මාතලේ දිස්ත්රික්කය
අනු
අංකය
1
2

නම
කේ.ජි.සි.එල්.ජයතික
මයළ/මිය/කමය
ආර්.එල්.ඩී. වීරේකකොඩි
මයළ/මිය/කමය

ලිපිනය

ජා හැ ප

පී.407, අලුක ොල්, නළන්ද.

926371401 V

80/1, ඇල්ල, උකුකල, මළතකල්.

856290808 V

3

ඒ.ජි.ආර්.විකේසුරිය මයළ/මිය/කමය

31/4, ලෆල්කල්කල, ශත්කතොට අමුණ,
මළතකල්.

883074408 V

4

එන්.යූ.එන්. කුමළරි මයළ/මිය/කමය

193/1, පිටකන්ද, කයිකළල, මළතකල්.

938101817 V

5
6

එවහ.එම්.එවහ.කවේනළනළයකමයළ/මිය/
4/8, කරෝශ පළර, මළදිකපො, මළතකල්.
කමය
පී.ඒ.එම්.කේ.කපකර්රළ
81/3, ඕවිල්තෆන්න, මළතකල්.
මයළ/මිය/කමය

851062190 V
908520904 V

7

ටි.ජී.ඒ.කුමළරි මයළ/මිය/කමය

11/2, නලජනපදය, අල්ලත්ත, මළතකල්.

925582166 V

8

ජී.වී.ඩී.මධුභළනී මයළ/මිය/කමය

314, කලන්කේසිලත්ත, පශ ලෆල පළර,
කපුලත්ත, දඹුල්.

927623102 V

9

ඩබ්.එම්.අයි.පී.කරුණළතික
මයළ/මිය/කමය

572/25, කණ්ඩම, දඹුල්.

946222305 V

10

එච්.එම්.කේ.ඩී.කුමළරි මයළ/මිය/කමය 69/2, දී නලතුර, කදොර මුල.

816911834 V

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

එම්.ඩී.ඩී.ඩී.කේ.අමරකවේන
මයළ/මිය/කමය
එවහ.ජී.එන්.එවහ.ජයසුන්දර
මයළ/මිය/කමය
එම්.ජී.කේ.සී.එල්.පියතික
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.ජී.එවහ.කේ.දිවළනළයක
මයළ/මිය/කමය
ටී.එම්.ආර්.ජී.පී.එවහ.කේ.වමරකකෝන්
මයළ/මිය/කමය

ක ෝලතෆන්න ලත්ත, කකෝන් ශකල.

920372538V

72/ඒ, පංව පළර, කනකදොර.

918584161 V

44 ඒ,ලෆටවහයළය, මුලන්කදනිය, මළතකල්.

881110660 V

අංක 32 කණුල අව, අරං , නළඋ.

926313045 V

කනො.7, තල් ශක ොඩ, දුල්ල, මළතකල්.

835043274 V

බී.ජී.ජී.චන්දිමළළ මයළ/මිය/කමය

පුවහවෆල්, ම්මඩුල.

927101203 V

ඩබ්.ඒ.ඩී.කේ.ඩී.ඩබ්.මුණිආරච්චි
මයළ/මිය/කමය
ඒ.ජී.කේ.එම්.අළුත්ක දර
මයළ/මිය/කමය

1/8, සිරිකවලන, ලෆටවහයළය, මුලන්කදණිය,
මළතකල්.
කනො.36, ලෆල්කල්ල, ශත්කතොට අමුණ,
මළතකල්

එවහ.ඒ.ආර්.සිරිලර්ධන මයළ/මිය/කමය ශල්ලත්ත පළර, නින්කනෝරුල, මළදිකපො.
ජී.ජී.ඩී.එන්.ගුණතික
මයළ/මිය/කමය
පී.එච්.එම්.එවහ.ඩබ්.මෆණිකේ
මයළ/මිය/කමය
බී.එම්.එම්.ඩී. වහනළයක
මයළ/මිය/කමය

956730562 V
900935064 V
881064413 V

24/1, ත වහයළය, මඩලඋල්පත,
මළතකල්.

906310368 V

70. ලම් ටුයළය, මීක ොල්, නළන්ද.

826502096 V

කනො.51, ඇතිකපො, ටහිර දුල්ල,
මළතකල්.
කනො.21/2, කෆන්දක ොල්මඩ, ලෆහි ,
ටී.ජී.එවහ.ටී.අමරසරිය මයළ/මිය/කමය
මළතකල්.

915321747 V
19888340130

24

පී.එච්.එවහ. දිල්රුේෂි මයළ/මිය/කමය 51, කනකදොර, දඹුල්.

927832038 V

25

බී.ජී.එන්. ප්රියං නී මයළ/මිය/කමය

886701888 V

41, පශෂ ශපුවිද, අල්ලත්ත, මළතකල්.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ජී.ජී.සී.ඒ. දිල්රුේෂි මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.ජී.එච්.ඩී. කවකනවිරත්න
මයළ/මිය/කමය
කේ.ජී.ජී.කේ. නළනළයේකළර
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.ජී.එන්.කේ. ලගුකර් ම
මයළ/මිය/කමය
ටී.ඒ.එන්. මධුෂිකළ මයළ/මිය/කමය
ඊ.එම්.ආර්.කේ. ඒකනළයක
මයළ/මිය/කමය
එවහ.ජී.කේ.එල්. වික්රමසරිය
මයළ/මිය/කමය
ඊ.ජී.පී.කුමළරතුං මයළ/මිය/කමය
එම්.එච්.එන්.ඩී. කුමළරසිංශ
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.ජී.එම්.එල්. කරුණළතික
මයළ/මිය/කමය
ආර්.එම්.ඩී.එච්. රණවීර
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.ජී.ඩී.කේ. කුතුං
මයළ/මිය/කමය
එම්.ජී.ආර්.කේ. කවේනළනළයක
මයළ/මිය/කමය
එච්.ජී.එන්.එන්.එවහ.කේ.
කරුණළරත්න මයළ/මිය/කමය
ජී.ඩබ්.අයි.එවහ. කසොන්කවේකළ
මයළ/මිය/කමය
එම්.එම්.එම්.එවහ.කේ.කේ. මශලත්ත
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.එච්.ආර්.පී.එන්. කශේලකේ
මයළ/මිය/කමය
එච්.ජී.ඒ.අයි.කවකනවිරත්න
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.ජී.ඩබ්.පී.කේ. ගුණකවේන
මයළ/මිය/කමය
යූ.එච්.ජී.එන්.ඩී. කශට්ටිආරච්චි
මයළ/මිය/කමය
අයි.ජී. යනි දීපිකළ කරුණළදළව
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.එම්.එන්.එවහ. විකේසුන්දර
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.ඩී.වී.ජී.කේ.යූ. පියකවේන
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.එම්.කේ.කේ. වීරකවේකර
මයළ/මිය/කමය
ටී.කේ.එන්.එල්. කුමළරි
මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.ජී.කේ. දිවළනළයක
මයළ/මිය/කමය
එම්.ජී.ඩී.යූ. විකේරත්න
මයළ/මිය/කමය

82, කිවු, මළතකල්.

896550152 V

118/9, කටුලන්ද පළර, කල්කල.

891561890 V

12, පුල්ලියළර් කකෝවි පළර, මළතකල්.

956971080 V

147, 38 කණුල, කනකදොර.

957261230 V

58/2, ක ෝලත්ත, උකුකල.

198972000546

728, කුඹුේඔය, ශඳුන් මුල, මළතකල්.

857970772 V

156/3, කකොනකන , අලතුක ොඩ.

945551526 V

163/බී, රත්න කලදමෆදුර, මෆද ෆේද,
ලශකකෝට්කට්.
41/16, ශරවහ ම පළර, අ ලත්ත,
මළතකල්.

906160161 V
925292974 V

ේකශේන සී, උඩවහගිරිය, මළතකල්.

916192002 V

85/2, පල්කල්කේර ම, කයිකළල,
මළතකල්.

908333799 V

46, කල්පිටිය, උකුකල.

957930859 V

597, දකුණු ඇ, කණ්ඩම, දඹුල්.

915882870 V

26, පර ශමඩ, දංකන්ද, රත්කතොට.

837773431 V

සිසිරලත්ත, පෆතලළන, කණ්ඩම පළර,
දඹුල්.

897723659 V

අේකර කල, ක ලි මුල, කල්කල.

895473073 V

61, තෆන්න, මළතකල්.

947261916 V

2 ඒ, පංලත්ත, බිබිකන්ද, මළතකල්.

955950828 V

කශට්ටිකපො, විල් මුල, මළතකල්.

952323466 V

68, දං න් කපකදව, යටලත්ත, මළතකල්.

871633363 V

3, එනවල්මඩ, ඕවිලිකන්ද.

198716104020

1/135, ං ළලත්ත, දුන්කකොලත්ත.

876080613 V

1/8, කිරිමෆටියළල, ඕවිලිකන්ද, මළතකල්.

926330063 V

පී. 50.ඒ, උඩුකදණිය, නළන්ද, මළතකල්.

907790937 V

66, මළතකල් ලත්ත, දුංකකොලත්ත,
මළතකල්.
ඉශෂ කදල් පලන, කකොවහක ොල්,
ම්මඩුල, මළතකල්.
162, කුරුණ  පළර, කකිරියළ ම.

885123244 V
918431845 V
936881688 V

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

සී.ඩබ්.කේ.එවහ. චන්ද්රකවේකර
මයළ/මිය/කමය
කේ.ජී.සී.කේ. ජිනලං
මයළ/මිය/කමය

1/308, මළවින්න, පළපත්ල, මළතකල්.

857683765 V

383/සී, මශලත්ත, මළදිකපො, මළතකල්.

886620519 V

ජී.ජී.ඒ.එම්. ශිකළ මයළ/මිය/කමය 92, උඩතෆන්න, මළතකල්.
එච්.එම්.ජී.එල්.එම්.කේ. කශේරත්
මයළ/මිය/කමය
එච්.ඒ.එන්.එන්.කේ. ඇටිකපො
මයළ/මිය/කමය
ඒ.ඒ.එන්.පී. ඇරළක ොඩ
මයළ/මිය/කමය
ඒ.පී.ජී.එවහ.එවහ. කශේමචන්ද්ර
මයළ/මිය/කමය
ඒ.එම්.ටී.ජී.පී.ඒ. ණ්ඩළර
මයළ/මිය/කමය
පී.ජී.ඊ.ඩී. ජයතිවහව මයළ/මිය/කමය
ඩබ්.කේ.ජී.එම්. රූපිකළ
මයළ/මිය/කමය
පී.ජී.එන්.එච්. විකේරත්න
මයළ/මිය/කමය
එන්.ජී.එවහ.ජී.එල්. කශේතුපළ
මයළ/මිය/කමය
පී.ජී.එවහ.ඒ.කේ. කරේමචන්ද්ර
මයළ/මිය/කමය
පී.ජී.කේ.එවහ. කල්ශළරි
මයළ/මිය/කමය
ඊ.එච්.එවහ. ප්රියදර්නී මයළ/මිය/කමය
කේ.එම්.ටී.කේ. අකබ්රත්න
මයළ/මිය/කමය
අයි.ජී. දර්ළ ශිකළ අමරසිරි
මයළ/මිය/කමය
කේ.ජී.ටී.කේ.එම්. ජයලර්ධන
මයළ/මිය/කමය
ඒ.එම්.ඩී.කේ. අකබ්කකෝන්
මයළ/මිය/කමය
යූ.එම්.පී.එම්. ජයලර්ධන
මයළ/මිය/කමය
ඒ.එම්. ජිලන්ත ණ්ඩළර
මයළ/මිය/කමය
එම්.එම්.ඩබ්.කේ.එවහ. ණ්ඩළර
මයළ/මිය/කමය
එච්.ජී.එම්.එන්. කරේමතික
මයළ/මිය/කමය

936422527 V

ශෆඹ ශලත්ත, පුබ්බිලිය.

923112928 V

67/බී, කකොටුකේ ක දර, මළතකල්.

947000624 V

123 ඊ, ගුලන්කතොටුප පළර, කිඹිවහව.

198274203572

339, රත්කතොටයළය, දුනුවිපිටිය, මළතකල්. 910631225 V
06, ඇ මුල, තළක ොඩ ශන්දිය,
මළතකල්.

932063298 V

1/6, කටුඅත්තමඩ, ඕවිලිකන්ද, මළතකල්.

955441125 V

කනො.12, කන්තෆන්න පළර, රත්කතොට.

955312805 V

අේකර 18, ක ලු වහතෆන්න, දංකන්ද,
රත්කතොට, මළතකල්.

955733535 V

22, පන්ව තෆන්න, මිළන ම.

885350046 V

447/ බී, කන්කදලත්ත, මිල්ලළන.

946411868 V

29/2, උඩශපුවිද, අල්ලත්ත, මළතකල්.

908101570 V

144, ජනකවිනිපුර පළර, පත්තම්පිටිය,
කනකදොර.
පී 4/82, ක ෝ වහ ක ො ෆල්, නළන්ද,
මළතකල්.

906360632 V
867971106 V

90 ඒ, පළපත්ල, ලළවකකෝට්කට්.

947862227 V

01, රත ලෆල, මශකල, මළතකල්.

946561290 V

පී.ජී. වරත් කුමළර ළකර්, පුවහවෆල්,
ම්මඩුල, මළතකල්.

897610396 V

70, ඕවිල්තෆන්න, මළතකල්.

918491350 V

රණමුකර් ම, ේ , පල්කල් ම.

950770694 V

59, මළරක, මළතකල්.

870011466 V

15/3, මශකදලට පළර, මළතකල්.

947944002 V

76

පී.කේ. විමවීර මයළ/මිය/කමය

35/2, ජළතික නිලළව, කකොටුකේ ක දර,
මළතකල්.

915304044 V

77

එම්.එම්.ඩී.එම්. රණවීර
මයළ/මිය/කමය

3/4,  ම, යටලත්ත, මළතකල්.

897233550 V

