මහනුවර දිස්ත්රික්කය
අනු
අංකය

නම

ලිපිනය

ජා හැ ප

1

එච්.එම්.සි.කුමළරි හශේරත්
මයළ/මිය/හමය

220/ඊ, උක්හ ොණ්ඩ, ශන්හෙවහව,
මශනුලර.

918043780 V

2

ඩි.ආර්.ටි.ජි.මධුං

31/2, ලතුල,

923373870 V

3

යු.ඩබ්.ජි.එවහ.ඒ.උඩුගම මයළ/මිය/හමය 83, හෙහිහෙණිය, හේරළහෙණිය.

4
5
6
7
8
9

මයළ/මිය/හමය

ඩි.එම්.එච්.එච්.ජයලර්ධන
මයළ/මිය/හමය
හක්.පි.එන්.පි.ගුණහවේ ර
මයළ/මිය/හමය
හක්.එම්.ඩි.ජි.එන්.හක්.කුහවේ ර
මයළ/මිය/හමය
ඩි.ඩබ්.ජි.ඩි.හක්.ගුණලර්ධන
මයළ/මිය/හමය

ටුගවහහ ොට.

936532977 V

93/ඒ, ගංහගොඩ, පිළිම ළල.

896882538 V

19/2, රන්හෙණිග ඳළර, ශඟනළල.

881710501 V

159/1, හශොරණ ෆන්න, ලටඳළන,
පුටුශපුල.
108/ඒ,ඳශන්ල ගම, මශමුල්ගම,
ගම්හඳො.
හනො.65, සිල්ලර් ෆන්න,
පි.එල්.එම්.ආරියරත්න මයළ/මිය/හමය
උඩුහල,මශනුලර.
167/ඒ, මීගශන්ෙ
ටි.ඩබ්.එල්.එම්.වි ළන මයළ/මිය/හමය
වෙසිරිදුනුවි,මෆෙමශනුලර.

918361669 V
906532174 V
925141496 V
957730230 V

10

ඒ.ජි.ආර්.සි.අළුත්හේ මයළ/මිය/හමය

හනො.44, පිලිගල්, ශන්හෙවහව.

910072811 V

11

ජි.එන්.ජි.හක්.එවහ.නලරත්න
මයළ/මිය/හමය

හනො.67, හ ොවහගම ඳළර,හේරළහෙනිය.

838004040 V

12

හේ.ටි.ඩි.ජයත් මයළ/මිය/හමය

1/325,යළහල්හගොඩ,ශන්හෙවහව.

847242485 V

13

ආර්.එම්.බි.ඒ.රණතුංග මයළ/මිය/හමය 159. "අංජලි නිලව" , මළරවහවන

957502423 V

ඩබ්.ඩි.අයි.එම්.ජයති
මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.එම්.ලයි.එන්.පි.විහේරත්න
මයළ/මිය/හමය

හනො.25, ඩළප්රිය ලත් , ගම්හඳො.

886350562 V

හනො.17, ඕවිවහව, පජළපිටිය.

935971691 V

ඩබ්.ජි.ඒ.එවහ.ජයසිංශ මයළ/මිය/හමය

හනො.25, මළඳළ න්ෙ උතුර. නළලපිටිය.

905760823 V

ඩබ්.ජි.එවහ.හක්.අහබ්රත්න
මයළ/මිය/හමය
ඩි.එම්.එම්.හක්.. දිවළනළය
මයළ/මිය/හමය
හක්.එම්.පි.එවහ.හවහනවිරත්න
මයළ/මිය/හමය

හනො.99/2, හ ොඩිග, ඳශගම,
වංගරළජපුර.

925121177 V

144/ඒ/1, ශපුෙණ්ඩළල, ශටලියද්ෙ.

825802568 V

228/29/1, ඉඟුරුග ජනඳෙය,
ඇතුල්ගම.

896711407 V

20

පි.ජි.එවහ.ධර්මහවේන මයළ/මිය/හමය

හනො.73, ශන්හෙවහව,ශන්හෙවහව.

897071860 V

21

බි.එල්.ඩි. ටගල් මයළ/මිය/හමය

ගිඩ්ඩල, ලරදිහල, පුටුශපුල,
හ ල්හෙණිය.

891331932 V

22

එවහ.සි.ඩි.ව රසිංශ මයළ/මිය/හමය

143/ඒ/1, පිලිම ළල, මශනුලර.

897240300 V

23

යු.හක්.එල්.පි.උඩලත් මයළ/මිය/හමය 141/ඒ, අඳල, ශන්හෙවහව.

14
15
16
17
18
19

905371568 V

24

එල්.හක්.ඩි.ඩි.හක්.හොකුහේ
මයළ/මිය/හමය

25

පි.එවහ.හක්.පියතිවහව මයළ/මිය/හමය

26

ඩි.එම්.ජි. ප්රියංගනි මයළ/මිය/හමය

27

ඩබ්.ඒ.එච්.එවහ.වීරසිංශ මයළ/මිය/හමය හනො.68, අනුරගම, පුලියද්ෙ, මශනුලර.

887232679 V

28

ඒ.එම්.පි.අයි.හක්.අහබ්සිංශ
මයළ/මිය/හමය

169/2, හීල්ඹය,උඩිවහඳත්තුල,
හ ල්හෙනිය.

947301977 V

29

එල්.ආර්.ඉහවක් මයළ/මිය/හමය

161/1,හඳතියළහගොඩ, හගලිඹය.

927871661 V

30

ඩබ්.අයි.හඳහර්රළ මයළ/මිය/හමය

හනො.17, කිතුල්හෙනිය, එවහහේේ ඳළර,
හ ොටහෙනිය,ශන්හෙවහව.

855904101 V

31

එන්.එල්.දිවළනළය

හනො.07, රුලවයිඩ්, මළනලතුර, ගම්හඳො 887362637 V

32

හේ.ජි.ඒ.ඩි.රණසිංශ මයළ/මිය/හමය

හනො.140/ඒ, මශමෆෙගම, ළතුඔය.

925280305 V

33

හේ.ඒ.එච්.හක්.රණසිංශ මයළ/මිය/හමය

හනො.18/03, පුණහෙනිය, ගන්ශ ,
හලම්හ ොඩ.

935931932 V

හනො.54,හ ොන ග, අලතුහගොඩ.

898043541 V

430/5/1, හජවහහරෝමියළ, එරයින්
වරවවිගම ඳළර, මශ න්ෙ,හිෙග.

833053280 V

189/1, මඩිත් ලත් , මෆෙමශනුලර.

931862227 V

114/6. ඹරහෙනිය,ලීමගශහ ොටුල,
මශනුලර.

936812570 V

118, ශ හෙනිය, හ ෝල,ගම්හඳො.

897720620 V

158, "අේවරළ නිලව", ෙෆලිල,
ශන්හෙවහව.

872040676 V

34
35
36
37
38
39

මයළ/මිය/හමය

ටි.ජි.උහද්නි සුෙළරි ළ සිරිලර්ධන
මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.එම්.එවහ.හක්.ඩබ්.උනන් ෆන්න
මයළ/මිය/හමය
ආර්.එම්.එන්.ජී.ඩි.බී.අහබ්රත්න
මයළ/මිය/හමය
ටී.ජී.ආර්.එවහ.ෙයළනන්ෙ මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.එන්.ආර්.ටි.මහනෝශළරි
මයළ/මිය/හමය
ඩි.එම්.ජි.එම්.එම්.නලරත්න
මයළ/මිය/හමය

49/බි.අයි, මඩහෙනිය,

පුලියද්ෙ.

244/ඒ41 ඇ, බුත්හල ඳුර,
හේරගන්හ ොට, මිණිහේ.
304, පිට න්ෙ, උඩශෆන් ෆන්න,
ගම්හඳො.

966863226 V
917662312 V
865630641 V

40

ඊ.ජි.ආර්.ඩි.කුමළරි මයළ/මිය/හමය

පිල්ල ලත් , කුඩළඹය, පිලිම ළල.

925730220 V

41

ඩබ්.ජි.එන්.හක්. කුමළරි මයළ/මිය/හමය

හනො.87/බි, හ ොබ්  ඩුල.
යශ ෆන්න.

926271288 V

112/2, ඇරේලළල, ශන්හෙවහව.

893633383 V

43/3, නමෆෙග, මෆෙමශනුලර.

968542028 V

153/7, හේගිරිය, හශොණ්ඩියළහෙනිය.

957940501 V

277/6, එහගොඩමුල්, අංකුඹුර.

916193173 V

හනො.88/ඒ,ෙවහ ර, මුරු ගශමු.

896100530 V

42
43
44
45
46

ඒ.ජි.එන්.අයි.බි.අගලත්
මයළ/මිය/හමය
එච්.එම්.එම්.ඒ.සි.ඒ.හශේරත්
මයළ/මිය/හමය
එච්.එම්.ටි.එන්. රුණළරත්න
මයළ/මිය/හමය
එච්.ජි.එන්.අයි. ෆද්හෙගම
මයළ/මිය/හමය
හක්.ජි.නිහරෝෂි ළ ප්රියංගනි කුමළරි
මයළ/මිය/හමය

47

ටි.එවහ.ඳතිරංග මයළ/මිය/හමය

39/ඒ, විෙයළ මළල , හඳොල්හගොල්.

850710961 V

48

එවහ.එච්.එම්.එන්.පි.හක්.හශේරත්
මයළ/මිය/හමය

ඩි, 29 ඇ, හ ොහොන්හගොඩ.

956992486 V

49

ඩබ්.එම්.ජි.බි.ඒ.හවහනවිරත්න
මයළ/මිය/හමය

50

එවහ.එම්.එවහ.ප්රවළන්තිනි මයළ/මිය/හමය 81/1, උණුවින්න. (මශනුලර ශරශළ)

956060460 V

51

හක්.එච්.එම්.එන්.එල්.හශේරත්
මයළ/මිය/හමය

888271953 V

52

ආර්.එන්.අයි.රණතුංග මයළ/මිය/හමය

53

පි.ඩබ්.ජි.අරුන්දි ළ දිළනි
කුමළරි මයළ/මිය/හමය

54

ඩබ්.එම්.එච්.සි.විරසරිය මයළ/මිය/හමය 209, නලනගරය, දිගන, රජලෆල්.

917331650 V

55

පි.ජි.එච්.පි.හප්රේමෙළව මයළ/මිය/හමය

947731475 V

56
57

නි

ඩි.එම්.ඒ.එවහ.හක්.ෙවනළය
මයළ/මිය/හමය
ඒ.එච්.ටි.එන්.ජයලර්ධන
මයළ/මිය/හමය

109/ඒ, ලල්හගොම්මළහගොඩ, ෙන්තුහර්.

116, හමොරහගොල්, නුගලියද්ෙ,
ළතුඹය.
210, එහගොඩගම,
ටුගවහහ ොට,මශනුලර.
25/ඒ, අඳළල, ශන්හෙවහව.

283/2, 10

ණුල,ගහගෙර.

58/ඒ, මඩහෙනිය,

පුලියද්ෙ.

885442277 V

886021119 V
936752756 V

955111605 V

175, හ ොවුල් ගම, හුන්නවහගිරිය.

917860530 V

58

ඊ.ජි.සි.ගයනි මයළ/මිය/හමය

415/3, මශයළය, උල්ඳ ගම.

925113875 V

59

ඩි.ඒ.අයි.එවහ. හවේනළරත්න
මයළ/මිය/හමය

13/සි, ඉශගම, මශඋඩගම,ගම්හඳො.

927450313 V

60

ඩි.එම්.ඩි.අයි.කුමළරි මයළ/මිය/හමය

221/ඩි, මෆෙල, ශළරිවහඳත්තුල.

906152517 V

එච්.ජි.හක්.හක්.ධර්මෙළව
මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.ඩබ්.ඩබ්.පි.එම්.ඒ නළය
මයළ/මිය/හමය

අම් මඅව, නුගලියද්ෙ ඳළර,
ළතුඹය.

915720064 V

24/බි,අහෙනිය, ලෆරැල්ගම.

898453634 V

61
62
63

එම්.එම්.වි.විහේරත්න මයළ/මිය/හමය

64

පි.ජි.හක්.කුමළරි මයළ/මිය/හමය

65
66
67
68

ආර්.එම්.අයි.හක්.වමරහ ෝන්
මයළ/මිය/හමය
එච්.ආර්.එම්.එන්. එම්.රත්නළය
මයළ/මිය/හමය
ආර්.ජි.ඩි.එල්.නළමල්හෙනිය
මයළ/මිය/හමය
එච්.පි.එවහ.එවහ.හවේනළරත්න
මයළ/මිය/හමය

332/ඒ. ටුකිතු ලත් , රමඩ,
හගලිඔය.
වමරගිරිය, ලළහගොල් ලත් ,
හනහින්ල, ළතුඹය.
245/1, නල ලන වෆ පුම් ණුල,
න්හෙකුඹුර,ගහගෙර.
හනො.51, උඩරඹුක්පිටිය,රඹුක්පිටිය,
නළලපිටිය.

873412666 V
906740109V
886861850 V
945830140 V

11/ඒ, උඩකිතුල්හගොල්, අංකුඹුර.

917674191 V

173/2/ඒ, ෙෆල්ල, ශන්හෙවහව.

826160411 V

69

එල්.එවහ.ජි.ගළල්හේ මයළ/මිය/හමය

235,හමොරහගොල් ඳළර, මශලංගුල,
නුගලියද්ෙ, ළතුඔය.

955013948 V

70

එන්.ජි.ටි.අයි. ණ්ඩළර මයළ/මිය/හමය

241/බි, සිංශළරගම, ගුරුහෙනිය.

938453268 V

71

ඩබ්.ජි.ටි.ඩි.ෙයළනන්ෙ මයළ/මිය/හමය

292/2,හ ොබ්  ඩුල, අංකුඹුර.

905432583 V

72

ආර්.ජි.ඩි.උමයංගළ මයළ/මිය/හමය

59/බි, "ශ්රී නිලව", කිරිඳවුර, පිළිම ළල.

857450027 V

73

ටි.ජි.එන්.එවහ.දිලීඳරත්න
මයළ/මිය/හමය

155/1, අළුත්හගෙර, මිරිව, පිහිඹුල.

907981916 V

74
75
76
77
78
79

ආර්.ටි.එම්.රළජඳක් මයළ/මිය/හමය
එච්.එම්.හක්.ජි.එවහ.හක්.හශේරත්
මයළ/මිය/හමය
එම්.එම්.ජි.අයි.එම්.විහේරත්න
මයළ/මිය/හමය
ඒ.එම්.එවහ.ඩි.අශහ ෝන්
මයළ/මිය/හමය
පි.ජි.එල්.හක්.ති රත්න
මයළ/මිය/හමය
හක්.ඩබ්.ඩී.එවහ. විහේසිංශ
මයළ/මිය/හමය

"ළන්ති", ෙකුණු ගශ ෆන්න,
මකුල්හෙනිය.
141,

ලුගලත් ,

ටුගහවහ ොට.

911832500 V
925621293 V

ශලත් ,අඹ ෆන්න.

896483579 V

557,ලෆල ෆන්න,අම්පිටිය, මශනුලර.

915573258 V

159/3, රන්ති ,මුල්හල්ගම,
අඹ ෆන්න.

906650746 V

72, ඳල්හල්ගම, නළලපිටිය.

816144329V
896250436 V

23/2,

80

ඊ.එම්.ඩී. ඊරියගම මයළ/මිය/හමය

හනො.04, ගිරළ ඩුල, ජම්බුගශපිටිය.

81

ඒ.ජි.ටි.උෙයංගනි මයළ/මිය/හමය

126.

82

ඊ.එම්.ඒ.ජි.ඩබ්.හක්. ඒ නළය
මයළ/මිය/හමය

21/44, 5

83

ඊ.ජී.පී. ජයරත්න මයළ/මිය/හමය

51, ඇල්ෙම්හඳෝරුල, ශව .

84

පී.ඩබ්.සී.හක්. නලරත්න මයළ/මිය/හමය 141, ඉඹුල්මල්ගම, පිලිම ළල.

905770322 V

85

ඒ.ජී.එල්.සී. හශේමචන්ද්ර මයළ/මිය/හමය 41/ඒ, උඩගම, මී ළල, ගම්හඳො.

845573735 V

86

එම්.එච්.පී.හක්. හශේරත් මයළ/මිය/හමය

87
88
89
90
91
92
93
94

පී.එම්.ඩබ්.එම්.ඩී. මදුරළල
මයළ/මිය/හමය
එවහ.ජී. ප්රියෙර්නි හප්රේමචන්ද්ර
මයළ/මිය/හමය
යූ.ජී.එවහ. හශේරත් මයළ/මිය/හමය
හක්.ජී.ඩී.එවහ. දිවළනළය
මයළ/මිය/හමය
ඩී.එම්.ඒ.සී.එවහ. ෙවනළය
මයළ/මිය/හමය

න්හෙගම, හෙල්හ ොට.
ණුල, ශගනළල.

350/2, රත්න
පිලිම ළල.

හෙනිය, එබිල්මීගම,

887290334 V
925950998 V
910710893 V

867640134 V

154, හෙහිගම, මුරු ළල.

876112221 V

133/1, උඩහල, හ ල්හෙණිය.

876521210 V

රඹුක් න ඳළර, ගහගෙර.

905170902 V

20/ඒ, ඇම් ෆක් වීදිය, ශන්හෙවහව.

918482741 V

65, අක්ගම්මන, ඳන්වි.

947391410 V

ආර්.එම්.එන්. කුමළරි මයළ/මිය/හමය

41/1, ගම්ඳළන, හලම්හ ොඩ, ගම්හඳො. 885681441 V

ඒ.එම්.එවහ.යූ. අත් නළය
මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.ඩබ්.ජී.එන්.හක්. ජයසිංශ
මයළ/මිය/හමය

හ ොටහේ, කුඹුක්හල, ශල්ගන්ඔය
ශරශළ.

967121690 V

2/ඒ, ඳල්හහල,

856032469 V

ශටලියද්ෙ.

95

ඒ.එම්. හයහමි රිහනෝළ මයළ/මිය/හමය

13, ඳළවල් හඳහෙව, ලළවින්න,
ලත්හත්ගම.

916103158 V

96

හක්.එච්. ලසුන්ෙරළ මයළ/මිය/හමය

51/බී, හ ොයගම, හේරළහෙණිය.

818480830 V

97

එම්.ඩබ්.එවහ.එල්. රූපි ළ
මයළ/මිය/හමය

33, ඉශගම්මෆද්ෙ,
ටු
 ගවහහ ොට.

926182676 V

98

ආර්.එම්.ඩී. නිවංවළ මයළ/මිය/හමය

332/1, ගඩළහෙණිය, පිලිම ළල.

ශල්,

956903360 V

99

පී.ජී.එච්. ප්රියෙර්ණි මයළ/මිය/හමය

හක්.ඩබ්.එන්.අයි. පුලත්
මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.ජී.එවහ.සී.ආර්. විමසිරි
101
මයළ/මිය/හමය
ඊ.එම්.ඩබ්.ජී.එන්.හක්. ඒ නළය
102
මයළ/මිය/හමය
ආර්.එම්.එවහ.එවහ. රත්නළය
103
මයළ/මිය/හමය
100

161/1, හගොඩහඳොලත් , මෆෙල,
ශළරිවහඳත්තුල.

885402879 V

30/2, ශපුහගොඩ, අඹ ෆන්න, මශනුලර.

846091670 V

287/4, හශේහන්ගම, ඳල්කුඹුර,
ලෆරැල්හල්ගම.
29/1, දුන් ලත් , ඳල්හල්ලත් ,
ශව .
77, කිතුල්හෙොර, වංඟරළජපුර.

104 එවහ.එම්.බී.ඩී. නලරත්න මයළ/මිය/හමය 21/24, රන්හෙනිග ඳළර, ශෙගනළල.
ආර්.ඒ.එවහ.හක්.අමරසිංශ
මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.එම්.හක්.ජි.ඩි.බී.විහේතුංග
106
මයළ/මිය/හමය
105

හනො.139, නි

ෆටිය, මෆණික්හින්න.

906740834 V
848014168 V
956122350 V
928552403 V
877962466 V

54/සී/5, ඉශ හ ොබ්  ඩුල ,
හ ොබ්  ඩුල.

891082355 V

107 එච්.එම්.ඒ.යු.හශේරත් මයළ/මිය/හමය

වහවලන, උඩහල, මන්ෙළරම් නුලර.

855572990 V

108 ඩබ්.ජී.එවහ.හවේලන්දි මයළ/මිය/හමය

276, හ ොණ්ඩහෙනිය,

109 ඊ.ජි.එච්.ඩී.එදිරිසිංශ මයළ/මිය/හමය

හනො.31/3, හවෝමළනන්ෙ මළල .
මයිපිටිය.

ටුගවහහ ොට.

198979800657
916942389 V

110 අයි.ජි.එම්.ඉශහගෙර මයළ/මිය/හමය 72/ඒ, ලත්හත් හගෙර, හඳොල්හගොල්.

876173514 V

111 එච්.එම්.පි.හක්.හශේරත් මයළ/මිය/හමය

906273969 V

එච්.ජි.එන්.බී.හ ෝධිනළය
මයළ/මිය/හමය
ආර්.ජී.එම්.ජී.පී.සිරිලර්ධන
113
මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.ආර්.එම්.ඒ.සී.හක්.වික්රමසිංශ
114
මයළ/මිය/හමය
ඒ.ජී.එන්.එවහ.රළජ රුණළ
115
මයළ/මිය/හමය
112

116 යු.එච්.වික්රමතුංග මයළ/මිය/හමය
117

ඩබ්.එම්.ඩී.හක්.රත්නළය
මයළ/මිය/හමය

118 ඩී.ජී.එම්.නීන්ගනි මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.ජී.හේ.එම්.ජයති
මයළ/මිය/හමය
අයි.ජී.සී.එම්.ඉශහගෙර
120
මයළ/මිය/හමය
119

121 එච්.එම්.එන්.පී.හශේරත් මයළ/මිය/හමය

හනො.12, උඩඅළුහෙනිය, ලෆලිගල්.
122, ලල, හ ොක් ල.

198781501593

259, ගෆටගශල, මකුල්හෙනිය.

965652302 V

75/3, උඩහල, නමෙග, මෆෙමශනුලර.

935501261 V

124, හේරල, හලම් ඩ.

906360470 V

53/ඩී, පිපිටිය, කිරි ත්කුඹුර.

966422211 V

හනො.20, ලෆලි න්ෙ, ශ රලියද්ෙ.

872800581 V

හනො.5/1, හෙල්ගවහන්ෙ, ණු ෆටිය
මදින්න, මෆණික්හින්න

867080651 V

293/බී, ගන්හනෝරුල, හේරළහෙනිය.

913601173 V

237/1, ගඟසිරිගම, හ ල්හෙනිය.

925751626 V

111, කිතුල් හෙොර, වංඟරළජපුර.

925341363 V

122 ආර්.එම්.අයි. රත්නළය

මයළ/මිය/හමය 112, ෙකුණු හෙොර ලියද්ෙ, මෆෙමශනුලර.

835382087 V

123 හක්.ජී.ඒ.හක්.ජයති

මයළ/මිය/හමය 173, අරහේගම, ලෆරැල් ගම, මශනුලර.

925881678 V

ලයි.එම්.යු.ජී.යු.ටී.හක්.යළඳළ
මයළ/මිය/හමය
හක්.ලයි.ජී.අයි.එම්.ති රත්න
125
මයළ/මිය/හමය
ඩී.සී.ඒ.ඩබ්.එම්.හෙල්හඳචිත්ර
126
මයළ/මිය/හමය

හනො.16, ඒෙන්හඩ් කුඹුර, නළඳළන,
මෆණික්හින්න.

966500077 V

117, නළමල් ෆන්න, ගල්ල් ගම.

948050519 V

හනො.14, ශල් කුරණ, විශළර ඳළර,
ටුගවහහ ොට.

915560350 V

127 ඒ.එල්.ඩී.ශ්රීමළලි මයළ/මිය/හමය

හනො.69, හිරල

847001470 V

128 ජී.ඩබ්.බී.හවනවිරත්න මයළ/මිය/හමය

හනො.32/3, ගම්හඳො ලත් , ගම්හඳො.

9085433262 V

129 ඩී.එවහ.එවහ.කුමළර මයළ/මිය/හමය

936/7, දිගන, තිගම, දිගන.

931621737 V

ඩබ්.එම්.එම්.එම්.ලලිසුන්ෙර
මයළ/මිය/හමය

555, මශළයළය, උල්ඳත්ගම.

936643078 V

124

130

131 බී.එම්.එච්.ප්රියංගි ළ මයළ/මිය/හමය
132 බී.ජී.පී.කුමළරිශළමි මයළ/මිය/හමය

න්ෙ, මශනුලර.

හනො.221/ඒ, මෆද්හද්ගම, අම්පිටිය,
මශනුලර.
වී.සී 15/5,පිටිහය හගෙර, ලත්හත්ගම,
(මශනුලර ශරශළ)

817794599 V
897033283 V

133 එන්.එවහ.ගහන්පිටිය මයළ/මිය/හමය

188/ඒ, ගගුල් හෙනිය, පිලිම ළල.

868532297 V

134 එන්.රළජඳක් මයළ/මිය/හමය

හනො.37, ගුඩ් හශොේ මළල ,
ඉලුක්හමෝෙර, ගුරුහෙනිය.

905531786 V

135 ආර්.ඩී.අයි.එන්.වීරසිංශ මයළ/මිය/හමය ඊ 41, රජලත් , හේරළහෙනිය.
136 ලයි.ජී.අයි.අහනෝමළ මයළ/මිය/හමය

හනො.19/1, හීපිටියලත් , නළරම්ඳනළල
ඳළර, මෆණික්හින්න

137 එච්.පී.එවහ.හක්.හප්රේමසිරි මයළ/මිය/හමය හනො.29, අංගම්මන, ඳන්වි.
ආර්.ජී.ආර්.එම්. රළජඳක්
මයළ/මිය/හමය
ඒ.එම්.එවහ.ජී. එල්.ඩී. ආ ළවුෙ
139
මයළ/මිය/හමය
138

140 පී.ජී.ඒ.එන්. ෙමයන්ති මයළ/මිය/හමය
141 හක්.ජී.එන්. කුමළරි මයළ/මිය/හමය
142

ඩී.එම්.ඒ.එන්. දිවළනළය
මයළ/මිය/හමය

හනො.37/සී, හ ෝපිටි ෆන්න,
හනො 27, හ ොවහහින්න,

198264301083
928372243 V
848663441 V

ෆටල, හේ. 932642174 V

275/2, මවුන්ේ හටම්ඳල්, ගම්හඳොෂ.
230/බී, පිට න්ෙ, උඩහශේන ෆන්න,
ගම්හඳොෂ.
හනො 52, හෙොරහන්ගම, මෆෙල,
ශළරිවහඳත්තුල.

143 බී.ජී.එන්.හක්. චන්ද්රවීර මයළ/මිය/හමය හනො 19,

916301561 V

908302826 V
905390031 V
928543790 V

න්හෙකුඹුර, ගල්හින්න.

927373491 V

මයළ/මිය/හමය හනො 94, ඳශ යටලර, ලත්හත්ගම.

945661496 V

145 එච්.ජී.යු.එල්. රණසිංශ මයළ/මිය/හමය හනො 72/3, හිද්ෙලෆල්, ශන්හෙවහව.

936710921 V

144 ඩී.එම්.එන්. දිවළනළය

හනො 75/1, හවේ ර නිලව, ලටඳළන,
පුටුශපුල.

925613223 V

147 ජී.ජී.එන්.ආර්. කුමළරි මයළ/මිය/හමය

හනො 38/3, නළඳළන, ගුන්නඳළන.

906650835 V

148 ටී.ඒ.එම්. හඳහර්රළ මයළ/මිය/හමය

හනො. 129/3, අවහලෆද්දුල කුඹුර,
හමොරහගොල්.

965791221 V

146

හක්.එම්.වී.හේ. ෙවනළය
මයළ/මිය/හමය

149 හක්.ජී.සී.හක්. ෙයළනන්ෙ මයළ/මිය/හමය හනො 178/ ඊ, හඳතියළහගොඩ, හගලිඔය.
ඩබ්.ජී.එන්.එවහ. ජයරත්න
මයළ/මිය/හමය
හක්.එම්.එවහ.එන්. කුතුංග
151
මයළ/මිය/හමය
150

915330371 V

මෆෙහගොඩ ඉශෂ, ලෆටහක්හෙණිය,
ගම්හඳොෂ

905030132 V

හනො 50, 04

946970611 V

ෆනල්, ශව .

152 එච්.එම්.එම්.ඩී. හශේරත් මයළ/මිය/හමය හනො 2/27, ඳල්හල්හ ොටුල, ලෆරැල්ගම.

938044333 V

153 ටී.ජී.හක්.පි. ධමින්ෙ මයළ/මිය/හමය

හනො 40,ඳල්හල්හෙල්හ ොට, ගශ.

963303530 V

හනො 5, ඳල්හල්ගම්මෆද්ෙ, හගොමහගොඩ.

888011056 V

හනො 27/1, ෙම්ඹරළල, පිල.

955702530 V

154
155
156
157
158
159
160
161

ඩී.එම්.එන්.ටී. දිවළනළය 
මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.එම්.එවහ.සී. රත්නළය
මයළ/මිය/හමය
එච්.එවහ.ජී.හක්. හවහනවිරත්න
මයළ/මිය/හමය
එවහ.එම්.එන්.ඩබ්.හක්. ව සරිය
මයළ/මිය/හමය
එවහ.ජී.එම්.ඩි.ඩි.හක්. හවේනළනළය
මයළ/මිය/හමය
ආර්.ඩි.අයි.හේ. විමසිරි
මයළ/මිය/හමය
ඊ.එම්.එම්.එවහ. එදිරිසිංශ
මයළ/මිය/හමය
ඩබ්.ඩබ්.එම්.ජි.ආර්.පී. වීරහවේ ර
මයළ/මිය/හමය

හනො 32/1, ඳෆරකුම් හවලණ,
ශරන් ශල, මශනුලර.
හනො 158, ගළ ෆන්ඩහශේන,
හගොඩමුන්න, ළතුඔය.

164 හක්.ඩබ්.එම්.ලරළහශේන මයළ/මිය/හමය
165
166
167
168
169

ඩබ්.එම්.ජී.එවහ.හක්.විහේරත්න
මයළ/මිය/හමය
ඒ.එම්.එම්.ජී.එම්.එන්.හක්.අහබ්සිංශ
මයළ/මිය/හමය
එවහ.යු.බී.එවහ.මළධල ෆටිය
මයළ/මිය/හමය
එච්.පී.හක්.ඩී. රුණළති
මයළ/මිය/හමය
එවහ.එම්.එන්.එම්.වමරතුංග
මයළ/මිය/හමය

170 පී.ජී.එම්.ඩී.ධර්මසිරි මයළ/මිය/හමය
පී.එල්.ජී.හක්.උහද්ශි ළ
මයළ/මිය/හමය
එල්.වි.ජී.එවහ.ඩී.එම්.කුමළර
172
මයළ/මිය/හමය
171

173 පී.එම්. වික්රමනළය

මයළ/මිය/හමය

937861664 V

හනො 187/4, ෙෆලිල, ශන්හෙවහව.

935293316 V

43 /ඇ, හේරගම, හේරගන්හ ොට

938171483 V

හනො 47/එසහ,ඉශෂහල, හ න්ගල්.

896770020 V

හනො 285/ඒ. හද්ලළ ඳළර, මුදුන හඩ්,
ළතුඹය

896672070 V

162 ඩබ්.ජි.ජී.හක්. ලියනහේ මයළ/මිය/හමය ලිංගමුලත් , න,
163 ජී.එවහ.එම්. අහබ්සිංශ මයළ/මිය/හමය

898471080 V

ඩුගන්නළල.

හනො 260/ඒ, උඩහල, ෙන්තුහර්.
හනො.137 3/2. ෆකුන්ෙ,යටිපියංග,
ගම්හඳො.
හනො.183, හෙොපිහිල් උතුර,
හෙොපිහිල්.
ඳල්හල්ල,

ශටලියද්ෙ.

967463116 V
895641146 V
946411914 V
835342387 V
955300696 V

114-බී,හ ෝ ෆබි, මකුල්හෙනිය.

893273840 V

97/ඒ/1, ලල්ගම්ඳළන, ෙන්තුහර්.

916321171 V

79/2, "අජිත් නිලව" ගම්හඳොහල,
ගම්හඳො.
162/3, ල්ලත් , ෆන්හන්කුඹුර,
මශනුලර.
56/1, නි

ෆටිය, මෆණික්හින්න

හනො.13/1, ෆන්හන්ගම, මල්ඳළන,
හ න්ගල්.
441/35, සරියහටරවහ,
සරියහගොඩ,මුරු ළල.

936833454 V
917380740 V
956920620 V
910660403 V
198458700381

එච්.එම්.එන්.යු.හක්.හශේරත්
මයළ/මිය/හමය
ආර්.ඒ.එල්.එවහ.අනුරසිරි
175
මයළ/මිය/හමය

හනො.45/28, රන්හෙනිග ඳළර,
ශගනළල.

907141683 V

හනො.2/ඒ, ගල්එහෙන, මෆණික්හින්න

960650263 V

176 එන්.එම්.හේ හඳො මයළ/මිය/හමය 139/5, උඩගුන්නඳළන, ගුන්නඳළන.

897423642 V

174

යු.ජී.අයි.එන්.වික්රමසිංශ
මයළ/මිය/හමය
එච්.එම්.ඩබ්.එවහ. රුණළරත්න
178
මයළ/මිය/හමය

හනො.16/1, මශලත් ඳශ,
කුණ්ඩවළහල්.

907391426 V

හනො.20/ඒ, හ ෝහඳ,

945591439 V

179 පී.අයි.ඩී.අහබ්වික්රම මයළ/මිය/හමය

හනො.02, අේඳළල්හගොඩ, මළරවහවන.

180 ඊ.එච්.ජී.එන්.වම්ඳත් මයළ/මිය/හමය

340/1, හමොහගොඩලත් ,

ටුගවහහ ොට. 878440544 V

හනො.6/ඒ, මෆෙහගොඩ අරඹ,
උරුහල්ලත් , ලේටේඳ

946381241 V

177

181

ඩබ්.ඩී.එම්.ඩී.එවහ.හවහනවිරත්න
මයළ/මිය/හමය

පුලියද්ෙ.

182 එම්.ජී.පී.මෆණික්හගෙර මයළ/මිය/හමය හනො.65/2, නළඳන, මෆණික්හින්න.
ආර්.එම්.ඒ.බී. රුණළරත්න
මයළ/මිය/හමය

921450524 V

825561927 V

157, ගබ්හල, උඩිවහඳත්තුල.

953311810 V

599/ඒ ඇ, මඩුගශ, මඩුගශන්ෙ,
රලර්ධන ඔය, ශව .

831323779 V

356, හෙහිඳළහගොඩ, හගලිඔය.

901341095 V

හනො.26/ඒ, හ බ්  ඩුල ඉශ,
හ ොබ්  ඩුල.

848333581 V

හනො.51, අක් ර ඳශ ඳළන, මයිපිටිය.

888283099 V

188 හක්.ජී.පී.එවහ.මශහගෙර මයළ/මිය/හමය හනො.17/2, හ ොට හෙනිය, හගලිඔය.

905630687 V

183

184 එච්.එම්.ටී.හක්.හශේරත් මයළ/මිය/හමය
ඩී.ජී.ඩී.එම්. රුණළරත්න
මයළ/මිය/හමය
එච්.ආර්.ඩබ්.ඩබ්.එම්.එවහ.ශන්හගොඩ
186
මයළ/මිය/හමය
185

187 බී.එම්.අයි.පී.කුමළරි මයළ/මිය/හමය

189 බී.ජී.එවහ.හක්.අමරසිරි මයළ/මිය/හමය

20/7/1, යශ ෆන්න, ජයසිරිගම,
ලරල්ගම.

190 එච්.ජී.එච්.එම්. ණ්ඩළර මයළ/මිය/හමය 130, අමුලත් , රඹුක්පිටිය, නළලපිටිය.
191

ආර්.ජී.එවහ.හක්.හප්රේමරත්න
මයළ/මිය/හමය

192 ඩී.ජී.එන්.ජයසරිය මයළ/මිය/හමය
එච්.එවහ.එවහ.හශන්හෙනිය
මයළ/මිය/හමය
ඒ.එම්.එන්.පී.අමරහ ෝන්
194
මයළ/මිය/හමය
193

වමන් හලෂවෆ, ඔඳල්, ගහගෙර.

865670273 V

38/සී, ෙළවහ ළර, මුරු ගශමු.

915810969 V

370/3, පජළපිටිය ඳළර, අලතුහගොඩ.

912920518 V

එච්.එම්.එවහ.එල්.හශේරත්
මයළ/මිය/හමය
එවහ.එම්.ඩී.එම්.වමරහ ෝන්
197
මයළ/මිය/හමය
198 එම්.ඩී.එවහ.අේවරළ මයළ/මිය/හමය

චෆේලි ජනඳෙය, ඳළරහෙ .

196

940652944 V

20/1/ඒ, ශපුල, අමුණුගම, ගුන්නඳළන. 842070341 V

හනො.111/2, නිතුහල්මඩ, දිගන,
රජලෆල්.
හනො.10, සුන්ෙලියළලත් . ශටපිටිය,
ගම්හඳො.
හනො.122, කිරින්ෙ ආරළමඳළර,
හශොඩියළහෙනිය, ගම්හඳො.

195 එම්.ජී.ඒ.එවහ.වික්රමසිංශ මයළ/මිය/හමය

861300293 V

888362037 V
885532322 V
945722177 V
935281423V

