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Name NIC 

 M ප ොන්සුපේ ඉසංකො දිල්රුක්ෂි තිපසේරො 915440371V 

 MOHAMED RIYAS MOHAMED HAFIL 912182983V 

 MOHAMMEDHU IBRAHIM MUHEMMEDHU NISFAN 900580967V 

  වර්ණ ප ොන්සපසේකොපේ මප ේෂේ ජනිත ප ොන්සපසේකො 882531767 V 

  Abubakkar Abdul Thalseem 813303930V 

  Don Yasas Vishwajith Dasanayaka 931650912 V 

  Nasar Waseem Akram 942401353V 

  Walakumbure Gedara Gayan Jeewantha Ariyarathna 199401902773 

  අත ත්තු මුදියන්සපසේලොපේ අනුුද්ධ කැළුම් අත ත්තු 932080117 V 

  අප්පු ොමිලොපේ මපනෝජ් දර්ශන 912941833V 

  අබිදුල්ර නසොර් පමො මඩි නසේ ොන්ස 962531415V 

  අබිදුල්රලො අසේමුඩින්ස 901351244V 

  අබිදුල්රලො කදිර් රියොසේ 890361510V 

  අලවුපිටිපේ රත්තනොයක මුදියන්සපසේලොපේ චොමර ලසන්සත බණ්ඩොර 930912999 V 

  අසේනොර් පමොප ොමඩ් අද්ීසේ 901583137V 

  ඉලංගපකොන්ස කොරියවසමි  තිරණපේ පදොන්ස නයනජිත්ත ප ේමන්සත  තිරණ 910861492V 

  ඉුු අනුරොධ විනොධි ති 903031379V 

  උඩපගදර ඉපරෝෂ චොමින්සද උඩපගදර 197904903796 

  ඕ ොත කන්සකොනම්පේලොපේ චොමර  ත්තම කුමොර 950282312 V 

  කරිවිල කන්සදපේ සමන්ස කුමොර  883632397v 

  කිරිබණ්ඩොපේ කැලුම් චන්සදන ප ේරත්ත  198811004814 

  පකොසේවත්තත රොලලොපේ ඉංදික සමන්සත ජයවීර 802492200 V 

  පකොප ොපවල පගදර ුරියකොන්සත රත්තනසිරි 752742847V 

  පකෝණොර මුදියන්සපසලො තිලකරත්තන බණ්ඩො 760951510V 

  ජයවර්ධන විපජ්පකෝන්ස සලුවඩන මුදියන්සපසේලොපේ ධනුෂේක සංජීව ම න්සපත්ත 932234025V 

  ජයපසේකර ුබසිං  ආරච්චිලොපේ ප්රමු  ූරර්ණ ුබසිං  940691591 V 

  ටිකිරිබංඩොරපේ ඉලංගසිං  198221800596 

  තමිදු දුලොංජන්ස ගුණපසේකර 922474346V 

  තසිත ුක්ෂමොල්ර ගලප්ප ත්තති 960150155 V 

  තැන්සපන්ස අරපේ පගදර දමිත්ත ලසන්සත ජයවර්ධන 862932811V 

  තිරිමොදුර ඉුු  මධුශං  ද සිල්රවො 199202003523 

  දොනිගල ම  බණ්ඩොරලොපේ දර්ශන සම් ත්ත 912872394V 

  දොපයන්ස පගදර ජොතික තිලක්ෂ කුමොර 900480539V 

  දුල්රවල පගදර දර්ශන මදුෂොන්ස අමරසිං  940120217V 

  නොනොයක්ෂකොරවසමි විදොන ආරිිපේ මප ේෂේ මංජුල නොනොයක්ෂකොර 843503349V 

Polonnaruwa District 
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  නොරම් නොව පකොඩිුවක්ෂකුපේ ලක්ෂිත බංඩොර කුණොරත්තන 910610376v 

  නිශේශංක බමුණු ආරච්චිලොපේ  සිත කුමොර නිශේශංක 199233703730 

   කීර් තම්බි පමොප ොමඩ්  ර්සොන්ස 930202479V 

    ල බන්සනක්ෂ පගදර චුර ප්රබුදද්දික බන්සඩොර 932822210V 

   ොඩි ගමපේ ගි ොන්ස සිත්ත  923631550V 

  පිසේනං කොනමලොපේ නොලක ුෂේ  කුමොර 902103066V 

  බටගල්රපල්ර අඹපකෝපේ පගදර සමීර එරංග 940640121V 

  බරිගම ගලපිට පගදර ලසිත දිලංග පම්ඝවර්ණ 933531635 v 

  බි.එමි.ජනක බණ්ඩොර බොලුරිය 90361096V 

  බුදලත්තවත්තපත්ත පගදර පකෝශල මධුශංක 900851540V 

  පබෝලගමපේ සදුමිණි සංශන තිලකරත්තන 950161736v 

  මොතර රොලලොපේ ුසන්සත රංජිත්ත බංඩොර කුණොරත්තන 921641923V 

  මොනවඩුපේ මලිත්ත විදයොගන 920763197V 

  මො ො මුදියන්සපසේලොපේ ුපරෂේ මදුසංක 933622800v 

  මො ො මුඳියන්සපසේලොපේ නිලන්සත ුෂේ කුමොර 860200716V 

  මිර ම්පප්ප  ටිසේටොන පගදර කුනජිත්ත බිමල්ර ලක්ෂිත 921961278v 

  මිරිසේස ප ේවපේ සලින්සද  ත්තමසිරි 893532579 V 

  මුණවිර කන්සනොනමිපේ මලිත්ත චමුදිතො මුණවිර 936491588V 

  පමොප ොම්පමදු ෂීබුද න ේරො 782460820V 

  රංචොපගොඩ කංකොනංපේ ඉෂොර හිමි ොන්ස විරසිං  901362874v 

  රත්තනොයක මුදියන්සපසලොපේ පවල්ර  පගදර ුුන්ස කුමොර රත්තනොයක 931331418 V 

  රත්තනොයක මුදියන්සපසලොපේ සංජය ප්රදීපප්ප රත්තනොයක 901362165V 

  රොජගුු නිුජන්ස 911494361V 

  රොජ ක්ෂෂ මැණික්ෂූනමිබිලොපේ  සන්ස පවනුර රොජ ක්ෂෂ 933351050V 

  රොජපසේවක බංඩොරලොපේ ධනුෂේක ප්රදීපප්ප රොජපසේවක 943402710V 

  රොජපසේවක බංඩොරලොපේ සම් ත්ත ප්රියංකර  901171246V 

  ලුවිසේ ප ේවො උදොර කල්ර නොස න්ස ත්ත 910560123V 

  වනුන්සදර ආරච්චිපේ චමිදු නදීපෂොන්ස උිත්ත තොරක වුන්සදර 923292675V 

  වැලිකන්සපද් පගදර චන්සදන ප්රදීපප්ප කුණොතිලක 832671860V 

  විතොනආරිිපේ මිලොනි අපේෂො  දිසොනොයක 199451504110 

  විතොනලොපේ නිශොන්සති ප්රදීපප්ප කුමොර 940141567 V 

  විතොනොච්චි මලින්සද අංජන ගුණපසේන 862751493V 

  විරපකෝන්ස මුඳියන්සපසේලොපේ සසිත මදුරංග බණ්ඩොර විරපකෝන්ස 923164596V 

  පවල්රලත්ත තම්බි සදොම් හුපසේන්ස 912081460V 

  පේරපගොඩ ආරච්චිලොපේ ුදත්ත චොනක බංඩොර 902062840V 

  සමරපකෝන්ස මුඳියන්සපසේලොපේ ුමිත්ත පියකු සමරපකෝන්ස 923593152V 

  සිරිවර්ධන මුදියන්සපසේලොපේ රිටිග ලන්සපද් පගදර සජිත්ත චන්සරසූරරිය සිරිවර්ධන 902093621V 

  ුදුසිං  පගදර ුසන්සන කුමොර ජයසිං   198614701390 

  ුරියබණ්ඩොර ආරිිපේ තනුජ ජයුරිය 880341863V 
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  පසනවි ආරච්චිලොපේ සමීර චුරංග පසනවිආරච්චී 920043704V 

  පසේනී පමොප ොමඩ් පමොප ොමඩ් සප්පීන්ස 912280314V 

   තරසිං පේ අ පයෝමි දිලොනි  තරසිං   905990136V 

  ප ේපන්සපගදර තරංග ඉඳුනිල්ර ආරියසිං  900531745V 

  ප ේරත්ත මුදියන්සපසලොපේ ඉන්සදික බණ්ඩොර 872691340V 

  ප ේවොයලොපේ චොනක සදුවන්ස ගුණසිං  930782718 V 

  ABTHUL RASEEDU PATHIMA SASNA 938341044V 

  Abubakara Pareena 936432468V 

  Ahmadu Usen Rasmiya 945332549V 

  ANISATH MOHAMED FASIL 199604200551 

  GALAPPATHTHI MERENCHIGE SACHITHRA LAKMALI WICKRAMASOORIYA 865701268V 

  HABEEB MOHAMMADU FATHIMA NIFROON 916822634V 

  Hayath Mohammed Faseeha 936842321 V 

  Hayath Mohammed Fathima Fareeka 948544318 V 

  Kalideen Fathima Naseeha 945021691 V 

  Kotta waththage dinesh maduanka perera 890143849 V 

  Lansakara Mudiyanselage Bhagya Sandamli Dassanayaka 886773331 V 

  Mahanthe Gedara Deepthika Piumali 956270243 V 

  Marasingha Archchilage Sanduni Sakunthala Jayathilaka 935461758 V 

  Meera Saibu Pathima Safra 946951099V 

  Mohamed Mowseen Sinoafa 946293199 V 

  MOHAMMADHU HANEEOA PATHIMA PASEENA 956881820 V 

  Mohomed Abdul Cader Inthi Prouda Haq 906890402V 

  NUHUR PICHCHEI PARHANA BANU 947112368V 

  Pakkeer Mohamed Mosmiya Mosmiya 956001234 V 

  Patahendi Hangidi Gedara Sagarika Hemarathne 827040657 V 

  RATENDRAN FATHIMA HUDHA 926633970V 

  Rathnayaka Mudiyanselage Ishani Kumuduni Rathnayaka 885281567 V 

  UDHUMA LEBBE HUSAIN 198813203052 

  අකිලො ගයොත්රි පසේනොරත්තන 916902875V 

  අත්තතනොයක මුදියන්සපසේලොපේ තරංගනී ප්රදීපපිකො කුමොරි 865300115V 

  අත්තතනොයක මුදියන්සපසේලොපේ පියුමි ංසිකො සරත්තචන්සර 938471991V 

  අත්තතනොයක මුදියන්සපසේලොපේ ලක්ෂිතො කුමොී අත්තතනොයක 199451802172 

  අත්තතනොයක මුදියන්සපසේලොපේ සේවර්ණො චන්සරමොලි අත්තතනොයක 865521073 V 

  අපේසිං  කුණොරත්තන මුදලිපේ පරොෂීන්ස බුදද්ධිකො මධුවන්සති  927521148V 

  අපේසිං  මුදියන්සපසේලොපේ අඛිලො ධනංජනී ගුණරත්තන 906251400V 

  අේදුල්ර  මීඩ් සපනෝෆිර් ජ ොනො 957182097V 

  අමරපකොන්ස අප්පු ොමිලොපේ උපද්ශිකො මධුරංගි 885181350V 

  අමුපගොඩපේ ශොනිකො දිලොනි විමලුරිය 907750540 V 
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  අමුණුගම ම පගදර වලේපේ අනුෂො කුමොරි අමුණුගම 915631347V 

  අමුවල බඩල්රපේ ගයොනි පකෞෂලයො 907092623V 

  අම්බුද ආරච්චිලොපේ ුෂොරි නදීපෂො වීරවර්ධන 927602105V 

  ඇසේසැද්දුපම් පගදර ගයොනි මධුිකො කුමොරපසේන 946814121 V 

  උඩතැන්සපන්ස පගදර අකිලො මධුශොනි 915724000v 

  උඩවත්තත කංකොනම්ලොපේ මදුරංගි ඉපරෝිකො උඩවත්තත 946660817V 

  උඩප ේපන්සපගදර චලනි පකෞශලයො රොජපසේකර 199451704412 

  උඩප ේවො ැටපේ ප්රසංගිකො මධුාොිණි ජයවි්රම 916452241 V 

  උයන්සවත්තපත්ත පගදර තිලිනි අනුරොධො උයන්සවත්තත 926832808 V 

  උල්රඅඬුපිටිපේ  ටබඳිපගදර දිල්රෂොනි ජයරත්තන 927940728V 

  එදිරිසිං  ආරිිලොපේ ඉමල්රකො සංජිවනි 945981091V 

  එන්ස.වි.ප්රපබෝදිකො විපජ්වර්ධන 927343479V 

  ඔලුවැව මුදියන්සපසේලොපේ ඉපර්ෂො දර්ශණි ධනපසේන 916460244V 

  කටුගම් ල නොයකලොපේ ුගන්සදි මධුකො ප්රියදර්ශනී 885961088V 

  කඩුුල්ර  තිරොජලොපේ වොසනො චුරොනි ගුණපසේකර 937382979V 

  කදන්සප ේපන්ස පගදර චුරොනී පසොමරත්තන 856801896V 

  කනත්තත ගමපේ චුරි  ංසිමොලි 935152950V 

  කන්සපද්පගොඩ මුදියන්සපසේලොපේ නිසංකො කුමොරි තිලකරත්තන 936881629 V 

  කඹුරොපදණිපේ රත්තනොයක මුදියන්සපසේලොපේ ුජීවො උදයංගනී කුමොරි රත්තනොයක  875090410V 

  කලුආරිිලොපේ පදොන්ස සංදි නි ලක්ෂමොල්ර තිලකරත්තන 936791999V 

  කවිකොරපගදර ඉපනෝකො මැණිපක්ෂ  865870574V 

  කුමොරසිං පේ ුෂොනි ප්රියංගිකො කුමොරසිං  906850834V 

  පකොටගම පද්වපේ ුාොෂණී ගංගොධොී ප ේමචන්සර 907480445V 

  පකොනකලගල දුනුපක්ෂ ත  සින්සතො මධුාොිණි ුමනරත්තන 926413210V 

  පකොේබැකඩුපේ පගදර ුපර් ො ප්රියදර්ශනී 897312000V 

  පකොළඹ තන්සත්රිපේ පදොන්ස දිල්රකි ුපලෝචනො දිල්රුක්ෂි 946902810V 

  පකෝරපල්ර පගදර මධුෂොණි ුමුදුමලි 199158900296 

  ගංපගොඩ මුඳියන්සපසේලොපේ අපේෂො චුණි ආනන්සද 916241232V 

  ගඟබඩ ආරච්චිලොපේ එරන්සදි නිපක්ෂෂලො දිල්රුක්ෂෂී 908213092v 

  ගේබලපගදර මිපනොලිකො දර්ශණී කුණොතිලක 936381332V 

  ගමරොළලෑ පගදර ශිපරෝමණී ප්රියදර්ශනී බණ්ඩොර 896973207V 

  ගල්රලපබොක්ෂක ප ේවොපේ  ර්ෂනී සදමොලි 928572927V 

  ගි ොනි වි ොරො විපජ්ුංග 916911742V 

  ගුණපසේකර ශයොම ග ගුණපසේකර පවලපගදර 926680811V 

  පගොපරොක්ෂගරොපව පගදර මංජුලො  ර්ෂණි ූමොරි ජයරත්තන 877811492V 

  ජයුන්සදර මුදියන්සපසේලොපේ ශමයො ගංගො කුමොරි ජයුන්සදර 908414098V 

  ජයපසේකර මුදියන්සපසේලොපේ රමණි ජයපසේකර 928564339 v 

  ජයපසේකර මුදියන්සපසේලොපේ ශොනිකො ආශොංගනි ජයපසේකර 937732546 v 

  ුන්සමුදුපන්ස අප්පු ොමිලොපේ පයෝජයො ඩු ගටො ප ේමමො ග 857955180V 
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  තූෂනි බණ්ඩොර විරක්ෂපකොඩි 198781203077 

  පතන්සනපකෝන්ස මුදියන්සපසේලොපේ නිපම්ෂො නිලක්ෂි සංදීප නී  928514455V 

  දිනදොස පවදරොලපේ සපනෝජො ලංකොනි දිසොනොයක 937461046V 

  දිවිල්රපල්ර පගදර ශොනිකො මධුශොනි 937552637V 

  දිසොනොයක මුදියන්සපසේලොපේ   මුදිත මපනොජනි දිසොනොයක  947022598v 

  දිසොනොයක මුඳියන්සපසේලොපේ අිකො  ර්ෂණි දිසොනොයක 955731719V 

  දිසොනොයකපේ කමනි ප්රියංකො මල්රකොන්සති  926581481V 

  පදවගම රොලලොපේ චන්සදිමො සංදීප නී ගමපේ  938304009V 

  පදවුන්සදර පද්වුපර්න්සර ලියනවඩුපේ වත්තසලො  ර්ෂණී නවරත්තන 958452306 V 

  පද්වුරයලොපේ නිපරෝෂො මධුෂොනි 956580749 V 

  පදොඩම් පකොටුපේ පගදර වොසනො සංජීවනී කුමොරපේ 927092867V 

  නවරත්තන මුදියන්සපසේලොපේ කුපගදර නිමන්සති දර්ශනී නවරත්තන 925984116V 

  නවරත්තන මුදියන්සපසේලොපේ කුපගදර නිමොෂො තිලිනි 895010375V 

  නොග පවල රන්සපකොත්ත පගදර පසොනොලි කෞශලයො අපේනොයක 946750620V 

  නොමරපගොඩ රොජ ක්ෂෂලොපේ නිසංසලො දිලිනි රොජ ක්ෂෂ 928394050 V 

  නොයකපකෝරළලොපේ පගදර නිපම්ිකො දුෂේමන්සති නොයක පකෝරොළ 927202700 V 

  නොවලපේ ධනුිකො මධුෂොනී ප පර්රො  937103727V 

  නුවර ක්ෂෂපේ සිවන්සතිකො ගීතොනි දිසොනොයක  937030258V 

  පනන්සනපකෝන්ස මුදියන්සපසේලොපේ අමිලො පත්තමො චුරංගනි 837432693 v 

   රකට වැල්රපල්රපගදර කොංචනො සඳමොලි ජයවර්ධන 916550634V 

    ල කළුප ේන්සදර පගදර දුෂේෂයන්සති ඉෂොරො උ තිසේස 938280576V 

   ොලමුල්රලලොපේ විසොකො  ර්ෂණී ජයරත්තන 947050168V 

  ුපලන්සතිරන්ස පරෝහිනී  948451557V 

  ප ොල්රවුපර් පගදර චන්සිකො බණ්ඩොර  918264566V 

  ප්රමිත මධුසංක ප ේටිආරච්චි 921832990V 

  බටගල්රපල්ර අඹපකොපේ පගදර තනුජො ලක්ෂමිණි ුමතිරත්තන 885561217 V 

  බත්තගල වලේපේ චොමරිකො නිමොලි බණ්ඩොර 896332244V 

  බදුරැදින්ස  ොතිමො රිශේනො 938422630V 

  බන්සනක මුදියන්සපසේලොපේ අනූෂො ලක්ෂමොලි ගුණතිලක 198867200963 

  බැද්පද් ගමපේ ගංගො කුමුදුනි දමයන්සති 826951362 v 

  බුදලත්ත සිං ලපේ ින්සතො ුමුදිනි කුමොරි 925682896V 

  පබල්ර ොපගොඩ ලියනපේ චන්සදිමො 916693338 V 

  පබෝග  පගදර ගයොනි මප ේෂීකො දිල්ර ොනි 935693403v 

  මඩම්ප ුම ආරච්චිලොපේ ශයම ග කුමොරසිං  836700260V 

  මඩලුසේපසේ පගදර මප ේිකො උදයංගනී පියතිසේස  936990150V 

  මඩුගසේතැන්සනපේ ප්රසොදි නිවංතිකො වීරරත්තන 956101824 V 

  මඩුල්රපල්ර පගදර අනුෂො රංජනි ප ේරත්ත 936371345V 

  මඩුල්රපල්ර පගදර දිලොනි පසේවන්සදි උඩවත්තත 948013037V 

  මල්රපදනිය පගදර මොපනල්ර නිලමිණි කුමොරි 907041093V 
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  ම  ආරච්චිලොපේ ගයොත්රි  සිතොංගනී කුමොරජීව 936341799V 

  ම වලතැන්සන කංකමමොල ලක්ෂමිණි නිරංජලො 936453236v 

  මොනව රොළලොපේ ුපම්දො ශ්රිමොලි රත්තනසිරි 948092476V 

  මොන්සගමුව අල ලංපේ ලක්ෂමොලි ජයපසේකර 897391953V 

  මොරලන්සද රණසිං  මුදියන්සපසේලොපේ දිනුිකො මධුෂොනී පසපනවිරත්තන  907773647V 

  මොරසිං  ආරච්චිපේ චංචලො පසේවන්සදි 906603780V 

  මොරසිං  පගදර ශොනිකො සඳමොලි  937873980V 

  මොරසිං  මුදියන්සපසේලොපේ යුපර්ෂො  සරංගි වි්රම ොල 199261103070 

  මොවිල්රමඩු ඳියන්සපසේලොපේ ක්රිෂොන්සති ඉෂන්සකො විපජ්පකොන්ස 946361968V 

  මැණික්ෂ හිේ ොම් මුදියන්සපසේලොපේ තිළිණි මධුවන්සති  ොරොපගොඩ 915664202 V 

  මීමන  තිරිණපේ නපවෝදො නුවන්සති විජයංගනී 905751751V 

  මුණසිං  ආරච්චිලොපේ බුදද්ධිකො මුණසිං  936922368V 

  මුුකුමොරණ වච්චිපේ පශ ොනි  අංජුලො මුුකුමොරණ  935070970V 

  මුුමනිපේ රසොංගිකො සංජීවනී සිල්රවො 855702118V 

  පමරගල්රපේ නිපරෝෂො ප්රියංගනී වීරක්ෂපකොඩි 915953590 V 

  පමොප ේටි මුදියන්සපසේලෑ බංරො සිවන්සතිකො නවරත්තන 916240457V 

  පමොප ොමඩි රිෂොද් ෂෂේනො 937132514V 

  පමොප ොමඩ් නවු ර්  ොතීමො  සන්ස 937181361V 

  පමොප ොම්මුදු මුසේත ො රිල්ර ොනො 917443785V 

  පමොළපගොඩ පගදර අනුරොධො සමන්සමලි රත්තනොයක 947560182 v 

  රේනත්ත පගදර තොරිකො සමන්සම ග පසේනොරත්තන 938364389V 

  රණවිරපේ ශිපරොමි ලක්ෂමොලි රණවිර  868081449V 

  රණසිං  ආරිිපේ නදිකො සංජිවනි අපේවංශ 935391253V 

  රණසිං  ගමරොළලොපේ විජිතො ුෂේ  කොන්සති 776773620V 

  රත්තනොයක මුදියන්සපසේලොපේ ඉපරෝෂණී මධුසංකො රත්තනොයක 905173863 V 

  රත්තනොයක මුදියන්සපසේලොපේ ඉ ල මධුාොිණී ුෂේ මොලො රත්තනොයක  886841850V 

  රත්තනොයක මුදියන්සපසේලොපේ චොමිනි අනුරොධො රත්තනොයක 928532224 V 

  රත්තනොයක මුදියන්සපසේලොපේ තිළිණි ප ේමන්සත දිසොනොයක 915452361V 

  රත්තනොයක මුදියන්සපසේලොපේ නිසංසලො සදමො ග 935903343V 

  රත්තනොයක මුදියන්සපසේලොපේ සොගරිකො සදමොලි රත්තනොයක 946722758V 

  රත්තනොයක මුඳියන්සපසේලොපේ අුණ ශොන්සති කුමොරි 937783540V 

  රන්සපකොත්ත පගදර කෞෂලයො පනලිටො ජයරත්තන  937512929V 

  රන්සදිලිසි මුදියන්සපසේලොපේ සශිකො මධුාොිනි රත්තනොයක 917860971V 

  රයිගම ආචොරිපේ නිරොජනි දිල්රරැක්ෂි 826473428 v 

  රොජ ක්ෂෂ පගදර ඉසංකො අමොලි විපජ්රත්තන 846974040V 

  රොජ ක්ෂෂ ලියන්සපේ ුුන්ස අනුරොධනී රොජ ක්ෂෂ 926460170V 

  රොජමුණි පද්වයලොපේ සන්සධයො ූමොරි රොජ ක්ෂෂ 905961535V 

  වනිගුංගපේ බුදද්ධිමො නුවන්සගනී ගුණපසේකර 878351720 V 

  වනිගපසේකර වොසල මුදලි රොළ ොමිලොපේ අමල්රකො අලුවි ොපර්. 917530882V 
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  වරොපිටිපේ පගදර ුජිවො මදුමොධවි ු සිං  947613162V 

  වොසලතන්සත්රිලොපේ නිුනි මධුිකො වොසලතන්සී 945893729  V 

  වැලිගම  ල්රලියගුුපේ කෞෂලයො ජයවර්ධන 947602543V 

  වැලිගමපේ ඉෂොරො පසවිවන්සදි ගමපේ 947441213V 

  වි්රමසිං  ආරිිපේ සන්සධයො පියදර්ශනි 927453568v 

  වි්රමසිං  ගමපේ අපනෝමො ප්රියංගනී 937373619V 

  විපේපකෝන්ස  මුඳියන්සපසේලොපේ චන්සරවති මැණිපක්ෂ 868632054V 

  විපජසිං   තිරණපේ විිත්රො ලක්ෂමිණි විපජ්සිං  866073678v  

  විපජ්සිං  ගම ආච්චිපේ අයිරංගනී විපජ්සිං  876910799V 

  විනයපගදර ුාොෂනි චන්සදො කුමොරි 838484409 V 

  විර පගදර තිලිනි  න්සසමොලි විරරත්තන 896124242V 

  විරසිං  පද්වපේ ඉපරෂො පරොෂනි වත්තපත්ත පගදර 906410478v 

  විරුරිය ආරිිලොපේ ාොගයො මදුමොලි විරුරිය 946581747v 

  වවදයරත්තන ීවවන්සදරො  මුදියන්සපසේලොපේ නදීපකො දමන්සති ජීවන්සදරො 79610336V 

  ශ්රී බුදවපනකබොහුලොපේ පසේනොලි රසිප්රාො සන්සදීප නී විමලරත්තන  927993406V 

  සමන්සති පියංකො එදිරිවීර 838600522v 

  සමරපකෝන්ස මුඳියන්සපසේලොපේ සඳමොලි සමරපකෝන්ස 925891193V 

  සමරප්පු ග පද්වයලොපේ අනුෂො නිලිමිණී වීරපසේකර 867493077V 

  සිං ලපේ මොලිකො වසන්සති කීර්තිපසේන 918453474V 

  සිත්තතර පගදර නිර්මලො ප්රියදර්ශනි 865360479V 

  ුදුවැලි පකොන්සදපේ නිපරෝෂො ලක්ෂමොලි කුලුංග 946421073 V 

  පසේනොනොයක රොළලොපේ අමිලො ප්රියදර්ශනී 936880312V 

   ේගල පගදර සජීතො දිලිනි ඒකනොයක 927233827 V 

   දුන්ස තිරණ මුදියන්සපසලොපේ පකෝරපළේ පගදර නිලිමිණී රමයකොන්සති  තිරණ 798520504V 

   බරකඩ  ර්ෂනී චුරිකො ප පර්රො 897173786 V 

   ල්රග පවපල්ර පගදර උපද්ශිකො මධුවන්සති විපජ්සිං  955111699 V 

   ොරසිං  පකොඩිුවක්ෂකුපේ ේවින්සදයො දිලක්ෂි 958142777V 

  හිටි ොමි මුදියන්සපසේලොපේ සීතො කුමොරි දිසොනොයක  19885920245V 

  හිටි ොමිල්රලොපේ දර්ශනී දිල්ර ොනි වි්රමසිං  875800248V 

  හිමි ොමිලොපේ ුමිත්රො කුමොී 897332183V 

  හු පගොඩ ආරච්චිපේ නිදීපෂො ෂල්රගො කුමොී 927362082V 

  ප ටිටිආරිිපේ ශයොමිලො සමරවි්රම 936800246V 

  ප ේටිආරච්චිපේ ුපර්ිකො සදමොලි ප ේටිආරච්චි 916473001 V 

  ප ේටියො කන්සදපේ තක්ෂිලො දිසොනොයක ප්රනොන්සදු 918263977V 

  ප ේනක රොලලොපේ වත්තසලො කුමොරි ජයුන්සදර 848243876V 

  ප ේපන්ස මුඳියන්සපසේලොපේ  ංසිනි මප ේිකො ලක්ෂමොලි විපජ්රත්තන 946853291V 

  ප ේරත්ත මුදියන්සපසේලොපේ උපප්පක්ෂෂො ඊවන්සති බණ්ඩොර 927402130V 

  ප ේරත්ත මුදියන්සපසේලොපේ ගයොනි වත්තසලො දිල්රුක්ෂ 199358202904 

  ප ේරත්ත මුදියන්සපසේලොපේ දනුිකො ජයලක්ෂි ප ේරත්ත 947100580V 
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  ප ේරත්ත මුදියන්සපසේලොපේ සරසි ුණයමොලි පසනවිරත්තත 198672303091 

  ප ේවො මොනපේ කොංචනො මදුරංගි 198652702243 

අත්තතනොයක මුදියන්සපසේලොපේ පකෞෂළයො මධුෂොණි අත්තතනොයක 945263849V 

අදිකොරි මුදියන්සපසේලොපේ දර්ශන ජයශොන්සත අදිකොරි 922914001V 

අපබසිං  මුදියන්සපසේලොපේ අකිල ජිවන්සත අපබසිං  933144054V  

එලියොදුර පම්රියන්ස රශේමි සමල්රකො පසොයිසො 947491679V 

එසේ.ඒ.චරිතො උදයංගනී ප පර්රො 887353239V 

කරවිග න්සපේ පියරොළලොපේ පගදර මධුිකො ලක්ෂමොලි 937501706V 

කුණො පප්පඩිපේ ුපන්සත්රො නිලංගනී 197456803002 

පකොක්ෂමොදුව ගපන්සපගොඩපේ චුරි දිල්රෂොනි ගපන්සපගොඩ 927201216V 

ගංපගොඩයලොපේ අපනෝජො ලක්ෂමොලි මුණසිං  938020680V 

ජයසිං  ආරච්චිලොපේ සංජය මප ේෂේ ජයතිලක 911041561V 

පජෝසප්ප විල්රුඩිලොපේ මංජුලො පද්වි ජයවර්ධන 936372562V 

පතල්රවඩන මුදියන්සපසේලොපේ තොරිකො මධුාොිණි කුණොරත්තන 927843315V 

දීපපිකො තනූජො නොග තැන්සන 798000152V 

පී.ඩේ.ජී.ඩේ.ඩී.කුමොරි මැණිපක්ෂ 905371010V 

ුරිජ්ජල ඇල්රප ේපන්ස පගදර සසිතො සදමොලි 946232220V 

ප ොල්රවත්තතගමපේ මලිත්ත මධුරංග පේමරත්තන 900411367V 

පබෝපප්ප ආරච්චිලොපේ ඉපම්ෂො ප්ර සොංජ ග අපේසිං  937964145V 

ම ගම ප ේවපේ ශයොමලි ුෂේ කොන්සති 898551059 V 

ම වත්තපත්ත  ලොපත්ත පගදර ප ේසරො  පබෝධනි ආනන්සද 945901209V  

මුනග  පිටිපේ පගදර නිසංසලො දිල්රුක්ෂි 935851777V 

රත්තනොයක මුදියොන්සපසේලොපේ පම්කලො දිල්ර ොනි 937481004V  

රන්සප ොටිපගදර ලන්සකොනි මධුමොදරි පසේනොධීර 907871657V 

ලිදගොව පේ ජයනි මධුිකො අපේවර්ධන 906892715 V 

වන්සනිනොයක මුදියන්සපසේලොපේ අනුෂො පසේනොනොයක 945380942V 

වොසල මුදියන්සපසේලොපේ වලපගදර ප්රියන්සත උුල්ර බංඩොර 910342169V 

විපජ්රත්තන මුදියන්සපසේලොපේ චුරිකො උදයංගනි විපජ්රත්තන 876280299V 

විතොන ආරච්චිපේ ුවිනි අනුුද්දිකො කුමොරි 856772004V 

විදොන ආරච්චිලොපේ නදීපකො ප ේමමොලි 936781063V 

විරසිං  මු මිදිරමිලොපේ ඉපර්ෂො සදමොලි සිරිවර්ධන 898593037V  
ශ්රී  රෝර ම  ටබැන්සදලෑ  රගන අංග අලුත්තපගදර දිල්රමි ස රො කුමොරි 
අපේගුණවර්ධන 938570256V 

සේටම්බි පගදර ධම්මිකො කුමොරි දිසොනොයක 805110317V 

සිසිර මුදියන්සපසේලොපේ ුවන්ස බංඩොර 198912804080 

ප ේටිආරච්චිපේ ආපලෝකො ප ේටිආරච්චි 926691970V 

ප ේරත්ත  තිරණලොපේ ශිවන්සතිකො සදමොලි 198956701703 

ප ේරත්ත මුදියන්සපසේලොපේ මනුල සින්සත පදොරටියොව 921781512V 
 


