඅරිපත්ත  911111675v 

ශ්රී කුනාරායන කුම්මා කුබ්රාමේම්ණ කුරාළලාකේ කුඉමළ කුගම්කගදර ආසි හ කුඅනුර කුබණ්ඩාර කුශ්රී කුනාරායන 880520091v 

 චින්ද්ර කුරුවන්ද්ර කුවරුණ කුමාම්ාර කුතලුගමකගාඩ 910780743v 

 ම්රකකාන්ද්ර කුකේදර කුදිලමි කුප්ර කු ාදිනි  927333465v 

 ම්රේපලි කුකද්දවකේ කුදිල්මානි කුප්රියදර්ණනී මාසුම්ලතා  875980904v 

 ම්රේපලි කුකද්දවකේ කුදිල්මානි කුප්රිමදර්ණනී කුමාසුම්ලතා 875980804v 

 ම්රේපලි කුකද්දවයලාකේ කුරියානි කුවීරසිංම 898032353v 

 ම්රසිංම කුආරච්චචිකේ කුචු හකා කුප්රකබෝධනි කු ම්රසිංම  199455901269 

 ම්පත්ත කුකවදාලාකේ කුනදීණා කුප්රියදර්ණනී 858311330v 

 ම්කබෝධනී කුකසුන්ද්රදරා කුසි හනාම් 936351786 

 ාරුව කුලියනකේ කුතම්ාරා කුදර්ණනී 198950500563 

සින්ද්රනයියා කු බිතා 928664651v 

සිම්න්ද්රකම්ර කුපතිරණලාකේ කුචිල කුකසුන්ද්ර කුප්රීයදර්ණන 920133835v 

සියඹලාකේ කුකදෝන කුතම්රා කුකමේම්ම්ාලි 198650202409 

සිල්කව් ේවර කුප බැදිකේ කුියල් කුචන්ද්රදන කුවීරසිංම 881740656v 

සුද්දදමාිකේ කුනිමාන්ද්රත කුණතණවර්ධන  198212302775 

සුබුම්ණියම් කු තයි හයයි කුස ියා  826201274v 

සුභසිංම කුමුදියන්ද්රක ේලාකග කුප්ර කු න්ද්රන කුමාම්ාර 931984144v 

සුරවීරකේ කුචාන්ද්රදනි කුදිල්රැමි කුකේම්තිලක 786263816v 

ක ේනාධීර කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනිර්ම්ල් කුුින්ද්රද කුසි හවර්දන 921842376v 

ක ේනානයක කුමුදයන්ද්රක ේලාකේ කුඅම්ාලි කුඉකර්මා කුක ේනානයක  898490645v 

ක ේනානායක කුඅම්රසිංම කුකම්ාකමාට්ටි කුඅේපමාිලාකේ ප්රියම්ාලි කුක ේනානායක  928174433v 

ක ේම්කමට්ටි කුආරච්චචිලාකේ කුනි ං ලා කුකමේම්ම්ාලි  915631835v 

ක ේරුග ේ කුකගදර කුප්රියදර්ණනී කුකේම්රත්තන 935133351v 

ෆාතිම්ා කුඉණාරා කුබුමරඩීන්ද්ර 917390843v 

මංගිි කුකගදර කු ිකා කුම්ධුවන්ද්රති කුවිකේරත්තන  948591499v 

මංගිලි කුකගදර කුචන්ද්රරකා කුපමේපම්ාලා  199266101372 

මංගිලි කුකගදර කුනිකරෝමී කුම්ාලා  815090357v 
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මංගිලි කුකගදර කුම්ධු හ කුපමේපාන්ද්රජලී කුමාම්ා හ කුණතණතිලක 946700410v 

මංගිලි කුකගදර කුලමිණි කුනිරුිකා කු දම්ාලි 927451719v 

මගවත්තත කුඅේපමාිලාකේ කුසුසීම්ා කුජයසිංම 907700500v 

මන්ද්රතානන්ද්ර කුආරච්චචිලෑ කුකගදර කු ප්රියා කුචන්ද්රදිම්ා බණ්ඩාර  198961603850 

මඳුන්ද්රකනත්තති කුගයාමානි කුනිලමිකා කුද කුසිල්වා 955050738v 

මර ේගම් කුුමගන්ද්රනා කුරාළමාිලාකේ කුචු හකා කුම්ුම්ාලි මර ේගම් 926772066v 

මල්ක කුතා  කුකංකානම්ලාකේ කු ේවර්ණා කුදීපානි කුමල්ක කුතා  918062858v 

මල්කතා  කුවිදානකේ කුහිරන්ද්රයා කුලමමානි 9370124703v 

මල්කනත්තති කුකද්දවිකා කුිහිරාණි කුද කුසිල්වා 198568701002 

මසිත කුඑරන්ද්රද කුමාම්ාරකේ  921131240v 

මසිතා කුබුදධිනී කුය රත්තන 915971300v 

මසිත්ත කුචුරංග කුඡයවික්රම් 900940700v 

මාතලන්ද්රග කුකද්දරනිකේ කුආරච්චලාකේ කුචම්ි කුම්ුණානි  958230427v 

හිටි කුබණ්ඩාර කුමුදියාන්ද්රක ේලාකේ කුඉන්ද්රදික කුම්ධු ංක බණ්ඩාරනායක 923214348v 

හිටි කුබන්ද්රඩාර කුවලව්කව් කුණිලා කුම්ධුමානි කුකරල්ලියද්දද 936222811v 

හුලංගමුකව් කුකගදර කුචාිකා කුක්රිමාන්ද්රති කුහුලංගමුව 925391913v 

කමට්ටි කුආරච්චචිකේ කුචන්ද්රදිම්ා කුදිල්මානි කුකපකර්රා 906362058v 

කමට්ටි කුආරච්චචිලාකේ කුචු හකා කුලමම්ාලි 917570108v 

කමට්ටිආරච්චචිකේ කුනුවංගනී කුගිකන්ද්රන්ද්රරා කුකපකර්රා 928091490v 

කමට්ටිආරච්චචිකේ කුණයාම්ලී කුප්රියංකා කුකමට්ටිආරච්චචි 895583510v 

කමට්ටිගම් කුකගදර කුකමමාන්ද්ර කුදිනුක කුකයෝදීේත 933184323v  

කමට්ට්වත්තතකේ කුදීපානී කුසුරංගිකා 918193723v 

කමන්ද්රදා කුවිතාරණකේ කුකළණි කුපභා කුමාම්ා හ  947641158v 

කමන්ද්රනායක කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුක්රිමාන්ද්රති කුණාලිකා කමන්ද්රනායක 948411342v 

කමේට්ටිආරච්චචිලාකේ කුදර්ිකා කුඋදයංගනි කුකමේට්ටිඅරච්චචි 937010265v 

කමේම්ා කුරාගමුණික්ේ කුනිලානි කුරංගිකා 925941522v 

කමේරත්ත කුමුදින්ද්රක ේලාකේ කුකිර්තී කුප්ර න්ද්රන කුබණ්ඩාර කුකමේරත්ත 880304925v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ  රසිකා කුණයාම්ලි කුකමේරත්ත 908573617v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉමලකගදර කුචාරුණි කුමංසිකා කුකලනකදාර 937681518v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඉමළ කුකගදර කුනුවන්ද්ර කුම්ධු ංඛ කමේරත්ත   930181498v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඊ හයකගාල්කල් කුකගදර කුතමිලා දර්ණනි කුඊ හයකගාල්ල 937791232v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඋදය කුමාම්ාර කුරඹුමවැල්ල 921912579v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකල්පනී කුප්රියංගිකා කුකමේරත්ත 928361667v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකාන්ද්රචනා කුඅනුලා කුමාම්ා හ කුජයවර්ධන 847902884v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකගදර කුචම්ිකා කුමාමුුනී විකේරත්තන 865390831v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකගදර කුරියාම්ලී කු ඳකර්ඛා කුකමේරත්ත 918580387v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුඡානක කුකතන්ද්රනකකෝන්ද්ර කුබංඩාර 790804422v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුතිළිණි කුඋකේමමා කුලාලනි 915781322v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුධනුමේක කුප්රියංකර ජයවර්ධන  890292585v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනුනි කුවිරාධිකා කුකමේරත්ත 796682256v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුනාලිකා කුජුරංගනී කුවීරකකෝන්ද්ර  937962282v 
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කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුප්රභාත්ත කුප්රියදර්ණන කුකමේරත්ත 912170136v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුබ්රාමේම්ණ කුකගදර කුක ාකබෝධ කුකමමාන්ද්ර චිු කුකමේරත්ත 922832803v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුම්මගම්කගදර කුපද්දිණි කුමාම්ා හ කමේරත්ත 885861172v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුරසික කුකමේරත්ත 850713111v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුකවදරාලලෑ කුකගදර කුතනූජා කු ඳිම්ාලි ජයතිලක 936271090v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුණිකා කුප්රකබෝධනි කුකමේරත්ත 935471605v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුසුකන්ද්රත්රා කු ඳම්ා හ කුකමේරත්ත 887062714v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුමංසිකා කු දම්ාලි  915670768v 

කමේරත්ත කුමුදියන්ද්රක ේලාකේ කුමසින්ද්රති කු හද්දිකා කුම්ුභාිණි කමේරත්ත  936372040v 

කමේරත්ත කුමුදියාන්ද්රක ේලාකේ කුකම්ාමමා කුමංසිනි කුකරුණාරත්තන 937600437v 

කමේවා කුම්ල්ලිකාරච්චචිකේ කුලමිකා කුියුම්ාලි ම්ල්ලිකාරච්චචි 897043050v 

කමේවා කු ංකරලාකේ කුතිලම කුවීරසි හ 912030849v 

කමේවාවඩුකේ කුසුරංගි කුප්රියදර්ණනි 916700784v 

කමාදරන්ද්ර කුකගදර කුනිම්න්ද්රත කුඅණාන්ද්ර කුසි හසූ හය  911803364v 

නාගමිටිකේ කුවලව්කව් කුයමුනා කුමාම්ා හ කුනාගමිටිය 837073740v 

 


