Kegalle District

Name
Abdhu Baari Fathima Nasha
Abeyaratne Herath Mudiyanselage Vindya Kalpanee
Abeyratne
Ahamed Fuward Faseeha
Ahamed Nazeem Fathima Ashfa
Alahakoon Mudiyanselage Ayesha Chamini Alahakoon.
Alikul Rahman Fathima Azmina
Alikul Rahman Fathima Azra
Anthany Asha Udeni
Bopi Ralalage Keershani Kaushalya
Dahanayake Mudiyanselage Chamodi Niwanthika
Rathnayake
Dangampalage Amila Nisansala Jayasinghe
Daramarajahsathiyawani
Dhanushka Priyangani Kottegoda
Dissanayaka Mudiyaselaga Hasini Sulakshana Bandara
Edirisinghe Mudiyanselage Anoma Kumari Edirisinghe
Farook Fathima Fahmiya
Gangaha Ralalage Madushika Anupama Bandara
Godagama Udaha Walauwa Uththare Pubudu Kumari
Golla Heennalage Mayura Nishshanka Premachandra
Hasan Fathima Rasmiya
Herath Pathirange Madhavi Priyanka Madhushani
Hettige Waththy Gamaralalage Buddhika Hemanthi
Jayalath Mudiyanselage Shayamali Indika Kumari Jayalath
Kaja Mohideen Fathima Nulsa
Kande Vidanelage Udaya Sanjeewa Wijesinha
Kandegamage Nadeesha Nuwanthika Rathnayaka
Kandewa Gamarallage Achinthya Suwimali
Kangarage Supun Bhanuka Senavirathna
Kariyawasam Manamperige Thilini Uthpala Manamperi
Kelaniye Lanka Haluge Pradeep Priyantha Pushpa Kumara
Kolamba Thanthirilage Sachini Malsha Kolambage
Kotabola Acharige Asela Gayan Piyumantha
Liyaudeen Udayar Fathima Fazla
Liyawdeen Fathima Rifada
Madurappevuwa Arachchillage Kasun Thavanga
Maduvapperuma
Mahammadu Anverdeen Fathima Shakeela

NIC
948300036V
925440930 V
935410886V
917133123V
937281455V
845111200V
798291238V
907694542V
885973744V
916082665V
935672180V
199166602556
925430811 V
926730690 V
878652576V
895052230 V
945052430V
935400503 V
931202936 V
867423230V
199357400193
926951734V
945392282V
917400865v
870110782 V
905123980V
888460390V
199130601250
907280683V
752522669V
937863993V
782353381V
937684088V
915041736V
912212394V
887780897V
1

Malhardeen Raza Mohamed
Manawaduge Shashikala Maduwanthi
Mohamad Jowferdheen Fathima Ruzna
Mohamed Ansar Aysha Murshida
Mohamed Dulfickar Fathima Azminah
Mohamed Fous Fathima Ziyana
Mohamed Ha A Fathima Shafana
Mohamed Ismail Safira
Mohamed Jiffry Fathima Shafany
Mohamed Mashood Majidha
Mohamed Misthar Pathima Mifra
Mohamed Nadeem Fthima Rusna Mohamed Nadeem
Mohamed Nawas Sithy Fahira
Mohamed Niyas Fathima Nifka
Mohamed Niyas Fathima Nusla
Mohamed Nowfar Fathima Sanooriya
Mohamed Sakariya Mohamed Fayis
Mohamed Sawahir Mohamed Azaam
Mohamed Thaha Fathima Najla
Mohamed Yaseem Aysha Sharafa
Mohamedu Razik Fathima Raziya
Mohammadhu Sujahir Fathima Suhana
Mohammadhu Thaha Aasiya Fareeha
Mohammadu Anees Fathima Munsifa
Mohammadu Jeward Fathima Jeseena
Mohammadu Rifau Fathima Sarmila
Mohammadud Hasath Haleema
Mohammed Anees Fathima Azra
Mohammed Hasan Hasna
Mohammed Irunam Fathima Hasna
Mohammed Kisar Mohammed Hisham
Mohammed Munasdeen Fathima Mifra
Mohammed Museen Fathima Nuzra
Mohammed Nasar Fathima Najla
Mohammed Naufal Fathima Rushda
Mohammed Nawas Fathima Rushdha
Mohammed Nawshad Fathima Nushra
Mohammed Nawshad Fathima Nuzla
Mohammed Niyas Fathima Shakira
Mohammed Rousdeen Mohammed Fazal
Mohammed Shifar Fathima Rizwan
Mohammed Usain Fathima Shihana

941940714V
898472876V
927492113V
917282196V
906681226V
908322614V
945453117V
907810836V
855821435V
946362220V
955261585 V
906151332V
947430297V
946733415V
948121115V
886703716V
891601336 V
962081070V
956323398V
958333285V
926141775V
955383460V
955523024V
199281001800
965320407V
199353200240
946751987V
19905041363V
907810844V
927071126V
852590025 V
937391528V
956480949V
938211965V
199069400140
917692394V
916852460V
945510099V
937341172V
931044290V
947660276V
915630529V
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Mohammedu Nawshar Mohammedu Hasni
Mohomad Ahmad Naseema
Mohomad Ansar Fathima Nasreen
Mohomad Azhar Fathima Hasna
Mohomad Farook Fathima Farha
Mohomad Ha A Fathima Shifana
Mohomed Ameer Fathima Fasmila
Mohomed Faisal Asra
Mohomed Farook Fathima Zuhara
Mohomed Firouse Mohomed Rilwan
Mohomed Hilmy Sabeeha
Mohomed Illyas Fatima Afra
Mohomed Mansoor Fathima Hasna
Mohomed Nawas Fathima Rusna
Mohomed Nisham Nahla Nisham
Mohomed Palulul Rahman Fathima Shafna
Mohomed Raseeku Risas Mohomed
Mohommadu Abdul Hassan Fathima Shanaz
Mohommed Ikbar Fathima Inshifa
Mohommed Masrook Fathima Sakira
Mohommed Misbah Fathima Shamla
Mohommed Sakariya Fathima Shifa
Monsoor Mahfoor
Muhamed Rafeekrathima Rikasa
Muhammadhu Parook Fathima Rasna
Muhammadu Ameerdeen Raeesul Islam
Muhammadu Saleem Pathima Sabrina
Muhammed Rahmathullah Fathima Rikasa
Muhammedu Irushad Fathima Shafra
Neketh Gamarallage Anusika Tharangani Premarathna
Neketh Gamladdalage Lahiru Supun Weerawardana
Neketh Rallage Chamila Priyadarshani
Nikapitiya Arachchilage Harshani Madurangi Nikapitiya
Nisham Deen Zeethul Nasreen
Nizam Fathima Reesa
Noordeen Fathima Rukshiya
Novrdeen Ramalan Shifani
Pangas Kuburage Dilhani Prabhashani Sirisena
Pangi Appuhamillage Udara Suresh Madusanka Bandara
Paramanadhan Sajith Kumar
Pinun Karayalage Shashika Dilhani Marasinghe
R.M.P.L. ප්රිය්ශන

962251250V
928061400V
927372762V
938221162V
956991897 V
897610795V
945590149V
928630820V
896441787V
931630210V
936862047V
955921259V
877311015V
937811373V
946191922V
956993644V
902000143V
856671690V
199455800135
948650746V
905321463V
916023898V
840893553V
937342136V
945031611V
870631502V
948483017V
946230383V
947972642V
876543230V
923621130V
887082120V
926282352V
956120268V
806822892V
958431791V
925830798V
877643794V
932321084V
941262015V
886111525V
198726000957
3

Rajakumar Suganthy
Rajapaksha Pathiranage Prabha Dhananjani Rajapaksha
Rajapaksha Pathiranalage Hilmi Sudeshika Rajapaksha
Rammeththa Salaman Charuni Nadana Ranasighe
Rampati Dewalage Chinthika Madushani
Ranasighe Arachchilage Taniya Hasintha Ranasighe
Ranasinghe Pedige Nuwanthika Indunil Ranasinghe
Ranawala Mudiyanselage Piyumika Madhushani
Ranaweera Arachchilage Thilini Lasanthika Ranaweera.
Rankiri Pathirannehalage Kaushalya Lakmali Jayawardana
Rathnayaka Mudiyanselage Wijayanthi Wijerathna
කරවිට ධම්මළරළම හිමි
කකොටගම සීලලී හිමි
තුත්තිරිපිටිකේ වමිත හිමි
පුජය ඹඹරලළක විමරතන හිමි
පුජය රුන කවලෆල ුධීරර හිමි
පජය ඕකගොඩකඳොයළකේ ඳංඥළකෝක හිමි
පජය පුල්මකමොක ාළසුධමන හිමි
කඳොකෂො නරැකේ වමිත
මෆ්මශනුලර කවෝමළනන් හිමි
ශුන ගමුකේ ධම්මළංකළර හිමි
Ritigahawatta Arachchilage Subhani Lakshika Gunasekara
Salahudeen Fathima Munaeera
Samarasinghege Dilshani Kanchana Samarasinghe
Selema Lebbe Fathima Rifasa
Shammuganadan Janani
Sirajdheen Fathima Silmiya
Sivasubramaniyam Darshana Srinath
Tennakoon Mudiyanselage Gihan Nayanajith Tennakoon
Thibbotuwawa Gamage Dilhari Samadhi Prasangika
Wanigasekara
Thiramuni Wimukthi Lakshan
Uduwalage Kumuduni Madushani Premarathna
Viharamalage Punchandi Sandeepa Ranmali Vitharama
මෆණි්මපුර කේලකව ුනමි ් ප්රදීප්  කුමළර
Wattegama Talattani Ralalage Sanduni Dinushika
Wattegama
Weerasooriya Arachchige Piyumi Madhubhashini
Wellalage Dona Kushani Madhusika Nishadari
Wijesinghe Arachchige Tharindu Priyankara Wijesinghe
Jayawardene
Wijesundara Ranasinghe Pabuluwe Mohottalalage Sachini
Sandhareka Wijesundara
Wijesuriya Arachchilage Thanuja Kumari Wijesuriya

936671624V
888122931V
936454410 V
876723778 V
935015448 V
896870858 V
936620140V
937671547 V
936212018V
936670083 v
888123067 V
781401765V
931434071V
198901204500
813102390 V
902183787V
922591520
850634246V
872585249V
932723859V
773604320V
199278803155
916130619 V
199174303151
807710109V
926221485V
948273411V
941930670V
923010971V
908471440V
922661111V
896570811V
936252303V
870302118V
918623817V
936222234V
927370956V
860282712V
199266700409
927962292V
4

Wikrama Arachchilage Nilakshika Jeewani
Yaddehi Dewage Manorika Arunashanthi Weerasinghe
අංකකෝමකළල ලියනකව චළමිනී කරෝෂිකළ
අංකශටිටි ගමරළළකව චතුරිකළ බුේධිනී ්යළරත්න
අංකශටිටිගම ගමරළළකව අනුළ උ්යංගනී න ්කවේන
අංකශ ටිගම ගමරළළකව මුනෂිකළ ප්රනළලි තිකිරරි
අංකශ ටිගම ගමරළළකව රුලනි මධුළනි
අංකශ ටිගම ගමරළෂළකව විමළලි ුධ්ශනී කප්රේමරත්න
අකුරසකව ඩිළනි කුුධම් කරුසළරත්න
අකුර ක් ඩිකව නිපුනි චනිකළ ධශමරත්න
අකුර කව කරමි මකනෝජිකළ ජයරත්න
අකුරිටි විතළනළකව අමි චළමි ් විතළනකව
අකුරුකගොඩ නළයකකව ුනළනි මකශේෂිකළ අකුරුකගොඩ
අගම්කඳොඩි දික ෂිකළ ච දිමළලි තළඹෲ
අගම්කඳොඩි දූරකව චළමිකළ ප්රකඹෝධි රසතුංග
අගකඩ ලියන ආරච්චිළකව අඳශසළ තත්වරණි ලියනආරච්චි
අගවහ ඳතිර නෆශෆළකව නිවංවළ මධුළනි ඳතිරස
අචිනි නිකම්ළ ිරරිමළ න
අචි තළ මිහිරළනි වික්රමිරංශ
අටළනිකිත අතඳත්තුකව ක්ො රං ප්රවළේ ්රණියග
අ ටළ ගමරළළකව මකනෝජ් මධුරංග කවකනවිරත්න
අතඳත්තු මුදිය කවේළකව ුනළංජලී මකශේෂිකළ අතඳත්තු
අතඳත්තු මුදිය කවේළකව ුධභළෂිණී කුමළරි අතඳත්තු
අතඳත්තු රළළකව ප්රවළදි මකශේෂිකළ අතඳත්තු
අතළවු් අච්චිල්ළකව අනුහකළ අතළවු් ඹණ්ඩළර
අතළවු් ආරච්චිළකව ගයළ නිකරෝස අතළවු්
අතළවු් රළළකව ඉකනෝකළ ප්රිය්ශනී තුළරි
අතළවු් රළළකව තරංගළ විකජ්රත්න
අතළවු් රළළකව මංජු දිවළනළයක
අතළවු් රළල්ළකව මුනවංඛ පියුමළල් අතළවු්
අතුකකෝරකල් කග්ර ඉකනෝකළ උඳමළලි
අතුකකෝරෂ කුධ උ්යංග ච ද්රකළ ත
අතුකකෝරෂළකව අල තිකළ මුනළනි මෆණික්ම
අතුකකෝරළළකව ක්රිහසළ ම්ම්ශළනි අතුකකෝර
අතුකකෝරළළකව ලළවනළ දිල්රු්මෂි අතුකකෝර
අතුකකෝරළල්කව අකේළ මධුල තී අතුකකෝර
අතුකකෝරළල්ළකව චි තක ධමිමවංකක අතුකකෝර
අතුරුඳළන කෆ් කඳටිකඳො අකේකකෝ නලරත්න
මුදිය කවේළකව රළශළමිළකව දිල්මි චතුරිකළ අතුරුඳළන
අත්තනකගොඩ කග්ර වළලිත මළලිංග අත්තනකගොඩ
අත්තනක්ණිකේ කග්ර ච ද්රකළ ති මෆණික්ම
අත්තන කග්ර ඔදීප නිරළළ අත්තනළයක
අත්තනළයක මු්ලිකව වකි ප්රිය්ශන කවේනළධිර

916150130 V
885890440V
786542995V
925712981V
938403171V
198759203323
937352042V
856711897V
905051172V
958472790V
898240746V
198728303269
928273083v
945713747V
957912540V
948603055V
917531374V
956941504V
856871541V
931812068V
930232564V
936483259V
916834357V
938081425V
935320801V
873332794V
795541535V
926300822V
920772021V
923122532V
915843255V
933421872V
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937372159v
198904001570
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199222001102
197782610045
938374074 V
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අත්තනළයක මුදිය කවේළකව ව මයළකුමළරිශළමි අත්තනළයක
අත්තනළයක රළළකව එරංග ්මමළලි කුමළර අත්තනළයක
අදිකළරි අචිචිලිකව උ්ළරි වමීරළ අධිකළරි
අදිකළරි මුදිය කවේළකව ්යළනි ්නුහකළ අදිකළරි
අදිකළරි මුදිය කවේළකව කමනුකළ ඉළදි චනි
අදිකළරී විතළරමළකව නදීපළ ප්රවංී  ජයරත්න
අධිකළරි අච්චිළකව නිරංජළ වංජීලනී අධිකළරි
අධිකළරි අච්චිල්ළකව නදීපළ මධුල ති අධිකළරි
අධිකළරි අතුකකොරෂළකව නිවංවළ මධුළණි අධිකළරි
අධිකළරි ආරච්චිල්ළකව ගයළ ප්රදීප්  ඹණ්ඩළර
අධිකළරි කග්ර තනුජි අය තළ අධිකළරි
අධිකළරි මුදිය කවේළකව ්මමිණී ප්රිය්ශණි ප්රදීපපිකළ ුධභළෂිණී
අධිකළරි
අනිල්ක කේ ජයිරංශළකව තළරක මධුංඛ කවෞමය කුමළර
අ ලශදීප අ ලශදීප සතිමළ අමීශ
අ විශඩි අවහනළ
අ් පු රළළකව රුලනි නිවංවළ ඹණ්ඩළර
අඹරන ක් ලි කග්ර ඡයමිණි කුමළරි ඡයුධ ්ර
අබුතළහිශ සළතිමළ රෂිධළ
අකේකකෝ මුදිය කවේළකව නිළ ති දිල්රුක්ෂි අකේකකෝ
අකේකකෝ මුදිය කවේළකව යළමලී ගය දිකළ ණරසරත්න
අකේලශධන මුදිය කවේළකව අරුස කළ ති ක් මරත්න
අකේලශධන මුදිය කවේළකව කුධ චි තක අකේලශධන
අකේලශධන මුදිය කවේළකව දිනළලි කවිංගළ ඒකනළයක
අකේිරංශ ආරච්චිළකව කල්පිත නලරත්න
අකේිරංශ මුදිය කවේළකව තෆ කනකග්ර ළමිළ ඉකරෝෂිණි
අකේිරංශ
අකේිරංශ මුදිය කවේළකව වශනි මු්ළරළ අකේිරංශ
අකේිරංශකව කේළනි චතුරංම් අකේිරංශ
අකේුධ ්ර මුදිය කවේළකව උකේනි ුධදීපඳළ ්මය ති
කවකනවිරත්න
අේුනල් රව්ම රම්ළ
අේුනල් රහුමළ සළතිමළ රිළළ
අේුනල් වළත්ශළශ අේුනල් වළත්ශළශ නුරල් අවහසළ
අභය රසිරංශ මුදිය කවේළකව ක්රිළණි ශංවමළලි රසිරංශ
මෆණික්ම
අමනළලකව ශශනී කකෞයළ ක් මිරරි
අමරකකෝ ආරචිචිල්ළකව එර ් කුමළර
අමරකකෝ මුදිය කවේළකව ර දික දිල්ළ අමරකකෝ
අමරජිල දිවළනළයනකව අනුළ ුධජීලනී ජයතික
අමරතුංග අච්චිමේුනමකව දිඳළනි ළනිකළ අමරතුංග
අමරතුංග ආරච්චිල්ළකව අවංක දිඳළල් අමරතුංග
අමරිරංශ ආරච්චිළකව නදීපළ ්මමළලි විකේිරංශ
අමරිරංශ ආරච්චිල්ළකව දිනුළනි කකෞයළ අමරිරංශ
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198174701129
818021356V
916312938V
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870840411V
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905141570V
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957961100V
198973900450
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875590715V
945620455V
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197862903391
933070735V
937302045V
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අමරිරංශ ආරච්චිල්ළකව රුල මළලි ්මය ති අමරිරංශ
අමරිරංශ කග්ර මකශේහ කුමළර අමරිරංශ
අමරිරංශ කග්ර වළරංග ලත්ව ඹණ්ඩළර අමරිරංශ
අමරිරංශකව එර ම් අමරිරංශ
අමරිරංශමුදිය කවේළකව නකයෝමි ඩයනි ණරසරත්න
අමරසූරියකව කේවිකළ චළමරී අනුරුේධිකළ අමරසූරිය
අමි ච ්න වික්රමිරංශ
අමිළ වඳුමිණි ක නආරච්චි
අමුකගොඩ කළරියලවම් ිරත්තරකව යකෝධළ ඉළනි කළරියලවම්
අම්තිරිග ගමරළළකව අනුරුේධිකළ ජනනි ිරකේශිනී ජයතික
අම්ක්  කල්රළළකව නිශමළණි වහලරංගනී
අම්ඹ ක ්යළකව නිරඳළ මධුල ති කප්රේමරත්න
අම්ඹකම් කග්ර ුධරමයළ දිල්ශළනි රත්නළයක
අම්ඹලත්කත් කග්ර ්යළ තළරක
අඹගකව තරිඳු කේළ
අඹතළල වි්ළනළකව යමලී කුමළරි
අඹතළල වි්ළනළකව ුධීරරළ දිල්රු්මෂි
අඹක්ණි රළළකව වඳුනි අනුත්තරළ අඹක්නිය
අඹ පිටිය ඳතිර නෆශෆළකව තිලිනි ්ව ති මමත්රිරත්න
අඹමල්කල් ඳඥහඥළන ් හිමි
අක කගොඩ ලියනකව වම තළ ්මමළලි
අයගම ආච්චිළකව ළනිකළ මධුල ති කුමළරි
අරකඹවිය නළකව ලව ති කුමළරි කප්රේමරත්න
අරකේ කග්ර මධුනි නදීපරළ ුධමිත් කුමළරි
අරකේකගොඩ කොකු ගමකව අඛිළ වචි තනි
අරඹයළකව ක්රිව තිකළ තරංගනී කඳකශරළ
අරක කුඹුකශ නි ත කරෝෂිනී කප්රේමතික
අරක විය නළකව ප්රිය ගනී කුමළරී වික්රමකවේන
අරක කග්ර කේලයළකව චළනිකළ මධුළනි කප්රේමරත්න
අරක ළකව චම්පිකළ ප්රිය්ශනී අමරිරරි
අරුවගම්මන කංකළනමළකව ප්රියංකළ වමළලි
අරුණි චතුරිකළ කශේමච ද්ර
අංකළර කේලකව ශිරනි ක්ල මිණි ණරසරත්න
අංකළරකව යමුනළ විකනෝනී ණරසකවේකර
අංකළරයළකව දිල්ළ ම්ම්ශළනි ිරරිලශධන
අම්යල න කමොශළ ටි අ් පුශළමිල්ළකව ්මිත් ුධව ත
අම්යල න
අක්නියළකව ඉකශහ කුමළර ණරසතික
අලකව චරක විුනරංග කප්රේමරත්න
අශකකො මුදිය කවේළකව තනුජ ්ශන නයනජිත්
අශකකෝ මුදිය කවේළකව උකම්ෂීකළ මනළ ප්රවළදීපනී
අශකකෝ
අශකකෝ මුදිය කවේළකව වකු තළ ්මමළලි ඹණ්ඩළර

198955800775
921311338 V
932930528V
905742191V
827190659v
197976001624
882460401v
875100432V
956372445V
885382010V
916372094V
885970664 V
927060809V
930103764V
943182752V
198951703886
865152590V
935381207V
925230090V
900980825V
866933251V
915710484V
888224580V
905800710V
935931614V
935412021V
878491068V
886571232V
877832775V
827163449V
875892061V
875370855V
877893120V
19925602310
947202138V
903170735V
933591689V
921963017V
342863381V
925321400V
907012417V
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අශකකෝ මුදිය කවේළකව වදිනි නිවංවළ ප්රදීපඳළ කුමළරි
අශකකෝ
අශකකෝ මුදිය කවේ ඉකරෝළ කුමුුනනි අශකකෝ
අශකකෝ රළෂළකව නිල්මිණී ුධභළෂිණී අශකකෝ
අශකකෝ රළෂළකව ඳමුදිතළ ්මමළලි අශකකෝ
අලුත් ගමරළළකව ෂී උකේකළ කුරත්න
අලුත් කග්ර අකනෝජළ ්මය ති
අලුත් කග්ර දිකනල්කළ කරෝහිණි
අලුත් දූරකව චරි වරුල ජයරත්න
අලුත් ලත්කත් කග්ර රුචිනි ්මමළලි අලුත් ලත්ත
අලුත්ගම රළල්ළකව තළරකළ මධුමළලි කරුසළතික
අලුත්කව කල්රළළකව ජිනළ්රී උත්ඳළ ිරරිලශධන
අලුත්ලත්කත් කග්ර උදිතළ මකනෝශළරි
අලුත්ලත්කත් රළළකව තිලිනි කුමළරි
අලුක්නිකේ ්ශෂිකළ ව්මළලි ඡයවීර
අළනි උකේශිකළ වික්රමකව
අුධර ක් ඩිකව ඩිළනී ුධල ති කවකනවිරත්න
අුධරමළස ක් ඩිකව දිනුළ කීශතිිරංශ
අුධරමළනකව අචිනි මධුභළෂීණි ජයරත්න
අුධරමළනකව ්නුෂි තළරකළ ශංවමළලි
අුධරමළනකව වචිනි දිල්තළරළ ආරියරත්න
අකවේලිකළ යළමලී ජයිරංශ
අවහමඩකව චමල් ප්රදීප්  කුමළර
අවහලෆේුනමළකව වළමළ ති ුධමළලී ්යළරත්න
අවහලෆල්කල් රළළකව අචළ වමළලි දිල්රු්මෂි
අවහවෆල්ළකව කළමලී ප්රවළ්නී අවහවෆල්
අසහළඩී සළතිමළ සළහිරළ
අශංගම ආරච්චිල්ළකව ෂිකළ මුනළනි රත්නළයක
අශමඩි නසීමි කමකශොමඩි අමිජළඩි
අශමඩි වබශ සළතිමළ වහනළ
අළුකගොල් මුදිය කවේළකව ගයළළනි තු තිකළ අළුකගොල්
අළුත ගමරළළකව නවීළ නුල දි පුකමෝ්යළ අළුත්ගම
අළුත්ගම රළල්ළකව වජිත් ඉළර ගමකව
ආටිග ආරච්චිළකව නිල නදීපළනි කුමළරිරරි
ආරච්චි අ් පුශළමිල්ළකව තරංගනී දිල්රු්මෂි කරුසළරත්න
ආරච්චි රළළකව චළරුනි කුමළරි වීරකකෝ
ආරච්චි රළල්ළකව රිරකළ වංජීලනී කවේනළනළයක
ආරච්චිළකව ්ශශික ධනංජය විකජ්තික
ආරච්චිළකව නදීපකළ ප්රිය්ශනී ච ද්රකවේකර
ආරච්චිල්ළකව අචි ත තරිඳු ඹණ්ඩළර
ආරච්චිල්ළකව චම්පිකළ මුනවංක තිකරත්න
ආරච්චිල්ළකව ඩිළනි ලත්වළ
ආරච්චිල්ළකව දිල්ශළනි නදීපළ කුමළරි

907370666V
865173261V
938165017V
917001421V
935612330v
857493494V
198259201907
922010420v
938353190V
927684071v
945062193V
926711970V
198861200753
917413401V
875590723V
938193495V
878190858V
945231432V
945702958V
936071902V
197951800664
891354444V
198982003891
917031002V
866370362V
928443540V
955161785V
198917901399
898282880V
199262302037
955211235V
933342280V
866170959V
906732041V
936011837V
895940690v
933553272V
867270760V
942830246V
920951015V
199086200607
845064016V
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ආරච්චිල්ළකව නිශමළ ුධනීතළ කුමළරි
ආරිය ලංකව වජීකළ වම කුමළරි
ආරියලං ලලිමුනිකව ඳවිත්රළ මළධවී රත්නසූරිය
ආශ ඉරුෂි ්මෂිකළ ජයතිවහව
ආශ.එම්. ත්මෂිළ ජළනකි ඹංඩළර
ආශජි ඉකනෝකළ ප්රිය්ශනි ණරසරත්න
ඇතළඋඩ ඳතිර නෆශෆළකව ච දිමළ ඳතිරස
ඇතුග ක් ඩිකව ජළනක ලිත් කුමළර ඇතුග
ඇතුග ක් ඩිකව ුධමිත් කුමළර
ඇතුගකව ගයළනි ්මෂිකළ ඇතුග
ඇතුගකව ව ති කළංචනමළළ කප්රේමරත්න
ඇතුගකල් මධුෂිකළ වික්රමිරංශ
ඇතුගල් ක් ඩිකව අචනි යළනිකළ ඇතුග
ඇතුගල් ක් ඩිකව කපි වම්ඳත් ජයතික
ඇතුගල් ක් ඩිකව ච දි ශිල ති ලළවනළ
ඇතුගල් ක් ඩිකව නිලුකළ ්ශනි දිවළනළයක
ඇතුගල් ක් ඩිකව ව තිකළ ප්රිය්ශනී ඇතුග
ඇතුගල් ක් ඩිකව ළනිකළ ශ්රිමළලි තිකරත්න
ඇතුගල් ක් ඩිළකව මකශේෂිකළ ්මළණි කරුසළරත්න.
ඇතුගල්කව ්මය ති චතුරිකළ ච ද්රිරරි
ඇතුගල්කව නිජළනි ලත්වළ ඇතුග
ඇතුගල්ක් ඩිකව ෂිමළ ප්රියංගනී ඇතුග
ඇත්රජ කග්ර දිලවරළ ඳළරමී ජින්ළව
ඇදිරිය ල ුධ්ළගකව ලව තළ කුමළරි
ඇඳිරිය ල කේලකව ජයී  කොකශකළ ණරසරත්න
ඇම්ඹෆ්මක්ම කංකළනිකග්ර ඉවංකළ උදිළණි අශකකෝ
ඇරැගමයළකව තරිුන මල්ළ ණරසතික
ඇරෑඳකව මනළළ අංජලී තළරුකළ
ඇකල්ලත්කත් රළළකව දීපපිකළ ප්රිය්ශනී ඇකල්ලත්ත
ඇකල්ලත්කත් රළළකව යකවෝ්ළ ජීලනී ඇකල්ලත්ත
ඇල්කල්ලත්කත් රළළකව තිංකළ ජීලනී ඇල්කල්ලත්ත
ඇවහලත්තළකව නිලුකළ ප්රිය්ශනී
ඈගල්කල් යළමලී කේවිකළ මුනළනි ඹංඩළර
ඉඩම්කේකගොඩ කග්ර අනුෂිකළ ප්රියංගනී ලත්තල
ඉඩම්පිටිකේකග්ර ගඹඩළ රළල්ළකව ඉකනෝකළ වම කුමළරි
ණරනතික
ඉේ්මල්කගොඩ ඳතිරසළකව අමිළ ්මමිණී ඉේ්මල්කගොඩ
ඉේ්මල්කගොඩකව හිකම්හ තනුහක ඉේ්මල්කගොඩ
ඉඳුරළන රළෂළකව වමිළ වකරෝජනී
ඉමදූල විතළනකව මකයෝමි විතළනකව
ඉමිශළමි මුදිය කවේළකව ුධකශකළ කුමළරි රත්නළයක
ඉඹුල්පිටියළකව විහල නළමල් ච ද්රරත්න
ඉඹුල්ලියලඩුකව රුල තිවහව කුමළර ඳතිරළජ

198772402722
877512304V
906611740V
198960404320
905533789V
888583165V
936521193V
890511210v
940534283V
857543831V
935032890V
926161083v
905552210V
913573455V
885451810 V
935120128V
908400151V
915683096V
948092891V
938003882V
935263620 V
905201638V
957160735 V
895591670V
885464017V
918012869V
941920322V
937292287V
907141047V
927371006V
878651510V
928063364v
866473323V
916713380V
946581674 V
937841043V
931191853V
875693158v
965310851V
926563653V
932364360V
197904103210
9

ඉංගකකො ්ළුලත්තකව ුධරංග
ඉංගකකෝ දිවළනළයකකව මධුළ ශශනී ආන ්ළ
ඉංගකකෝ මුදිය කවේළකව ජගත් පුහඳකුමළර
ඉංගකව ශිරතළ චතුරංගනී කඳකශරළ
ඉං්ර කජ්ඩිකව නිලුෂිකළ උ්යංගනි
ඉං්ළරි ක් ඩිකව ච දිම නිකරෝ ප්රියංකර
ඉ ගකකෝ මුදිය කවේළකව අහිංවළ දිල්රුක්ෂි දිවළනළයක
ඉ කග්ර ක් ඩිකව ුධ්ශනි කුමළරි අමරිරංශ
ඉ ්ර ක් ඩිකව ඉකශළ ුධභළෂිණී ඉ ්ර
ඉ ්ර ක් ඩිකව දික ෂිකළ ප්රිය්ශනි විකජ්තික
ඉ ්ර ක් ඩිකව ධනංජ කරොළ ජයවික්රම
ඉ ්ර ක් ඩිකව නිලකළ දිල්රු්මෂි රළජඳ්ම
ඉ ්ර ක් ඩිකව කම්නකළ ජයලශධන
ඉ ්ර ක් ඩිකව රුචිරළ වංජීලනී ජයරත්න
ඉ ්රකව මධු පියුමළල් ණරසතික
ඉ ්රකව කරොකමල් ප්රියවළේ කුමළරිරරි
ඉ ්රකව ළලිකළ මධුළණි
ඉ ්ළරි කේලකව චළමල් නිම ත කුුධම්ිරරි
ඉ ්ළරි කේලකව ්මමි උළනි
ඉ ්ළරි කේලයළකව අමිත් රංඡ ඡයතික
ඉ ්ළරි ක් ඩිකව ඉකශළ ්මය ති කුමළරි
ඉ ්ළරිකේලකව ඉංගකේල ළරිකළ යු් ති කේඹ ුන
ඉලු්මපිටියකව ක්ො ඉළරළ කුමළරි වික්රමිරංශ
ඉක ද්ර රළළකව අජ ත රංජ කුමළර
ඉකල්කඳරුම අච්චිකව ුනළරි ගකයෝමිකළ තරංගනි ඉකල්කඳරුම
ඉල්ක් කගොඩ කග්ර ලළවනළ ප්රකඹෝධනී කවෝමරත්න
ඉුධරු චි තක කශේමච ද්ර
ඉශ කනකළන ළකව වංඡිලනි තිකරත්න
ඉශ ගල්කව කග්ර පියුමි ුධකෝචනළ ප්රියභළෂිණි
ඉශ කග්ර තුළරිකළ මධුළනි ඉශ කග්ර
ඉශ රසභළහු ආරච්චිළකව දිලිනි ලත්වළ රනඹළහු
ඉශකග්ර චළ ්නී කුමළරි ඉශකග්ර
ඉශකග්ර කශේලළයළකව තරංගළ නදීපළනි වීරිරංශ
ඉශකග්ර කශේලළයළකව නදීපකළ ධන ඡී වීරිරංශ
ඉශෂ කග්ර ලිය නළකව චළමික වමුද්රිකළ කුමළරි
ඉශෂකග්ර ගයළනි ප්රදීපපිකළ ආරියරත්න
ඉශෂකග්ර ලිය නළකව අරුණි මකශේෂිකළ ලියනකව
ඉශෂකලකෂේ කග්ර ති්මෂි ඉකනෝකළ රසිරංශ
ඊහලර ගමකව ුධභළෂිණි දිල්ශළනී කුමළරි කප්රේමරත්න
ඊවහලරගමකව මකනෝරි තරංග කරැසළරත්න
උ්මලත්ත ලියනකව කද්රො වජිත් ඳරළක්රම ඹණ්ඩළර
උවකගොඩ කලෂ්ළකව ඉංකළ ්මමළලි උවකගොඩ

871370389 V
936223133V
811720070V
916781580 V
945290617V
931861700V
199467303482
866292272V
898323021V
917381860V
931061550V
886511639V
907930807V
907013227V
872871489V
880483234V
917503257V
933253864V
936132316V
931844431V
198954601199
926120484V
199551600371
840880281V
917120668V
947641948V
900061374 V
928621464V
938093083V
905020137V
935273137V
938492476V
886651139V
198976100094
885493343V
198458901281
925063428V
198356401660
199064101024
905182102V
932191911V
956181771V
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උඩගම ුනරයළකව ්මෂිමළ ශ්රිමළලි ජයිරංශ
උඩගම රළළකව නිමළළ වකච්තනළ උඩගම
උඩගම රළළකව ලුධ ්රළ මධුළණි වමරවීර
උඩගම රළල්ළකව වමළලි රත්නළයක
උඩගම ලිය නළකව ඉළනි ී තිකළ ආරියකවේන
උඩගම ලිය නළකව දික හ එරංග ලියනකව
උඩගම ලිය නළකව ධනුහකළ ලියනකව
උඩගමකව ඉකනෝකළ දික ෂි කුමළර උඩගම
උඩකග්ර ටිකශළ ව්මළලි රසිරංශ
උඩකග්ර වම තළ ච ද්රකළ ති
උඩකග්රළකව උකේශිකළ ඉුනමිණි කවෝමරත්න
උඩකග්රළකව උකේශිකළ ඉුනරංී  කවෝමරත්න
උඩකව කශේමච ද්රකව ප්රවංම්කළ ප්රය්ශනී කුමළරි කශේමච ද්ර
උඩකවආරච්චිළකව අකනෝමළ වහලශසතික උඩකවආරච්චිළකව
උඩතෆ නකව භළගයළ කුමළරි උඩතෆ න
උඩතෆ ක කග්ර මුනමළලි ප්රීතිකළ උ්යංගනී
උඩක්ණිකේ විය තළකව අචිනි ප්රමුදිකළ
උඩක්නිය ඳණ්ඩිත කග්ර  ති තනුඡළ ණරසකවේකර
උඩරට ුනරයෆ උළනි ්ශශිකළ කවවිල දි
උඩරට රළෂළකව නිදිකළ ්ශණි ිරරිකවේන
උඩක්රළකව වම තළ මළනී ක් මරත්න
උඩලත්තකව ක්ොං ී ත් කළංචන උඩලත්ත
උඩලකව නිවංවළ ශශනී ජයරත්න
උඩවීදිකේ මුදිය කවේළකව රංම්කළ මධුලංශි ඹණ්ඩළර කගොඩිගමුල.
උඩශ විය නළකව අනුරුේධිකළ නයනමළලි ලෆරුල්
උඩශලත්කත් කග්ර ප්රදීපඳළ වමරනළයක
උඩශලත්කත් කග්ර භළගයළ ඉළ ති අමරසළයක
උඩශලත්කත් කග්ර ළනිකළ අල ති අමරනළයක
උඩශලත්කත්කග්ර වජිත් ප්රකමෝේ ඳේමච ද්ර
උඩශවිය නළකව ශශණි ළලිකළ උඩලත්ත
උඩශකශේන්ම කග්ර ප්රකඹෝධළ ුධභළෂිණී වමරනළයක
උඩුගමයළකව අකයෝධයළ යළමි කුමළරි උඩුගම
උඩුමල්ලත්ත ගමරළෂළකව අකේළ තරංගනී තිකරත්න
උඩුමුල්කල් කග්රවිනීතළ වම්රළ උඩුමුල්
උඩුලළකව දිනළ ුනංගනී කුමළරි
උණ්ඪි්මකු ඩ ආරච්චිල්ළකව වඡළනි කම්කළ
උත්තම කේලකව වංජය ප්රදීප්  ධශමකවේන
උදිරි අ් පු ලඩුකව ුනහම ත ඉකරෝන කුමළරිරරි
උදිරිඅ් පු ලඩුකව ප්රීමළල් කුමළරිරරි
උුනකගොඩ ඳතිරනළකව නදීපකළ කුමුුනමළලි ධශමකවේන
උඳළවක ුනරයළකව ඉකශළ ුනළංජලී ජයිරංශ
උඳළවකළකව චතුරංම් ්මෂිකළ මධුළනි

855211564V
199370701523
945353104V
927992736V
935081785V
199027404363
926242180V
837965721V
198974500291
915970290V
916682638V
935041341V
868591676V
906422859V
917891460V
945402806V
935560888V
936041744V
937660880V
848001937V
887171025V
923411135V
898331555V
199284603583
835680401V
887960089V
888231919V
876010313V
941291325V
876210207v
938624275V
938393176V
935752582 V
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198883102650
940330378V
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922150664V
826780223V
955502469V
907053539V
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උක් ්මළ ව්මළලි කගඩකව
උක් ඛළ ෂිණී ශ්රීමළලි මළරිරංශ
උම කව ජයනි වීරිරංශ
උය කගොඩ මළනකව ශිකළ චම්පිකළ උය කගොඩ
උය ලත්කත් කග්ර ඉ ුන ශශනි කුමළරි
උරුකම්ල් ක් ඩිළකව ගයළනි මධුභළෂීණි
උඳනයළකව ගයළ ඉ දික චතුරළනි
උඳනයළකව දීපඳළල් ඳේමිරරි ජය ත කුමළර
උඳනයළකව ප්රිය්ශනි ුධමතිඳළ
උළ ්මමළල් පුංචිකශේලළ
උශ කගොඩ කල්රළල්ළකව තත්වරණි මධුෂිකළ ඹණ්ඩළරනළයක
උළුඳෆ කව වි්ළනළකව රමිළ නිල ති ජයතික
ඌඩළකඳො ්ශනවකව එර දි ඉකශළ ්වනළයක
ඌඩළකඳො ්ශනළයකකව කකෞමදීප වචිත්රළ ්ශනළයක
ඌරලනළල ගමරළල්ළකව චමි ් ්මමළල් කරුසළරත්න
ඌරළඳ ගමකව ච දි කුමළරි රඳළ ණරසකවේන
එකනක රළළකව ඩිකොවණි විකනොළ කුමළරි වික්රමිරංශ
එ්මනෆ්මකග්ර මධුළනී විකජ්රත්න
එකගොඩ කපුරළළකව චි තළ යළමලී මෆණික්ම ධශමතික
එකගොඩ කශ ටි ආරච්චිළකව අනුරළධළ වජීලනී කුතුංග
එකගොඩකග්ර ආරච්චිළකව වම ිරිරර ඹණ්ඩළර
එකගොඩලත්තකව චළරිකළ කරෝෂිණි ජයරත්න
එකගොඩලත්කත් හීනටිඳක කග්ර කුමුුන ප්රිය ති එකගොඩලත්ත
එච්එම්ඩී ශශණි අනුරළධළ දිවළනළයක
එදිරිමළ න රළළකව කළ චනළ ්මමළලි එදිරිමළ න
එදිරිමුණි කේලය ළනිකළ වමළලි එදිරිිරංශ
එදිරිවංශ ක් ඩිකව චමිළ ්මමළලි එදිරිිරංශ
එදිරිිරංශ ආරච්චිකව ගයළනි ච දිමළ වමරවීර
එදිරිිරංශ ආරච්චිකව කවෞමයළ ුධභළෂිණි එදිරිිරංශ
එදිරිිරංශ ආරච්චිළකව ප්රියංකළ විකනෝ්නි
එදිරිිරංශ ුනරයළකව වංජීලනී එදිරිිරංශ
එදිරිිරංශ කප්රේදිකව ුධර දි වහලශසමළලි වික්රමිරංශ
එදිරිිරංශ මුදිය කවේළකව නිල්මිණි වකු තළ එදිරිිරංශ
එදිරිිරංශ මුදිය කවේළකව ශිරනි න ුනළ
එදිරිිරංශකව චරිත් බුේධික ඹණ්ඩළර
එදිරිිරංශකව ප්රකඹෝධළ මුනල ති එදිරිිරංශ
එදිරිිරංශකව ශ්රියළනී ුධවිනීතළ එදිරිිරංශ
එදිරිිරංශකව වුනනි නිකම්ෂිකළ ණරසතික
එදිරිිරංශළකව ජීලනී මුනමළලි එදිරිිරංශ
එදිරිසූරිය මුදිය කවේළකව අමළලි ඉකරෝනී එදිරිසූරිය
එදිරිසූරිය මුදිය කවේළකව තරංගළ අමිත්රි
එදිරිසූරිය මුදිය කවේළකව රකම්හ තරංග
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925173215V
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910101714V
866261202v
938091595V
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927863235v
815320689V
831804734v
198855101643
857353129V
877203778V
947512145 V
926870904V
926151746 V
915081312v
198364100866
906722437 V
867861602V
846231692V
856623513 V
937743653V
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875781693V
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865052910V
921461747V
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එදිරිසූරිය මුදිය කවේළකව වම්ඳත් ඹණ්ඩළර එදිරිසූරිය
එ .ඒ.ඒ. පිනිඳළ මංජුළනි නිහංක
එගල්කල් ලත්කත් මල්කළ ශශණි කරුසළරත්න
එලිඳ ගමුකව ච දිම ප්රභළහ වික්රමිරංශ
එලිඳ කගොමුකව ච දිමළල් වළගර ක් මරත්න
එලලළන මදිය කවේළකව ්මළනි අකේහමළ ඛණ්ඩළර
එල් එමි එ සී කරුසළරත්න
එල්ළලකව ුනළනි දිල්ශළරළ රඳිරංශ
එවහ එමි කමෝ්මසළ ප්රශශෂි ුධඹිරංශ
එවහ.ආශ.එම්.නුල ණරසතික
එෂම්පිටිකේ රතකකජෝති හිමි
එෂමල් ක්නියළකව ලරුණි නිවංවළ ජයරත්න
ඒකනළයක ආරච්චිල්ළකව දිනුෂිකළ ී තළ රංගනි ඒකනළයක
ඒකනළයක ආරච්චිල්ළකව පියුමළලි ුධකෝචනී ඒකනළයක
ඒකනළයක රළෂළකව ඉකශළ කුමළරි ඒකනළයක
ඒකනළයක ශළමිල්ළකව ුධමිත්ර අශකකෝ
ඒිරං අච්චිල්ළකව ්ශනී කරුසළරත්න
ඔමශඩී කමොකශොමඩි බිවහරැල් ශළෆි
ඕලුවහවළ ඳතිර නෆශෆළකව ධනුහක ්මළ
ඕවිටිගම ගමරළරළකව වංජය බුේධික ළ ත
කංකළනමළකව ඩිළ වුන විමකවේන
කංකළනමළකව තනුජළ පියුමළලි රසතුංග
කංකළනමළකව තිළිනි නිල ති අකේරත්න
කංකළනමළකව දිල්ශළනි ලළවනළ ඹණ්ඩළර
කංකළනමළකව නිල්මිණි කළංචනමළළ
කංකළනමළකව රිරකළ ුධභළෂිණි ඹංඩළර
කංකළනමළකව කශණුකළ මුනල ති
කංකළනමි ඳතිර නෆශෆළකව නදීපකළ කුමළරී ජයතික
කංකළනම් ගමකව ප්රතිභළ වම්මළනි
කංකළනම් ඳතිරසකව අජිත් කුමළර
කංකළනම්ළකව කවෞමයළප්රිය්ශනී ජයරත්න
කකුව් මු්ය කවේළකව වහලශසමළලි කවකනවිරත්න
කඡුගශ කකොටුකේ කග්ර ළලිකළ දිල්රු්මෂි රසවිර
කටුකුරු ් ගමකව තරංගළ කුමළරි කටුකුරු ්
කටුගම්ඳකව චමිළ නිකරෝනී කටුගම්ඳකව
කටුපිටිකව චමිළ ගයළනි ණරසතික
කටුලළලකව එර දි උමය ගළ කටුලළල
ක ටඩිකව කයෝජිකළ වංජීලනී ක් මිරරි
ක ටඩිකව ශශණී ති්ම දිල්රු්මෂි
කකේ කග්ර රුලනි කුමළරි කඳකශරළ නලරත්න
කකේ කග්ර කවේනළනි කකෝවළ නලරත්න
කසගරකග්ර ධනුහක කරෝශස ඹණ්ඩළර
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ක් විට ගම්ේ්ළකව ප්රකඹෝධළ යව ති වීරිරංශ
ක්ම්පිට ගම්ේ්ළකව කිළ කඹෝධිනී වීරිරංශ
කදින් පුලිකව නුල න දික ධශම්ළව
කනතකව ඉුධරු උ්ය ජයරත්න
කනතකව චරිතළ ලව ති මළළ
කනකත් කග්ර තිලිණි ධම්මිකළ කෆ් පිටිකඳො
කනකත් කග්ර මකනෝරි ුධභළෂිණී රත්නළයක
කනත්තකව අජිත් කරුසළරත්න කනත්තකව
කන ගමකව මධුළ විමු්මති වංකල්ඳනී
ක කළනමළකව අනුළ නිකරෝමි වික්රමරත්න
ක කළනමළකව ඉ ද්රළනි කවකනවිරත්න
ක ක් අ් පුළකව ශිර තළ කුමුුනනි කවේනළරත්න
ක ක් අ් පුශළමිල්ළකව නදීපකළ ප්රිය්ශනී ්යළන ්
ක ක් ගම්ේ්ළකව මනුළ ුනංජලී ිරරිකවෝම
ක ක් ුනරයළකව කපි මකශේහ ච ද්රකවේන
ක ක් දූරයළකව නිල්මිණි ණරස්ළව
ක ක් කශේලයකව ්ශශිකළ ්මමිණි ඡයරත්න
ක ක්මන නළකව වමිළ අනුරළධි
ක ක්වි්ළකනළකව දි්මෂි ඳත්මිළ ඡයවීර
ක කේ අ් පුශළමිළකව චමිළ කශේමමළලි කුමළරි
ක කේ අ් පුශළමිළකව ත්මෂිළ ්ශණී රසවීර
ක කේ ආරච්චිළකව තිළකයළ වචි තනි ක ක් ආරච්චි
ක කේ ආරච්චිල්ළකව චමිළ ච ද්රළනි විකේතුංග
ක කේ ගමරළෂළකව කෂණි වචිත්රළ කවෝමරත්න
ක කේ ුනරයළකව නදිළනි දිල්ශළනි ණරස්ළව
ක කේ ුනරයළකව පියුමිණි මකශේෂිකළ ණරසකවේන
ක කේ ුනරයෆකව වමුධිකළ ති්ම රසිරංශ
ක කේ ක්ණිකේ කග්ර කරෝෂිණි වම්මළනී ‘ඡයිරංශ
ක කේ මන නළකව ශශ රුල ච ද්රකවේන
ක කේ රළළකව ධනුහකළ ව්මළලි ඡයතික
ක කේ කල්කම්ළකව නිංග වරුල ඳත්මිරරි
ක කේ ලත්කත් කල්ඳනී ුධකෝචනළ රඳිරංශ
ක කේ ලහුම්පුරකව නිළනි මධුළනිකළ ආරියලං
ක කේ වි්ළකනළකව කුළුනු ප්රීයංකර ඹ ුනවීර
ක කේ වි්ළකනළකව කකෞයළ නදීපළනි කවොමරත්න
ක කේ කශේලළයළකව ්ශශිකළ මළධවි ජයරත්න
ක කේ කශේලළයළකව ශළණි ුධරංජිකළ ජයිරරි
ක කේගමරළළකව චළමරී නදීපකළ ක කේගම
ක කේගමරළළකව වංජීලනී දිල්රු්මෂි ක කේගම
ක කේකග්ර රළළකව හිමළලි දීපඳළනි ඹණ්ඩළර
ක කේුනරයළකව හිකරෝෂිමළ දිල්රු්මෂි කප්රේමරත්න
ක කේරළල්ළකව වඳුනිකළ චතුරළනි අමරකකෝ
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ක නත්කතොට රළළකව චතුරිකළ ජයමළලි
ක නත්කතොට රළෂළකව ප්රිය තිකළ ජයමළලි
කකඳොෂ ආරච්චිළකව රකම්හ වමීර මධු වංඛ
කපි ඳතිරසකව ශංිරමළ කේවි දි
කපු රළල්ළකව කම්නකළ ණරසිරංශ
කපුකකොටුකේ කග්ර මංජුළ කුමළරි කපුකකොටුල
කපුරළළකව උකේනි ඉවංකළ කුරත්න
කපුරළළකව එරංම් දිල්මි කතෞමිකළ ජයතික
කපුරළළකව චතුරළනි දීප් තිකළ ්යළරත්න
කපුරළළකව තහමිළ පුජළනි
කපුරළළකව මධුෂිකළ ප්රවළ්නී ජයිරංශ
කපුරු ඳණ්ඩිතයළකව අරුස ප්රභළත් ණරසතික
කපුරු ඳණ්ඩිතළකව ුධරංම් ධම්ම්කළ කප්රේමතික
කපුරුහිටි ශළමිල්ළකව ුධීරරළ කුමුුන ඹණ්ඩළර
කපුලත්කත් කග්ර අචිනි වහලශසමළලි කපුලත්ත
කපුලත්කත් කග්ර නිරංජළ ප්රිය්ශනී ණරසතික
කපුලෆලික ් කල්කව උකේශිකළ පියුමළනි දිවළනළයක
කපුලෆල් ගමිේ්ළකව කවේනළනි දිංකළ ුධරවීර
කපුලෆල් ගම්මෆේ්ළකව ුනළ ති ්මමළලි ගම්ත්
ක් පිටි ඳතිර නෆශෆළකව ්ළවි ්යළ කශළනි මුසිරංශ
කමල් කමොකශොමේ හීම්
කම්කළමළකව චළ ්නී ප්රිය ති කුමළරි
කම්මුනි ආරච්චිකව ඉළරළ චනි විකජ්ිරංශ
කඹුරළකඳො ගමරළළකව ඉකශළ අනුරළීර
කඹුරුකගොඩ ගමරළළකව ඉකශළ මධුළනි
කරනළයක ආරච්චිළකව ්මනළ රංජනී කරුසළනළයක
කර නළකගොඩ ලියනකව ී තිකළ කඳකශරළ
කරහි කව අකනෝමළ ප්රිය්ශනී
කරලනෆල්කව අකේළ ්මමළලි කරලනෆල්
කරවිටකව නිවංවළ කශේම ති
කරවහනළකගොඩ ලියනකව කුමුුනමලී ෂිකළ කඳකශරළ
කරුසළ ක් ඩිකව ුනළංජලී මධුශංිර කරුසළරත්න
කරුසළ ක් ඩිකව ලීමලී උ්ළරළ ණරසරත්න
කරුසළ ක් ඩිකව ුධමුදිනී ලත්වළ කුමළරිරශ
කරුසළ කශේමිරංශ කළංචනළ ප්රියංම්නි
කරුසළකව කනත්මි තළමරෂි වීරිරංශ
කරුසළනළයක ඳතිර නෆශෆළකව දිකනත් කල්ඳ ජයසූරිය
කරුසළක් ඩිකව නදීපළ දිල්රු්මෂි ධශමලශධන
කරුසළරත්න මුදිය කවේළකව ප්රජීලක පියුමළල් ක් ම්ළව
කරුසළරත්නකව ඉමළළ රුල ති කප්රේමතික
කංසූරිය ආරච්චිකව අචිනි වම මලී කංසූරිය
කංසූරිය ආරච්චිළකව චි තළ දිලිනි කංසූරිය
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කංසූරියකව ්ශශිකළ කකෞයළ ණරසතික
කල්පිටිකේ කග්ර කඹනීළ චළමිකළ ජයදිනී
කල්පිටිකේ රළළකව ඳේමිණි කවේනළරත්න
කලිණරලළ කේලයළකව එරංගළ ප්රිය්ශනී කවනරත්
කලු අච්චිළකව ක්ො මධූළ පියුමි ලළවනළ
කලු අච්චිල්ළකව ුධමළලි ඹණ්ඩළර
කලු ආච්චි කමොකශො ටළළකව ප්රභළ මකශේෂිකළ ණරසතික
කලු ආරචිචිළකව නයනි දීපඳෂිකළ කලු ආරචිචි
කලු ආරචිචිල්ළකව රිරකළ ශශණි කුරත්න
කලු ආරච්චිළකව රංජ කලු ආරච්චි
කලුආරචිචිළකව අකේළ ඉල්මිණි විකජ්රත්න
කලුආරච්චිකව එරංම් මකශේෂිකළ පියතික
කලුආරච්චිළකව නිකරෝනී මුනරංම්
කලුආරච්චිල්ළකව රුවිනිකළ රචිනි කුරත්න කලුආරච්චි
කලුග කග්ර නිලුෂිකළ දිල්රු්මෂි කළුග
කලුුනරයළකව අනුළ ශශණී ඳතිරස
කලුකඹෝවි අ් පුශළමිල්ළකව ක්ෝන ය තළරි ප්රවළ්නි
කලුකඹෝවි
කලුකඹෝවි රළජිරංශළකව නළමල් කෆලුම් කුමළර වීරකකෝ
කලුලළකව ගයළනි දිල්රු්මෂි ආරියතළ
කලුලළකව මධුළ ධනංජය ච ද්ර්ළව
කලුශත් කරුසළතික වි්ළනළකව පියුමි පුශණිමළ වීරලශධන
කල්කතොට රළළකව උකේනි වවි ද්රළ කුමළරි ලීළරත්න
කල්කේරළකව චළ ්නී කල්කේරළ
කවුඩුගම අවහවෆල්ළකව මධුංඛ විරළජ් අභයිරංශ.
කුධ වංකල්ඳ මුතුග
කවහතුරි ආරච්චිළකව උ්යංම් ඉකශළ කුමළරි කවහතුරිආරච්චි
කවහතුරි ආරච්චිළකව ්ම්මික සූරිය ඹංඞළර කවහතුරි ආරච්චි
කවහතුරි ආරච්චිළකව හිරුණි නුල තිකළ කවහතුරිරත්න
කවහතුරි ආරච්චිල්ළකව උදිතළ ඉකරෝණී ජයරත්න
කවහතුරි ආරච්චිල්ළකව ක්ො මකශේෂිකළ පුහඳකුමළරි
කවහතුරිආරච්චි
කවහතුරි ආරච්චිල්ළකව කවෞමයළ ්ශනී කවහතුරිආරච්චි
කවහතුරි ආරච්චිල්ළකව වහලශසමළලි කවහතුරි
කවහතුරි කංකළනම්ළකව නිමල්කළ ති
කවහතුරිආරච්චිළකව අකනෝළ කවහතුරිආරච්චි
කශගල්කව නදීපළ උ්යංගනි ්යළරත්න
කශගල්ළකව චම්පිකළ ප්රිය්ශනි
කශගල්ළකව ුධකෝචනළ ප්රිය්ශනි
කශතුඩුකේ රළෂළකව ෂිකළ ුධභළෂිනී වීරරත්න
කශ්කල්කව අකනෝමළ ී තළනි ශරිවහච ද්ර
කශල ආරච්චිකව තමළලි උත්ඳළ කශල ආරච්චි
කශලරළල්ළකව මළධවී ුධග ධිකළ
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කශල්කඳ කකො ටල් ඹේක් වි්ළනළකව දිනුළ ්මමළලි ණරස්ළව
කළු ආරච්චිළකව චමිළ අරුස ජය ති කලුආරච්චි
කළු ආරච්චිළකව නික්මළ මධුළනි කළුආරච්චි
කළු ආරච්චිල්ළකව කච්තනළ ශංවමළලි
කළු ආරච්චිල්ළකව ත්මෂිළ මධුළනි කළුආරච්චි
කළු ආරච්චිල්ළකව තරංගළ දිල්රු්මෂි
කළුආරච්චිකව අකනෝඡළ මිහිරළනි ච ද්රකවේන
කළුආරච්චිල්ළකව චළනිකළ ප්රියංකි කළුආරච්චි
කළුකපුකව ක්ො නිළ ති නිල්මිණි ්ංගල්
කළුගය නිංකළ උ්යංගනී
කළුකේල මල්කි උක් ්මළ කවේනළරත්න ිරල්ලළ
කළුඳශන විතළරමළකව රිරකළ නි ති
කළංචනළ ජයමිණී විජයලශධන
කළරිය් කඳරුම කුතුංග ක්ො වුන මුනළනි කුතුංග
කළරිය් කඳරුම කශේරත්ළකව ඉ දිලරි මධුළනි කුමළරි
කරුසළරත්න
කළරියලවමි මළජුලළන ගමකව ක්ො උකේශිකළ ්මමී ඩයවහ
කළරියලවම් කංකළ ති චමරි නිවංවළ කළරියලවම්
කළරියලවම් කකොඹ ලියනකව කශළනි ඉවංකළ ලියනකව
කළරියලවම් පිළනිකගොඩකව ළනිකළ නිල්මිණී නළනළය්මකළර
කළරියලවම් රනවීර කංකළනම්ළකව දිලිනි මධුෂිකළ කවකනවිරත්න
කළංචි කේලකව ච දිමළ ප්රිය්ශනී ලීළරත්න
කළංචි කේලකව හිරු වම්ඳත් වික්රමනළයක
කළංචි කේලකව හිමළලි ලව තළ කුුධම් කුමළරි
කළංචිකව භළනී තනුජළ පියරත්න
කළංචිළකව ශංිරනි දිල්රුක්ෂි ච ද්රිරරි
කළ චියළකව තරංග වම්ඳත් විජයරත්න
කළ චිල්ළකව ආකෝකළ විකනෝ්නී රත්නළයක
කළලිංග ලශසපුරකව තළරිකළ ප්රබුේධි
කෆකිරිකගොඩකව චළමිනි විරළජිකළ කුතික
කෆකු ්ර ලියනකව ක්ෝන ්ශනි නිරළළ
කෆටල දිවළනළයකකව ශිකරෝමණි පුහඳමළලි ආරියකවේන
කෆ ්ල ගමරළල්ළකව චකමෝදිකළ ජනනී කවේනළරත්න
කෆ් පිටියලත්කත් ගමරළළකව නිළනි අනුෂිකළ ජයතික
කෆඹෆල් විතළකව වළගරිකළ ශිල ති වික්රමනළයක
කිණිගම කග්ර අනුෂිකළ ශ්රිමළලි ජයිරංශ
කිතුල් ක් ළකව චතුරිකළ ප්රිය්ශනි විකජ්වික්රරම
කිතුල් ක් ළකව කවේඳළලිකළ කරුසළිරරි
කිනිගමයළකව ව ධයළ කුමළරි
කිරිඅම්මක ් කල්කමළකව චතුරිකළ ුධකඹෝදිනී ච ද්රිරරි
කිරි කේ ක්ො ුධමුුන යළමලී කඳකශරළ
කිරිකශ ටි ලියනකව ුනළනි මධුල ති ලියනකව
කීරගකව අමල්කළ චකමෝදි දිවළනළයක
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කුකුල්ඳක මුදිය කවේළකව අවංක කශේමළල් කරුසළරත්න
කුකුල්ඳක මුදිය කවේළකව නදීපළනි කරුසළරත්න
කුඩළ ුනරකව මින්මෂි ශංිරකළ ිරරිලශධන
කුඩළ ුනරයළකව ඉකනෝකළ කන්මිරත් ප්රිය්ශනි
කුඩළ ුනරයළකව මෆටිල්ඩළ පුහඳ කුමළරි
කුඩළ දූරයළකව ප්රවංග ්යළ ප්රිය්ශන
කුඩළ ක් ඳුරු අච්චිකව ච දිමළ වහලශසමළලී
කුඩළ මුශ දිරම්ළකව ත්රියළමළ දීපඳළලි ලශනකුුධරිය
කුඩළ ශකුරුකව ශ්රිමළලි ති්මිරරි
කුඩළගමකව පියුමි නයනතළරළ කුඩළගමකව
කුඩළගයළකව මධුෂිනී නිවංවළ ණරසරත්න
කුඩළගකව නදීපකළ කුමළරි ජයතික
කුඩළගකව ප්රදීපඳළ රංජනී කවනවිරත්න
කුඩළකවළකව අමිළ කල්ඳනි දිවළනළයක
කුඩළක් ුනරැ ආරචිචිළකව ුධරමය ුධභද්රිකළ ව්මළලී
කුඩළක් ුනරු අච්චිළකව අකේළ ්මමළලි වීරිරංශ
කුඩළක් ුනරු අච්චිල්ළකව ධනුහකළ චතුරළණි කඳකශරළ
කුඩළක් ුනරු අච්චිල්ළකව මකනොජයළ ශශනී කඳකශරළ
කුඩළක් ුනරු අච්චිල්ළකව කම්නු ිරතළරළ විකජ්කවේකර
කුඩළක් ුනරු ආරච්චිළකව මකශේහ ශශණි කප්රේමරත්න
කුඩළකශටිටි ආරචිචිළකව උකමහ ජයතික
කුමවළරු කංකළනම්ළකව ුධමිත් ප්රියළකර ශ්රිමළල්
කුමළ අච්චිල්ළකව ුධ්ශනී මල්කළ ති ජයලශධන
කුමළරකව ආළ ුනළනි ච ද්රිරරි
කුමළරකව දිනු චතුරංග
කුමළරක් ළි ආරච්චිකව හිරු තුළර කශේමකළ ත
කුමුුනනි ්මමළලි කුමළරි දිවළනළයක
කුඹුරුගම යේක්වහවළකව ඳිරඳු ජයම්ඳති
කුරස ලියනකව ක්ො චතුරිකළ මධුභළෂිනී ලියනකව
කුරස ලියනකව ක්ො දිල්ශළනි යළමලී ලියනකව
කුරසලියන ආරචිචිළකව නිංකළ ප්රිය්ශණී
කුරම්කඳො රළෂළකව නිම ති ශ්රි කෆලුම් මධු ඛ ඹණ්ඩළර
කශල ්
කුරැ් පු ආරචිචිකව ඉ දීපලරී කුමුුන ්යළරත්න
කුරුකුත්ත මෆ්කග්ර ච දිමළ වංජීලනී මුශ දිරම්
කුරුකුලත්කත් කග්ර ඉකනෝකළ මධුල ති කුරුකුලත්ත
කුරුකකොකශොතෆ ක කග්ර ුනළංජලී නුල කුමළරි
කුරුකකොකශොතෆ ක කග්ර වමළධි වංදීපඳනී කවකනවිරත්න
කුරුඳෆත්තළකව තිවංජ ජයනුල ප්රියකවේකර
කුරුඳෆත්තළකව ුධපු තිංක ජයතිවහව
කුරු් පු අච්චිල්ළකව මල්ළ කළරි කුරු් පු
කුරු් පු අ් පුශළමිල්ළකව මළලිකළ රු්මළනි ධශමරත්න
කුරු් පු ආරච්චිකව ඉළර තරංග කවේනළනළයක.

198718603288
936691595V
895862134V
877940020V
916671520V
922401704V
937022174V
896750194V
886981406V
927781239V
897943590V
888291776V
845153817V
948412810V
198452900059
906720492V
856330893V
797440345V
906532603V
936301924V
921722745V
900150466V
915751458 V
898431665V
910782975V
199203200597
875693344V
933043410V
198784101676
908040813V
877181260V
922990964 V
917740330V
876020300V
866401918V
908333454V
918160647V
940044146v
922803927v
926690469V
887263124V
850104328V
18

කුරු් පු ආරච්චිකව නිලුකළ ්මමළලි කුරු් පුඅරච්චි
කුරු් පු ආරච්චිකව නිවංළ මිහිරළණි කුරු් පු
කුරු් පු ආරච්චිළකව තුළරි ලළවනළ කුරු් පු
කුරු් පුකව නුනනී නිළරළ ච ද්රකවේන
කුරුවිට ආරච්චිල්ළකව චළනිකළ ශශනී තිකරත්න
කුරුකේ වි්ළන රළළකව අනඳමළ ප්රබුේධිකළ ජයලශධන
කුරත්න කශ ටිකව මළකනල් කශණුකළ කුමළරි
කුිරංශ ආරචිචිකව ිරතළරළ රුල මළලි කුිරංශ
කුිරරි ඳතිරසකව අතයයළ නිළදි වික්රමිරංශ.
කුසූරිය ආරච්චිල්ළකව අනළ දිළනි
කුසූරිය ආරච්ල්ළකව ලව ති ළනිකළ විමකවේන
කුකවේකර මුදිය කවේළකව ඉුනනිල් නයනි කුකවේකර
කකත්ිරරිකව ඉුධරි උ්යළනි කප්රේමචද
කකකශල්ඳ න කල්කග්ර චතුරිකළ කකකශල්ඳ න
කකකශල්ඳ නයළකව ඉකරළ වරිරමළළ
කකකශල්ලත්කත කග්ර තිංක මධුළ කකකශල්ලත්ත
කකකශල්ල ගමරළළකව නිකරෝනී ුධමන්ළව
කකකශල්ල රළෂළකව ගයළනි උක් ්මළ කුමළරි
කකොවකව ප්රභළලලි නශම්ළ මධුළණි
කකොටකග්ර ලියනකව මධුළනි කඳකශරළ
කකොටකඳොකව ්නුහක චමි ් කකොටකඳො
කකොටබුල්ළකව කග්ර මල්ළ වනි ණරසිරංශ
කකොටළුකගොඩ ක කේ කශේනෆක අච්චිළකව කශේමළලි රිරකළ
ණරසලශධන
කකොඩිකළර මුශ දිරම්ළකව ච ද්රිකළ යළමලී ඹණ්ඩළර
කකොඩිතුල්මකුකළර කග්ර නදීපකළ දිල්රු්මෂි ජයකවේන
කකොතළලකව කල්ඳනි ප්රළශානළ කකොතළල
කකො ග ආරච්චිකව රවහකළ කශේම ති
කකො ගශ ඳතිරසළකව ක්ොං චළනිකළ චකමෝදි කඳකශරළ
කකො ්ිරංශ නයික්ළකව චමිළ මල්කළ ති
කකොබිඹල මන නළකව ලිළනි කුතුංග
කකොේඹල මුදිය කවේළකව කශ නළකච්චි කග්ර පුජිත ශශළ
ඹණ්ඩළර
කකොරතිවහ කකෝරළළකව කක ෂි දිල්ශළරළ විකජ්ිරංශ
කකොවහගම රළළකව වනුඡළ ්මමළලි
කකොවහකගොඩ කමොකශො ටළළකව නිරඳමළ පියුමළලි වමරතුංග
කකොවහකගොල්කල් කග්ර ඉළර මධුළණි රළජඳ්ම
කකොවහකඳොකව දිල්භළනි ලත්වළ
කකොවහිර න ගමරළළකව ව ධයළ කුුධම් පුහඳ කුමළරි ජයතික
කකොකශොමිඳකව රෂිනිකළ කළවි දි
කකොෂඹකව ඩිළ චළනක චතුරංග
කකෝටිටකඳො කේලළකව ්ශනී ප්රියංල්ළ මමත්රිඳළ
කකෝ ටඳකව මකනෝරි නිරඳමළ ජයවීර
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කකෝ ටකඳො කේලයළකව චතුරංග ගනිත් කකෝ ටකඳො
කකෝ ටකඳොකව චළරුකළ වමංම් කකෝ ටකඳො
කකෝ ටකඳොයළකව අකේළ මුනළණි විකජ්තුංග
කකෝසළර මුදිය කවේළකව ගළමිණි ුධරියඹණ්ඩළර
කකෝනළර මුදිය කවේළකව ඉකනෝකළ ශශණි
කකෝනළරමුදිය කවේළකව අකවෝකළ ුධග ්නී
කකෝනළලි රළෂළකව වම්මළ වමුද්රිකළ ඳතිරස
කකෝ ගශමු ලරළකගොඩ අමිළ චළ ්නී
කකෝරකල් ගමරළළකව අකේළ මධුරංී  කප්රේමතික
කකෝරකල් කග්ර ඉකශළ අමළලි තිකරත්න
කකෝරකල් කග්ර තිළිණි මධුෂිකළ ඹණ්ඩළර
කකෝරකල් කග්ර ශ්රිමති ව ්යළ කුමළරි ණරසරත්න
කකෝරකල් කග්ර ිරතළරළ ශශනී රත්නළයක
කකෝරළළකව අනුරුේධිකළ චළ ්නී ධශමරත්න
කකෝරළල්ළකව අනුඳමළ වචි තනී ඹණ්ඩළර
කකෝරළෂළකව ති්ම මයුරිරරි ඹංඩළර
කකෝව කුරුඳෆත්ත කංකළනම්ළකව හිවංති හිරු ශංිරකළ
කඳොල්ලත්ත
ගංකගොඩ මුදිය කවේළකව ම්ළරළ විකනෝ්නි කවේනළනළයක
ගංකගොඩ වි්ළනළකව වළගරිකළ නිකරෝණි කප්රේම්ළව
ගගඹඩ ලියනකව චතුරිකළ ගයළත්ර ලියනකව
ගණිතයළකව ජනක වම්ඳත් කප්රේමිරරි
ගණිතය කග්ර චමිළ කුමළරි ණරසරත්න
ගනිතයළකව ජයනි ච දිමළ මධුභළෂිනී
ගක අච්චි ඳතිර නෆශෆළකව චතුරිකළ මළධවි ඳතිරස
ගක ගම ලියනකව ක්ො මුනරි ප්රිය තිකළ කඳකශරළ
ගක ගම වි්ළන ඳත්ර නෆශෆළකව නිලකළ මධුළනි කරුසළරත්න
ගක කග්ර රළළකව නුන නලංජන කවනරත් ඹංඩළර
ගක කව රළළකව චමරි ්මෂිකළ ගක කව
ගක කව රළල්ළකව ව්මළලි නිලෂිකළ දිවළනළයක
ගක හි ආරච්චිළකව දික හ ච දිම රඳිරංශ
ග තුක රළළකව ශශණී ලළවනළ ගමකවලත්ත
ග තුක වි්ළනරළළකව විහමනී ුනකශකළ ඹ ඩළර
ග ක්ොශ වි්ළනළකව දිළනි ්මය ති මෆණික්ම
ගම ඇතිකව තනජළ දිල්ශළනි ණරසලශධන
ගම රළළකව ්මෂි ්ශනී ඹණ්ඩළර.
ගම රළල්ළකව ච කද්රවහන
ගමකව ව්කශඛළ වහලශසශංිර විකජ්රත්න
ගමකව ශිරතළ ුනංජලී රසිරංශ
ගමයළකව අකේළ දිල්ළනි
ගමරළළකව ඉකශළ උ්ළරි අමරිරංශ
ගමරළළකව කවිුන ුධරංග කරුනළතික
ගමරළළකව ගයළ ප්රියංකර ගමකව
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887700907V
928091279V
911092603V
945552077V
198874701983
897992205V
897362953V
922240205V
937240341V
925870994V
875282166V
885342876V
945801239V
942720564v
878160924V
868582090V
862212410V
926880675V
936142052V
886861397V
916792700V
1990799003V
761770756V
937993846V
915012140V
946890820V
199459500013
930073466V
198804801479
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ගමරළළකව තළරිකළ ඩිල්ළණි ශපුක්ණිය
ගමරළළකව දිංකළ ුධකේශි රත්නළයක
ගමරළළකව නිලුකළ මළධවී ජයරත්න.
ගමරළළකව ළනිකළඅංජලි කවේනළරත්න
ගමරළළකව වචිත්ර රු්මළ අරෑ්ගම
ගමරළළකව වමීර ්ශන
ගමරළළකව ශශණී වමළලි
ගමරළල්ළකව ඉකශළ වමළලි විකජ්රත්න
ගමරළල්ළකව ඉළරළ ුනංජලී කවෝමවීර
ගමරළල්ළකව චතුරංග රුල කළ ත ඹංඩළර වික්රමිරංශ
ගමරළල්ළකව වමිතළ රත්නමළලි ගමකව
ගමරළල්ළකව ුධකභෝ්නී යමුනළ කුමළරි
ගමරළෂළකව ්නුෂිකළ නුල ති විකජ්තික
ගමිත් රළළකව චමි ් වළමප්රිය ගමිත්
ගමිත් රළළකව ුනව තිකළ එර දි ජයතික
ගමිත් රළල්ළකව නිව වළ මුනල ති ජයකවේන
ගමිත්රළෂළකව රජික ී තමළලී ්වනළයක
ගම්මම්පි ආරච්චිල්ළකව අකයෝමි නිරංගළ ච ද්රකවේන
ගම්මකශේළකව අනුළ ්න ජලී
ගම්මෆේක් කග්ර ප්රභළිරණී ඉඳුනිල් කගොඩග ක්ණිය
ගම්ත් රළළකව අල ති යළමිණී ඹණ්ඩළර
ගම්ත් රළළකව ච න අරවි ් ඹණ්ඩළර
ගම්ත් රළළකව නකයෝමි රුල තිකළ ගම්ත්
ගම්ත් රළළකව ්මම්ණි කළංචනළ ගම්ත්
ගම්ත් රළල්ළකව පියුමි ශීප්රභළ කවේල දි
ගම්ත් රළල්ළකව මකශේෂි මුනල ති ඉ ද්රචළඳ මෆණික්ම
ගම්ත් රළෂළකව රිරකළ ව්මළලි ගම්ත්
ගම්ත් රළෂළකව ශ්රී ආළ කුමළරි ගම්ත්
ගම්කලකල්කග්ර ,මුශ දිරම්ළකව, නිවංවළ, ව්මළලි, ලංතික
ගයත්රි මධුෂිකළ වීර් කඳරුම
ගරැමුණි නිකරෝණී දිල්ශළනි
ගරුමුණි කල්යළනි ංකළඳති ඡයවික්රම
ගරුමුණි තනුජළ දිල්රු්මෂි කවනවිරත්න
ගරුමුණි වජිත් අමල් තුළර වික්රමඳළ
ගගම ආරච්චිල් අමර වංකජඳ ගගම ආරච්චි
ගතර කල්කමළකව ටළනියළ අංජලි ඹංඩළර
ගඳළ රළළකව අරුණි ඉකම්ළ
ගපිට කග්ර උ්ළනි ළනිකළ ගපිට කග්ර
ගපිට කග්ර උකේශිකළ මධුල ති කුතුංග
ගපිට කග්ර වජළනි හිකරෝෂිමළ වීරකවේන
ගපිටකව ජනිතළ දිල්ළනි විකජ්ඳළ
ගපිටකව මධුළනී මකශේෂිකළ විකජ්ඳළ
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927300419V
925530212V
937192193V
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785950445V
936522904V
932822202V
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905272004v
945240563V
888320431V
946263168V
865851740V
897573881V
832690627V
907080650V
946032255V
955054008V
926142585V
867171100V
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887663700V
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930171581V
940193117V
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946193470V
895501301v
925580201V
955040759v
916732449V
885371124V
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ගඹඩක කළනමළකව මකනෝලි ඳවිත්රළ කුමළරකවේන
ගඹ නළකව ුධකඹෝ්නී දිල්ශරළ කවනවිරත්න
ගයළ ලත්කත් ශිරතළ ්මමළලි ධශම්ළව
ගලිගශ නමඇතිකව තිළිණි එර දිකළ
ගකල් ණරරු නෆශෆළකව ලිතළ නිළ ති
ගල්ඔළු කංකළනමළකව ම්ශළනි මධුෂිකළ විකජ්ඳළ
ගල්කඩුකම රළල්ළකව මකශේෂිකළ ව්මළලී ගල්කඩුල
ගල්කඩුලළකව විම වනී ගල්කඩුල
ගල්කඩුලළකව වචි තනී ගල්කඩුල
ගල්කඩුකේ කග්ර නදීපළ දිමළලි කප්රේමතික
ගල්කෆටිය ආරච්චිකව ඉළරළ වංදීපඳනී ්යළන ්
ගල්ඳළතකව නිකරෝළ චතුරංම්
ගල්කඳොත්කත් ගමකව දිවහනළ ප්රිය්ශනී ගමකව
ගල්ත් රළළකව චමිත් මුනවංඛ
ගල්ත් රළල්ළකව කළංචනළ ශ වඳළලි
ගල්ත් රළල්ළකව කේවිකළ ප්රිය්ශනී ධශම්ළව
ගල්ත් රළල්ළකව රෂිකළ ගම්ත්
ගල්ෆල්ළකව තුළරි ප්රිය ති ිරරිලශධන
ගල්ල්ළකව ඉකශළ කුමළරි ප්රිය්ශනී
ගල්ල්කල් විතළරමකව චමි දිකළ ජයමළලි විතළරස
ගල්කන ලත්කත් කග්ර රජිතළ නි විජයංග
ගල්කශේන ගමකව කිළ ප්රභළ ම් රත්නිරරි
ගලරම්මළන ඉඩකම් මුදිය කවේළකව මුනෂිකළ ව්මළලි
ගවහක්  රළළකව වකරෝඡනී දිවළනළයක
ගවහක්  රළෂළකව රකම්ළ දිල්ශළනි
ගවහඹරුකව මුනෂිණි නිවංවළ වීරරත්න
ගළශදිකේ ලවම් කකොත්තිකගොඩ ක කළනමිකව ගයළ කේලප්රිය
ගළලුකව ඉකශළ ප්රියළනී
ගළකල්කග්ර ශංිරනි දිල්ශළරළ
ගළල්කව නුල තළරක ගළල්කව
ගළල්කල් කගොඩකග්ර වමිළ කකෝවලි රසිරංශ
ම්නිශ් පිටිකේ කග්ර අකේළ දිල්රු්මෂි වීරිරංශ
ම්රළගම කල්කග්ර වමංම් උකේශිකළ කරුසළතික
ම්රළඹ ලත්කත් කග්ර අකනෝමළ ්මය ති මෆණික්ම
ී  කිය නළකව උකේශිකළ දිල්රු්මෂි අලුත්ලත්ත
ී .කිය නළකව කීශති ලශසකුුධරිය
ණරසරංකව වංජීලනී අකනෝජළ ණරසරත්න
ණරසරත් ක් ඪිකව චමි පුහඳකුමළර කවේනළරත්න
ණරසරත්න ඳතිරසළකව ්මළ ති වකු තළ ණරසරත්න
ණරසලශධන දිවළනළයක මුදිය කවේළකව බුේධිකළ වකු තළ
කුමළරි ජයලශධන
ණරසලශධනකව තුළරි වංඡීලනී ණරසලශධන
ණරරුකෆක කග්ර වහලශසතළ ්මය ති
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936582591V
946860786V
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826252146V
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ණරරුළුලළන ගමරළළකව තිලිනි ප්රිතිකළ
කගොඩගංක්නිය යේක්වහවල්ළකව ශවති දිල්ශළරළ රඳිරංශ
කගොඩකව තළිණි නිකම්ෂිකළ කගොඩකව
කගොඩමුල්ළකව දිනුෂිකළ නකයෝමී කගොඩමුල්
කගොඩමුල්ළකව නිවංවළ නිුනළනි කගොඩමුල්
කගොඩයළකව අමළලි රුල තිකළ ක් ම්ළව
කගොඩයළකව ධමිත් ජනරංජන වීරසූරිය
කගොඩයළකව පියුමි මධුළණි කරැසළරත්න
කගොඩයළකව විමශන රු්මම තිකරත්න
කගොඩයළකව වමිේදිකළ කම්්ළමිනි ජයතික
කගොඩයළකව වමීර ච ද්රළල්
කගොඩයළකව මළධවී ජයරු්මෂි ගමකව
කගොඩලත්තකව ්මෂිනි උත්ඳළ වමරනළයක
කගොඩකලකව ගයත්රි නි්ශශීකළ ජයරත්න
කගොඩෆල් ලත්තකව ඉකශළ මධුළනි
කගොතටුල රළළකව විළකළ ඳේම කුමළරි
කගොනළල රළළකව ජනිත ච් තක කගෝනළල
කගොල්හි නකව ව ්යළ කුමළරි කරුසළරත්න
ග්රළම කජ්හට ශ්රී රළමනළයක ඳ ඩිත ළශහමස කම්බි රළෂළකව
ආිරරි නුල රළමනළයක
චතුරි නි්මෂිකළ ධශමප්රිය
චතුරිකළ වංදීපඳනි ජයිරජශ
ච ද්රකවේකර මුදිය කවේළකව ශ්රීමළලි අවංම්කළ ච ද්රකවේකර
ච ද්රකවේකර කශේරත් ලළව මුදිය කවේ රළශළමිළකව භළගයළ
ච ද්රකවේකර
ච ද්රකවේකරමි ච ද්රළලතී
ච කද්රවහකර මු්ලිකව හිරු ප්රවළේ ච කද්රවහකර
චමළලි අයිවි උඩකග්ර
චමිළ ඉකරෝළනි කශ ටිආරච්චි
චනිකළ මධුළනි අකුරස
චළකකෝ කජ්ඳ කඹොබි දිල්ළනි
චළනකළ කුමුුන මෆේ්ුනලකව
චළමිතළ නිළධරී රත්නළයක
ඡයකකොඩි ආරච්චිළකව ගයළනි ඉකශළ ඡයකකොඩි
ඡයමළ න කමොකශො ටල්ළකව ප්රිතිකළ ව්මළලි කප්රේමිරරි
ඡයත් මුදිය කවේළකව චමරි ප්රවළ්නි කුමළරි
ඡයිරංභ මු්ලිකව චළනක කෆලුමි කවනවිරත්න
ඡයුධ ්ර ආරචිචිල්ළකව නයනළ්ශනී ඡයුධ ්ර
ඡළල් කමොකශොමඩි යුනිවහ කමොකශොමඩි
ජනනි චළඳළ මළනමඩු
ජයකකොඩි අච්චිල්ළකව ්මහමී දීපපිකළ කුමළරි
ජයකකොඩි අරච්චිල්ළකව යකෝධරළ ්මමළලි ජයකකොඩි
ජයකකොඩි ආරච්චිළකව ඉකශළ යළමලී වික්රමිරංශ
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861841944V
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918042490V
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ජයකකොඩි ආරච්චිළකව චළමලි ප්රිය්ශනී
ජයකකොඩි ආරච්චිළකවමුනළනි වංරධළ ජයකකොඩි
ජයකකොඩි මුදිය කවේළකව අමි සූශය වංඛ ණරසතුංග
ජයනළමකව ක්ො ධනුක භළගය මුනරංග ජයනළම
ජයමංග ුනරයළකව තළරුකළ ප්රිය්ශනී ධශමලං
ජයරළජ් ළලිකළ ්මමළලි
ජයත් දිවළනළයකකව ශ්රීවළේ නිකලෝළ කවෝමවීර
ජයත් ක් ඩිකව බුේධික රුල කකෞයළ ජයත්
ජයත් ක් ඩිකව මිළනි ප්රිය්ශනි ජයත්
ජයත් මකනෝරි ප්රවළදිකළ
ජයත් මුදිය කවේළකව තනුජළ දිල්රැ්මෂි කුමළරි විකජ්කවේකර
ජයත් මුදිය කවේළකව වමළලි උ්යංගනී කුමළරි ජයත්
ජයත් රළළකව එරංම් ශශමළළ ජයත්
ජයත් රළළකව තුළරි මල්කළ ති ජයත්
ජයත්කව අමි ප්රවළේ ඉුනරංග
ජයත්කව තුළරි හිරුණිකළ ජයත්
ජයත්කව නිකම්හ ව්රුල අකේවික්රම
ජයලශධන කංකළනම්ළකව මධුළනි දිල්රු්මෂි ජයලශධන
ජයලශධන කකෝ ටකව කඹෝධිනී ක්නුෂිකළ
ජයලශධන මුදිය කවේළකව තනජළ දිල්රු්මෂි ඹණ්ඩළර
ජයලශධනළකව තළරුකී ප්රකඹෝධළ මධුළනි ධශමකවේන
ජයවීර ආරච්චිළකග ක්ො කේවිකළ කුමළරි රසිරංශ
ජයවීර මුදිය කවේළකව දිනුෂි කවවිල දි අකේකකෝ
ජයිරං කේලකව නිවංවළ කුමළරි ජයිරංශ
ජයිරංශ අ් පුශළමිල්ළකව දිනුෂිකළ මධුළනි ජයිරංශ
ජයිරංශ අ් පුශළමිල්ළකව වචිනි නිවංවළ ජයිරංශ
ජයිරංශ ආරච්චිකව ශිරත එර ් ජයිරංශ
ජයිරංශ ආරච්චිළකව මලි ළනුක ජයිරංශ
ජයිරංශ ආරච්චිල්ළකව කේවිකළ කුමළරි ජයිරංශ
ජයිරංශ කළුකඹෝවි අ් පුශළමිල්ළකව කඩොනිකළ නි ති ජයිරංශ
ජයිරංශ කේලකව ුධමුුන නුල ජයිරංශ
ජයිරංශ කේලළකව රුල ති කම්නකළ
ජයිරංශ ඳතිර නෆශෆළකව තිලිනි ුධ්ශනී ්යළන ්
ජයිරංශ ක් ඪිකව රැළ ුධරංජිත් ජයුධරිය
ජයිරංශ මුදිය කවේළකව ඉකනෝළ වමළලි ජයිරංශ
ජයිරංශ මුදිය කවේළකව ුනළනි අකේිරංශ
ජයිරංශආරච්චිල්ළකව කමළ ශිරනි ජයලශධන
ජයිරංශකව ක්ො තුළරි වංජීලනී අමරිරංශ
ජයිරංශකව කලලි ට ඳේමකුමළර ජයිරංශ
ජයිරරි මුදිය කවේළකව උක් ්මළ අමරංගනී ජයිරරි
ජයුධ ්ර මුදිය කවේළකව දිල්ශළර ුනහම ති ජයුධ ්ර
ජයුධ ්ර මුදිය කවේළකව ුනල්මිනි ඳඹවර ජයුධ ්ර
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ජයුධ ්ර මුදිය කවේළකව ශිරනී ලත්වළ ජයුධ ්ර
ජයුධරිය ආරච්චිළකව ප්රදීපඳනී ම්ළරළ ජයුධරිය
ජයුධරිය ආරච්චිල්ළකව ්මමිණි අනුඳමළ ජයුධරිය
ජයුධරිය ආරච්චිල්ළකව ළ තිනි ෂිකළ ජයිරංශ
ජයසූරිය ආරච්චිකව වමළලි ඉකරෝණී ජයසූරිය.
ජයසූරිය දිවළනළයකකව චතුරිකළ මංගලී
ජයසූරිය මුදිය කවේළකව නදීපළ මධුළනි ජයසූරිය
ජයකවේකර කත්කතොට රළළකව දිනුෂිකළ මධුළනි ජයකවේකර
ජයකවේකර විකජ්වික්රම ව ති ජයකවේකර විකජ්වික්රම
ජත්කව චම්පිකළ උ්යංගනී ජයත්
ජලර කව දිල්රු්මෂි නිවංවළ කුමළරි
ජලර කව නිවංවළ වමරවිර
ජලර කව නුල රංජිත් දිවළනළයක
ජලර කව ළනක තුිරත විකජ්ිරංශ
ජලර කව ළනිකළ නිළනි කවකනවිරත්න
ජලර කව වම ත පුහඳ කුමළර කවෝමරත්න
ජළකගොඩකව ලව ති
ජළතුං කග්ර ච ද්රළ කුමළරි
ජළකනත්තිකව මකනෝරි මධුරංම් ජයකනත්ති
ජළඳහු ආරච්චිළකව කනල්කළ චතුරි ඹංඩළර
ජළජ ක් ලිකව ඉකනෝළ කුමළරි දිවළනළයක
ජළ කව අනුර ප්රිය ත අමරසූරිය
ජළ පුරයළකව කුමුුන නිල්මිණි ජයත්
ජී ඩී ඒ එවහ කගොඩකව
කජෝතිය රත්න ගණිතයළකව ජයනි චම්පිකළ රත්නිරරි
ටිකිරි නයිකේළකව ුධකෝචනළ ශංවනී ව ්නළයක
ටිකිරි ඹණ්ඩළකව කම්නකළ ුධභළෂිනි අකේකවේකර
ටිකිරි ල නි උ නෆකශේළකව දිනිති උක් ්මළ ල නිනළයක
කිරි ශෆ නදිකව ුධක ත්රළ ප්රිය්ශණී
ඩිංම්ත්ත ශකුරුකව ගයළනි ච ද්රිකළ විමල් ප්රනළ ුන
ඩිළනි ශශළ මුනල ති මුසිරංශ
ඩිවහනළ මධුවංඛනී රළජඳ්ම
කඩොලි්  නිකරෝහකුමළශ
තජුල් අමීශ ශසහවළ
ත තිරි අචිචීල්ළකව භළෂිණී දිල්කි කුරත්න
ත තිරිකව වකු තළ කවවිල දි රුකේරු
ත තිරිලත්කත් අ් පුශළමිල්ළකව චතුරිකළ කුතුංග
තම්මිට වියත්තළකව චතුරංගනි ප්රියංම්කළ කුමළරි
තත්තනි රළල්ළකව කුධනි රංම්කළ තිකරත්න
තත්තනි රළෂළකව නිලකළ ප්රියංගනී
තඳත්ලඩන මුදිය කවේළකව නිලුකළ ප්රිය්රනි
තපිටිය ඳල්කක ්ළකව නිලුක්ෂි ලළවනළ ණරසරත්න
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තලත්ත ුනනුමළ මුදිය කවේළකව ප්රවළදීප නිලුකළ ඹංඩළර
තලත්ත මුශ දිරම්ළකව ුනළ ති අනුරළධළ තලත්ත
තලත්කත් ඳතිරස රළෂළකව තනුහක ශශ ඳතිරස
තලත්කත් මුශ දිරම්ළකව වම ති අනුරළධළ තලත්ත
තලත්කත් කශේලළ ක් ඩි කග්ර නදීපළ කශේම ති රත්නළයක
තහිටි ගමරළළකව විුනරංග කකෝව කනරංඡන
තහිටි විතළනකව ව ධයළ වඳු කුමළරි
තළපිට ආචළරිකව ච ද්රිකළ ළ ති කුමළරි
තල්ගමුලළකව රත්මලී ලිහිණි කුමළරි ්යළරත්න
තල්ගමුකේ විය නකව කග්ර අරුණි උ්ළරි ඉමල්කළ ජයිරංශ
තල්ගවහලත්ත කල්කමිළකව ප්රිය්ශනී නි ති ධශමකවේන
තල්ුනල කල්කමළකව පිරුණි ලංළ කගෞරි වීරරත්න
තල්ක් කශේලළ කුමුදිනී තල්ක් කශේලළ
තල්ලත්කත් කශේලළ ක් ඩි කග්ර මධුල තිකළ දිල්ශළනි ්යළරත්න
තලංකගොඩකව මයුර කවනරත් ඹංඩළර
තලම ගමකව අමළලි කකෞයළ.
තළරකළ නිලෂි මධුමළලි අත්තනළයක
තෆ කනකග්ර නිකම්ළ මධුළණි
තෆඹකල්කගොඩ කල් රළළකව ගය දි චි තිකළ කුමළරි අකේරත්න
තිත්තගල් ආරචිචිකව ප්රදීපඳළ ශංවනී
තිරිමළ න කශ ටිකව ක්ෝන තනජළ දිල්රු්මෂි කුමළරි තිරිමළ න
තිවලංග මුදිය කවේළකව වංධයළ කරළ ත නිකරෝනී
තුම්මුුනක අ් පුශළමිල්ළකව දිල්රු්මෂි ප්රදීපපිකළ වහලශසකළ ති
කත නකකෝ ආරච්චිළකව ්මෂිතළ කවේල දි කත නකකෝ
කත නකකෝ මුදිය කවේළකව අමිත රු්මමල් වමීර
කත නකකෝ
කත නකකෝ මුදිය කවේළකව චි තක මකශේහ අකේකකෝ
කත නකකෝ මුදිය කවේළකව දිළනි දිල්රු්මෂිකළ
කත නකකෝ
කත නකකෝ මුදිය කවේළකව නිකරෝළ ප්රිය්ශනී
කත නකකෝ
කත නකකෝ මුදිය කවේළකව නිලකළ කත නකකො
කත නකකෝ රළෂළකව කවෞමයළ කුමළරි අකේදිර කත නකකෝ
කතබු ්කව නි්මෂි කකෞයළ වමළලි
කතලිකඩ ඳල්ලිය ණරරුකව ඉළනි නිකම්ළ අල්විවහ
කතලිච්චකගොඩ ඳතිර නෆශෆළකව නයනළ දිල්ශළනි ණරසලශධන
කතල් ශලඩිකව වළහිකළ ුධභළෂිණි ණරසරත්න
කතල්කළරය උ්ළරළ මධුල ති වීරිරංශ
කතල්මුකශ ආරච්චිල්ළකව රිරකළ ශශණී ඹණ්ඩළර
කතල්ශළලෆදි ුනරයළකව හිරු මුනමළධල ුධමනකවේකර
කතලර ආරච්චිල්ළකව ගංගළ ්මය ති ඹණ්ඩළර
කත් නකකෝ මුදිය කවේළකව ්මෂිකළ ශංවමළලි උ්යිරරි
කතොම්මයළ ශකුරු තිලිනි දික ෂිකළ කවෝමරත්න
කතෝංගමුකල කග්ර න ් කුමළර කතෝංගමුල
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802700539V
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925571601V
886380500V
947841564V
805823887V
888470069V
197981203424
898181898
912622177V
853605204V
886721099V
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925921734V
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913183908V
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කතෝංගමුකේ කග්ර වකුරළ දිල්ළනි ුධල ්රත්න
්ංගමිඳ කේලකව කකෞයළ උ්ය කුමළරි
්ංගම්ඳකව කම්නුකළ  ති විකේකවේන
්ංගල්ළකව නයනළ දිල්රු්මෂිකළ ප්රිය්ශනී
්ංගශකග්ර ගමරළළකව චමිළ නිළනි කරුසළරත්න
්න සූරිය ආරච්චිල්ළකව රුල ති කම්නකළ
්නකවේතර මුදිය කවේළකව ලත්වළ රත්නළයක
් කනොරුල ගමරළෂළකව ුධභළෂිණි දිල්රු්මෂි ණරසලශධන
්ම්ක්  රළල්ළකව රුල වංජීල කප්රේමලං
්ඹගවහකඹුකශ කග්ර ුධකශකළ කළ ති ජයිරංශ
්යළලං ගමකව අශිකළ චළ ්නි දිල්රු්මෂි
්ශනී නකලෝ්යළ මීගශලත්ත
්වුල් කළරයළකව වමි ් කප්රේමිරරි
්වනළයක ආරච්චිළකව තයම් දිකනල්කළ ්වනළයක
්වනළයක ආරච්චිල්ළකව රිරකළ දිල්ශළනි ්වනළයක
්වනළයක මු්ලිකව දික හ ච දිමළල් විකජ්කකෝ
්වනළයක මුදිය කවේළකව අල ති ශශනී කුමළරි ්වනළයක
්වනළයක මුදිය කවේළකව නිල්මිනි කුමළරි ්වනළයක
්වනළයක මුදිය කවේළකව පුහඳළ කීශතී කුමළරි ්වනළයක
්වනළයක රළළකව නදීපකළ චළ ්නී ජයරත්න
්වනළයක රළල්ළකව ශ්රිමළලි ුධමුුන කුමළරී ්වනළයක
්වහකර ඳණ්ඩිත කග්ර තිළිණි මධුළණි වීරිරංශ
්ශනක අච්චිල්ළකව ළලිකළ නදීපළනි දිවළනළයක
්ශනක මුදියළ කවේළකව දික ළ ්මමළලි ඹංඩළර
්ශනක රල්ළකව වංම්කළ අය ති ්වනළයක
්ශනක රළළකව ඉුධරිකළ ව්මළලි කවනවිරත්න
්ශනක රළළකව ශිරළනි කුමළරි ්ශනක
්ශනක රළල්ළකව අනුරළධළ ධනංජනී ්නළයක
්ශනක රළල්ළකව අනුශිකළ මිකනෝලි ්වනළයක
්ශනවකව ඉුධරි නකලෝ්ළ න ්ිරරි
්ශනවකව චතුරිමළළ චළරුණි ඡයතිවහව
්ශනළයක මුදිය කවේළකව ඉමල්කළ ඡයමිණි විකේරත්න
්ශනළයක රළළකව ගයළ නිපුස රළඡඳ්ම
්ළුමුර ගමරළෂළකව අළනි උ්යංම්කළ
්ළුමුර කශ ටිකව එරංගළ ශශණි ච ද්රරත්න
්ළච්චිලත්කත් ර ිර මධුරිකළ විකජ්ිරංශ
්ෆදිගම ආචළරිකව අරුනී ප්රියංම්කළ
්ෆඳ කළරකව ්මමිණී මල්කළ ති ඥළනිරරි
්ෆරණියග ඳාහාළරතන හිමි
්ෆරණියග ඳතිරසළකව ශශනි ප්රියංම්කළ ඳතිරස
්ෆරණියගකව ුධ්ශමළ ්මමළලි
්ෆලිල කග්ර නිළනි ංකළ ්ෆලිල

937230338V
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198655600400
917851522V
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886923112V
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866163197V
915654916V
907131084V
901790094V
877614689V
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880141449V
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926880519V
198578001970
936150772v
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908290020 V
938540870V
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199486002733
895972177v
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198453500990
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198359001874
890635628V
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198483803473
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්ෆලිල කග්ර කනොකශොත් දිවළනළයක මුදිය කවේළකව අමළ ජනණි
විත්රළ කුමළරි කශේරත්
්ෆලිල කග්ර ඹශට පුනයරළජ් වසී ඹණ්ඩළර කශේරත්
්ෆලිල කග්ර බුේධි කශණුකළ කුමළරි කශේරත්
දි්මඕවිට කංකළනම්ළකව වංජීල චතුරංග ජයලශධන
දි්මඕවිට කශේරත් මුදිය කවේළකව දිලිනි නිවංවළ දි්මඕවිට
දි්මඕේට කංකළනම්ළකව ඉකම්ෂිකළ අචිනි දි්මඕේට
දි්මමළුනකගොඩකව රුලනී නිවංවළ දි්මමළුනකගොඩ
දි්මකශේන වි්ළනළකව පුජිමළ ප්රිය්ශනී
දිනීකළ දිල්ශළනි ශුනල
දිපිකළචළරුණි මල්කශේලළකව
දි් පිටියකව ඉමල්කළ දිල්ශළනි කුමළරි ශපුකගොඩ
දියුණුගමකව ම්ළරළ කවේල දි
දියුණුගකව ඉුධරු පශස විමකවේන
දියුණුගකව ංකළ රංගනී රසිරංශ
දියුණුගල් ක් ඩිකව ළනිකළ මධුළනි දියුණුග
දියුණුගල් කශේලළකව ශංවනී එර දිකළ ච ද්රිරරි
දියුණුගල්කව අචිනි ප්රබුේධිකළ ජයිරංශ
දියුණුගල්කව ්නුහක වම්ඳත් උ්යංගන
දිවුනුගල්කව ප්රව න බුේධික දිවළනළයක
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දිකලල්ගම පශණිමළ එවහ දිකලල්ගම
දිවළනළයක ආච්චිල්ළකව හිරු ව්රුල දිවළනළයක
දිවළනළයක ආරච්චිළකව නකයෝමී ප්රියංම්කළ දිවළනළයක.
දිවළනළයක ආරච්චිළකව නිරංජළ කශේමමළළ දිවළනළයක
දිවළනළයක ආරච්චිළකව නිවංවළ කුමළරි දිවළනළයක
දිවළනළයක ආරච්චිල්ළකව චතුරිකළ කල්ශළරි දිවළනළයක
දිවළනළයක ආරච්චිල්ළකව ්මෂිකළ නි ති දිවළනළයක
දිවළනළයක එ්මනෆලිකගොඩ චතුරිකළ ජයනළලි ණරසකවේකර
දිවළනළයක ඳතිරසකව දීප් ති ඉකශළ කප්රේමරත්න
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව අමළලි ළනිකළ කුමළරි දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව ඉකනෝළ දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව ී තළනි දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව තමළලි උ්ය ගනී දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව දිළනි රපිකළ කුමළරි ්වනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව නදීපරළ ප්රවංම්කළ දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදියක වේළකව නදීපළ පියුමළලි දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව නිරංජළ දිල්රු්මෂි වමරිරංශ
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව නිලුෂිකළ තිකරත්න
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව ප්රභළනි දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව මුනවංඛ ඹංඩළර කවේනළරත්න
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව මයුරි දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව ්මෂිකළ කුමළරි දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව වචිත ප්රියළ දිවළනළයක
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දිවළනළයක මුදිය කවේළකව වුනනි මධුෂිකළ දිවළනළයක
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව වම තළ කුමළරි කරුනළරත්න
දිවළනළයක මුදිය කවේළකව වම තළ ප්රිය්ශනී ඹණ්ඩළර
දිවළනළයක රසිරංශ අතඳත්තු මුදිය කවේළකව ඔමල්කළ තරණී
ඹටංග
දිවළනළයක රසිරංශ අතඳත්තු මුදිය කවේළකව ශෂිකළ මධුල ති
ඹටංග
දිවළනළයක රළළකව ලිනි ලත්වළ දිවළනළයක
දිවළනළයක රළළකව ශශනී චතුරිකළ දිවළනළයක
දිවළනළයක රළල්ළකව නි තිකළ නිමළලි කප්රේමිරංශ
දිවළනළයකකව ඳණ්ඩු ව්රුල කප්රේමතික
දිවළනළයකළකව ඉකනෝකළ ප්රිය්ශණී දිවළනළයක
දීපග ගම්ේ්ළකව දිලුම් හිමළක ුධමතිඳළ
දීපගල් රළළකව මිරළජ් ඔළංග ඳතිරන
දීපයළකගොඩ ආරච්චිල්ළකව ලීල් ච ්න ලව ත කුමළර
ුනවග නළ රළළකව චතුරිකළ රිශළරි විජයඹණ්ඩළර
ුනනුකළර මුදිය කවේළකව ළනිකළ ප්රිය්ශනී
ුනනුග ක් ඩිකව ්ශශිකළ මධුළණි විකජ්ිරංශ
ුනනුමළකව තිළිණි නිශමළලි විකජ්රත්න
ුනනුමළකල් මුදිය කවේළකව රුළනිකළ පියුමලි විකජ්රත්න.
ුනනුමළකල් මුදිය කවේළකව ශිකරෝමි දිවහනළ කුමළරි
ුනනුමළකල් මුදිය කවේළකව ශංවනි අවංකළ ුනනුමළකල්
ුනනුවිකග්ර නදීපළ දිල්රු්මෂි උකේශිකළ කුමළරි ුනනුවි
ුනනුිරංශ ඳතිරසළකව තරිඳු චතුර වම්ඳත් ණරසිරංශ
ුනරකව නිකරෝළ ප්රියංගනි තිකරත්න
ුනරයි කව ධනුෂිකළ උ්යංගනී
ුනරයි කව නිකරෝළ ුධභළනී කුමළරි
ුනංඡලි කුමළරි ඡයකකොඩි
ුනල්ක්නිය විධළන රළෂළකව අව තිකළ කුමළරි කරුසළතික
ක්ක ක ්කව මල්ළ මිහිරළනි දිවළනළයක
ක්ඩම්ඳළකව ුධමුුනනි අනුෂිකළ චනද්රළමළලි
ක්නිගම්ඳ ගම්ේ්ළකව අම ්ළ නි ති්ම කප්රේමච ද්ර
ක්නිකේ කග්ර රුචිරළ ප්රවළදිනී
ක්ඹටගශලත්කත් කග්ර ඉල ජළ ුධභළනී ච කද්රවහන
ක්මටකගොඩ කංකළනමළකව නිකරෝෂිකළ වහලශසඳළලි
ක්මටකගොල් දිවළනළයකළකව නිලළ දිල්ළනි දිවළනළයක
ක්මටක්නි ඳතිර නෆශෆළකව චතුරි කනත්මිණි ආරියරත්න
ක්මටපිටිය රළළකව දිල්ශළනි ක්මටපිටිය
ක්ංකළ ක් ඩිකව අනළ ප්රියංගනී ආරියිරංශ
ක්ංකළ ක් ඩිකව තිළීණි නුල තිකළ ජයසූරිය
ක්ංකළකව ච ්න ප්රභළත් ්යළන ්
ක්ංකළකව ව ්යළ කුුධම් කුමළරි ජයුධරිය
ක්ංකළලකව වචිනි ිරතළරළ කලකග්ර
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ක්ල්කුඹුරලත්කත් මධුල ති ලත්වළ කුමළරි
ක්ල්ගශලත්කත් කශේලළයළකව විරකළ මධුල ති
ක්ල්කගොල්ළකව උකම්හ ව්රුල
ක්ලටකව රිරකළ නි ති
ක්ලටයළකව ඉකශළ උ්යංගනී
කේුනග රළළකව නි රවළංජලී කුමළරි රත්නළයක
කේුනග රළල්ළකව නිශළර වරැල කේුනග
කේල කමත්තකව තනුජළ ප්රිය්ශනී
කේලකව ක්ෝන අකේළ නිකරෝණී ධමිරත්න
කේලතළ ක් ඩිකව අනුළ කුමළරි කවෝමතික
කේලතළ ක් ඩිකව අකේළ මධුල ති කුමළර
කේලතළ ක් ඩිකව චතුරි මකශේෂිකළ
කේලතළ ක් ඩිකව යළමලී ඉ ද්රචළඳළ විකජ්රත්න
කේලතළ ක් ඩිකව වචී නිවහරළ තිකරත්න
කේලතළක් ජ්ජළකව නදීපකළ ව්මළලි ජයුධරිය
කේලනළරළයන හි නර කග්ර ලව ති ුධභළෂිනී තිකරත්න
කේලඳ්මකව අළනි යුකශළ වික්රමනළයක
කේලපුරයළකව මකනෝරිකළ දිවහනළ කුමළරි
කේලමිත්තකව චළනිකළ ුධරංම් දිවළනළයක
කේලමුණි කමළනි ළනිකළ ිරල්ලළ
කේලකමත්තකව ජළනකී දිල්රැ්මෂි
කේලකමත්තකව භළගයළ ප්රි ිර කමොරි
කේලයළකව කුධ පජිත් වීරසූරිය
කේලයළකව චළන්නී ව ධයළ අමරිරංශ
කේලයළකව නිල්මිණි ්මය ති ශිකරෝමළළ කරුසළරත්න
කේලළකව රුලනි මංගළ ධශම්ළව
කේලිරංශ ආරච්චිල්ළකව අකනෝමළ එරං්නි මල්කළ ති
කේලළළකව නකයෝමි ධනුහකළ කුමළරි
ක්ොඩ කගොඩ ලියනකව භළගයළ මකශේෂි ජයිරංශ
ක්ොඩම්ගවහතෆ ක කග්ර වකරෝජනී මංගලිකළ වමරනළයක
ක්ොඩම්ක්  ගමකව ගයළ මුනවංඛ ගමකව
ක්ොඩළලත්ත විතළරමළකව දිනු ම්ළ ණරසරත්න
ක්ොඩළලත්කත් විතළරමළකව කයෝගයළ ගය තිනී ්යළරත්න
ක්ොකේකඳො ආරච්චිකව ශවක මංජු ණරසලශධන
ක්ො අංජන වික්රමිරංශ
ක්ො ඇල්ඹ මකශේහ චතුරංග ඩයවහ
ක්ො කම දියවහ රංම්කළ නිලු්මෂි විකජ්සූරිය
ක්ොම්කඳ විතළරමකව පියභළෂිනි ශංිරකළ විතළරන
ක්ොකොවහඹළගළකව කග්ර කවේඳළලි ප්රියංම්කළ
ක්ොෂමුල්කල් කංකළනම්ළකව නිල්මිණි මල්කළ ති
ක්ෝන මකශේ ද්රළ ුධකඹෝධිනි වීරකවේකර
ක්ෝන ලශනිළ ඳවිත්රළනි මළයළුන න
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ධනලශධනකව නදීපළ නිවංවළ මුනළනි
ධනකවේකර රළළකව කරොළනි ඉ දිකළ ධනකවේකර
ධනකවේකර රළල්ළකව ශකශළ වම ති ධනකවේකර
ධනුහක චතුරංග ම්න ිරංශ
නංකළනී ුනරකව කශළනි ඹලංජන ප්රතිභළනි
න්මකළවිට ක කළනමළකව වමුුනරි ්ුධනිකළ
නගරලත්කත් කල්ළළකව ශශනී දිල්ශළනි කවකනවිරත්න
නදිළ මුනරංම් වික්රමරත්න
නදිහකළ ඕීර කශේමච ද්ර
න එදිරි ක් ඩිකව මුනළ කුමළරි ජයලශධන
නම්මුනි ආරච්චිකව නදිකළ වීරිරංශ
නයනී ච දිමළ කශ ටිකව
නයිනළ කමොකශොමේ කමොකශොමේ සවහරි
නයිනළ කමොකශොමේ කමොකශොමේ සවහළ
නරිරංශ ආරච්චිකව වධිනි මනරංම් ්යළන ්
නරිරංශ ආරච්චිළකව කුධ චමු්ය ණරසතික
නරිරංශ ආරච්චිළකව කුධ ලමු්ය ණරසතික
නරිරංශ ආරච්චිළකව ප්රකඹෝධනී රවළංජලී නරිරංශ
නලඔටු ක කම්ත්රිකව ්ශනී කවේල දිකළ කරුසළරත්න
නලරත්න ඳතිරළකව ්මෂිත ශශ කුමළර අමරසූරිය
නලරත්නකව දිනළ ්මමළලි
නලරඳ්ම මුදිය කවේළකව නකයෝමි නදිළණි රුල ඳතිරස
නළකෆත් ගමරළෂළකව ශෂිනි මල්ළනි ධශමකවේන
නළකුළුගම්ලකව අමළනි උචිරළ
නළගච ුනකව එළ ඉමල්ක විකේරත්න
නළගමු ලඩුකව ඩිනළනි ඉකශළ අමරිරංශ
නළගරලත්කත් කල්ළළකව ්ශන ඹණ්ඩළර ච ද්රකවේන
නළගරලත්කත් කල්ළළකව මුනළණි ෂිකළ ඡයුධරිය
නළගසූරිය කුමළර ඳටඹෆදිකව කරි්ම ්මමළල් කඳකශරළ
නළගළලකව වික්රමළකව ුනංජනී
නළකගොඩ ගමකව අමල් මුනරංග ්යළරත්න
නළකගොඩ විතළන පුශනිමළ මධුළනි
නළක්ණිය ආරච්චිල්ළකව ත්මෂිළ නදීපළනි ජයලශධන
නළනළය්මකළර උළුවිටකව ක්ො ශශනී යළමළ කුමළරි
නළනළය්මකළර ශවළරළ රැවිනි පිටිග
නළ කුරු ගමයළකව චතුරිකළ මධුල ති
නළමල් ගමුලකව නකලෝදි අවංකළ නළමල්ගමුල
නළමල් ගමුලකව මධූළ ඉමළලී නළමල්ගමුල
නළයක ඹණ්ඩළරළකව වංජීල ව්රුල රත්නළයක
නළයළකව චතුර නුල ලෆලිම න
නළරංකගොඩ අ් පුශළමිල්ළකව උ්ය ත ිරරිකවේන
නළරංකගොඩකව ්මය ති
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නළරංකගොකේළකව චතුරි ්මළණි කරුසළරත්න
නළර ලත්ත වි්ළකනළකව තුළර වම්ඳත් උ්ය කුමළර
නළල කේලකව නයනළ යළමලී ච ද්රිරරි
නළකල මශගම රළෂළකව වඳු අනුරළධ වමරකවේකර
නෆකෆත් කග්ර අචිනි තරංම්කළ ජයතික
නෆකෆත් කග්ර වච්ත්රළ භද්රජි ආරියරත්න
නෆකෆත් ුනරයයෆ ුධරංග චමිල් කරුසළරත්න
නෆකෆත් කශේනයළකව ලරුණි කම්නකළ කකෞයළ කුමළරි
නෆකෆත්කියනකව නදීපජළ නිකරෝණී
නෆේග කේලකව දිලිනි බුේධිකළ නෆේග
නිකතෆ කන කග්ර ප්රියංකළ දිල්රු්මෂි ජයලශධන
නිකපිටිය ආරච්චිල්ළකව තුළරි රුල තිකළ ඹණ්ඩළර
නිකපිටිය ආරච්චිල්ළකව ව ති ප්රකඹෝදිකළ රඳිරංශ
නිකපිටියළකව ගයළනි ුනංම්කළ ආරියරත්න
නිකලකව උකේශීකළ චතුරි පිය්ළව
නිකම්ළ පියුම ති ප්රළශානළ විකජ්ලශධන
නියගම ර ලකව කපි න ්න කවකනවිරත්න
නිශමළණි බී කකොෂඹකව
නිල්ලත් කංකළනමළකව අකේළ මුතුමළලී
නිල්ල ගමරළළකව ඳවිත්රළ එර දි වික්රමරත්න
නිල්ල ගමරළල්ළකව ුනළංඡි රවළදිනි
නිවු ශෆල් ආචළරිකව මිළ තුළරි
නිහංක ආරච්චිළකව කල්ඳනී චතුරිකළ නිහංක
නිහංක ආරච්චිළකව ළලනි යකෝධළ කවකනවිරත්න
නිහංක ආරච්චිල්ළකව නිලකළ නිල්මිණි නිහංක
නිහංක කග්ර දිළ මධුරංග ජයත්
නිහංක ක් ඩි ුනරයළකව රුල නිහංක
නිහංක මුදිය කවේළකව කල්ඳනළ කකෞයළ ඹංඩළර
නිහංක මුදිය කවේළකව තිවරු දිුනලිනි නිහංක
නිහ කව උකේශිකළ දිල්රු්මෂි හංක
නිහශංක ඳතිරකව තක්ෂිළ ශශණි රවංම්කළ නිහංක
නිවංවළ දිලිනි කුමළරි ඡයුධ ්ර
නිවංවළ මළඳගම
නිවංවළ ශීකරෝමී ජයතික
නුකවකගොඩකව වචි තනී ප්රියංල්ළ මහි ්රත්න
නුලර ඳ්මකව චළනුකළ දිල්ශළනි කප්රේමිරරි
නුලර ඳ්මකව දිලීක නුල කංුධරිය
නුලරක්ෂ ක් ඩිකව ලළවනළ නි ති කේවිකළ
නුලරක්ෂ ක් ඩිකව වළගරිකළ මධුවළනි
නුලරඳ්ම ජයත් දික ළ ප්රිය්ශනී
නුලරඳ්ම ක් ඩිකව ඉකශළ කුමළරි ඹළුධරිය
නුලරඳක්ෂ ක් ඩිකව ුනංජලී කකෞයළ නුලරඳක්ෂ
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198359810033
895123625V
199378401450
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907860639v
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නුලරඳ්ම ක් ඩිකව නිංක නුලරඳ්ම
නුලරඳ්ම ක් ඩිකව ුධනිල් මකනෝජ් ප්රියළ ත
නුලරඳ්මකව උකම්ළ මධුළනි නුලරඳ්ම
නුලරඳ්මකව නිවංවළ නලරත්න
නුලරඳ්මකව ප්රිය්ශනී ශිකරෝමළළ
නුලරඳ්මකව මකශේෂිකළ ප්රභළති
නුලරඳ්මකව වයුරී රිේමිකළ රංුන
නුලරඳ්මකව ශශස චතුරංග නලරත්න
නුලරඳ්මක් ඩිකව මධුළනි දිල්ළ නුලරඳ්ම
නශඩී කමොකශොමේ මුශිරත්
කනත්ති කුමළර ශත්තෆල්කව තිළිණි මකශේෂිකළ
ක නක තෆනෆ නෆශෆළකව කළංචනළ නි ති ජයලශධන
ඳංකි ක කළනම්ළකවනිලු්මෂි තළරිකළ ච ද්රකළ ති
ඳටඹෆදි කග්ර චම්ඳළ මළකනල් කුමළරි
ඳටඹෆදි කග්ර චළරිකළ මල්ළනි
ඳටිටිවිතළනළකව ශශනී ව්කශඛළ ඳත්මිරරි
ඳ ටියලත්තකව රමණී ලව තළ කප්රේමරත්න
ඳණ්ඩිත කග්ර ප්රිතිභළ කකෞළනි
ඳතිරකව ුනළනි තනුජළ ණරසකවේකර
ඳතිරසකව ගයළළනි රංගලි ච ද්රිරරි
ඳතිර නෆශෆකව අංජුලි කකෞළනි අිරංවළ වීරිරංශ
ඳතිර නෆශෆළකව ඉල ත වංග ණරසකවේකර
ඳතිර නෆශෆළකව ගයළනි ව්මළලි ඳතිරස
ඳතිර නෆශෆළකව නදිළ ගයළනි කවේනළනළයක
ඳතිර නෆශෆළකව ඳවිත්රළ මුනළණි ඳතිරස
ඳතිර නෆශෆළකව භළගයළ අනුරංගනී විකජ්රත්න
ඳතිර නෆශෆළකව ර දික ුධඹළහ කුමළරිරංශ
ඳතිර නෆශෆළකව රවිශළරි තත්වරළ ඳතිරස
ඳතිර නෆශෆළකව කරෝෂිතළ ගය දි තුළණි
ඳතිර නෆශෆළකව ්මමළල් දිවළනළයක
ඳතිරළජ අ් පුශළමිළකව ුධජළනී දිල්ශළනි ඳතිරළජ
ඳතිරළජ ල ති ආරච්චිල්ළකව මල්මී වංඡීලනී තිකරත්න
ඳතිරැ නෆශෆළකව අනුළ උ්යංගනි විකජ්ලශධන
ඳත්තිනි ඇුනරකව ශිල තිකළ අනුරළධළ කුමළරි තිකරත්න
ඳත්තිනි කපුරළල්ළකව බුේදිකළ ශශනී
ඳේමකඳරැම අ් පුශළමිළකව ක්ො ුනශළ කුමළරි ඳේමකඳරුම
ඳේමකඳරුම අ් පුශළමිළකව වශිකළ දීපඳමළලි ඳේමකඳරුම
ඳනළකගොඩකව ක්ො ඉකරෝෂිකළ චමි දිකළ කඳකශරළ
ඳනළල අ් පුශළමිළකව මකනෝරි ප්රිය්ශශිකළ පිය්ළව
ඳ නි අතුකකෝරකව තිළිණි ඉකශළ ජයිරංශ
ඳ නි අතුකකෝරළකව රජිතළ වුනනී අකංගනී
ඳ නිකව මකශේවහ ුධධළරක කප්රේමරත්න
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ඳයළගකව ක්ෝන වුනනි තළරකළ
ඳරකටලෆල්කල් ලත්කත්කග්ර රත්නළ කශේමමළලි ලත්කත්කග්ර
ඳරස ගම්ත් රළළකව ුධකශකළ ප්රිය්ශනී
ඳරස ගම්ත් රළල්ළකව ඳවිත්රළ ඉ දීපලරී ඹ ඩළර
ඳරස මන නළකව මිකනෝලි ඳවිත්රළ වික්රමතික
ඳරසගමරළල්ළය මල්ළ ශංවනී විකජ්ිරංශ
ඳරසගම්ඳ අංකළර කේලකව ව ත ප්රවළේ ජයිරංශ
ඳරසමළ නකව ළලිකළ මුනරංම් කරුසළකරත්න
ඳරක්ණිකේ රල්ළකව ළනිකළ නදීපළ ශශණී කුමළරි
ඳරක්නියළකව නුල තිකළ මධුකුමළරි
ඳරක්නියළකව කශණුකළ ්මය ති
ඳරනගම අඹිරංකග්ර ශවළනි ුධකේශිකළ කුමළරි කවනවිරත්න
ඳමුරැ ආරචිචිළකව ුනළනි වමුදිකළ තිකරත්න
ඳමුරු අච්චිල්ළකව නදිළනි තමරපුහඳළ ඳළමුකශ
ඳළක්නිය වි්ළක ළකව නකයෝමි ප්රිය්ශනී ධශමලශධන
ඳළක්නිකේ වි්ළකනළකව මකනෝජ් උ්ය ඳේමඹ ද්ර
ඳලිවහකළර මුදිය කවේළකව උ්ළරි කම්ඩළ ඳලිවහකළර
ඳල්කව රළළකව කරෝළ ධශමකවේල
ඳල්ක ක ්ළකව කුමුදිනි ්ශිරකළ වීරකවේන
ඳල්ක ගමයළකව චළ ්නි ප්රදීපඳළ ණරසවීර
ඳල්ක කග්ර නයනි නිරංජළ ්යළරත්න
ඳල්ක මුල්කල් රළෂළකව ඉළනි ඉුනමිණි ඳල්කමුල්
ඳල්කකගයි රළළකව චම්ල් නිකරෝළ කුමළර ආරියලං
ඳල්කපිටිය ක කළනම්ළකව ශශ ප්රියංකර ඳල්කපිටිය
ඳල්කඹළකව කපුරළළකව තුිරතඳළ
ඳල්කඹළකව ගමරළෂළකව චළ ්නී වම කුමළරි
ඳල්කකලකව අකේළ මධුළනි ෂිකළ විමරත්න
ඳල්කකලකව ඉවළරළ ධශමකළ ති
ඳල්කකලකව ගයළ මධුවංඛ විමරත්න
ඳල්කශළ ගකුඹුකශ ඉ දික වම්ඳත් ගකුඹුර
ඳල්කල් කකොටුකේ වමලි කශණුකළ අමරිරංශ
ඳල්කල් කග්ර කවනවිරත්න
ඳල්කල් තෆ ක කග්ර ඉළනි මධුල ති ුධඹිරංශ
ඳල්කල් න ්ළකව අමළලි මධුල ති
ඳල්කල් මුල්කල් කල්කම්ළකව නදීපකළ ්මය ති
ඳල්කල්ගම ුනරයළකව අචිනි ංකළ අමරිරංශ
ඳල්කල්ගම මුදිය කවේළකව දි් තිකළ මධුළණි
ඳල්කල්ගම රළෂළකව නයනළ මකනෝරි ඳල්කල්ගම
ඳල්කල්ගමයළකව මකශේහ මධුමළල් මුනරිරංශ
ඳල්කල්කග්ර ච ද්රමළළ ්මය ති කුමළරි ණරසතික
ඳල්කල්කග්ර ්ශනී මධුංකළ ච ද්රිරරි
ඳල්කල්කගයි රළල්ළකව චමිල් නිකරෝළ කුමළර ආරියලං

885581030V
885263348V
956640946 V
945223685V
945290293V
897430576V
940130360V
898211878V
936400167V
927120607V
846630384V
887370966V
897871750V
938462941V
926340646V
198302803196
916681860V
893324399V
877330508V
807471953V
916171455V
896843370V
880430629V
942592256V
19793221576V
785423089V
906452812v
908631277V
198901303150
941860516V
937080719V
922303002V
928530302V
955733401V
198681602732
1993543302715
927040794V
857090594V
892984085V
875322583 V
935732719v
880430629 V
34

ඳල්කල්කගයි රළල්ළකව චළරුකළ ප්රිය්ශනි කුමළරි ආරියලං
ඳල්කල්කව රළල්ළකව වධළනළ ප්රිය්ශනී කුමළරි ජයකවේන
ඳල්කල්ලත්ත ගමරළළකව රජිත් අළ හිරු කප්රේමතික
ඳල්කල්ලත්කත් කග්ර අනුරළධළ නි්මෂි ප්රිය්ශනි
ඳල්කල්ලත්කත් රළෂළකව චළමි අනුවරී නිල්මල්කගොඩ
ඳල්කල්කල කකෝරළෂළකව මකනෝරි ලළවළනළ ඳල්කල්කල
ඳවහ ශෆ නදිකව පියුමි මධුළනි
ඳශ ගඡනක රළළකව ්මළනි නිම තිකළ
ඳශ ඹළසූරියළකව කච්තිය ම්ශළ ඹළසූරිය
ඳශ යමළක කග්ර ඉ ද්රජිත් ජයරත්න
ඳශ රළල්ළකව ධනුෂිකළ කවේල දි වමරිරශ
ඳශ වමරකකෝ කග්ර මකනෝජළ ්මමිණි වමරකකෝ
ඳශ හිඥේ් රළළකව ්මමිණී ළනිකළ මෆණික්ම
ඳශක්ණිකේ කග්ර ුධරමයළ කුමළරි ජයතික
ඳශමුල්කව මළක ව්රුල ඳශමුල්කව
ඳශෂ රළළකව අවංක බුේධිකිරරි
ඳශෂ රළෂළකව චතුශළිරනි වමය බුේධිකළ ධශමිරරි
ඳශෂගම රළළකව කුධ මධුංක ඳශෂගම
ඳළඬි ගමකව වමීර චතුරංග
ඳළතගමආරචිචිළකව ශංවනී වහලශසමළලි
ඳළමුළු කේලකව වශිනි කකෞයළ
ඳළරක කශේනක රළල්ළකව ශිරත ශ්රීමළල් කරුසළරත්න
ඳෆෆන ගමරළළකව ත්මෂිළ ්නංජනි කවකනවිරත්න
ඳෆල්පිට ගම රළල්ළකව ඉවළරළ ශ්රිමළලි කප්රේමරත්ත
ඳෆල්පිට ගමරළළකව ජීලනී දිල්රු්මෂි
ඳල අංකගොඩ කග්ර වචිනි ගය තිකළ කශේරත්
පිටක කේකග්ර ඉ දික රුල ඹ ඩළර
පිටකලකව කශළ ප්රි වහ ඳතිරළජ
පිටිග මුශ දිරම්ළකව නිශමළ ්මය ති පිටිග
පිටියකග්ර කවේනළනළයක මුදිය කවේළකව තරිඳුමළළ
කවේනළනළයක
පිනිදියඳතිරකව මධුළ දිල්ශළනී කඳකශරළ
පි නලය කග්ර මළකනල් ජිර තළ කුමළරි
පි නලයළකල් කග්ර උඳළලි ජළනක පිය්ළව
පියරළ මුදිය කවේළකව තළරක දිලුම් ධනංජය ඹණ්ඹළර
පිරමළන ක් ඩිකව ුනලිකළ මුනළ ති
පිරමළන ක් ඩිකව ළ ත පුහඳකුමළර
පිරමළනකව කුධ ප්රභළත් අකේිරංශ
පිරමළනකව ගයනි කළංචනළ ජයලශධන
පිරමළනක් ඩිකව අචළ ප්රිය්ශනි කප්රේමතික
පිරමළ නකව ම්ශළනි ශිරනි ජයලශධන
පිලි් පු කශේලළකව ශශළ නිශමලී නදීපකළ ආරිය්ළව
පිහිල් ලත්කත් කග්ර නදීපළනී දිනුළ ණරසතුංග

937122713V
865161840V
932662272V
896863290V
907021149V
887210101V
927521911V
936380450V
942431147V
942050984V
935074355V
938131724V
897632624V
946211532V
790993578V
902000127V
865741766V
199221000365
198623900229
946632171V
945490810V
940220882V
888373438V
906992205V
876091895V
937700644 V
880473735V
932480670
199382601750
198958110056
897420791V
878620844V
832524093V
891604459V
908122020V
840822885V
912142850v
918450360V
918082905V
965304398V
827304239V
865112378V
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පිහිල්කල් කග්ර අරු ්ති ලළවනළ ජයුධ ්ර
පී. එම්.එම්.ඳේමළ කුමළරි කඳරමුකණ්
පුංචි ඹණ්ඩළකව චළනක නදීපළ
පුංචි කශේලළකව ඉවංකළ දිල්රුක්ෂි
පුකුණුල අතුකකෝරළකව ප්රදිපිකළ වංජිලනි ණරසිරංශ
පුජය ග තුක වමිේධි හිමි
පුජය කඹොරංකඩ අරියගකේිර හිමි
පුජය කමොරකගොල්කල් අන ් හිමි
පුබුදිනි දිනුෂිකළ එදිරිිරංශ
පුරිරංශ පුර කේලකව ආළ ්මෂිකළ නිළශිනි
පුරිරංශකව ශශණී කුමළරි කවෝමතික
පුරුුනනළයක ලඩුකව චළ ්නී දිල්රු්මෂි
පුලිහිංගපුර කේලකව ඉකශළ දිරු්මෂි වික්රමිරංශ
පුලිහිංම්කව ඉමළලි නිවංවළ පුහඳකුමළරි
පුලිහිංම්යළකව බුේධිකළ අංජනළ රත්නළයක
පුලිහිංම්යළකව රුචිරළ බුේධිති කුමළරි
පුලු්මකු ටි ආරච්චිකව චතුරංම් ච ්නි කප්රේමරත්න
පුලු්මකු ටි ආරච්චිකව නදීපකළ කප්රේමරත්න
පුලු කු
ආරචිචිළකව ක්ෝන ඈ ඳළලිකළ ්මය ති
පුල්කකඳරුම ආරච්චිල්ළකව ඉ ද්රචළඳළ වහලශසමළලි
පුල්හිං අච්චිල්ළකව උකේනි ්මෂිකළ
පුල්මපිටි ක කේ ලහුම්පුරකව කවේල දි නිවංවළ රසතික
පුවහව කේ කශේක කග්ර අහිංවළ නිශමළලි ධශමකවේන
පුවහවල ලියනකව දීපමතී කවේනළනි
පුවහවෆල්කව ලත්කත්කග්ර ක්රිළ ති මංගලිකළ රසිරංශ
පුවහවෆල්කල් වි්ළන රළල්ළකව ුධ්ශනි මෆණික්ම
පුහු ආරළකේ වි්ළනළකව පුහපිකළ ගංගළනි තිකරත්න
පුහුගමයළකව නිවළ ති චිත්රළ වමරනළයක
පුහුක ගමයළකව උ්ළරි ්ශශිකළ ඡයරත්න
පජය කකෝ ක්ණිකේ අනුරුේධ හිමි
පජය නළමිනිගම මහි ් හිමි
කඳතිය ලත්ත කංකළනමළකව ඉකශළ චළමරි ධශමකීශති
කඳරමුස ගමකව ක්ො වුනනිකළ මධුමළලි ඈ කවනවිරත්න
කඳරමුස ගම්ත් රළල්ළකව ඳළලිත චමි ් කුමළර
කඳරමුක රළෂළකව උවළනි මුනල ති කඳරමුස
කඳරැමිඹඩ ඳතිකව විහල වමිඳත් ර කකොත්කව
කඳරැම්බුලි ආරච්චිළකව ධනුහක ්ශන කශ නවගලත්ත
කඳරුමකව ිරතළරළ දිල්ශළනි
කඳරුමිඹඩ කඳතිකව හිරුනි උ්ළරිකළ වික්රමිරංශ
කඳරුම්ඹඩකව නිම ති දිංගළ අනුවළරි කවෝමිරරි.
කඳරුම්ඹඩකව විදූළ ුධ්මණී කප්රේමරත්න
කඳරුම්ඹඩකව වමරිරරි නලි ් ණරසරත්න
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836360460V
912002012V
198962301189
199080800866
883094450V
901752192V
862073967V
935500672V
895172596V
865740468V
845890846V
198857900666
897953846V
937401078V
936602010V
875991655V
898333493V
199273500645
925703788V
938472599V
916311710V
917473773V
917612633V
907341747V
886591454V
897234165V
888302310V
927372150V
900883846V
873411295 V
937491166v
917622167V
891850484 V
917101485V
940881870V
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935121493V
946323314V
927853426V
935891604V
921501455V
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ක් ඩි ුනරකව මකශේහ චතුරංග විකජ්තික
ක් රළමඩ ගම්ත් රළල්ළකව කශණු ව්කශඛළ කුමළරි
ක් රළමුඩ ගල්ත් රළළකව නිලළ වංඡීලනී කවනවිරත්න
ක් රළමුඩ ගල්ත් රළෂළකව කම්නකළ ජනරංජනී
ක් ලි ක කළනම්කව මල්කි කේළනි කවේනළනළයක
ක් රත්න ඳටළකළරකග්ර ඕවිනි කළර විමකවේන
කඳොඩක්  යේකේවහවළ කග්ර අනුහක නිකරෝළ විකේිරරි
කඳොේක්ණිය රළෂළකව ුනංජලී කවේනළරත්න
කඳො වීර ආරචිචිල්ළකව ඉකශළ වමුදිකළ ඡයකවේකර
කඳොල්අක කග්ර කවේල දි්මෂිකළ රත්නළයක
කඳොල්ගම්ඳ වි්ළනළකව රණි උඳය ති
කඳොල්ගවහක්නිකේ මුදිය කවේළකව දිලිනි ප්රිය්ශනී
කඳොල්ගවහලත්ත කංකළනමළකව එර ් දිනුළ ණරසරත්න
කඳොල්ගශකල කේලයළකව ධම්මික ඹ ඩළර රළජමුණි
කඳොකශොරලත් කග්ර වහලශසතළ මෆණික්ම
කඳෝ නුවළමි මුරුගයියළ රවී ච ඩිමළ ව්මළලී
ප්රවළදි නිරුඳමළ කුකවේන
ප්රෆ ිරවහ කත්ම්වහකව ප්රියංම්කළ තම්මිට ආරච්චි
ප්රිය ජිත් මළක කශ ටිකව
ඹ්මමීලත්කත් කග්ර ප්රීතිමළළ භළගය කුමළරි රසතුංග
ඹටක ් රළළකව වචිනි නිමළෂිකළ කරුසළරත්න
ඹටකගොඩකව ුධ්ළරි පුසයජළ ච ද්රකවේන
ඹටකගොල්කල් කග්ර ඉකනෝකළ නදීපළනි ඹටකගොල්
ඹටකගොල්කල් කග්ර ඉළනි ප්රියංම්කළ කවේනළරත්න
ඹටකගොල්කල් කග්ර ප්රවළදිකළ ව්මළලි කුමළරි
ඹටුපිටි කගොඩළකව දිවහනළ උ්යළංගනි න ්කවේන
ඹක කඳොකව දිල්ශළනි ්මෂිකළ කුමළරි රත්නළයක
ඹක ලත්තකව ව ති නිල්මිණි
ඹඩල් කග්ර ධනංජනී ජයරත්න
ඹඩල් කග්ර ප්රිය ති ජයුධරිය
ඹඩල්කග්ර ශශ ප්රදි්  රසිරංශ
ඹණ්ඩළර රළල්ළකව මදූළ පියුමළලි ඹණ්ඩළර
ඹණ්ඩළර ලත්කත් කග්ර ඉකනෝකළ ්ශනි ණරසරත්න
ඹණ්ඩළරසළයක මුදිය කවේළකව ්මමිණි මකශේෂිකළ
ඹණ්ඩළරසළයක
ඹණ්ඩළරලත්කත් කග්ර ශශණී ළනිකළ කප්රේමරත්න
ඹත්තිරම්කව රුල ති ප්රකමෝ්නීරසතුංග
ඹුනල් ගශපිටියළකව ගයළ වමීර ජයුධ ්ර
ඹ ්ළකල නයික්ළකව වංජීලනී ශිකරෝමළළ
ඹමුපිටිකගොඩකව අනුරළදි නකයෝමිකළ ඹටුපිටිකගොඩ
ඹඹරගම කේලකව ජීවිකළ ච ද්රමළලි කප්රේමරත්න
ඹඹරගම විතළරමළකව උකේශිකළ කවෝමිරරි
ඹල්ඳළනළකව නිල්මිණි තුළරි ආරියලං
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199366001723
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938123373V
898123340V
911551144V
937964242V
198872501134
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887190925V
941600476V
931923846V
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198460501783
855550962V
940771897V
918362681V
938222908V
916282028V
895392260V
918153233V
928041093V
928341380V
928112446V
895403300V
915041787 V
817852319 V
903540036V
925242829V
937790465V
925451274V
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935440033V
876220482V
198884600403
887080879 V
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ඹල්ල කශොරසකළරයළකව කුධ ශශස අකේඳළ
ඹවුළකත් කග්ර ්මෂිකළ නදිළනි වමරිරංශ
ඹවුළක කග්ර ශෂිනි ක්මශිළ ඹවුළනකව.
ඹවහනළයක කග්ර ්ශශිකළ දිල්ළණි ජයතිවහව
ඹවහනළයක මුදිය කවේළකව චතුරිකළ ්මමළලි වමරනළයක
ඹවහනළයක රළළකව වජිත් රංග ඹවහනළයක
ඹළුධරිය ආරචිචිල්ළකව ඉරුක දිල්රු්මෂි
ඹළුධරිය ආරචිචිල්ළකව නිළ ත උපුල් කුමළර ඹළුධරිය
ඹළුධරිය ආරච්චිළකව ච දිමළ කුමළරි ඹළුධරිය
ඹළුධරිය ආරච්චිළකව ්ශනී තරංගළ කනළුම් කුමළරි
ඹළුධරිය ආරච්චිළකව නිලුෂිකළ මධුභළෂිනී
ඹළුධරිය ආරච්චිළව ුනළනි ච ද්රකළ ති ඹළුධරිය
ඹළුධරිය ආරච්චිල්ළකව ගයළ මධුළනි ඹළුධරිය
ඹළුධරිය කග්ර නිකරෝළ ව්මළලී ඹළුධරිය
ඹළුධරිය මුදිය කවේළකව ුනමිුන නුල ඹළුධරිය
ඹළසූරිය ආරච්චිළකව කළ චි තක ඹළසූරිය
ඹළසූරිය ආරච්චිළකව නකයෝමි දිල්රු්මෂි ඹළසූරිය
ඹළසූරිය ආරච්චිල්ළකව මංජුළ කුමළරි ඹළසූරිය
ඹළසූරිය ආරච්චිල්ළකව ිරතළර වංජය ඹළසූරිය
ඹළසූරිය මුදිය කවේළකව රුවිනි බුේධිමළ කුමළරි අකේිරංශ
ඹළහි නි ආරචිචිකව ුධකශහ චි තක අකේවීර
ඹෆලළනකව කරෝෂිනී දිල්ශළරි විකේිරංශ
ඹෆවිලිකශේක කංකළනම්ළකව කශණුකළ ප්රිය්ශනී කුමළරි
ඹෆවිල්ගමුල නයික්ළකව නකයෝමි ුධරංම්කළ ජයකකොඩි
බිබිලිමුල්කල් දිවළනළයක මුදිය කවේළකව චතුරළනි එරංගළ
දිවළනළයක
බිය වි ක කළනමළකව රුලනි සීතළචළමලී
බිකවෝකල කගොඩයළකව ඉුධරිකළ රුල ති ධශමකවේන
බී එම් නිලුකළ කවේනළනි ප්රිය්ගනී
බුත්ගමුල මුදිය කවේළකව චතුරි කළවි ්යළ කරුසළරත්න
බුත්ිරංශකව ශවළරළ නිමල්කළ බුත්ිරංශ
කඹරග ආචළරිකව අනුරළධළ වම කුමළරි
කඹරග ආචළරිකව නිලුකළ වම කුමළරි
කඹලිගම්මන ඳලියකගොඩකව දික ළ යළමිනී කඹලිගම්මන
කඹලිගම්මන මුදිය කවේළකව ඉවගළ රිරකළ කුමළරි කඹලිගම්මන
කඹලිග ආරච්චිකව ලිහිණි ශශණි
කේරියතෆ කන ගමරළකව ව්මළලි බුේධිකළ අවංවළ
කඹොතකව තරිුන නුල ච ද්රකවේන
කඹොදිනළරළයන විකේලශධනළකව දිල්ළනි විකේිරංශ
කඹොර කඩ කකොවහකඳොකව රුලනි දිපිකළ ආරියරත්න
කඹොරළුල රළෂළකව ච දිමළ ප්රකඹෝධනී වමරිරංශ
කඹෝගශමු කග්ර ඉකනෝකළ ්ශශනි අකේනළයක
කඹෝගශමුල් කග්ර මධුළනි නිල්මිණි
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928080471 V
907753913V
920024262V
930902853V
886573294V
756264044V
921961847V
878081269V
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926900170V
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948181827v
878640748V
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කඹෝකගොඩ ආරච්චිකව ගයත්රි ශශිකළ කඹෝකගොඩ
කඹෝතයළකව කල්ඳනී අනුරළධළ ජයකකොඩි
කඹෝතයළකව හිමළලි කල්ඳනී ක්මනම
කඹෝධිනළයක ඹණ්ඩළරළකව කිණිහකළ චළමිනි අනරුේධිකළ
කඹෝධිඳ්මකව තුළර ුධරංග කඹෝධිඳ්ම
කඹෝධිඳ්මකව නදීපකළ දිල්රු්මෂි කිශතිිරංශ
කඹෝධිඳ්මකව භළඝයළ ්මමළලි කඹෝධිඳ්ම
කඹෝඳළගමකව ්මමළල් රුල කුමළර ජයරත්න
කඹෝක්  ආරච්චිළකව කකෞෂිකළ තත්වරනි කප්රේමච ද්ර
කඹෝබුග කග්ර ුධරංම්කළ මධුමල් ජයසූරිය.
කඹෝඹුග කග්ර දික හ මධුවංක ජයසූරිය.
කඹෝයගමරළළකව වචීරළ පියුමිනි කඹෝයගම
කඹෝකතනෆ නෆකශළකව අමල්කළ ශුභළනි ්මය ති
ළශහමස මුදිය කවේළකව ුනංම්කළ ව්මළලි රළඡකරුසළ
ළශහමනකව ඉුධරු නිකල්හ චතුරංග කවේනළරත්න
ෆ ඩිලත්කත් ගමරළළකව නිපුස වචිත්ර කප්රේමතික
ේත්කකොටුකේ රත්නළයක ම්දිය කවේළකව මිහිරි ී තළංජනී
කළංචනළ මෆණික්ම රත්නළයක
මංචනළයක ආරච්චිළකව මනුලී කුනිකළ මංචනළයක
මංචනළයක ආරච්චිල්ළකව චශංිර මධුළනි මංචනළයක
මංචනළයක ආරච්චිල්ළකව ශංවනී ුධග ධිකළ මංචනළයක
මංචනළයක ජයලශධනආරච්චිළකව ලව ත කුමළරි
මංජලි කකෞිරකළ ව්මළ න
මග ක් ඩිකව අවංක ජයනළත් ඹණ්ඩළර
මවකගොනකව බුේධිනී කකෞයළ කප්රේමරත්න
මඩකුඹුකශ කග්ර ිර්ත් ශ්රි ප්රියංගළ
මඩල ඳතිර නෆශෆළකව රහමි උ්මඳළ කරුසළතික
මඩල රවහනක රළල්ළකව නිකරෝළ ප්රිය්ශනී මඩල
මඩල විතළනළකව නිංම් ඉකශළ වමළලි
මඩල විතළරමළකව පුබුුනමළලි යළනිකළ ඡයතිවහව
මඩල විතළරමළකව ්මෂිත වරුල රළජඳක්ෂ
මණ්ඩලල්ලි ආචළරිකව වකු තළ කුමුුනමලි
මත්තමකගොඩ මුදිය කවේළකව නිම්ළ චකමෝදි ඹංඩළර
මත්තමකගොඩකව වමළදි මල්නිකළ ණරසලශධන
ම්නළයක මුදිය කවේළකව යුධනික කකෞළ ම්නළයක
ම්ම්කඳරුම ආරච්චිළකව ෂි නශම්ළ
ම්ම්කඳරුම ආරච්චිල්ළකව රංගන ව ත දිවළනළයක
ම්ිරංශ අචිචිල්ළකව නිලුකළ ප්රිය්ශනී
ම්ිරංශ ආරච්චිල්ළකව ගංගළනි ලත්වළ ඡයකවේකර
ම්ිරංශ ්වනළයකකව මුනළනි නිවංවළ ණරසරත්න
මුනරකව නිලළ ප්රීය්ශනී ණරසකවේකර
මුනරනළ් ඳනි්මකියළකව ශශ ශ්රී රංගන
මුනරනළ්කව දිලිනි ප්රවළදිනී මකශේෂිකළ මනතුංග
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මුනර් පුලි රළෂළකව නිංකළ කුමළරි
මුනර් කඳරුම ආරච්චිළකව තිළනි ්ශශිකළ වමරතුංග
මුනර් කඳරුම ආරච්චිළකව පුශනිමළ කවේල දි මුනර් කඳරුම
මුනරලක ආරච්චිල්ළකව ඉළරළ දිල්ළනි ුධමනකවේකර
මුනරුිරංශ ආරච්චිල්ළකව ඉ දීපලරී කකෞයළ
මදූෂි ප්රවංම් එදිරිිරංශ
මේුනම ක කළනමළකව ක්ෝන ලසූධළ ිරකළ කුමළරි
මේුනම රළළකව අනුෂිකළ දිල්රු්මෂි රඡඳ්ම
මේුනමකව ජළනකි කල්ශළරි
මේුනමරළෂළකව උුනළ ඉ ුනමතී
මධුර් කඳරුම රළල්ළකව ගයනී දිල්රු්මෂි මධුර් කඳරුම
මධූකළ ුධභළණී විකජ්ලශධන
මනතුං ආරච්චිළකව තිකෝකළ මධුල ති
මනන කේලකව නදීපළ ශශනී රත්නළයක
මනන කේලකව කශනුක ්මමළල් චමිංග ජයසූරිය
මනන ශකුරුකව ශිකරෝමී යළමලී රඳිරංශ
මන ක ්ළකව රහමි මුනළනි කඳකශරළ
මන ක ්ළකව චතුරංගනී අනුරළධළ අමරිරංශ
මන තළකව නදීපළ දිල්රුක්ෂි
මන නළකව ඉ දිකළ ව්මළලී
මන නළකව උළ ්මිුන මයුරංග කප්රේමරත්න
මන නළකව ුධරංම් ප්රිය්ශනී වමරජීල
මන නළකව ශශණි දිල්ශළනි
මන ළකව යළනළ ඩිවළ ති
මන ශළකව ුනය ත තරුෂිකළ ජයිරංශ
මනකම් ් ආචළරිළකව නදීපළ ප්රිය්ශනී
මනළ නළකව ළනිකළ ්මමිණි කුමළරි
මනීළ කල්ඳනී රළජකශ ටි
මනුලංකව නිකරෝෂිකළ ක්ේම්නි මළරිරංශ
ම නමකගොඩ මුදිය කවේළකව ුනළනි කවෞමයළ කුමළරි ඹණ්ඩළර
ම නළකව වජිත් එරංග රළජඳක්ෂ
මඳුරිරංශ ආච්චිල්ළකව ුධකශඛළ නදීපළනි මධුරිරංශ
මය ති ඉවළරි මශගම් මුල්
මයි කඳරුම ආරච්චිල්ළකව චනුක ජයරුල
මයුර කශේරත්ළකව ළලිකළ නයනමළලි
මවි ආරචිචිළකව නිකරෝෂිකළ ඡය තළ කුමළරි
මවි ආරච්චිළකව චමි තළ කුමළරි
මවි කේලයළකව චළමලී අනුරුේධිකළ මුනළනි
මවිආරච්චි නළයකරත්නළකව මකනෝරිකළ ප්රිය්ශණි
මවිට ඹඩල්ග්ර විුනරංග ුධගත් කුමළර
මවිට ලහුම්පුරයෆ ්මමළලි ප්රවංම්කළ නුලරකගොඩ
මල්ුන කතෝරළල්ළකව ඉකශළ උ්යංගනී ිරරිලශධන
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මල්ක්ණියකව චරිතළ දිල්ළනි කඳකශරළ
මල්කනත්තියළකව නිකරෝළ වංජීලනී විකජ්රත්න
මල්ල රළළකව ම්ශළ චම්පික කුමළර
මල්ල රළළකව ජිනළ්රී ප්රිය්ශනී කුමළරි
මල්ල රළල්ළකව කෂණි මල්ළනි ඹණ්ඩළර
මල්ලිකළ ආරච්චිළකව කුධ මකනෝජ් ්වනළයක
මල්ලිකළ ආරච්චිළකව නිපුනි මධුෂිකළ මල්ලිකළ ආරච්චි
මල්ලත්ත ලියනකව අචළ දිල්රු්මෂි තිකරත්න
මල්ලකව නිකරෝළ ශ්රියළනි කවකනවිරත්න
මල්ිරංශකව අචිනි ්මෂිකළ ජයරත්න
මල්හිංම්යළකව ළනිකළ ශිකරෝෂිණී
මශ ගම රළළකව අනුළ කුමළරි
මශ දිවළනළයක මුදිය කවේළකව ඉමල්ළ ශංිරනි දිවළනළයක
මශ කේලයළකව ගංගළ ශශණී මධුමළළ
මශ විතළනකව චතුරිකළ වමළලි ජයරත්න
මශඅරක කග්ර අනුරංගළ නුනනි ්යළරත්න
මශකපුරළෂළකව චුළනි වළගරිකළ කුමළරි
මශතු ගමකව කරෂිනි ටමළළ ජයවික්රම
මශුනර කග්ර ප්රීතිරළ මියුනදීප කුරත්න
මශුනර කග්ර ෂිකළ ඩිළනි කපිරත්න
මශුනර කග්රළකග කකෞයළ තරංගළ තිකරත්න
මශුනරයළකව ගංගළ රංජනී
මශුනරළකව කළංචනළ කවේල දි ජයතික
මශ කත් මුදිය කවේ රළෂශළමිල්ළකව ප්රකඹෝධ ණරසරත්න
මශ නළකව නිකරෝණී කුමළරි
මශරසලකකව යළමිකළ නිළධි රසලක
මශලියේ් මුදිය කවේළකව චතුරි ශශෂිකළ ඹණ්ඩළර
මශලත්තකව චතුෂි ුනළංජලි කුමළරිරංශ
මශලෆඩ රළළකව නීකම්ළ ව්රුලනි ඡයකවේකර
මශවීිර ආරච්චිල්ළකව ම්ම්ශළනි කකෞයළ ලනිගකවේකර
මශකශ ටි ඳතිර නෆශෆළකව ව ත නිර ජ කශ ටිආරච්චි
මශළරෂළකව තරිුන මධුංක රළජකරුසළ
මහීඳළ ආරච්චිල්ලළකව වමුද්රළ මුනල ති මහීඳළ
මළඋවහවළකගොල්කල් කග්ර නදීපකළ මළඋවහවළකගොල්
මළඋවහවළකගොල්කල් කග්ර, තමළලි, මළඋවහවළකගොල්
මළකුර අගම්කඳොඩිකව අමි වම්ඳත් කුමළර
මළතකල් රළළකව ුධරංජි භද්රළ ජයතිවහව
මළතකල් රළල්ළකව ඉකශළ තිළිණි ඹණ්ඩළර
මළතකල් රළල්ළකව චම්පිකළ කුමුුනනී
මළති ගමුලළකව අකේළ රුවිනි
මළකතොට රළළකව චමළලි ඳවිත්රළ වික්රමිරංශ
මළකතොට රළළකව නිශමළනි ්ශෂිකළ වීරකවේකර

916313292V
905492039V
940491851V
895362239V
937580681V
932542544v
945751517V
865853580V
875520032V
948533022V
198956701070
898431452v
928284468V
938220271V
885522475V
937983980V
916063482V
926900765v
947232738V
896880098V
867241531V
197980903304
918041885v
862542916V
937750447V
896900641V
876211769V
916942109 V
936012990V
907003337V
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941311997V
876390892V
198356500723
756181963V
891730020V
198979300196
916681844V
896120689V
935263280V
936842283V
946032824V
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මළකතොට රළල්ළකව ඔෂිකළ මුනල ති
මළකතොට රළල්ළකව නිරංජළ ඹළසූරිය
මළකතොට රළෂළකව අමළලි ජීල තිකළ විකජ්තුංග
මළනකව නිරළළ චතුරංී 
මළනි්මකළකව නිකම්හ මධුවංඛ දිවළනළයක
මළනික්රම කග්ර ශශෂිකළ උ්ළරි ණරසරත්න
මළනිය කව මධුළනි නදීපළ වික්රමිරංශ
මළ ගමුකේ කකකශල්කකොටුකේ කග්ර මකනෝජළ වංජීලනි
කශ ටියළලත්ත
මළඳටුනකව චළමිනී මධුෂිකළ
මළඳටුනකව ක්ො නකයෝමි මධුෂිකළ අමරලශධන
මළඳළ රළළකව ව්මළලි ණරසතික
මළකඹොඩ වි්ළන රළළකව ්මය ති කුමළරි
මළකඹෝපිටිය උඩුලළකව වළගරිකළ කරුසළරත්න
මළකඹෝපිටියළකව හිමළිර කම්ඛළ මළකඹෝපිටිය
මළමුළ ආචළරිළකව වමුශදි ුධරෂිකළ කුමළරි කප්රේමතික
මළයළුන නකව ශශෂි කප්රේළ මළයළුන න
මළරඳන රළළකව ප්රකඹෝධළ ්ශනී කුමළරි
මළරිරංශ අච්චිල්ළකව ප්රකඹෝධළ ංක්මහලරී මළරිරංශ
මළරිරංශ ආරචිචිළකව කකයෂිකළ මධුළ මළරිරංශ
මළරිරංශ ආරච්චිකව ක්ෝන ච දිමළ නි්ශනී
මළරිරංශ ආරච්චිළකව චළනිකළ රවළංජලී මළරිරංශ
මළරිරංශ ආරච්චිල්ළකව නි නළදි ෂිප්රභළ ලනිගකවේකර
මළරිරංශ කග්ර ශිල තිකළ මධුළනි මළරිරංශ
මළරිරංශ ක් ඩිකව දිළ ුනහම ත කුමුුන ඹණ්ඩළර
මළරිරංශ මුදිය කවේළකව තිළිණි දිනළ
මළරිරංශ මුදිය කවේළකව මුනෂිකළ අශීනි චම්ඳළලි
මළරිරංශ ශශණි ඩි්මෂිතිකරත්න
මළරිරංශකව අක් ්මෂිකළ කකෞයළ කවනවිරත්න
මළරිරංශකව අරුස ශිල ත මළරිරංශ
මළරිරංශකව ඉුධරු වම්ඳත් කවනවිරත්න
මළරිරංශකව තිළිණි දිනෂිකළ කවෝමරත්න
මළරිරංශකව තුළරී කුමුුනනී ජයිරංශ
මළරිරංශකව නදීපළ චළරුනී අනුරුේධිකළ ධශමප්රිය
මළරිරංශකව ළලිකළ ්මමළලි තිකරත්න
මළරිරංශකව ශිකරෝමි දීපපිකළ කුමළරි මළරිරංශ
මළරිරංශකව වකරෝජනි වහලශසකශකළ රසිරංශ
මළරිරංශළකව උළනි අව තිකළ මළරිරංශ
මළරිරංශළකව නිමළලිකළ කුමුුන මළරිරංශ
මළලික රළමයළකව ප්රිය ති මළලිකළ
මළලිගළරත්නකව ්මෂිකළ මල්ළනි මළලිගළරත්න
මළලිගළලත්තකව චළමිකළ ප්රිය්ශනි කුමළරි
මළිරං ආච්චි කංකළනමළකව ච දිමළ ප්රිය්ශනී
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938220816V
198228800053
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926842170V
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885380247V
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866931461V
197566002470
938591113V
936712029 V
198777302835
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මළහිම් ඹණ්ඩළර මළරඳන රළෂශළමිළකව චතුරිකළ කවේේල දි
මළරඳන
මෆටිශ්මක ලත්තකව ුනංජලී අනුරළධළ පියකවේන
මෆණි්ම ක් ඩිකව අකයෝමි රවිංගළ කුමළරි
මෆණි්ම ක් ඩිකව ච ද්රිකළ ව්මළලි ණරසිරංශ
මෆණි්ම රම්කව ශශණී කුමළරි කවකනේරත්න
මෆණි්මකව චමරි මකශේෂිකළ රත්නළයක
මෆණි්මකව කම්නකළ නිලෂි මෆණි්මිරංශ
මෆණි්මපුර කේලකව අනුළ පුහඳමළලි
මෆණි්මපුර කේලකව අකරෝස කකෞයළ ණරසරත්න
මෆණි්මපුර කේලකව නදීපළනි ්මෂිකළ ණරසරත්න
මෆණි්මපුරකව කල්ඳ මධුළ
මෆණි්මරම් ක් ඩිකව ප්රදීප්  ර ජ කුමළරිරංශ
මෆ්කග්ර මුශ දිරම්ළකව චම්මි ඉළරළ කුතුංග
මෆ්කගොඩ දිවළනළයකළකව නි ති රෑපිකළ
මෆ්කගොඩ නුල ති උකේශිකළ කු ණරසතික
මෆ්ලත්කත් කග්ර දීපඳළනී මකශේෂිකළ ණරනලශධන
මෆේුනම නයි්ෆ කග්ර ්මය ති පුහඳ කුමළරි
මෆේක්කඳො ආරච්චිළකව වමළලි ආරියරත්න
මෆේකේ රළළකව තනි නික්ෂිකළ ඹණ්ඩළර
මෆේකේ රළළකව ඳවිත්රළ කවේල දි ඹවහනළයක
මෆේකේකග්ර අමළලි ප්රිය ති ඉංගරත්න
මෆනි්ම ක් ඩිකව තුමළලි ශශණි කවේනළරත්න
මිගමුලළකව කග්ර නදීපළනි ්මෂිකළ මළරිරංශ
මිකගල් කශ ටිආරච්චිකව නිශමළ කශ ටිආරච්චි
මිකගොඩකව චළනිකළ වුනනි ුධකශකළ
මිණිමුතු ඳතිරසළකව නයනළ ප්රියංම්කළ ඳතිරස
මිණිමුතු ඳතිර නෆශෆළකව කුමුුනමළළ චතුරළණි ණරසරත්න
මිණිමුතු ඳතිර නෆශෆළකව ෂිකළ ශංවමළලි වික්රමරත්න
මිනිගම්මන විධළනකව ප්රමි මිහිරළ ුධනිල්ච ද්ර
මියනවිට ගණිතයකව දිල්ළ චතුරංග විහලනළත්
මිරිශළගල් ක කළනම්ළකව මධුළනි රවළංම්කළ
මිලියේ් කේලකව කමනි ව තළ ධශම්ළව
මී පිටිකේ බ ලෆල්කල් කග්ර යළමලී දිලීඳළ කුමළරි
මීගමුකේ ගමරළළකව ළලිකළ මධුළනි
මීගල්කල් ගම්ත් රළළකව ුනනී මීගල්
මීගල්කල් ගම්ත් රළෂළකව පුනයළ කුමළරි ගම්ත්
මීගවහතෆ න ගමරළළකව ච දිමළ ජළනකි ආරිය්ළව
මීගවහතෆ න ගමරළළකව තිලිණි ඳවිත්රළ අමරලං
මීගවහතෆ න ගමරළළකව නුල ති කවේනළනළයක
මීගවහක්නිය කංකළනම්කව තිකවේරළ වමළලි
මීගශ ලත්තකව ළලිකළ දිල්රු්මෂි
මීක්ණිය රත්නළයකකව මකනෝරි නිල්මිණි පිය තිකළ

935290961V
917770603V
927361272 V
856371883V
895212342V
915562884v
886740298V
926892304V
878271424V
905811428V
931393529V
913070496V
897711427V
787765165V
199376501457
928242218V
885632300V
898173550 V
936251846 V
906081768V
877873617V
915373674V
915723730V
868471379V
947972880V
197561103631
937543182 V
936812163V
923583890V
940381819v
937531184V
198756203150
896080180V
888382062 V
940481368V
897463067V
877971120V
927824361V
917581584V
876013983V
198653001839
837241030V
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මීල ආරච්චිළකව නයනි වමළලි විකජ්ිරංශ
මුංකකොටුකේ කග්ර අකයෝමි නිකරෝෂිකළ ජයතික
මුසිරං කග්ර ඔමළලි නිවංවළ මුසිරංශ
මුසිරංශ ආරච්ච්කව ව ධයළ ච ද්රකළ ති
මුසිරංශ ්වනළයකකව කවි ධයළ කවේල දි ඳඹවරළ ්වනළයක
මුසිරංශ කල්කම්ළකව ධශමතළ මුසිරංශ
මුතිහී කව එරංගළ විකනෝ්නී
මුතුකෆලියතෆ කන කග්ර ුධකම්ධළ ජීල ති කඳකශරළ
මුතුකුඩ ආරච්චිකව කල්ඳනී මුතුකුඩ ආරච්චි
මුතුකකළිය තෆ ක කග්ර ලත්වළ කුමළරි
මුතුකකළිය දිවළනළයකළකව ව ධයළ කුමළරි දිවළනළයක
මුතුගම රළළකව කුධනි වළංජලි විකජ්රත්න
මුතුග කච්තනළ ඳවිත්රළනි කරුසළතික
මුතුගල් ක් ඩිකව තිළිණී ප්රිය්ශණී ුධභිරංශ
මුතුනළයකකව කකෞයළ නිශමළ මුතුනළයක
මු්ලි කතනෆ නෆශෆකල්කව කෆලුම් රඳිරංශ
මුදිය කවේ රළශළමිළකව මල්ෂි අකරෝළ ටිකිරි කුමළරිශළමි
දිවළනළයක
මුදිය කවේළකව ඉළණි මධුෂිකළ කවකනවිරත්න
මුදිය කවේළකව ඩිළනි උකම්ෂිකළ කශේමිරරි
මුදිය කවේළකව ඳවිත්රළ වමළලි අකේරත්න
මුුන කකොටුල ්වනළයක මුදිය කවේළකව ච දිමළ කුමළරි
දිවළනළයක
මුනිරංශ ආරච්චිළකව ුධමුුන නිරළළ ණරසලශධන
මුනිරංශ ජයුධ ්ර මුදිය කවේළකව කම්නු නි කරුසළරත්න
මු දිග ඳතිරසකව කළංචනළ ශශණි ඳතිරසකව
මු නි රළළකව වමිණි ශංවමළලි ඹණ්ඩළර
මුළචළරිළකව ලව තළ හමිණි කවෝමරත්න
මුල්යකව නිවංවළ නදීපළනි
මුශ ඩිරම් රළළකව උශමිළ චිල තනී ඹ ඩළර ්වහලත්ත
මුශ දිරම් රළළකව උකේනි චළමලිකළ වමරකකෝ
මුශ දිරම් රළළකව චළමිනී භළගයළ ණරසරත්න
මුශ දිරම් රළළකව වංදීපඳනී දිනළ කරුසළරත්න
මුශ දිරම් රළල්ළකව ්මෂිකළ නිළ තිකළ කුමළරි
මුශමේ රෆී්ම මුශමේ රෆී
කමකේරිගම රළල්ළකව මිහිරි කච්තනළ කුමළරි
කමත්තළ කකෞයළ විකේතුංග
කමනළන කේලකව නිවංකළ දිල්රු්මෂි ලියනකව
කමනුලර ආරච්චිළකව දිවහනි කනත්වරළ කමනුලර ආරච්චි
කමරගල් ක් ඩිකව ඉළනි නිකම්ළ ඡයිරංශ
කමරගල් ක් ඩිකව චම්පිකළ රවළංජලී
කමරගල් ක් ඩිකව ජීල තිකළ නිකරෝණී ඉ ුනමතී
කමරගල් ක් ඩිකව නදීපළ මධුල ති ණරසරත්න

865771690V
885981160V
938083525V
887791392V
927421720V
756115308v
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905382659V
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920633188V
927421739V
198855301210
936540430V
895402087V
878121597V
886413360V
925222259V
945181907V
936632351V
896253123V
947481754V
917030502V
938263132V
927312344V
927963914V
198884701197
922193541V
876703459V
878013107V
876630427V
957211682V
897480743V
198461710076
895880213V
925820350V
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කමරගල් ක් ඩිකව නි ති චතුරළණි කුමළරි කවෝමරත්න
කමරගල් ක් ඩිකව වචිනි ඉළරළ ජයත්
කමරගල් ක් ඩිකව වමීර දිල්ළ ්යළන ්
කමරගල් ක් ඩීකව රුවිනි ධශමරත්න
කමරගල්කව කුමුුන වම කුමළරි වික්රමතික
කමරගල්ක් ඩිකව ප්රීතිකළ ්මමළලි
කමරගල්කව ෂිකළ දිල්ශළනි කවනවිරත්න
කමකශො ටිකව අකීළ ර තිකළ කමකශො ටි
කමකශොමේ අහරසහ සළතිමළ රුහඩළ
කමකශොමේ නලළවහ සළතිමළ නිසහළ
කම්ඝ සූරිය මුදිය කවේළකව ළනිකළ නිශමළ කම්ඝසූරිය
කමොටිට් පුලියළකව මංඡුළ කුමළරි විමකවේන
කමොනරළග ඳ ඩිතකව හිමළලි අකේළනි දිලිශළරළ
කමොරකඩුලකව වචි ත ුධමුුන මධුංක වමරිරංශ
කමොරකව චනි දීප් තිකළ රසතුංග
කමොරතෆ නකව චතුරිකළ නයනළංගනී කවෝමරත්න
කමොර්න කග්ර දිලිනි චතුරිකළ ජයකවේකර
කමොර්නළකව විරළළ නිකයොමි මුසිරංශ
කමොරලකකව ධනුෂි නයනතළරළ කමොරලක
කමොරළලත්ත ඳතිර නෆශෆළකව මලිත් වවංක ණරසරත්න
කමොල්ලිකගොඩ රළළකව කේළනි මිල් කගොඩ
කමොශමේ ඉම්තියළවහ සළතිමළ නිසළනළ
කමොශමේ නවළශ නවහරි කමොශමේ
කමොශමේ නියළවහ සළතිමළ නුවළශ
කමොශමේ රිසළයි සළතිමළ රුකයි්ළ
කමොශම්මුන සළරු්ම සළතිමළ රිවළනළ
කමොශම්මුන හුකවේ ඩී සළතිමළ මු ෂිසළ
කමොකශො ටි අච්චිල්ළකව දිනීළ තිකෝධණී කප්රේමරත්න
කමොකශො ටි අච්චිල්ළකව ශ්රීමළලි ුධපු ච ද්රකවේන
කමොකශොමඩි මජීඩි කමොකශොමඩි නුවහසළ
කමොකශොමඩි සළරිවහ ෂියළමළ සළශවි
කමොකශොමේ ඊේරහීම් සළතිමළ සීනළ
කමොකශොමේ කළල්ඩී සළතිමළ වමීරළ
කමොකශොමේ ඩිල්ළේ සළතිමළ රුහඩළ
කමොකශොමේ තසීම් සළතිමළ මුසහතිනළ තසීම්
කමොකශොමේ නතළඡීශ සළතිමළ නිවළශ
කමොකශොමේ නිශීර සළතිමළ ශ වළ
කමොකශොමේ නිවළම් සළතිමළ කනෝශළ
කමොකශොමේ නශදීප සළතිමළ නිවළ
කමොකශොමේ යළසී සළතිමළ ෂියළමළ
කමොකශොමේ රියළවහ සළතිමළ මුනීරළ
කමොකශොමේ ුධශළයිශ ුධසළ වරී
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කමොකශොමේ සවුුධල් අමී රියළළ අමී
කමොකශොමේ සළර්ම මුහරිසළ
කමොකශොමේ හුවළයි සළතිමළ සළයිකළ
කමොකශොමුන වබුජළ සළතිමළ වසහනළ
කමොකශොමේ අවුසහ සළතිමළ සහනළ
කමොකශොම්මුන කජවිසශ සීනතුල් ජවිශළරළ
ලත්ත ඳතිර නෆශෆළකව ලත්වළ දිවළනළයක
යකඳුරයළකව ඉකම්ළ නිල්මිණී කප්රේමරත්න
යට ල රළෂළකව දිලිනි නිරංජළ ජයතික
යටඳළනළකව ඉකරෝෂිණි දිල්රු්මෂි
යටලර පුංචිකශේලකව ්මමිණී කනරංජළ යටලර
යේක්වහවළකව නදිළනි ණරනරත්න
යේක්වහවළකව ුධකශකළ ප්රිය්ශනි
යේක්හි ආරච්චිල්ළකව ලළවනළ කල්ඳනී ජයතික
යේක්හි ගමරළළකව ඉකම්හ ්මමළල් කප්රේමතික
යේක්හි කේලකව ඉ ද්රිකළ ණරසලශධන.
යේක්හි රළළකව නිංශි යළමළ කලත්තිරංශ
යේක්හිකව මධුල ති ණරසතික
යේක්හිකව ශශණී කකෞයළ වමරිරංශ
යේකේහි ගමරළළකව රුකම්හ ඉ ද්රනළත ජයලශධන
යමිරං ක් ඩිකව උමළයළ ඉ ද්රචළඳළ යමිරංශ
යවතික මයුරඳක්ෂ ලළව කශේරත් මුදිය කවේළකව මධුල ති
ඹණ්ඩළර මයුරඳක්ෂ
යවරත්න ඳතිරසකව දිනුළ මධුල ති ආරියරත්න
යළගළ ඹමුණු කමොකශො ටළළකව වකනෝජි නිශළරළ න ්තික
යළඳළ කග්ර මකනෝරි ත්මෂිළ දීපඳළරත්න
යළඳළ ඳතිරසකව තරිඳු භද්රජිත් ණරසරත්න
යළඳළ ඳතිර නෆශෆළකව චතුරළණි නිවංවළ තිකරත්න
යළඳළ ඹණ්ඩළර මුදිය කවේළකව උකේනි නදීපළ මුසිරංශ යළඳළ
ඹණ්ඩළර
යළඳළ මුදිය කවේළකව උත්ඳළ කුමළරි වමරනළයක
යළගමකව නදි චළමික යළගම
කයොදි කව අකිළ නි්මෂි විමරත්න
කයොදීප කව කිත්මිණි චමත්කළ කුරත්න
කයෝ්කව නිවංවළ ව්මළලි ජයකවේකර
කයෝධ ක් ඩිකව කට්මළ දිලිනි කුමළරි
කයෝධ ක් ඩිකව වම තිකළ ප්රිය්ශනී
කයෝධ කශේඩිකව චමරි වකු තළ ිරරිලශධන
කයෝධකව දිල්ශළරළ විරළඡිනි කරුසළරත්න
රංකකොත් ක් ඩිකව ගයළනි දිඳමළළ ඡයිරංශ
රංගල්කව කප්රකමෝධළ මධුළනි රංගල්
රංගල්ළකව ච දිමළ ව ති රංගල්
රංකවගම ගම්ේ්ළකව චමිළ නිකරෝෂිනී කප්රේමරත්න
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රංකගොඩ කශ ටිළකව ක්ො ඉකනෝකළ ප්රදීපඳනී දිල්රු්මෂි
රංඳටි කේලකව කුධ ප්රී ත් විමුධරිය
රංමුරණිකව තමරළ කුමළරි විකජ්රත්න
රංශලඩියළකව නිරුෂි පියුම ති විමිරරි
රංකශොටි ක් ඩිකව ආළ කල්ඳනීවිකජ්ිරංශ
රංකශොටි ක් ඩිකව ලළවනළ නුන ශ්රී කරුසළරත්න
රංකශොටිකව තළරක චි තන ඡයකවේන
රටකග්ර කශේරත් මුදිය කවේළකව දිකෝකළ ශශණී ඹංඩළර
රසතුංග ආරචිචිළකව දිනිති ෂිකළ ුනළංඡනී
රසතුංග ආරච්චිකව පියුමිකළ තිලිණි රසතුංග
රසතුංග ජයකවේකර කකෝරළකව කචිරකළ දීපඳනී කුමළරි
රසතුංග මුදිය කවේළකව නදීපකළ ්මමළලි රසතුංග
රසලක ආරච්චිළකව නිකම්ළ මධුල ති කප්රේමතික
රසවීර ආරච්චි කතන නෆශෆළකව ක්රිවළනි ඉ වකළ ඹණ්ඩළර
රසවීර ආරච්චි කත නශළකව ප්රවළේ රුල මකවේකර
රසවීර ආරච්චිළකව දිල්රුකහෂි නිළනි කවේනළරත්න
රසවීර ආරච්චිළකව නිවංවළ කවේල දි රසවීර
රසවීර ආරච්චිළකව ප්රදීපඳළ මළකනල් රසවීර
රසවීර ආරච්චිල්ළකව අනළ රසවීර
රසවීර ආරච්චිල්ළකව හිරු චතුරංග රසවීර
රසවීර ආරච්ච්ළකව කවේල දි කංචනළ කරුසළරත්න
රසවීර කලුආරච්චි මුශ දිරම්කව ක්ෝන වචිනි රසවීර
රසවංශ ආරච්චිල්ළකව මල්ලිකළ රසවංශ මෆණික්ම
රසිරංශ ආරචිචිකව ඉළණී ්මමිණී
රසිරංශ ආරචිචිකව දිළිනි රවිශළරි රසිරංශ
රසිරංශ ආරච්චිකව චළමිකළ ්මළනි රසිරංශ
රසිරංශ ආරච්චිළකව තිකෝකළ ධනුධි රසිරංශ
රසිරංශ ආරච්චිළකව නදීපළ ච ද්රමළලි ජයතික
රසිරංශ ආරච්චිළකව හිරුණි ලත්වළ රසිරංශ
රසිරංශ ආරච්චිළකව විමු්මති ගයළ රසිරංශ
රසිරංශ ආරච්චිල්ළකව රජීල ලව ත කරුසළකවේන
රසිරංශ ආරච්ච්කව ෂිකළ ඩිළනි රසිරංශ
රසිරංශ කේලකව ච දිමළ දිල්රු්මෂි රසිරංශ
රසිරංශ කේලකව වවි දිකළ චතුරංම් විකේරත්න
රසිරංශ ක් ඩිකව ්මෂිකළ නිශමළණී රසිරංශ
රසිරංශ මදිය කවේළකව ඉංකළ උමයංගනි ආන ්
රසිරංශ මුදිය කවේළකව අරුනි ුනංජලී රසිරංශ
රසිරංශ මුදිය කවේළකව ඉකරෝනී ප්රියංම්කළ වික්රමිරංශ
රසිරංශ මුදිය කවේළකව උ්ළරි නිලුිරකළ අමුකගොඩ
රසිරංශ මුදියළ කවේළකව එර දි ලළවනළ රසිරංශ
රසිරංශ ලියනකව ඉකශළ මුනරළනි
රසිරංශ ලළව මුදිය කවේළකව භළගයළ නයනතළරළ රසිරංශ
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රසිරංශ කශ ටි ආරච්චිකව කවේල දි ුධභළගයළ කරුසළරත්න
රසිරංශ කශේලකව කනලුමි ගයළ තිකළ
රසිරංශකව වංජීලනී කුමළරි රසිරංශ
රසිරංශළකව ්මනළ නදීපළනී රළජඳ්ම
රතු ගමරළෂළකව තිලිනි චතුරංම්කළ වම මළලි
රතු ගමරළෂළකව තිළිණි ඉළරළ ුධමනරත්න
රතු ගමරළෂළකව වජළනි ුධකේශිකළ ජයරත්න
රතු ලඩුකව මුදිතළ කුමුුනනී වහලශසතළ
රත්තර නෆකේළකව කම්මෂිකළ තරනි නිශම ති
රත්න උඩුලළවකව නදිකළ දිල්රු්මෂි අමරකවේන
රත්නම ඉරුගල් ඹණ්ඩළරළකව ප්රියංම්කළ මල්කළ ති
රත්නම
රත්නකවේකර මුදිය කවේළකව ව් නළ ව්කශණු කවේනළරත්න
රත්නළ අංකළරකව නදීපළ මුනළණි අංකළරකව
රත්නළයක අධිකළරි කතනෆ නකශේකව ්මමිනි යකවෝ්ළ
රත්නළයක
රත්නළයක ආරචිචිළකව මධුකළ ප්රතිභළනි
රත්නළයක කලුආරච්චිකව පශනි පු වළ තිකරත්න
රත්නළයක ඳතිරසළකව තිළිණි ුධ්මකනළ නිහංක
රත්නළයක මු්ය කවේළකව ගණීළ ප්රියංගනී කරුසළරත්න
රත්නළයක මුදිය කවේළකව අකන්මෂි කවෞමයළ කත නකකෝ
රත්නළයක මුදිය කවේළකව ගයනි කළවි ්යළ ඹංඩළර
රත්නළයක මුදිය කවේළකව ම්ම්නළ් උකම්හ රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේළකව ච ද්රකළ ගයළනි ප්රිය්ශනී
රත්නළයක මුදිය කවේළකව ච ද්රිකළකුමළරි රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේළකව චමිළ වජිනි කුලං
රත්නළයක මුදිය කවේළකව තිවර ච කවේකර
රත්නළයක මුදිය කවේළකව දිපිකළ රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේළකව දීපපිකළ කුමළරි රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේළකව නිමළලි වකු තළ ච දිමළලි
මෆණික්ම
රත්නළයක මුදිය කවේළකව නිකම්ළ මධුළනි තිකරත්න
රත්නළයක මුදිය කවේළකව නිවංකළනි ුධමුදිතළ ආන දි රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේළකව ක් ළ ්මමළලි රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේළකව මනළළ අ ඡලිකළ කවේනක රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේළකව රවංම් චළරුකළ රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේළකව වළලිකළ මධුෂිණී රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේළකව ුධග දිකළ ප්රිය්ශනී
රත්නළයක මුදිය කවේළකව ුධක ත්රළ කුමළරි රත්නළයක
රත්නළයක මුදිය කවේ කල්රළ කග්ර චම්පිකළ මල්කළ ති
කුමළරි නලරත්න
රත්නළයකකව ඉවංකළ ිරතළරි ක්හිපිටිය
රත්මකව ඉළනි ළනිකළ වීරිරංශ
ර්ලියකගොඩ කංකළනම්ළකව කෝහිත විජයංග ර්ලියකගොඩ
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198972800396
928623238V
847583428V
935440980V
896442830V
926950410V
876943115V
868412450v
926060732V
846082476V
945080019V
916933061V
927201429V
915040160V
947794485V
918120777V
887711542V
199358400163
906222191V
930240486 V
887500614V
198781500621
917503729V
932601575 V
198579900919
846173587V
935181429V
198963701690
947993836V
888182357V
927841789V
936523455V
908370422V
876061899V
886261209V
857993950V
877852768V
938543542V
902913793V
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රනිරංශ කශේරත්ළකව ච ද්රකළ ති ඡයත් කුමළරි
රකනහිපුර කේලයළකව ඳවිත්රළ කවවිල දි ප්රියලං
රකනහිපුර කේලයළකව වමළලි ජළනකී දිල්රු්මෂි
ර කිරි කේලයළකවනුරළනි මල්ළනි ණරනකවේකර
ර කකොත් ක් ඩිකව ්ශළ ප්රකඹෝධනී
ර කකොත් ක් ඩිකව පියුමි ලත්වළ රළඡඳක
ර කකොත් ක් ඩිකව ශිරළණි නිල්මිණි
ර කකොත් ක් ඩිකව ුධභළෂිනී දිංකළ කුමළරි
ර කකොත්කව ලරුණි ඩල්ිරකළ අමරලං
ර කකොත්කව ලළවනළ නිල්මිණි වමරනළයක
ර කකොත්කව වමිර ්මළ කිශතිිරංශ
ර කකොත්ක් ඩිකව උචිත රළජනී කුමළරි
ර කකො කේ රළරළකව අනුර ඹංඩළර කශේරත්
ර ගළල්කව දිළනි අකේෂිකළ රංගල්
ර කගොඩ කේ ටිළකව ක්ො ළනිකළ කුමුුනනි දිල්රු්මශි
ර කගොඩකව නය ති ප්රවළ්නි කම ඩිවහ ණරසලශධන
ර තිකළකව උකේශිකළ දිල්රු්මෂි ක් ම්ළව
ර ුනනු ක් ඩි කග්ර තරිුන ළනක කුමළර කවෝමරත්න
ර ඳටි පුර කේලකව රපිකළ ්යළනි රත්නසූරිය
ර ඹ දි කේලයළකව ක්රිළ ශශක චිත්රිරංශ
ර මුනිකව ඔමළල් කුළ තිකළ
ර මුනිකව චි තනී නිල තිකළ විකජ්තුංග
ර මුනීකව මකනෝරි ක රංජළ න ්කවේන
ර ශලඩියළකව මධුළනි ම තිකළ කුමළරි
ර කශොටි ක් ඩිකව ජයමළලි නකලෝ්ළ රළජඳ්ම
ර කශොටි ක් ඩිකව හිම තිකළ ුධජළනි කප්රේමරත්න
ර කශොටිකව නළක ව්රුල වික්රමරත්න
ර කශොටික් ඩිකව ප්රියංම්කළ චතුරළනි විකජ්කකෝ
ර කශො ටිකව දිනිති ංකළ කුමළරි අමරිරංශ
රමිනි පුරකව නදීපළ වම මලී
රමිඳටිකේලකව කයෝනිකළ ව ධයළ ළ ති
රම්ඳටි කේලකව රිරකළ අරුස කුමළරි පියිරංශ
රම්ඳටි කේලළකව නිලකළ ප්රිය්ශනී කවෝමරත්න
රම්ඹ ේ කේල ශශණී කකෞයළ වීරලශධන
රම්ඹ දි කේලයළකව නිවංවළ වමරිරංශ
රම්මුනිකව ළනිකළ උ්යංගනී කප්රේමතික
රම්මුනුකව භළගයළ නිශමලි
රහමි කුමළරිශළමි ඹශනළේ ච ද්ර්ළව
රවහනක රළළකව ඉකනෝකළ වජීලනී කශරත්
රවහනක රළළකව කුධ රිරක ඹණ්ඩළර
රවහනෆව කග්ර පුශස වංජිල කුමළර
රශ මෆ්ලකව කුමුුනනි දික ෂිකළ මධුල ති
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905830430V
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901080534V
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885552390V
893632522 V
855901579V
922342482V
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816270707V
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826230550V
903020482V
921842970v
198784200632
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රළඡකරැසළ ගකනහි මුදිය කවේළකව ්මෂිකළ ්ශනී රළඡකරැසළ
රළඡඳ්මකව ෂිකළ ්මමළලි
රළඡමුනි කේලකව ශංවනී ප්රමළ කවේනළනළයක
රළජ කු තිකකව කශළනි මනීළ කුමළරතුංග
රළජකරුසළ ලියන අතුකකෝරළකව කපි කුමළර රළජකරුසළ
රළජකරුසළ වමරවීර රත්නළයක මුදිය කවේළකව ුධරංම්කළ ජයත්
රළජ්මකව අකේළ මධුමළලි රළජඳ්ම
රළජඳ්ම ආරච්චිළකව ඩයනළ හිමළෂිනී දිවළනළයක
රළජඳ්ම ආරච්චිල්ළකව අිරත රුල රළජඳ්ම
රළජඳ්ම ආරච්චිල්ළකව ප්රකඹෝධළ නිවංවළ රළජඳ්ම
රළජඳ්ම ආරච්චිල්ළකව ප්රවළදි මධුරංම්කළ රළජඳ්ම
රළජඳ්ම ආරච්චිල්ළකව ශංවනී කුමුුනමලී රළජඳ්ම
රළජඳ්ම ණරසකවේකර මු්ලිකව ම්ම්ශළනි ඉ ද්රචළඳළ ණරසකවේකර
රළජඳක්ෂ ඳතිරසළකව නිකරෝනී කම්නකළ ඳත්ම කුමළර
රළජඳ්ම ඳතිර නෆශෆළකව කවේල දි මධුකළ රළජඳ්ම
රළජඳ්ම ක් ඩිුනරයළකව ඩල්ිර කලුඳනී රළජඳ්ම
රළජඳ්ම මුදිය කවේළකව එමළෂි ශශංගළ රළජඳ්ම
රළජඳ්ම මුදිය කවේළකව කුමුුනනී වම්ඳත්ති රළජඳ්ම
රළජඳක්ෂ මුදිය කවේළකව ක්ෂිකළ දිල්රුක්ෂි රළජඳක්ෂ
රළජඳ්ම මුදිය කවේළකව වි ්යළ ුධරංම් රළජඳ්ම
රළජඳ්ම මුදිය කවේළකව හිමළෂි චතුරංග රළජඳ්ම
රළජඳ්ම කමොකශො ටිකව ුනළරි ශශනී රළජඳ්ම
රළජඳ්ම වික්රමකවේකර මුදිය කවේළකව කුධ ප්රවළේ වික්රමකවේකර
රළජඳ්ම ශළලිඇකල් කග්ර ුධකශඛළ ්ශනී රළජඳ්ම
රළජඳක්ෂ හිටිශළමිල්ළකව මධුළනි පුශණිමළ රළජඳක්ෂ
රළජඳක්ෂ කශ ටි ආරච්චිළකව නිශළ ති රුවිනිකළ ඹණ්ඩළර
රළජඳ්මකව ඉවළරළ ුධව තිකළ ුධභිරංශ
රළජඳ්මකව කනි ුනනිල්කළ රළජඳ්ම
රළජඳ්මකව ගනිුන වම්ඳත් රළජඳ්ම
රළජඳ්මකව චමිළ ්මමිණි රළජඳ්ම
රළජඳ්මකව ජය්මහමි ප්රවළදිකළ ජයරත්න
රළජඳ්මකව දිහනළ කශේමළලි රළජඳ්ම
රළජඳ්මකව නිලෂිකළ චතුරංම් රළජඳ්ම
රළජඳ්මකව ප්රිය්ශනී ඹංඩළර රළජඳ්ම
රළජඳ්මකව මුනවංක ප්රදීප්  ණරසරත්න
රළජඳ්මකව වමීර ්මළ ණරසරත්න
රළජඳ්මකව ශශණි මධුශිකළ
රළජඳ්මක් ඩිකව ඉකශළ මධුමළලි රළජඳ්ම
රළජඳ්මයළකව ලරුණි දීපපිකළ රළජඳ්ම
රළජඳක්ෂළකව උක් ්මළ මකශේෂි රළජඳක්ෂ
රළජරත්නමි ච ද්රකළ
රළජලශධන කග්ර ප්රිය තිකළ වීරිරංශ
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රළජිරංශ ඳරළක්රමකව හිරු ව්රුල ජයලශධන
රළඳටියළකව තනජළ කුමළරි විමඹංඩළර
රළමුධ ්ර කශ ටිකව ඉංක දිල්යළමිකළ අමරුධරිය
රළිරං අච්චිල්ළකව දිළනි ලළවනළ මධුමළලි
රළිරං ආරච්චිළකව අමළලි උ්යංම් ජයතික
රළිරං ආරච්චිළකව ච දිමළ මධුල ති
රළිරං ආරච්චිළකව බුේධිකළ රසිරංශ
රළහු කීශති ශත්ක්නළට නළයක අශකකෝ මුදිය කවේළකව
ශශනී මුනෂිකළ
රෑනඳළනකව චි තක වපුමල් ඹණ්ඩළර රෑනඳළන
රිේමි ප්රව දිකළ වික්රමකව
රිල් ක ්කව කනරංජි ුධකශණිකළ ඹණ්ඩළර
රිල් ක ්කව කවේල දි නිරංජළ කුමළරි ජයලශධන
රුපිකව හිමංිරකළ චළරුණි විකජ්රත්න
රඳක්ෂ ක් ඩිකව ුධරංග වම්ඳත්
රඳ්මළකව කුධ රඳ්මකව
රඳිරංශ ආරච්චිළකව ී තමළලි ප්රමුදිකළ රඳිරංශ
රඳිරංශ ඳතිරසකව ඉ ද්රජිත් ප්රව න විරිරංශ
රඳවහවරකව ජයමිණී දිල්ර්මෂි
කරොටුකේ ලිහිණි නදීපපිකළ අකේලශධන
ංකළ ුනරයළකව ්මෂිකළ ගයළනී ංකළකව
ංකළ කශේලළවිතළරසකව ගයළනි දිල්රු්මෂි කශේලළවිතළරස.
ංවකළර මුදිය කවේළකව ෂිණි නිළදි ිරරිලශධන
ක්ෂගම ආරච්චිළකව අමි කරොළ ණරසතික
ගමුකේ ඹවුළකව කග්ර දිනුළ දිල්රු්මෂි
 කේකුබුර මුදිය කවේළකව අළ ්ශස  කේකුබුර
බුගම කවනරත්ළකව ම්ළරළ මධුභළෂිණි ධශමකවේන
ඹුටුකේ විතළනකව අචිනි රුල ම්කළ විතළනකව
නි වම තිකළ ච ද්රකවේකර
ව තිකළ උ්යංගනී වීරසූරිය
වහකවගම ගමරළල්ළකව නකයෝකළ ශශනී ිරරිලශධන
ලියන ආරච්චිළකව නිලුෂිකළ නයනළංජලී
ලියන ආරච්චිල්ළකව එරංගළ කුමළරි ලියනආරච්චි
ලියන ආරච්චිල්ළකව රුපිකළ කුමළරි ණරස්ළව
ලියන ගමරළළකව කමෝදිනි ඉළරළ අමරරත්න
ලියන කග්ර තිළිණි අචළ කල්ශළරි
ලියන ඳතිරස ඉවංකළ
ලියන ඳතිරසකව අචළ වංඡිලනී
ලියන ඳතිර නෆශෆළකව චතුරි කළංචන වීරරත්න
ලියන ඳතිර නෆශෆළකව වචිනි මුනිරකළ ඳතිරස
ලියන ක් ඩිකව දිකනල්කළ ශංවනී කප්රේමරත්න
ලියන මුදිය කවේළකව නදීපළ මධුළනි
ලියන මුදිය කවේළකව වචිනි තළරකළ කවකනවිරත්න
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810640596V
199234002071
917550638V
199135401235
946961264V
907623866V
795621059V
19879304961
925231495V
910762451V
915702139V
913044061V
965270035V
936153291V
838462707V
947140817V
198078701170
895523232V
905411926V
886082819v
199257703344
887341133v
875720821V
947970658V
938013004V
935402344V
199251302632
915033318V
948042690V
51

ලියන මුදිය කවේළකව කවේල දි නිවංවළ කවකනවිරත්න
ලියන රළෂළකව ටිළණි ලිල තිකළ ලියනකව
ලියන ලඩුකව යිර ත පුදි් මළල් ධශම්ළව
ලියනආරච්චිල්ළකව චළමල් පුහඳක ලියනආරච්චි
ලියනකව අනළ ්මමළලි ලියනකව
ලියනකව උත්ඳළ ්මමිණි විමකවේන
ලියනකව ක්ෝන මදූකළ
ලියනකව රිචේ ත්මෂිළ රුලංගනි කුමළරි ලියනකව
ලියනකව ෂිකළ මුනභළෂිණී ජයරත්න
ලියනකව ළලිකළ කුමළරි ක් මරත්න
ලියනකව ශශස චතුරිකළ
ලියනරළළකව ළලිකළ වහලශන කුමළරි ලියනකව
ලියනරළෂළකව ඉකශළ දිල්ශළනි
ලිය නළකව ප්රමිළ ජනළනි තිකළන ්
ලිය නළකව ශිල ති මකශේෂිකළ ණරසරත්න
ලිළනි භළගයළ ඉ ්ර
ලිහිණිය කුමළරළකව ඉකශළ ව්මළලි ලිහිණිය කුමළර
කකු ඳතිර නෆශෆළකව ක්ො නදීපළ යළමලී විමරත්න
කච්චුම ලඩිකේල් මධුළනි අනුරළධළ
කනග ආරච්චිල්ළකව බුේධිකළ මධුළනි කනග
කල ගම කග්ර තරංග රු්මළ ත උ්යකුමළර
කල්කමළකව ඉළරළ අනුරළධි ණරසතික
කල්කමළකව චළනුක නදීපළ
කල්කමළකව කවේඳළලි වීරකවේකර
කල්කමි රළළකව එළනි මයුරළ කුමළරි ජයතික
කල්කම් රළළකව චතුරිකළ මිහිරළනි රසිරංශ
කල්කම් රළළකව ්මමිණි චතුරළනි ඹණ්ඩළර
කල්කම් රළෂළකව ඉකනෝකළ කුමළරි කල්කම්කව
කල්කම් රළෂළකව ශෂිනි ධනුෂිකළ විකජ්ිරංශ
කල්ඛම්ළකව ක්රිළ ති රුල තිකළ කුමළරි
කල්නම වික්රමිරංශ ආරච්චිළකව තිළිණි නි තිකළ වික්රමිරංශ
කල්කශෂ රළළකව තනුඡළ වංඡිලනී කුමළරි
කොකු ඳතිර නෆශෆළකව එරංග රු්මමළල් ඳතිරස
කොකු ඳනළකගොඩ අමළයළ වචිනි ඳනළකගොඩ
කොකු මළම්ක්  කතකන නෆශෆළකව අයිරංගනී කුමළරි ඒකනළයක
කොකු රළජකවේකරකව කුළනි කකෞයළ රළජකවේකර
කොකුආරචිචිකව ප්රියංගනී කනමිඳෆල්
කොකුකව ශශණී ඉඳුනිල් ජයරත්න
කොකුඳතිර නෆභෆළකව වමි ද්රු කිත්මිණි නලමළලි කොකුඳතිරස
කොකුලෆල් මුරකව දිළනි ආිරංනළ නුගකල
කොකුකලල් අ් පුලිඅ් පුශළමිල්ළකව ප්රවළදිනී අකෝක
කොකුකශටිටි ආරචිචිළකව ජයතික ඹංඩළර

198955401664
946411221V
933493750V
911461811V
907451607V
927794250V
928244075V
199153600335
935472032V
928431827V
917774927V
815400429V
887883483V
898332390V
916411146V
927050749V
905130439V
857283473V
198750101243
868131918V
901930511V
935852030V
933224511V
897590255V
907671259V
926300814V
885851185V
848473642V
936570496V
938363897V
198781802839
905251902V
921793979V
945710845V
937604165V
927913640 V
198265704046
917321930V
199915730295
925790362V
846372091V
912203476V
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ලගකව තනුඡළ දිල්ශළනි කශේමච ද්ර
ලගකලත්තිළකව ඳඹවරළ මධුළණි ජයිරරි
ලණරකශ ගමරළළකව උමළළ දිල්ශළනි
ලණරකශ ගමරළළකව චළනක ඡීල ත ඳල්කලත්ත
ලටග ගමරළෂළකව ුධම් ් විරත් ධශමකවේන
ලටරක ගමකව ගයළනි අකේළ ගමකව
ලටරැක වි්ළකනළකව ඳවිත්රළ නයනරසී ලටරැක
ල කටෝරැ රළෂළකව තිවළරළ වංඛඳළලි ඡයකවේන
ල කටෝරු කග්ර තිංකළ චතුරළණි ඹණ්ඩළර
ල කටෝරු කග්ර රපිකළ කරුසළරත්න
ලඩුකව ධරණි වත්වරණි
ලඩුලරළ කංකළනමළකව මකශේෂිකළ මධුමළලි
ලඩුලළකව නිළදි ්මෂිකළ කරුසළරත්න
ලඩුලළලත්කත් කග්ර අකේළ දිල්රු්මෂි තිකරත්න
ලතුකර වි්ළනකව ච ද්රිකළ මුතුමළලි
ලතුකශ වි්ළනළකව ච ද්රිකළ නිකරෝනී
ලතුකශ වි්ළනළකව ධනංඡය උපුල් කප්රේමච ද්ර
ලතුකශේන ගමරළළකව නයනළ නිල්මිනී න ්කවේන
ලත්තකව ච දිමළ ජයමිණි කරුසළතික
ලත්කත් ගමරළළ කග්ර ශිකරෝමි ත්මෂිළ දිවළනළයක
ලත්කත් කල්කමළකව තමරළ චළ ්නී කුමළරතුංග
ලත්කත්ගම තත්තළනිරළළකව අචි ත ඉළ ලත්කත්ගම
ල්ගම්මන උඩශකග්ර චතුරිකළ මධුළනි උඩකග්ර
ල්මල්ක්නිකේ කග්ර ළිහිණි නදීපපිකළ ්වනළයක
ල්මල්කේනිකේ කග්ර අනුළ ව්මළලි අකේරත්න
ලුනරල ආරච්චිළකව භළගයළ මධුළනි කවෝමරත්න
ලනිරංශ අතුකකෝරළළකව චමරි නිවංවළ දිවළනළයක
ලනිරංශ ආරච්චිළකව ඉකනෝකළ කුමුුනනී ලනිරංශ
ලනිරංශ ආරච්චිල්ළකව න ්න ඹණ්ඩළර ලනිරංශ
ලනිගිරංශ ආරච්චිළකව ප්රියංකළ මෆණික්ම
ලනිගිරංශ මුදිය කවේළකව නයනි දිල්රු්මෂි ලනිගිරංශ
ලනිගිරංශ මුදිය කවේළකව මකශේළ ුධභළෂිනී ලනිගිරංශ
ලනිගිරංශ මුදිය කවේළකව ර්නිකළ මධුළනි කවකනවිරත්න
ලනිගකවේකර මුදිය කවේළකව යමුනළ කුමළරි ලනිගකවේකර
ලනිකවේකර මුදිය කවේළකව ්ශශිකළ දිළළ කුමළරි කඹෝයගක
ල නකු රළල්ළකව නිළ ති නිකරෝමි
ල නිනළයක මුදිය කවේළකව අචළ දිල්වළ තිලිනි කුමළරි
ඹණ්ඩළර
ලයි ජි ම්ශළනි කවෞමය ගමකව
ලරළකගොඩ අ් පුශළමිළකව ඉකරෝළ අල ති ලරළකගොඩ
ලරළකගොඩ ගමරළකව තිලිනි චළමිළ
ලරුව් කඳරුම ආරච්චිළකව ඳවිත්රළ මධුළණි ඹණ්ඩළර
ලරුවශෆ නෆදිකව ුනළංජලී කවොයිවළ
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946552372V
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938070717V
906843269v
928454290V
908580168V
895131903V
888243755V
883223764V
928282490V
928180212V
896362399V
865312121V
880453696V
898581764V
199552300175
917362823V
885711863v
198982801850
838013007V
831264667V
757341581
877810623V
888350551V
918100687V
885182585V
8558112371V
895080470V
199079101640
937980809V
857501705V
875091522V
936273335V
936633773V
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ලරුවළ කේලයළකව මධුවංඛළ නිංගනි විමකවේන
ලශසකුුධරිය ුධකශළ ුධ් ති ප්රනළ ුන
ලශණරිය ආරච්චිල්ළකව ජයමළලි ජයලශධන
ලශකකෝ මුදිය කවේළකව නිළ තිරුපිකළ අකේරත්න
ලශකකෝ මුදිය කවේලිකව භශනි ලුධ ්රළ ලශකකෝ
ලශ් පුලිකව ුනළංජලී මධුළනී රත්නළයක
ලශමළන ක් ඩිකව නිරංජළ ශිකරෝමණී කුරත්න
ලශළ කේලයළකව නදීපකළ ශ්රීමළලි ජයිරංශ
ලකර ආචළරීකව නීකරෝළ යළමලි වික්රමුධරිය
ලලකව මධුකළ ුධභළෂිණි විමිරරි
ලලිමුන කේලයකග්ර තිලිනි ප්රභළෂිනී කපුකකොටුල
ලලිිරං කේලයළකව අෂිකළ ්මහමී කළශයලවම්
ලලිිරංශ කේලකව රිරකළ ප්රිය්ශනී වික්රමිරංශ
ලලිුධ ්ර මුදිය කවේළකව කමොෂකගොඩ කග්ර ශශ කුමළර
ලලිුධ ්ර
ලල්ගම ගමරළළකව වමිතළ ච ද්රරත්න
ලල්ගම්කඳොකව ප්රියංකර ඳත්මකුමළර
ලල්ඳකව ුධමුුන නිලුපුලී කප්රේමරත්න
ලල්කඳො කංකළනම්ළකව කුධ දි ත ලල්කඳො
ලල්කඳො කංකළනම්ළකව දිලිනි වළිරකළ රවළංම්
ලල්කඳො ගමකව කම්කළ ලල්කඳො
ලල්කඳො කග්ර කුමුුනණී රු්මෂිකළ ලල්කඳො
ලල්කඳොකල් කග්ර මධුකශඛළ ප්රකඹෝධනී ලල්කඳො
ලල්කඳොකල් කග්ර රුල මුනවංක කශේරත්
ලහුමිපුරකව නිවංවළ ක් මරත්න
ලහුමිපුරකව ළලි චද්රිරරි
ලහුමිපුරකව ුධජළනි නකයෝමි
ලහුම්පුර කග්ර ඉරුනිකළ අංජලී තිකරත්න
ලහුම්පුර කග්ර වමිකළ වංජීලනි ණරසරත්න
ලහුම්පුර කේලයළකව චතුරිකළ මධුළනි ුධගත්ළව
ලහුම්පුරකව ජනිතළ ලරුණි ණරසරත්න
ලහුම්පුරකව නිලුකළ වංජිලනි
ලහුම්පුරකව රපිකළ රවළනි ණරසකවේන
ලළඩිය රළළකව නිකරෝළ ඉළනි ඹ ුනජීල
ලළඩිය රළළකව විවළකළ මල්කළ ති විකජ්රත්න
ලළ්ළන කශේනය නිශළ ති කශණුකළ කුමළරි
ලළේුනල ණරරුකව චතුරිකළ දිල්ශළනි විකජ්රත්න
ලළව මුදිය කවේළකව නිපුනි තිලංකළ කවකනවිරත්න
ලළව මුදිය කවේළකව ලකග්ර ඉකනෝකළ වි ධයළ උමයංගනී
ලළව
ලළවමුණි ආරච්චිකව රුවිනි ප්රියංම්කළ කුමළරි ලළවකව
ලෆලික ආරච්චිළකව නිකරෝණි කකෞයළ කවේනළරත්න
ලෆලිකආරචිචිකව ච දිමළ ව්මළලි ලෆලිකආරචිචි
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ලෆලිගමකව නිකම්ළ ප්රිතිමළලි කුකවේකර
ලෆලිගමකව ළලිකළ මුනමළලි ඩයවහ
ලෆලිම නළකව ිරකළ කවේල දි ණරසලශධන
ලෆලිම ක විකජ්ුධ ්ර වික්රමිරංශ රළෂශළමිළකව යකෝධළ
ුධකම්්නි විකජ්ුධ ්ර
ලෆලිකශේන ගමකව කල්ශළර ශළවි න මධුතුළර
ලෆලිකශේන ගමකව ච දිමළ මුන්මෂි
ලෆවිකශේන කංකළනමළකව ක්මළනි තළරකළ ජයලශධන
විකනක රළළකව ව ධයළ කුමළරි කවකනවිරත්න
වික්රම ආච්චිළකව මකනෝරි කශණුකළ වික්රමආච්චි
වික්රම ආරච්චිළකව ගයත්රි ව්කශඛළ අකේවික්රම
වික්රම ආරච්චිළකව ගයළනි වික්රමිරංශ
වික්රම ආරච්චිළකව මධුක චමු්නි වික්රම ආරච්චි
වික්රම ආරච්චිළකව රුල ති චතුරිකළ
වික්රම ආරච්චිල්ළකව අවළලි ජීලරළ කරුසළතික
වික්රම ආරච්චිල්ළකව චමිළ වික්රමආරච්චි වමරතුංග
වික්රම ආරච්චිල්ළකව වහලශසමළලි ආළ වීරිරංශ
වික්රම ක් ඩීකව ආිරරි ජයළ වික්රමිරංශ
වික්රම ක් ඩීකව චළඳළ කවේල දි වික්රමිරංශ
වික්රම ලියනලඩු මුළචළරිකව ව තිකළ නිකරෝණී
වික්රමආරච්චිකව අකයෝමි කම්නකළ ඹංඩළර
වික්රමආරච්චිකව දිලිනි ්ශනි
වික්රමආරච්චිළකව ව ධයළ වික්රමආරච්චි
වික්රමකව ධනුහක මකනෝශර වික්රමකව
වික්රමකව මකේළ කුමළරි ණරසතික
වික්රමකව විහලළරළ තිකරත්න
වික්රමකව ශෂිකළ චතුරංගනි කවෝමවිර
වික්රමනළයකළකව වයුරි දිල්ශළනි වික්රමනළයක
වික්රමක් ඩිකව මුනභළෂිණි වික්රමකව
වික්රමරත්නකව දීපඳළනි ප්රිය්ශණි විකජ්රත්න
වික්රමිරංශ ආරච්චිකව දිළනි ත්මෂිළ කුමළරි වික්රමිරංශ
වික්රමිරංශ ආරච්චිකව ුනංජලි කුමළරි වික්රමිරංශ
වික්රමිරංශ ආරච්චිළකව මයුර වංී ත් වික්රමිරංශ
වික්රමිරංශ ආරච්චිළකව වකරෝජනී වීරිරංශ
වික්රමිරංශ ම්නළයක ශංවනී කකෞයළ
වික්රමිරංශ මුදිය කවේළකව ුනළරිකළ අමළනි කකෞයළ වික්රමිරංශ
වික්රමිරංශකව ඳළලි ් චළ ්නී ුධ්මඛන වික්රමිරංශ
වික්රමකවේකර මුදිය කවේළකව යළමමළළ වික්රමකවේකර
විඡයත්පුර කේලකව පුශණිමළළ මධුළනි
විකේකකෝ දිවළනළයක ණරසරත්න මුදිය කවේළකව දිළු ඹන
ඹ ඩළර
විකේිරංශ ආරච්චිකව විරකළ කඳකශරළ
විජයරත්නළයක මුදිය කවේළකව බුේධිකළ ්ශනී කවේනළරත්න
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935132835V
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විජයශත්පුර කේලයළකව නකයෝමි දිනුෂිකළ වික්රමතික
විජත් ක් ඩිකව රළජිකළ නිළනි ණරසතික
විජිරං කේලයළකව නකයෝමි ුධරංම්කළ විකජ්ිරංශ
විකජ්කකෝන මුදිය කවේළකව උ්යංගනී කුමළරි විකජ්කකෝ
විකජ්කකෝ මුදිය කවේළකව අජිත් කුමළර විකජ්කකෝ
විකජ්කකෝ මුදිය කවේළකව ගංගළනි නිකරෝෂිකළ විකජ්කකෝ
විකජ්කකෝ මුදිය කවේළකව ඩිල්ළ රවළංම් ක් මතික
විකජ්කකෝ මුදිය කවේළකව ්ශන රිරක ඹංඩළර කරුසළතික
විකජ්කකෝ මුදිය කවේළකව නිරළළ ුනහම ත
විකජ්කකෝ මුදිය කවේළකව ුධකේශිකළ කුමළරි විකජ්කකො
විකජ්කකෝ රළළකව ්ුධනි එර දිකළ කුරත්න
විකජ්කකෝ මුදිය කවේළකව වුනනි රව දිකළ ඳත්කේරිය
විකජ්කකෝ
විකජ්තුංග මුදිය කවේළකව ශශණී ්මමළලී විකජ්තුංග
විකජ් ද්ර ආරච්චිරළකව න ්න උ්ය කුමළර
විකජ් ද්ර නයික්ළකව නදීපකළ ච ද්රමළලි නලරත්න
විකජ්මුණි ආරච්චිළකව රජිතළ ගංගළනි ජයිරංශ
විකජ්රත්න අත්තනළයක ධශමේධජ ඳ ඩිත කමොකශො ටිළකව
ප්රියංම්කළ කුමළරි විකජ්රත්න
විකජ්වික්රමකව ුනංම්කළ මකනෝශරී විකජ්ලශධන
විකජ්ිරං කේලයළකව ශිකරෝමි විමල්න ්
විකජ්ිරංශ ආචළරිකව දිල්කළ ප්රිය්ශනි විකජ්ිරංශ
විකජ්ිරංශ ආරච්චිළකව කිළනි ප්රබුේධිකළ විකජ්ිරංශ
විකජ්ිරංශ ජයලශධන ්වනළයක මුදිය කවේළකව ෂියළනි මධුකළ
්වනළයක
විකජ්ිරංශ කේලකව ධම්මිකළ විකජ්ිරංශ
විකජ්ිරංශ කේලයළකව දිවහනළ කුමළරි විකජ්ිරංශ
විකජ්ිරංශ ඳතිරසකව නංජය අවංග කඳකශරළ
විකජ්ිරංශ මුදියංකවේළකව නකලෝ්යළ චළමිනී විකජ්ිරංශ
විකජ්ිරංශ මුදිය කවේළකව ඉුධරි ශ්රි ජයනළත් විකජ්කකෝ
විකජ්ිරංශ මුදිය කවේළකව චතුරළණි වළගරිකළ විකජ්ිරරි
විකජ්ිරංශකව ශිරළ ශශස ජීල ත
විකජ්ුධ ්ර මුදිය කවේළකව අකයෝමි ධනංජනී කුමළරි විකජ්ුධ ්ර
විකජ්ුධ ්ර මුදිය කවේළකව නදීපළ විකජ්ුධ ්ර
විකජ්ුධ ්ර මුදිය කවේළකව මළලිකළ උ්ය ගනී
විකජ්ුධ ්ර මුදිය කවේළකව විජිණි මකශේෂිකළ විකජ්ුධ ්ර
විකජ්ුධ ්ර රසිරංශ අ් පුශළමිළකව වනී චකමෝදිකළ රසිරංශ
විකජ්ුධ ්ර රසිරංශ ඳබුලුකේ කමොකශොටිටි රළළකව යළමලී
කවේල දි ආරියරත්න
විකජ්ුධ ්ර රළල්ළකව කේනී මධුමළලී විකජ්ුධ ්ර
විකජ්ුධරිය ආරච්චිළකව ඉළනි චතුරිකළ විකජ්ුධරිය
විකජ්ුධරිය ආරච්චිළකව කවේල දි වකුරළ නිකරෝණි
විකජ්ුධරිය ආරච්චිල්ළකව ක්ො චුළංගනී කකෞයළ නලරත්න
විකජ්ුධරිය මුදිය කවේළකව ුන්මෂිකළ චතුරළනි විකජ්ුධරිය
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විකජ්සූරිය මුදිය කවේළකව ත්මවළ දිල්රු්මෂි විකජ්සූරිය
විජ්ජළක් ඩිකව වමීර මධුළ රත්නවීර
විතළන ආරච්චිකව ප්රකඹෝධළ වංදීපඳනි ණරසතික
විතළන ආරච්චිල්ළකව ගයළ කත්ජළනි ණරසතික
විතළන රළල්ළකව නවී අකෝක ධශමලශධන
විතළනආරචිචිළකව දිනුඳමළ කල්ඳනී ණරසකවේකර
විතළනකව අනුළ දිල්ශළනි අකේිරංශ
විතළනකව ඉළරළ මුනළනී විතළනකව
විතළනකව චනි ධිල ති කශේරත්
විතළනකව ක්ො වම ත ධශම්ළව
විතළනකව නදීපළ දිල්රු්මෂි
විතළනකව ඳවිත්රළ උකේනි ණරසකවේකර
විතළනකව ව ධයළ මුනමළලි කවනවිරත්න
විතළනකව ශශණී මධුශිකළ
විතළනළකව කරොළ මුනවංඛ කප්රේමච ද්ර
විතළනළකව වම තිකළ තුළරි කප්රේමරත්න
විතළරසළකව නිකරෝෂිනි පුහඳ කුමළරි විතළරස
විතළරනකව ටිලීෂියළ ච ද්රකවේන
විතළරමළකව චළමිනි ඉ ද්රචළඳළ කුමළරි
විතළරමළකව රිරකළ නදීපළනි
විතළරමළකව වතයළ වික්රමිරංශ
වි්ළන ආරච්චිකව චතුරිකළ ුධභළෂිණි වි්ළනආරච්චි
වි්ළන ඳතිරසකව එර දිකළ චම්ඳළනි කරුසළරත්න.
වි්ළන ඳතිරසකව ප්රභළත්
වි්ළන ඳතිරසකව රශිකළ මධුභළෂිණි වමරතුංග
වි්ළන ඳතිරසළකව අිරකළ නිංජනි ණරසරත්න
වි්ළන රළළකව අමිළ ප්රිය්ශනි රත්නළයක
වි්ළන රළළකව මධුළණි වළගරිකළ විකජ්රත්න
වි්ළන කශේනයළකව නිළ ත ප්රදීප්  කුමළර
වි්ළන කශේනය කග්ර උපුල් ප්රියංකර කවෝමරත්න
වි්ළන කශේනළකව චළ ්නී මධුමළලි රළජඳ්ම
වි්ළන කශේනළකව මධූළ මදිරංම් ්මමි ්
වි්ළන කශේන නිළ ති කශණුකළ කුමළරි
වි්ළනකව කළංචන දිකනත් කුමළරිරංශ
වි්ළනළකව නි ති අකනෝමළ වහලශසතළ
වි්ළනළකව කශණුකළ වම කුමළරි
වි්ළකනළකව මකශේළ මධුරංගනි
වි්ළක ළකව චමිළ ිරර ති ජයකවේකර
විධළන රළෂළකව වකු තළ කශේමමළලි කශේරත්
විය නළකව ඉකශළ චතුරළණි කප්රේමරත්න
විය නළකව ච දිකළ මධුමළලි
විය නළකව තරංගනී ති්මෂිකළ ජයරත්න.
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විය නළකව රළධළ ්මර දි අමරිරංශ
විය නළකව වචිනි ුධභළෂිණී වීරිරංශ
විය නළකව ුධජීකළ වංජීලනී
විරකකෝ මුදිය කවේළකව ච චළ ප්රිය්ශශි කප්රේමරත්න
විරවකගොඩ ආරචිචිළකව ලතුරිකළ කරැසළකවේන
විරවකගොඩ ආරච්චිල්ළකව චතුරළංජලී මධූකළ ුධරවීර
විව ුධමසිරරි උක් ්මළ අංජලී
විකල්කගොඩ වික්රමකව බුේධි උක් ්මළ ිරල්ලළ
විල්ගම යේක්වහවළකව රිරකළ නිකරෝෂිණි
විල්ගම යේක්වහවළකව වංජීල මධුරංග කප්රේම්ළව
විල්ර ආරච්චිල්ළකව මිහිරි ප්රිය්ශනී ණරසකවේකර
විල්ලිකගොඩ ලියනකව ුධමිත් උ්ය කුමළර
විිර්ළමකව පිුධමි මධුෂිකළ ් ිරල්ලළ
විවහනළරළමළකව කමල්මකශේහ ජයකවේන
විශළරගමකව ුධීරරනිල තක විශළරගම
වී්ළගම අ් පුශළමිල්ළකව පශණිමළ දීපඳළංජලී
වීදිකවකග්ර අමළලි මකශේෂිකළ විමධශම
වීරකකෝ මුදිය කවේළකව තුළරි ුධක ත්රළ කුමළරි
වීරකකෝ මුදිය කවේළකව ුනහම තළ වම තිකළ වීරකකෝ
වීරකකෝ මුදිය කවේළකව වඳු ්ශන ඹ ඩළර විරකකෝ
වීර්මකකොඩි අච්චිළකව වංජය ්මමළල් වීර්මකකොඩි
වීර්මකකොඩි ආරච්චිළකව දික ළ ්මමළලි වීර්මකකොඩි
වීරගල්ක ආරච්චිල්ළකව නදීපකළ වජීලනී ධශමලශධන
වීරපුරකව කකෝවළ දිල්ශළනි කප්රේමරත්න
වීරපුරකව ධනුහක ශශස මුනවංඛ
වීරම ත්රී ආචළරිකව මධුශිකළ ්ශනි විකජ්රත්න
වීරමුණි කේලකව ගංගළ කුමුුනනී නි ති
වීරිරංශ අළ ධළජීනළ තිලිනු  කනි මළනපුරල
වීරිරංශ ආරචිචිළකව අකේළ මුනළනී
වීරිරංශ කවහතුරි මුදිය කවේළකව ඉ ුන පුහඳමළලි වීරිරංශ
වීරිරංශ ඳතිර කනකශළකව නිකරෝළ ව්මළලි
වීරිරංශ ක් ඩිකව වජිත් ප්රවංග කරුසළතික
වීරිරංශ මුදිය කවේළකව ඉිරර චතුරංග කවේනළරත්න
වීරිරංශ මුදිය කවේළකව චමිළ නිකරෝණී තිකරත්න
වීරිරංශ මුදිය කවේළකව නිම්මි ුනහවළ ති වීරිරංශ
වීරිරංශ මුදිය කවේළකව නිවංවළ වළවිත්රි ජයතික
වීරිරංශකව උකම්ළ දිල්රුක්ෂි වීරිරංශ
වීරිරංශකව පියුමි අමළනදීප විකජ්සූරිය
වීරිරංශකව රවළංම් නදීපළ චළමිනී කවේනළනළයක
වීරිරංශකව ශ්රීමළලි චම්පිකළ ිරරිලශධන
වීරුධරිය ආරචිචිළකව යළමළ මල්කළ ති වීරුධරය
වීරුධරියකව කම්ණු මංජුළ මුනළනි වීරසූරිය
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වීරුධරියකව කම්නකළ ්මය ති
වීරසූරිය අච්චිල්ළකව රිරකළ දීපඳළනි ණරසිරංශ
වීරසූරිය ආරච්චිළකව තනජළ ඳවිත්රළනි
වීරසූරිය ආරච්චිළකව ශිකරෝමි උ්ය කුමළරි වීරසූරිය
වීරසූරිය ුනළංජි අ් වරළ වීරසූරිය
වීරකවේකර ඒකනළයක මුදිය කවේළකව චමිපිකළ වම ති
වීරකවේකර භළගයළ ළනී වීරකවේකර
වීරකවේකර මුදිය කවේළකව යළමි දි ලශෂිකළ වීරකවේකර
වීිර ආරච්චිළකව නිම ති ඉකනෝකළ විිර ආරච්චි
කලඩිකළරළකව ශෂිනි චතුරිකළ කවෝමතික
කලත්තමුණි පශණිමළ ුධභළදිනී ිරල්ලළ.
කලත්තිරංශ ආරච්චිකව අව ති මධුශිකළ කවේනළරත්න
කලත්තිරංශකව තනුජළ ්ශශී කවෝමරත්න
කලත්තිරංශකව කනත්මි රුල ප්රකඹෝධිකළ
කල් කග්ර නකයෝමි ප්රිය ම්කළ
කල් රළළකව වචිනිකළ නිළදි කරුසළරත්න
කල්කව තළරුකළ ශ ණි විකේවික්රම
කල්රළළකව ඉ දික ණරසරත්න
කල්ළකව නිරංඡළ ව්මළලි කුමළරි
කල්ළළකව තිලිණි නිකම්ළ මල්යරත්න
කලරගල් ක් ඩිකව විිර කග්ර වංඛ කුමළර ජයරත්න
කලඹඩ කංකළනමළකව නිළ ඳේමකළ ති
කලඹඩ කංකළනමළකව ළනිළ ඳේම කළ ති
කලකල් කග්ර චි තනි කකෞයළ මධුභළෂිණි කවකනවිරත්න
කලකල් කග්රළකව ච ද්රිකළ ජයරත්න
කලල්ගමකව ක්ො ී තිකළ ප්රියංගනී කුමළරි කලල්ගමකව
කේය කගොඩ විතළනළකව අකයෝමි ළලිකළ ජයලශධන
කේරගකව නදීපළනි කකෞයළ කේරග
කේරකගොඩ ආරච්චිල්ළකව නදිළනි වම තිකළ කේරකගොඩ
කේරකගොඩ ආරච්චිල්ළකව මිහිරළණි රුල තිකළ කේරකගොඩ
කේරකගොඩ ආරච්චිල්ළකව ලළවනළ ුධභළෂිනී කේරකගොඩ
කේරකගොඩ රළෂළකව ශ්රීමළලි කකෞයළ දිල්රුක්ෂි
කේරකගොඩකව කමොනිළ ප්රළ ති
කේරකගොඩයළකව ජළනකී මල්කළ ති කේරකගොඩ
කේළ ත්රිකව චරිතළ ජයන දි කඹොකත්ජු
කේලෆල් කශේලළකව නදීපළ පුහඳමළලි
කේලෆල්ල කශේලකව ජයමළලි උ්යංගනී කුමළරි
කේලෆල්ලකව කෝචනළ ශශනී විකජ්වික්රම
මල්යරත්න කශේරත් මුදිය කවේළකව ප්රියංකළ කුමළරි ණරසතික
මල්යරත්න කශේරත් මුදිය කවේළකව ව තිකළ ව්මළලී
මල්යරත්න
ෂිකළ ගයත්රි රසතුංග
ෂිණි ී තිකළ අකේනළයක

805934263V
948351285V
198881400832
917951560V
937233710v
898393640V
887091510V
938390584V
775520779V
946251348V
878562550V
937792433v
936551548 V
957400981v
828471678V
948214032V
925990760V
860701421V
907321410V
868624345V
870241232V
907821501 V
907821501V
946720739V
928403556V
845341524V
947572881V
907150631V
895202770V
848482951V
938290466V
937690991v
948600854V
887521328V
917151350V
875862669V
915993532V
926502085v
815970179V
935752647V
816252822V
938341699V
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ළරිකළ වපුගවහතෆ න
ළලිකළ නිල ති නිහංක
යළමලි නිවංවළ කුමළරි කප්රේම්ළව විතළනකව
යළමලි රුල ති ල නිආරච්චි
යළමිකළ දි්මෂි කුමළරි
වංඛඳළ මුනකලල්කව කශේළණි කශේමමළලි ණරසකවේකර
වංඛඳළලි ක්මළනි ළකයළ නළනළය්මකළර
වංගඳළළ ආරච්චිකව ව තිකළ චතුරි දිවළනළයක
වංජීලනී ම්ළරළ රළජඳ්ම
වකච්චළරි නෆකතිකව ්ශනී වමරනළයක
වකක් ඩිකව වකරෝජළ චළ ්නී කුරත්න
වකිරංශ අකනෝමළ චළ ්නී රළජඳ්ම
වකිය මන නළකව මකනෝරි මකශේෂිකළ
වක්රළ ක් ඩිකව මධුභළෂිණී පුබුුන ජයරත්න
වක්රළකව ප්රීතිකළ මධුළනි වම්ඳත්
වක්රළකව ශිකරෝමි ප්රිය්ශනී වමරකවේකර
වඛරගම කකෝරල්ළය වළනි කයෝමි කඳකශරළ
වගම ඹලිකියන කග්ර වමීර ධනංජය පියලං
වගළකේල වළ ති
වට රළළකව වකනෝඡළ ව්මළලි රත්නළයක
ව්මළලි කළලිංග
වපුත ත්රිකව ක්ො අළනි දිල්රැ්මෂි වපුත ත්රි
වබිරී මු නළ සළතිමළ වේරි
වමර ආරච්චිළකව යමුනළ කුමළරි
වමරකකෝ ඳතිරස මුදිය කවේළකව නිකරෝළ මුනළනි පියරත්න
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව අමළලි රෂිකළ කුමළරි වමරකකෝ .
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව අකේළ මධුංක වමරකකෝ
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව ගයළ ප්රියංකර වමරකකෝ
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව චතුරිකළ කවේල දි වමරකකෝ
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව තිකළ කුමළරි
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව දිලිනි ලත්වළ ආන ්
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව දිල්ශළනි කුමළරි වමරකකෝ
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව නිෂිනි උ්ය ති වමරකකෝ
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව මුනෂිකළ මුනභළෂිණි වමරකකෝ
වමරකකෝ මුදිය කවේළකව කම්ඛළ ජයනි වමරකකෝ
වමර්මකකොඩි කශේලළවිතළනකව කරොශළ ුධරංග වමර්මකකොඩි
වමරතුංග කේලයළකව නකයෝමි රජිතළ කුමළරි
වමරතුංග මුදිය කවේළකව කුළුණු මධුභළෂිණි මෆණික්ම වමරතුංග
වමරලශධන රළළකව අල ති ලත්වළ කුමළරි
වමරවීර ආරච්චිළකව මකනෝරි කවෝමරත්න
වමරවීර ආරච්චිල්ළකව ලත්වළ ප්රදීපපිකළ රඳිරංශ
වමරිරංභ භපුකතෝටකව ිරතළරළ භිරුණි විරකවේකර

197761700585
908150163V
866480672V
888112316V
907701182V
927473682V
928452620V
876930870V
907673243V
936570437V
836585011V
927891590V
867211900V
895910945V
947800019V
778165058V
906421933V
893352368V
938234264v
897753260V
945630710V
916401892V
917322767V
898632334V
936900542V
766790062V
922734097V
920082777V
935350662V
835633128V
958083459V
898383148V
938572925V
936362974V
876073188V
941021026V
876350130V
916930429v
855302187V
875102451V
198882900842
955050657v
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වමරිරංශ මුදිය කවේළකව නුළරළ දිනුෂිකළ වමරිරංශ
වමරිරංශකව ච ්න කුමළර වමරිරංශ
වමරුධ ්ර කවේනළනළයක මුදිය කවේළකවලිනි ්මෂිකළ
අලතුර
වමිරං මශළ නයික්ළකව නිළවනි මධුමළලිඹණ්ඩළර
වශ මිණි විජිතපුර අමරතුංග
වළය්මකරයළකව ුධජිල වම්ඳත් කුමළර
වළ කපුකව අනුළදි චිරංගළ ඥළනකවේන
වෆල ක ්යළකව කග්ර ජයමිණි තරංම්කළ වික්රමතික
ිරංග කටිටි ආරචිචිල්ළකව නදීපකළ ප්රිය්ශණී විකජ්කවේන
ිරංග් පුලි අංච්චිල්ළකව ුනලීනළ වමළළ අකෝක
ිරංග් පුලි අච්චිළකව ්මමිණී ප්රිය්ශනි
ිරංග් පුලි මුදිය කවේළකව අනළ ්ශනී මෆණික්ම දිවළනළයක
ිරංග් පුලිරළළකව දිනුෂිකළ රුල කුමළරි
ිරංනළර වීරකව උ්යංගනී චළරුණී මුසිරංශ
ිරංභ ක් ඩිකව නදිළ හිමංම් ඡයවිර
ිරංභ ක් ඩිකව වළගරිකළ උ්යංගනි විකජ්රත්න
ිරංශඹළහු රළෂළකව කෂණි වංදීපඳනී ඹණ්ඩළර
ිරංශ ක් ඩිකව චතුරංග ප්රදීප්  අමරකීශති.
ිරංශ ක් ඩිකව නළමල් ප්රවළේ වංජය
ිරංශ ක් ඩිකව නිල්මිණි කවෝමතික
ිරංශ ක් ඩිකව කමොනිකළ ුධභළෂිනි කවේනක
ිරංශ ක් ඩිකව ළමික දිළ මධුරිරංශ
ිරංශ ක් ඩිකව වංජීලනී මධුළනි කුමළරි
ිරංශ ක් ඩිකව ශිරතළ ්මමළලි තිකිරරි
ිරංශ ක් ඩීකව නිලක ුධපු ගයළළ ත
ිරංශ ක් රිකව ී ත්මළලි ඉංකළ කච්තියලශධන
ිරංශ විරිඳු ඳනිත්තියළකව නිලකළ ුධග ධි පිය්ළව
ිරංශකව කුමුුන ත්මෂිළ කප්රේමතික
ිරංශකව චතුරිකළ ්මමළලි ජයරත්න
ිරංශකව ජීලනී කුමළරී ණරසරත්න
ිරංශකව ්ශනී කුමළරි ණරසරත්න
ිරංශකව දිනළ කුමළරි ජයිරංශ
ිරංශකව නලීකළ දිල්රු්මෂි විජයිරරි
ිරංශකව නිකරෝළ ්මමළලි කප්රේමකුමළර
ිරංශකව නිලකළ ්මය ති
ිරංශකව නිවංවළ මධුභළෂිණී
ිරංශකව මිළ කේවි ් විකජ්ිරංශ
ිරංශකව ළනිකළ යළමලී ඳතිරස
ිරංශක් ඩිකව සීතළ කුමළරි ජයවීර
ිරංශවන ලඩුගම්ේ්ළකව ළමලි වංඡිලනි ගම්ත්
ිරංශළරකව ුධව ත කුමළර රත්නළයක
ිරංශළවන ලඩු ගම්ේ්ළකව කග්ර වළවිත්ත්රි ්වනළයක
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913412397V
895401390V
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917740690V
865171269V
198766703266
895741779V
927193655V
868111224V
926541340V
911953048V
863110831V
817932487V
946402540V
933343448V
925112534V
888270698V
912073556v
925741833V
198078404504
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906431190V
917631506v
917631514v
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858620457V
907532810V
941611095V
878230558V
908040791 V
877071243V
831051450 V
937510950V
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ිර ට ුනරළකව මනීළ වම ති ප්රිය ම්කළ
ිරත්තු චළරිකව යවවහ ශ්රී චළනක කරුසළරත්න
ිරත්ත්රචිචළරිකව පු වරළ ්මමිණි ිරරිකවෝම
ිරේධිශලු වික්රමකශේලළකව ඳළලලී ශවලිකළ ප්රනළ ුන
ිර ග කු ටි ආරච්චිකව ශශනී මුනළනි ණරසරත්න
ිරයඹළ කග්ර කශණුකළ නි ති කුමළරි
ිරයඹළපිටි කංනළනම්ළකව නදීපකළ යළමලී
ිරරිනළයක ණරසලශධනළකව වරුල කීශති ජයතිවහව
ිරරිඹෆේ්කව වමි ් වම්ඳත් ඹ ුනිරරි
ිරරිලශධනමුදිය කවේළකව දිලිශළනි ඉ දිරළ කුමළරි
ිරරිලශධනයෆ වජිනි ර්මෂිතළ කවේනළරත්න
ිරල්කලවහටශ ජනක ුධකශහ කුමළර
සීං කග්ර ුධක ත්රළ කුමළරි
ුධජළතළ තිකරත්න
ුධ්ිරංශ ආරච්චිකව නකයෝමි චමිළ තිකරත්න
ුධුන ශකුරළකව ඡයනි ක්රිහසළ ලිළරත්න
ුධුන ශකුරළකව බුේධිකළ නි ති ඡයතිවහව
ුධුන ශකුරළකවචමිළ කුමළරි ධශමරත්න
ුධුන ශකුරැකව කුමුුන මධුළනි විකජ්රත්න
ුධුන ශකුරුකව ච දිමළ අක් ්මළ දිළනි
ුධුන ශකුරුකව නිමළලි රුමංම්කළ
ුධුන ශකුරුකව කම්ඝළ ලළුධනි
ුධුන ශකුරුකව ිරතළරි කල්ඳනි ්යළන ්
ුධුන ශකුරුළකව නිවංවළ දිල්රු්මෂි ඡයතිවහව
ුධුන ශකුරුළකව ශංවනී ප්රකඹෝ්කකළ ඡයතික
ුධුනශකුර ළලි ් මධුළ එදිරිිරංශ
ුධුනශකුරැකව නදීපකළ වීරිරංශ
ුධුනශකුරුකව රිරකළ ප්රිය්ශනී

199365301830
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925521590V
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926342908V
918201050V
816813344V
932082446V
943064261V
936911935V
945710381V
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885300421V
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948363917V
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970142725V
876731223V
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ුධකේශිකළ ධනුේධර ලෆලිගමකව
ුධ ්ර මර්මකකව දිලිනි දික ළ රුල කුමළරි
ුධ ්ර් කඳරුම මුදියළ කවේළකව ඉමළලි මධුෂිකළ කප්රේමච ද්ර
ුධ ්ශ් කඳරුම මුදිය කවේළකව ජයමිනි ච දිමළ කුමළරි
ජයුධ ්ර
ුධඹිරංශ කමොරලක ආරච්චිකව කනත්මි යවළරළ ුධඹිරංශ
ුධභිරංශ අචිචිල්ළකව ගයළත්රි ලත්වළ ුධභිරංශ
ුධරවීර ආරච්චිකව ජය මධුෂිකළ ුධරවීර
ුධරවීර ආරච්චිළකව දිකල්ළ තරංගනී රත්නඳළ
ුධරවීර ආරච්චිළකව ලිමළලි රවළංජලී වික්රමුධරිය
ුධරවීර ලශධනළකව ්මමිණී මධූළ ුධරවීර
ුධරිරංශ ක්ලර් කඳරුම ආරච්චිළකව කනත්මි අංජනළ විමරත්න
ුධරියආරචිචීකව ජළනකී මධුල ති ුධරියආරචිචී
ුධරියආරච්චිල්ළකව ලත්වළ විජයංගනී ුධරියආරච්චි
සූරිය ඹණ්ඩළරකව රුල කුමළරඅකේරත්න
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916251580V
938573999V
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862421698V
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සූරියකව ්ශනී ප්රිය ති විමකවේන
සූරියතික මු්ලිකව නිලළ ප්රිය්ශනී අමරිරංශ
සූරියතික මු්ලිකව මල්මී කම්කළ වීරරත්න
කව්ම මිහිළඩි කවකී මිහිළේ සළතිමළ තවහනීමළ
කවනරත් ආරච්චිල්ළකව ුධකල්කළ නය ති කවනරත්
කවනරත් කකෝරෂකව වමනලී දිල්ශළරළ
කවනරත් ණරසකවේකරළකව චනි ජය තිකළ
කවනරත් දිවළනයකකව අකේළනි මධුෂිකළ දිවළනළයක
කවනරත් ඳතිරසකව තනුජළ ආරියරත්න
කවනරත් ඳතිරසකව ුනංජලී මධුභළෂිනී ආරියරත්න
කවනරත් විතළරනළකව උ්ළරි මධුභළෂිණී
කවනරත් කශේලකව ්මෂිකළ ඡිලමළලි ්යළන ්
කවනරත්කව ව ධයළ කුමළරි
කවනවිරත්න ආරච්චිළකව නිමළලි රිරකළ කුමළරි
කවකනවිරත්න ආරච්චිල්ළකව කළ ති බිකවෝමෆණික්ම
කවකනවිරත්න කශේරත් මුදිය කවේළකව තනුජ නිමළලි
කවකනවිරත්න
කවල්කපුකව ුධකෝචනළ මධුවළනි ් ිරල්ලළ
කවල්්  කඳරුමළකව බුේධිකළ දිල්ශළනි
කවල්ම්ඹර විතළරමළකව ෂිකළ ඡයලශධන
කවල්ලරළජ ුනළංජලි උක් ්මෂිකළ ඳේමරළජ
කවේතු ශෆ නෆදිකව ඳළරමි කවෞමය ඳඹවරළ
කවේනකකව චතුරිකළ ව්මළලි ජයරත්න
කවේනවිරත්න මු්ලිකව අංඡලි කකෞයළ කවේනවිරත්න
කවේනළධි ඳතිර නෆශෆළකව ධම්මිකළ ප්රිය ති කවේනළීරර
කවේනළධි ඳතිර නෆළකව මුනමික්ෂි යළංජි විමවීර
කවේනළීරර ආරච්චිල්ළකව චමිළ උ්යංගනී කවේනළීරර
කවේනළීරරකව නිශමණි අනුඳමළ කවේනළීරර
කවේනළනළයක මුතුග ආරච්චිළකව ්මය ති කුමළරි
කවේනළනළයක මුදිය කවේළකව උළ ත දිල්ළ කවේනළනළයක
කවේනළනළයක මුදිය කවේළකව චළනක ප්රවළේ කවකනවිරත්න
කවේනළනළයක මුදිය කවේළකව ධරණි ටිකරෝෂිකළ කවේනළනළයක
කවේනළනළයක මුදිය කවේළකව නි ති කවේනළනළයක
කවේනළනළයක මුදිය කවේළකව ුධරංජිත් අනුරළධ
කවේනළනළයක මුදිය කවේළකව ශිරනි කවේනළනළයක
කවේනළනළයක කමොකශ ටි අ් පුශළමිළකව චරිත කේළභිමළනි
කඳරමුකණ් කවේනළනළයක
කවේනළනළයක රළෂළකව විරත නුල කවේනළනළයක
කවේනළනළයක රළෂළකව හිරනයළ ්මමිණි කුමළරි කවේනළනළයක
කවේනළරත්න අම්යල න කමොකශො ටි අ් පුශළමිළකව ක්ො
උකේශිකළ මධුභළෂිණි කවේනළරත්න
කවේනළරත්න ගම්මු්ලිකව බුේධිකළ මධුල ති කවේනළරත්න
කවේඳළ මුදිය කවේළකව නිලුඳළ ශිරළනි කුරත්න
කවේමිණි ඉළරි පුජිත ණරසලශධන

816550041V
915323049V
936581374V
958020708V
199451602775
916033281V
907904040V
896222632V
906031574V
917400539V
936131867V
198675203715
877963063V
896474120V
917842124V
915650554V
907751066V
895623024V
915453325V
199069401473
937381107V
935852188V
927881527V
756932055V
947490486v
876171406V
198658010044
887964688v
198909102001
940260876V
916441223V
908493273V
941161359V
936730167V
198178805063
923152318V
907810100V
955033868V
906571838V
756990179V
945283629V
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කවේලක ආරච්චිළකව නදීපකළ ප්රිය්ශනී කප්රේමතික
කවේලක මුදිය කවේළකව ප්රවළේ පුවහඳ කුමළර
කවො නේ්ර ගම්ත්කව ශිකරෝමි වංජීලනී අකේරත්න
වහනක රළළකව කගෝතමී අනුරැේධිකළ කවේනළරත්න
ශංම්ලි කග්ර අවංගළ මුනළනි තිකරත්න
ශංිරකළ නයනකළ ති විකජ්ිරරි
ශට ආරච්චිල්ළකව රළජනී ශ්රියළංජලී ශට ආරච්චි
ශතුරැිරංශ ආරච්චිළකව ඉුනනිල් ප්රවළේ ශතුරැිරංශ
ශතුරු කටු ්ළකව චතුරිකළ කරෝෂිණි න්කමි රුඳිරංශ
ශතුරුිරංශ කංකළනම්ළකව ුධපු මධුළණි කකෞයළ කප්රේමරත්න
ශතුරුිරංශ කේලයළකව ්කනෝෂිකළ මකනෝරි ශතුරුිරංශ
ශතුරුිරංශ වි්ළනකව කවේනළනි ළ තිශතුරුිරංශ
ශතුරුිරංශකව දිනුෂි චතුරිකළ
ශ්කඹෝ කේලකව නිංකළ රසවීර
ශ්ලපිටිකේ ිරවිමහිමි
ශදිර කුඹුකශ කග්ර කුධ වමීර ශදිර කුඹුර
ශුන ඳතිරළජ මුදිය කවේළකව දිල්ශළ වම්ඳත් ඳතිරළජ
ශුන කු ටි ක් ඩිකව ගංගළනි විකජ්රත්න
ශ ුනනුගම මශ නළකව අයිරළංගනී වහලශසළ කුමළරි
ශඳ ක් ඩිකව ුනලිනළ දිල්ළනි ආරියිරංශ
ශඳ ක් ඩිකව මදූළ මිහිරළනි ආරියලං
ශඳ ක් ඩිකව මකශේළ ්නංජනි
ශඳ වීරයළකව නිල්මිණිප්රිය්ශනී ච ද්රකවේන
ශඳ කව චළමික මධුළ නලි පියතික
ශපු අච්චිල්ළකව උකේෂිකළ උඳමළලි
ශපු අච්ච්ල්ළකව ගයළනි කකෞයළ තිකරත්න
ශපු ආරච්චිකව නිල්ක කශළ
ශපු ආරච්චිළකව වචිනි කුමළරි වනළයක
ශපු ආරච්චිළකව ුධමුුන ුධක් ළ ශශවහච ද්ර
ශපුආරච්චිකව ප්රියළනි ශපුආරච්චි

867920099V
843600034V
198682000820
198775102738
885514286 V
877913325V
936172032 V
920632920V
907830640 V
926263056V
876980118V
835740331V
906501163V
896440179 V
811905089V
911382245V
890800866V
945533340 V
916511779V
928353745
877941388V
946141348V
875541188V
910133306V
935901669V
915732054V
932994372V
898320405V
895511013V
947490885V

ශපුගම්මන ගමරළළකව තිලිණි යකවෝ්රළ අකේිරරි
ශපුගශමු ලත්කත්කග්ර නිවංවළ වමළලී ච දික ප්රිය ත.
ශපුත වි්ළනළකව ුනළංජනී ඉළරළ කුමළරි ධශමකවේන
ශපුකතොට රළල්ළකව නිකරෝනී වකනෝජළ කුමළරි
ශපුකතොට රළල්ළකව මධුළනි ශිකළ කුමළරි
ශඹරගමුලළකව වශිකළ තරුදිනී ුධමනිරරි
ශඹරළුනකේ ලියනකව විරළජ් අවංක ලියනකව
ශම්බුකඩුකේ වි්යළධිඳතිකව ුධකඹෝධළ ශංවනි වි්යළධර
ශරංකශ ඳත්ර නෆශෆළකව නිපුනිකළ ශශෂි
ශර කශ ආරච්චිළකව එර දිකළ වමළලි විකජ්කවේකර
ශර කශ ඳතිර නෆකශළකව ශශළ අයිරළංගනී ආන ් ඳතිරස
ශශණී ප්රවංම්කළ මුතුනළයක

905104497V
887220930V
897280078V
916501625V
945171324V
198782801012
911054345V
937152710V
947082566V
917061670V
936571875V
887900086v
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ශශළ කුමුුනනී මුසිරංශ
ශල්ගශකකොටුකේ කග්ර කනරංජිකළ ුනල්රු්මෂි
ශල්ගශලත්ත මුදිය කවේළකව තිළිණි නිකරෝළ කවේනළරත්න
ශල්ගශලත්ත
ශල්ගශලත්තරළළකව නිවංවළ ්මමළලි ශල්ගශලත්ත
ශළල්,මළලු ුනරයළකව ශශණී එර දිකළ කනත්තිරංශ
ශෆඹ ආරච්චිළකව ෂිකළ මධුළනි කවෝම්ළව
හිංගක් ඩිකව නිලුකළකුමුුනනී
හිණරරකශේන ගමරළළකව කුධනි මධුළ හිණරරකශේන
හිටිකව නිළනි දිනුෂිකළ හිටිකව
හිටිකව මකනෝරි නිංගළ හිටිකව
හිටිශළමි මුදිය කවේළකව පියුමි ප්රිය්ශනී
හිටිශළමිල්ළකව තුළරිකළ ශ්රීමළලී
හිටිශළමිල්ළකව නිලුෂිකළ නිල්මිණි ඹණ්ඩළර
හිත්තර කග්ර ිරම්ති චතුරිකළ ් තනළරළයන
හිනිුනම ගමආරච්චිල්ළකව ධනුෂිකළ මුනල ති ච ද්රතළ
හිනිුනමකව ප්රකඹෝධ ධනංජය ් ිරල්ලළ
හි ක්නිරළළකව අකෝකළ උමයංගනී හී ක්නිය
හි ලෆල් ආරච්චිළකව ුධභිරංශ ත්මෂිළ කුමළරි ජයතික
හිකගොඩ මුදිය කවේළකව ඉ දික ඹංඩළර
හිමළළ ශුභළනි කගොඩකුඹුර
හීනටිගකව ්ුධ ළමි ් ිරරිරත්න
හීනටියන විතළනකව ළමලී මධුමළලි විකජ්රත්න
හී ක්ණිය කකොරළළකව නිලකළ තිළීණි හී ක්ණිය
හී ක්ණිය කකෝරළළකව විහමි කවි ධයළ හී ක්ණිය
හී නළර මුල්කල් වීරකකෝ ආරච්චිළකව වචිනි දිල්රු්මෂිකළ
වීරකකෝ
හී ලෆල් කග්ර ඉංකළ කල්ඳනී ගමකව
හීල්ගමකව ුධජීලළ නිමළලි
හුංගම්ඳ රළල්ළකව ුධභළෂිණි ඹංඩළර මෆණික්ම
හුණුල කංකළනම්ළකව නලංජන දිල්ළනි රත්නළයක
කශටිටිආරචිචකව ව්මළලි චතුරිකළ
කශටිටිආරචිචිකව ක්ෝන මකයෝ දි මධුළනී
කශටිටිආරචිචිළකව චළඳළ රත්නමළලී
කශටිටිආරචිචිළකව ශශණි කශටිටිආරචිචි
කශටිටිවීදිකේ මුදිය කවේළකව තනුජළ මෆදිලත්ත
කශ ටි ආරච්චිකව ධන ජළ ප්රකඹෝ්නී කශ ටිආරච්චි
කශ ටි ආරච්චිකව ුධන ්නි කශ ටිආරච්චි
කශ ටි ආරච්චිළකව උකම්ළ බුේධිනී කප්රේමරත්න
කශ ටි ආරච්චිළකව දිළ වංජීල කශ ටිආරච්චි
කශ ටි ආරච්චිළකව ශිකළනි මකශේහ කළංචනළ විකජ්ලශධන
කශ ටි ක ්කව ජිනළ්රී කරුසළරත්න
කශ ටි ඳතිර නෆශෆළකව දික ෂි චතුරංම් කුමළරි
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කශ ටි මුදිය කවේළකව පුහඳ කුමළරි කවකනවිරත්න
කශ ටි මුදිය කවේළකව රුල තිකළ නිළමලී කවේනළරත්න
කශ ටි මුදිය කවේළකව කශේම ති යළමලී කවකනවිරත්න
කශ ටිආරච්චි කතශෆ නෆශෆළකව අමරඳළලි
කශ ටිආරච්චිකව ජයනී වමළලි ණරසලශධන
කශ ටිආරච්චිකව ක්ො දිලුෂි ඉුනනිල් කඳකශරළ
කශ ටිආරච්චිළකව කළංචන කේවී කරුසළතික
කශ ටිආරච්චිළකව ්ශනී කුමළරි කශ ටිආරච්චි
කශ ටිආරච්චිළකව මධුෂිකළ කඳකශරළ
කශ ටික කේ ගම්ත් රළළකව ඉළරළ දිල්ළනි අකේරත්න
කශ ටිඳතිරකව ච් තිකළ ජයකේවි
කශ ටිිරංශ මුදිය කවේළකව නදීපකළ ප්රිය්ශනී කශ ටිිරංශ
කශ අච්චි ශල්ක්  කංකළනමළකව කකෝකිළ මධුළනි
කරුසළරත්න
කශ ආරච්චිළකව රුවිනි කවනළලි කභ ටිආරච්චි
කශ ආරච්ච්ළකව මුනළ දිල්ශළනී
කශ ආරචිචිළකව කම්නකළ කවවිල දි කශ ආරච්චි
කශ යළුනර චකමෝදි අනුරුේධිකළ
කශනරත් කමොකශො ටිළකව ුධමුුන ප්රියංම්කළ කුමළරි
කශ ද්රි්ම රසිරංශ ආරච්ච්කව වුනනි ර දිකළ
කශේනක ආරචිචිල්ළකව රුචිකළ නිළනි
කශේනක ආරච්චිල්ළකව ෂිළ රව නිකළ කශේනක ආරච්චි
කශේනක තෆනෆ නෆශෆළකව නයන ප්රඹළනි ්මි දිකළ රළජරත්න
කශේනක රළළකව ච ද්රිකළ කවේනළනළයක
කශේනක රළළකව දිකේළ ම්ම්ශළනි කවනවිරත්න
කශේනක රළළකව දිලිකළ ජිල ති වමරනළයක
කශේනක රළළකව ුනළංග ධනංජය කුමළර
කශේනක රළළකව ලරැනි ගයළනි වංී තිකළ
කශේනක රළල්ළකව ආළ විමංෂිකළ වංජීලනි
කශේනක රළල්ළකව කුමුුනනී කනළුම් කුමළරි
කශේනක රළල්ළකව නදීපකළ වකරෝඡනි විකේරත්න
කශේනක රළල්ළකව ෂිකළ තරංගනී ඹණ්ඩළර.
කශේනක රළෂළකව ක්මිරරි අංජලිකළ චනුමළලි කවේනළනළයක
කශේනක රළෂළකව තිළිණි තරුෂිකළ වමරලශධන
කශේනක රළෂළකව දිළනි වංජීලනී කශේමරත්න
කශේනකරල්ළකව ජයමිණි කළංචනළ ධශමකවේන
කශේනකරළළකව උක් ්මළ කුමළරි කරැසළරත්න
කශේනකරළළකව ුනළනි මෆණික්ම මළයළුන න
කශේනකරළල්ළකව ශ්රීමළලි ගංගළ කුමළරි.
කශේන්ම කග්ර අනුරුේධ ඹණ්ඩළර
කශේන්ම කග්ර දීපඳළ ප්රිය්ශනී
කශේනන රළල්ළකව ඳවිත්ර ්මමළල් ඹණ්ඩළර
කශේනයළළකව අවංක කළංචන කුමළරකව
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කශේනළදි ර නෆශෆළකව ුනංජලී ප්රිය තිකළ විකජ්රත්න
කශේනළනළයක රළෂළකව චරිනි අභිළෂි වරච ද්ර
කශේනළයක රළළකව එර දීප අමිළ කශේනළයක
කශේක කපුරළළකව වම ප්රව න ණරන්ළව
කශේක ගමරළළකව කරෝෂිනී තිංකළ කවකනවිරත්න
කශේක කඳොකව නකයෝමි නදීපළ කශේක කඳොෂ
කශේම කුමළරකව නුල ්මමළල් වික්රමිරංශ
කශේමච ද්ර ඳතිරසළකව වම්මළණි භළගයළ ආරියලං
කශේමච ද්ර ඹංඩළරකව ව තල් මනළලික ජයිරංශ
කශේමත් ඳතිරසකව චළනිකළ වුන කුමළරි කවේනළරත්න
කශේරත් කග්ර නදීපළ නිකරෝණි කුමළරි කශේරත්
කශේරත් දිවළනළයකළකව දිළිනි වමුද්රිකළ කවේල දි
කශේරත් ඳතිරසකව චතුරිකළ දිළනි කශේරත්
කශේරත් කඳතිරසකව ශළ මධුරංග විමරත්න
කශේරත් ඹණ්ඩළකව ශෂිණි තරුෂිකළ කුමළරි
කශේරත් මකශේ ද්ර ඳරළක්රම ශ්රී පියුමි චතුරිකළ කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව අනුරු්මෂිකළ දිල්ශළනි දිවළනළයක
කශේරත් මුදිය කවේළකව ඉුධරි කුමරිනි කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව උ්ළරි අනුරළධළ ුධකඹෝධිනී කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව කුධ රහමික ජයකවේන
කශේරත් මුදිය කවේළකව කළංචනළ ප්රිය්ශනී කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව චතුරි අනුරළධළ බුේධිනි කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව ච දිමළ කරුසළරත්න
කශේරත් මුදිය කවේළකව දිනුෂි චතුරිකළ ප්රවළදිනි ණරසතික
කශේරත් මුදිය කවේළකව දීපපිකළ ප්රියංගනී
කශේරත් මුදිය කවේළකව නිකකගොල්කල් කග්ර උකේශිකළ අමළලි
කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව නිලුෂිකළ කළමලී කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව නිළදි ප්රියංම්කළ ්මමළලි කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව රිරකළ දිල්ශළනි කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව රුවිනි ළනිකළ දිවළනළයක
කශේරත් මුදිය කවේළකව ව ති නයනී කුමළරි
කශේරත් මුදිය කවේළකව ශ්රිමළලි දීපඳළංගනී
කශේරත් මුදිය කවේළකව වමි දික රංගන කශේරත්
කශේරත් මුදිය කවේළකව වමීර ඹණ්ඩළර ණරසරත්න
කශේරත් මුදිය කවේළකව ශශනී වළරංගළ කුමළරිරංශ
කශේරත් මුදිය කවේළකව ශිරනිකළ මධුභළෂිණි කශේරත්
කශේරත් මුදියළ කවේළකව නිරංඡළ කුමළරි විකේරත්න
කශේරත් මුදියළ කවේළකව මනීළ කණිහකි කශේරත්
කශේරත් රළළකව ලකනෝ්යළ කිත්මිණී කවේනළරත්න
කශේරත් රළෂළකව ඩිලුෂිකළ මධුමළලි කශේරත්
කශේරත් කල්කම් මුදිය කවේළකව ඉකනෝකළ දිල්රු්මෂි ් කශේරත්
කශේරත් ලළව මුදිය කවේළකව ්යළංගනී විතළන කශේරත්
කශේරත්මුදිය කවේළකව අකේළ පුශණිමළ කශේරත්
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කශේරත්මුදිය කවේළකවආළ දිල්ශළනි කශේරත්
කශේලකව උකේශිකළ වයනළරළ විකජ්රත්න
කශේලකව කකෞඳයළ මධුමළලි රසිරංශ
කශේලකව නකයෝමි චතුරිකළ ඡයිරංශ
කශේලකව ඳණ්ඩිත කග්ර නිකරෝළ නිළ ති ඳතිරස
කශේලකව කලකරෝනිකළ මධුභළෂිණි ඳතිරස
කශේලකව ිර ධුඳ කුධ මළලි විජයිරරි
කශේලයළකව නිකම්ළ උ්යංගනී ්යළරත්න
කශේලයළකව ළමි දි ඉකනෝෂිකළ කුරත්න
කශේලයළකව ශ්රීමතී ුධමනතළ
කශේලයළළකව ලීනළ ප්රියංගනී
කශේලළ ආරචිචීල්ළකව නදීපළ මුනමළලි කරුසළකවේකර
කශේලළ ආරච්චිකව ඳළලිත ක් වළල් කශේලළආරච්චි
කශේලළ ගරුිරංකව නිලළ තරංගනී
කශේලළ කේලකව වඳුනි ලත්වළ වමිණි
කශේලළ ඳතිරසකව තිළිණි ්මමළ කවවිල දි
කශේලළ ඳතිරසකව ශිරළළ ළමිණී වික්රමරත්න
කශේලළ ඳතිරසකව ශිරනි ව ්නළ කප්රේමරත්න
කශේලළ ඳතිරනකව අකේළ ුධභළණී ්යළරත්න
කශේලළ ඳත්තිනිකව නිකම්ළ නයනතළරළ ධශමකවේන
කශේලළ ඳ නිකව කල්ඳනළ කනත්වරනි
කශේලළ ක් ඞිකව ෂිර තිකළ රුල ගනී අඹයරත්න
කශේලළ ක් ඩිකව චළමර ුධපු විකජ්රත්න
කශේලළ ක් ඩිකව නිල්ලළ මළතුකවේන
කශේලළ ක් ඩිකව ප්රියංක ිරිර ප්රදීප්  කුමළර
කශේලළ ක් ඩිකව බුේධික වංකල්ඳ ජයිරංශ
කශේලළ ක් ඩිකව ශශණි මධුභළෂිණි විකජ්ිරරි
කශේලළ ක් ඩිළකව නලි මුනවංඛ
කශේලළ ක් ඩීකව නිවංවළ නිමළලි රත්නළයක
කශේලළ මළරඹකව ශිරනි එරංගළ මළරඹකව
කශේලළ රළගමුණිකව අචළ ශශණි
කශේලළ රළළකව ප්රමිළ ුධ්ශනී රත්නකවේන
කශේලළ රළෂළකව චමිළ කශේමමළලි ණරස්ළව
කශේලළ රළෂළකව නිලුකළ උකේනි ධශමකවේන
කශේලළ විතළරසකව පියත් කයොමිණි ර ුන
කශේලළ විතළරසකව මධුළණි කකෞයළ කුමළරි කශේලළවිතළරස
කශේලළ විතළරනළකව අජ තළ චළමලී ිරල්ලළ
කශේලළකංකළනම්කව තිලිණි කුමුදිකළ
කශේලළගම කඳරමුන ආරච්චිල්ළකව නිවංවළ දිල්රු්මෂි ඳතිරළඡ
කශේලළඳ්මකව ුධරනි ශංිරකළ වික්රමරත්න.
කශේලළඳතිරස මධුඹළෂිණී ත්මෂිළ
කශේලළඳතිරසකව ුධකේහ මධුරංග රුල කුමළර
කශේලළඳතිරසළකව ප්රදි්  ධනුහක කශේලළඳතිරස

896201697V
885172008V
926830562V
927540134V
875443305V
878400739V
906080079V
867371540 V
938462194V
785381556V
807773720V
887923663V
198029200580
888181431 V
948583445V
895521302V
918190384 V
199277501950
925992283V
937921390V
957701400v
956683610V
890414311V
885901450V
862774337v
920303188V
908001435V
931761650V
199264502363
945821752V
948202247V
918600388V
199183601405
865150121V
905311581 V
898540146V
907593657V
199381703516
915121365V
878321049V
925811971V
930630918V
891770030V
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කශේලළයළකව අනුහක ඉුධරු වරුල ලියනකව
කශේලළයළකව ගංගළ ්ශනි කුමළරි
කශේලළයළකව චළමලී ව තිකළ කුමළරි කවේනළරත්න
කශේලළයළකව කච්තිය ප්රවළේ ප්රිය්ශන
කශේලළයළකව තිළනි මධුළනි කප්රේමරත්න
කශේලළයළකව ඳේමික ක්රිළ ත ණරසිරංශ
කශේලළයළකව ප්රළශානළ ී තළංජලී වික්රමිරංශ
කශේලළයළකව යමුනළ දීප් ති වමරනළයක
කශේලළයළකව ව ති වංජිලනි කරුසළරත්න
කශේලළයළකව විල ති රසිරංශ
කශේලළයළකව වමීර ්මමළල් කරුසළරත්න
කශේලළය මකනෝරි ප්රිය්ශණී කුරත්න
කශේලළයෆ මිළනි චතුරිකළ නලරත්න
කශේලළලවමි පුල්මපිටියකව මුනල ති
කශේලළලවම් ගමරළළකව අවංක ආිරරි කශේලළලවම්
කශේලළලවම් පුල්මපිටියකව උ්ළර ්ශන කශේලළලවම්
කශේලළවිතළරසකව කවේමිණි පියුමිකළ කශේලළවිතළරස
කශේලළවිවහව වි්ළන ආරච්චිළකව අකේළ නිළදි දිවළනළයක
කශේලළිරංශ ඳතිරසකව වකනෝජළ ්ශනී විකජ්ලශධන
කශේලළශෆටළකව කමනි මධුර ගනී රසවීර
කශෝමුණි ආරච්චිල්ළකව දිලිනි මුනළණි ඹණ්ඩළර
කශොමුණි කශණුකළ නිල්මිණී වීරිරංශ
කශොමුණිකව මකශේෂිකළ කනරංජි කවොයිවළ
කශොරගල්කල් කංකළනමළකව දීප් ති කශොරගල්
කශොරසකළරයළකව ඩිළනි දිමුතු කුමළරි
කශොරතල් ක් ඩිකව වම තළ වීර්මකකොඩී
කශොරතල් ක් ඩීකව දීපක ළ ්මමළලි න ්කවේන
කශොරතල්කව ධනංජනළ කඩල්ළණි රසිරංශ
කශොරතල්කව මක ළ ක්මළණි කුමළරකව
කශොරනකළරයළකව ව ධයළ කුමළරි
ළිකුඹුකශ කග්ර තුළරි චතුරිකළ දිල්රු්මෂි ජයතික

933542025v
198975704101
915371841V
892071861v
898570266V
901753741V
888144226V
818603045V
855644118V
878112580V
900801777V
198284600153
926581503V
916821077V
791110785V
853441775V
928144313V
925930334V
936900879v
895380288V
906950839 V
875502921V
946421995V
826441461V
925842508V
908472764V
908620232V
945840706V
908291999V
938551723V
888451560V
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