කෑගල්ල දිස්ත්රික්කය
අනු
අංකය

නම

ලිපිනය

ජා හැ ප

1

එවහ.එවහ. වසීලි මෙය

"සුරෙයළ", මනවිවහමියර් ඉශෂ,
උඳුම ොඩ.

905571435V

2

එච්.ඒ.ඩී.එවහ. රත්නළයක ෙයළ

මෙොරමශේන, මශට්ටිමුල්, ක ල්.

900500947V

3

ඩබ්.එවහ.ඩබ්. විමේෙළන්න මෙය

ලළවනළ මලෂදවෆ, මේකුඹුර,
රඹුක්කන.

905013351V

4

එන්.ඒ.යූ.එවහ. නිවහවංක මිය

113, ඳශෂ ෙ, මලන් ෙ.

5

සී.එවහ.යූ.එවහ. බණ්ඩළර ෙයළ

6

ඩබ්.පී.ඩී.එන්. විමේසරිය මිය

7

ඒ.ජී.සී.යූ. අෙරමකෝන් මෙය

8

ඊ.එම්.අයි.මක්. ඒකනළයක මිය

ඒ 93, අරෙ, අරණළයක.

845640262V

9

ආර්.ඒ.ඩී.පී. සුෙනසිරි ෙයළ

එසහ 31/ඒ, ලඩු ෙ ඳළර, රංල,
ක ල්.

940442940V

10

එල්.ආර්.පී. ගුණරත්න මෙය

ඳංමදනිය ජනඳදය, ලතුර.

897020653V

11

ටී.එන්. එදිරිසිංශ මෙය

මදනිය ලත්ත, මිරිශළම ොඩ,
මශේලළදිමල.

917352798V

12

ඊ.ඒ.ටී.ටී. ගුණතික මිය

ඩී 48/1, ම ෝණ මුල, කිතුල් .

13

බී.සී. මශට්ටිආරච්චි මෙය

ෙළ ඔය ඳළර, අන්දිරෙඩ, හිරිලඩුන්න.

928332390V

14

මක්.ජී.එවහ.එල්. කුෙළරි මෙය

බී/95, යටිෙශන, ෙළමකමශල්ල,
ෙළලනෆල්.

906110164V

15

මක්.එච්.එන්.එම්. ජයතික මෙය

ඩී 4/18, වළෙපුර, මශම්ෙළත ෙ.

938533610V

16

ඩී.මක්.එවහ.ඩී. බළසරිය මෙය

17

එච්.එන්.ඩී.එන්. කුෙළරි මෙය

18

ඒ.ඒ.එවහ. ජයමවේකර මිය

19

ඩී.එම්.එන්. දෙයන්ති දිවළනළයක මෙය බී/82/2, නළරං ,බුත්මකොහුපිටිය.

835810747V

20

එච්.ඒ.එවහ.එවහ. මශට්ටිආරච්චි මිය

895940267V

21

අයි.එවහ.මක්. බණ්ඩළර මිය

22

එම්.මක්.මක්.බී. ජයවීර ෙයළ

23

ඩී.එම්.පී.ආර්.ඩී. බණ්ඩළර ෙයළ

53/1, කච්මච්රි අඩිඳළර, ක ල්.

199032100273

24

ඊ.ඒ.එච්.සී. එදිරිසිංශ මිය

මේ/61, ෙන්මදණිය, දෆරණිය .

938664145V

"වම්ඳත්", ෙශලත්ත, තල්ලියද්ද,
මදොරලක.
බී/118/4, බල්ඳළන උඩබළමේ,
ලි මුල න රය.
බී/181, අඹම ොල්,
මකමශල්ඳන්න.

ලවන්ත මවලන, කශබමට්ඳළර,
දෆරිණිය .
27, අරඹලත්ත, දෆදි ෙ,
මනළුම්මදනිය.
රත්න වහම ෝර්වහ, මඳොල්
අමබ්ම ොඩ,උවහවළපිටිය.

950, ලකඩයළල,මෙොම ොඩ.
ජී 20/ඒ, සියඹළල. ඉඹුළන,
රුලන්ලෆල්.
"ජයන්ත", මකමශල්ලත්ත, ලතුර,
ක ල්.
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25

ආර්.පී.එවහ.සී. රළජඳක් මිය

"ශ්රියළලළව" කවුඩු ෙ, මශට්ටිමුල්.

885373267V

26

ආර්.එච්.පී. විමේසිංශ මෙය

ඩී 21/1, උණ ල්, නිලටුල,
ලරකළමඳො.

926290924V

27

මක්.ජී.ආර්. කුෙළරි මිය

අක්කර 50, තන්නිෙමල්, උඳුම ොඩ.

896801635V

28

ජී.ආර්.යූ.එම්. කරුණළතික මෙය

29

ඕ.මක්.එම්.ටී.මක්. සුබසිංශ මිය

30

යූ.වී.ඒ.ටී. උඩමදනිය මිය

31

ඩබ්.එම්.එන්.මක්. රත්නළයක මෙය

නුං මුල, ෙළලනෆල්.

916651155V

32

එම්.එවහ. ප්රියං නි මිය

මදොඩම් වහතෆන්න, අරුක් ම්ෙන.

907522458V

33

මක්.එල්.ආර්. මනළලි මෙය

දිල්ශළර වහම ෝර්වහ, ගිනි ත්මශේන ඳළර,
තෆලි ෙ.

956140986V

34

එවහ.ජී.පී.මක්. ලංපුර ෙයළ

03 කණුල, ඳරමේ, රඹුක්කන.

832810487V

35

එවහ.ඩබ්.පී. ජයලර්ධන මිය

නල නිලව, මදොඩළලත්ත, නරිය.

858202930V

36

ටී.එවහ.විතළනමේ මිය

37

මක්.ජී.සී.මේ. ම්ත් මෙය

38

එම්.එල්.ටී.එන්. මුණසිංශ මෙය

ඩී/51, ඳළරළලත්ත, මකොටියළකුඹුර.

918583564V

39

එවහ.ඒ.ආර්. ප්රියදර්නී මෙය

ජනවළු ආයතනය, ඳන්ව ඳළර,
තුල්හිරිය.

887852324V

40

මක්.සී.පී. මරේෙතික ෙයළ

සී 217/3, ෙශරං ල්, උඳුම ොඩ.

841040309V

41

ඩබ්.ලයි.යූ. වෙරසිංශ මෙය

මකොරදළුල, ලි මුල න රය.

875681613V

42

බී.මක්.ජී.එම්.එම්. මබලි වහමකොටුල
මෙය

ඒ 2/7, බක්මීමදනිය, ෙළලනෆල්.

965770500V

43

ආර්.ඩී.එවහ. මවෝෙරත්න මෙය

ඩී 119/16, මශල්මශේන ලත්ත, ගිනිශේ
පිටිය, මශම්ෙළත ෙ.

907191907V

44

ආර්.එම්.එම්.යූ. ජයතික මෙය

ඊ 4, රන්දිලි ෙ, මශම්ෙළත ෙ.

936410073V

45

ඊ.ඒ.එම්. දිල්රුක්ෂි මෙය/මිය/ෙයළ

අෙනළල, මබරන්නළල.

926321986V

46

එච්.ඒ.එන්. ෙදුළනි මෙය

ජී 54, පුලක්මදනිය, ක ල්.

907881113V

47

එල්.ආර්.ආර්.පී. කරුණළතික
මෙය/මිය/ෙයළ

ඩී/22/ඒ, තිවහෙල්මඳො, ය
රඹුක්කන.

48

මක්.එච්.එවහ. විෙසිරි ෙයළ

දකුණු ෙල්ලළන, ය ඳළන.

ඒ/50/10, ම්ෙන්නළම ොඩ,
උවහවළපිටිය.
මන , මේර , ලරකළමඳොෂ
ශරශළ.
එසහ/94/1, වසිරි මබ්කරිය,
ලෆලිෙන්න, අරණළයක.

අංක 04, ඇල්බට් මවමනවිරත්න
ෙළලත, ක ල්.
බී/60, ඳළවඅව, කබුලුමුල්,
රුලන්ලෆල්.
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