මාතර දිස්ත්රික්කය
අනු
අංකය

නම

ලිපිනය

ජා හැ ප

1

කේ.එම්.ඕ.ඩිල්ෂාන් මයා

2

ඒ.ආර්.ටි.ේමාලි කමය

3

ජි.වි.ආර්.මල්කාන්ති කමය

4

කේ.එච්.එල්.හසන්ති කමය

"ආරියවි", බදුකගොඩ, මිරිස්ස.

907531074V

5

ඊ.ටි.එම්.එස්.දිල්රුේෂි මිය

39, ශ්රමො

868611456V

6

ඩබ්.ඒ.ටි.ගයත්රි කමය

 ො 55, වීරබාහුගම, මාකාවිට,
ක
මාතර.

7

ජි.ජි.චාමරි කමය

ලැලගාල ලත්ත, කිරිපිටිය ොර, ඌරුකබොේක.

8

ජි.එල්.ඒ.ටි.රසංගිකා කමය

9

එම්.වි.ඩි.තිලිණි කමය

10

එම්.ජි.අයි.කවින්ද්ර මයා

කර්න්කෙකේ ලත්ත, කුඹල්ගම, කෙවිනුලර.

922180555V

11

පි.එල්.විකේසංහ කමය

"ඉසුරුොය", කහට්ටියාල, පුහුල්ලැල්.

817280838V

12

ඒ.පි.අයි.නිල්මීණි මිය

"පියුමි" නිමල, ක ංකේකඩවීදිය.

915940730 V

13

ජී.එන්. ෙමයන්ති කමය

14

ඒ.ටී.එස්. දිල්රුේෂි කමය

15

කේ.ටි.ේමාලි කමය

"චාමර", කෙන්කන්ෙ ලිය, කරොටුඹ.

916420064V

16

එච්.ජී.ටී.ටී.ඇඹවිට මයා

221/ඒ, 30 කණුල, මිල්ල .

910721798V

17

එම්.එම්. අමරකකෝන් කමය

"අමරකසලණ", ඉහ මලිදුල, අකුරැස්ස.

916430337V

18

එල්.කේ.එච්.කේ.රංජිත් මයා

ක ො.77, හංලැල්, දිේලැල්.

900661258V

19

ඒ.බී.කේ.කේ. ජුංගනී කමය

20

ඒ.අයි.කරුණාරත්

21

එම්.ජී.ඩී. මල්ෂානි
මයා/මිය/කමය

ක ො.1/15, මාලිම්බඩ, ොටුල, මාතර.

877593827V

22

යූ.ඩබ්.ඒ.අයි. කුමාරි මිය

කගොඩෙස් ො ලත්ත, කහේකන්ගම අකුරැස්ස.

877563014V

23

එම්.ඒ.එස්. ඉසංගා කමය

"රත්කන්ද්ර", කැකුන්කගොඩ ොර, උේකගොඩ.

908091043V

24

ආර්.ආර්.ඩී. සඳමාලි කමය

"ශ්රී රණලාස",

907120104V

මයා

ක ො.30, රුලන් කෙකෙස, ලා , ලැලිගම.
ගල්ඇටඹුකහේ , මුටිය කන්ෙ, මුටිය ,
මාතර.
ක ො.213/1,ගල්ලකුට්ටිය, බැරගම ෙකුණ,
මාකඳුර, මාතර.

මාලත, ලැලිකේරිය ( ැ), මාතර.
ාවිම ,

කගොරකගහලත්ත, කිරින්ෙ, පුහුල්ලැල්,
මාතර.
ක ො.22, ගල්කැටිය කහේ , තිබ්කබොටුලාල,
අකුරැස්ස.

"අසංක", කෙොතුකන්ෙ, ඌරල කරොටුඹ,
මාතර.
"දිල්රුේෂි" කහට්ටියාල, කිරින්ෙ,
පුහුල්ලැල්.

"මධුර", ලිය ගහලත්ත, සයඹාකගොඩ(බ),
පිටබැද්ෙර.
ක ො.30, ඩඩ්ලිකසේ ා ායක මාලත,
ො දුගම, අකුරැස්ස.

ාඳුග, මාතර.

942990839V
876913291V
886771207V

888261079V
905121499V
907610527V
908054113V

906541688V
867903283V

897483904V
892363498V

25

එම්.එම්.එන්. කෙකර්රා මිය

අංක 140, සුගමා, මැද්ෙලත්ත, මාතර.

887000867V

26

ආර්.එන්. දීකා කමය

ක ො.89, කද්ලාකල්ගම, රඳාකල.

907061825V

27

ඒ.ඩී.ඩී.එම්. හංසනී කමය

"මධුහංස" කබත්මකගලත්ත, ගන්ෙර.

898481298V

28

එම්.එම්.අයි.එන්. ජීලනී මිය

සී-12, අභිමා ගම, ලැලිගම.

856680240V

29

එම්.ඩී.කසේලන්දි කමය

"දිකන්ෂා", මහකහේ , මාකඳුර

30

කේ.වී.එන්. ක්රිෂානි මිය

"කස්තුරි", කද්කේන්ද්රකේකහේ , ෙරලාහැර
බටහිර, කැකුණදුර, මාතර.

31

කේ.එම්.එස්. සමාලිකා කමය

32

ැ., මාතර.

199063602384
868502401V

ාෙකගලත්ත, කකොේමාදුල, ලැලිගම.

925021539V

ඩී.කේ.එම්.චතුරංගනී මිය

ක ො.25, ර්කලෝෙයගම, ෙහවිටිය,
තිහකගොඩ.

845563462V

33

එම්.ඩී.කේ. ේමින්ෙ මයා

එරමුදුගහ ලත්ත, ලාේල, කෙවිනුලර.

892414360V

34

එච්.ආර්.එල්. සුසන්ත මයා

හල්කෙොකහේ යාය, ෙල්කල්ගම,
කකොකලනිගම.

891004265V

35

කේ.ජී.සංජීල මයා

71/1, ඉඟුරුකහේ , කැටියකේ, කෙයියන්ෙර.

860182564V

36

බී.ඩබ්.ඩී.එස්. කමන්ඩිස් මිය

ක ො.82, ලරකපිටිය, සුල්තා ාකගොඩ.

915110843V

37

ටී.එස්. කොකුකේ කමය

නුලන් කසලණ, බැරගම, මාකඳුර, මාතර.

887770573V

38

ඩබ්.එස්.පී.ඩී. ේරුලනි මිය

"නිහතමානි" පුලේබඩම්පිට, කබෝොකගොඩ,
අකුරැස්ස.

848521671V

39

කේ.ආර්. සඳමාලි කමය

කකොටකහේ , කුරුන්ෙ,

908310055V

40

එස්.එන්. විජයරත්

"මුෙලිකගලත්ත", මුෙලිකගෙර, රන්සෑකගොඩ.

896881590V

41

එච්.එම්.පී. නින්තිකා කමය

"මැෙකගෙර", කිතගම මධ්යම, තිහකගොඩ.

837253128V

42

එච්.කේ.ටී. චතුරිකා කමය

43

පී.ජී.බී. ෙමුදිනී මිය

44

එල්.පී.එන්. තුෂානි මිය

ක ො.11, මීම

ගරය, මාතර.

858165288V

45

යූ.කේ.ඩී. නිසංසා මිය

අළුත්කගෙරලත්ත, මිරිස්ලත්ත ොර, ඉහගම,
කෙණියාය.

876750333V

46

එච්.ටී.ඩී. ස්ලර්ණමාලි කමය

71 ඒ, බා ග, ඕොත.

915153313V

47

ආර්.පී.ඩී. ෙමයන්ති කමය

අංක 09/සී, ක රම්පිටිය, මුටිය .

897372436V

48

වී.එච්. මධුෂිකා කමය

අළුත්කගෙර, ඉහ මලිදුල, අකුරැස්ස.

935550211V

49

එස්.කේ.ජී. අමල්කා කමය

ක ො.29, ලක්රගම, දීග, කල් ගම, අකුරැස්ස.

885621740V

කමය

ාදුග.

කකොළඹකේ නිලස, මුරුතගස්පිටිය,
ඌරුගමුල.
"හිරුදිනි", ප්රසත්කතොල්කකොරටුල,
කකොටවි, කඹුරුගමුල.
ොර, ඉසදීන්

927780054V
916241658V

